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Kedves	Olvasóink!

Nincs	az	országban	olyan	kis	temető,	ahol	ne	nyugodnának	nagy	emberek.	Kossuth	
Lajos	és	Széchenyi	István		fejfája	persze	nem	lehet	ott	minden	sírkertben.	De	
vannak	mások,	akik	szintén	érdemesek	a	közmegbecsülésre.	Mert	nemzedékeket	

tanítottak	meg	a	betűvetésre,	a	szószékről	összetartották	és	tisztességre	nevelték	a	ma-
gyarságot.	Mások	nemzedékeken	keresztül	gyógyítottak	állatokat	és	embereket.	Vagy	
csak	ők	voltak	a	környék	legjobb	vincellérei,	csizmadiái.	Utat	építettek,	megvédték	a	
települést	az	árvíztől.	Őrizzük	Vankóné	Dudás	Juli	arcát,	a	galgamácsai	parasztasszonyét,	
aki	összegyűjtötte	és	megőrizte	a	környék	minden	népi	hagyományát.	Emlékezetembe	
idézem	Krebsz	Józsefet,	Kismaros	valamikori	tanácselnökét,	polgármesterét,	aki	akkor	
teremtett	európai	falut	a	Duna	mellett,	amikor	ilyesmiről	még	nem	is	beszéltünk.	Ismerek	
karvezetőket,	krónikaírókat,	helytörténészeket,	pékeket,	akiket	még	őriz	az	emlékezet.	
De	meddig?
Mindenkit	persze	nem	ismerhetek,	de	tudom,	hogy	sokan	vannak.	A	falu,	a	település,	

a	tanyabokor	szülöttei,	akiknek	emlékezete,	ha	nem	teszünk	valamit,	a	semmibe	vész.
Hát	tegyünk	valamit!	Azt	gondolom,	hogy	a	kis	települések	nagy	embereinek	emléket	

kellene	állítani.	Őrizze	Kossuth,	Széchenyi,	Petőfi	nevét	megannyi	utca,	de	állítsunk	
emléket	Kissnek,	Szabónak,	Krebsznek,	Dudásnak,	a	doktor	és	tanító	bácsinak,	a	plé-
bánosnak	és	a	lelkipásztornak	is.	Azoknak,	akiket	valamennyien	tisztelünk,	akik	sokat	
tettek	értünk,	sokat	tettek	lakóhelyünkért.	
Utcanevekre,	emléktáblákra	gondolok.	Olyan	mementókra,	amelyek	nem	kerülnek	

sokba,	mégis	sok	száz,	sok	ezer,	sok	százezer	embert	győzhetnek	meg	arról,	hogy	érdemes	
a	közösségért	cselekedni.	Mert	micsoda	büszkeség,	milyen	életre	szóló	útravaló	egy	olyan	
dédapa,	akinek	nevét	utca,	esetleg	emléktábla	viseli.
Kiváló	emberek	mindenütt	vannak.	Önbecsülésünknek	tesz	jót,	ha	büszkék	lehetünk	

rájuk.	Ne	feledkezzünk	el	róluk!	
Ha	javaslatunk	meghallgatásra	talál,	s	születnek	helyi	emberekről	utcanevek,	emlék-

táblák,	akkor	ezekről	a	kezdeményezésekről	a	Kincses	Kalendárium	jövő	évi	kiadásában	
örömmel	beszámolunk.

csulák andrás
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Újhold	4-én	10	óra	3	perckor
Első	negyed	12-én	12	óra	32	perckor
Telihold	19-én	22	óra	21	perckor
Utolsó	negyed	26-án	13	óra	57	perckor

Január
Télhó,	Boldogasszony	hava

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold  
kel

A Hold 
nyugszik

01 Sz Újév, Fruzsina Mária, Isten anyja 07.31 16.02 04.48 13.20
02 v Ábel Vazul, Gergely 07.31 16.03 05.51 14.13
03 H Genovéva, Benjámin Genovéva 07.31 16.04 06.44 15.14
04 K Titusz, Leóna Angéla, Renáta 07.30 16.05 07.27 16.20
05 Sz Simon 07.30 16.06 08.01 17.28
06 Cs Boldizsár Vízkereszt 07.30 16.08 08.29 18.36
07 P Attila, Ramóna Bálint, Rajmund 07.30 16.09 08.52 19.42
08 Sz Gyöngyvér Szeverinusz 07.30 16.10 09.13 20.46
09 V Marcell Juliánusz, Marcella 07.29 16.11 09.32 21.49
10 H Melánia Vilmos 07.29 16.12 09.50 22.52
11 k Ágota Ágota, Honoráta 07.28 16.13 10.09 23.56
12 Sz Ernő 07.28 16.15 10.30 –
13 Cs Veronika Veronika, Hiláriusz 07.27 16.16 10.54 01.01
14 P Bódog Félix 07.27 16.17 11.23 02.07
15 Sz Lóránt, Loránd Mór, Pál 07.26 16.19 12.00 03.13
16 v Gusztáv Marcell 07.26 16.20 12.47 04.17
17 H Antal, Antónia Antal 07.25 16.21 13.45 05.16
18 K Piroska Árpád-házi Szt. Margit 07.24 16.23 14.54 06.07
19 Sz Sára, Márió Márta, Máriusz 07.23 16.24 16.11 06.50
20 Cs Fábián, Sebestyén Sebestyén, Özséb 07.23 16.26 17.31 07.25
21 p Ágnes Ágnes 07.22 16.27 18.53 07.55
22 Sz Vince, Artúr Vince, Artúr 07.21 16.29 20.14 08.21
23 v Zelma, Rajmund Emerencia 07.20 16.30 21.34 08.45
24 H Timót Ferenc 07.19 16.32 22.53 09.09
25 K Pál 07.18 16.33 – 09.35
26 Sz Vanda, Paula Timóteusz, Paula 07.17 16.35 00.11 10.04
27 Cs Angelika Angéla, Angelika 07.16 16.36 01.27 10.38
28 P Károly, Karola Tamás, Károly 07.15 16.38 02.39 11.19
29 Sz Adél Adél, Valér 07.13 16.39 03.44 12.08
30 v Martina, Gerda 07.12 16.41 04.40 13.06
31 H Marcella Bosco-Szt. János 07.11 16.42 05.25 14.09
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naP-TárDecember	22-től	január	20-ig
Bak	csillagjegy

JANuÁR

18.
65 éve adták át az autóforgalomnak Budapest 
II. világháború utáni első állandó Duna-hídját, 
a Kossuth hidat.

1.
90 éve született Suka Sándor színművész, a 
Nemzeti és a Fővárosi Operettszínház tagja, 
számos film és tévéjáték szereplője.

2.
170 éve jelent meg a Kossuth Lajos szerkesz-
tette Pesti Hírlap első száma. 

5. 
250 éve született Diószegi Sámuel református lel-
kész, botanikus, a magyar rendszeres növénytan 
megalapítója, a Magyar Füvészkönyv szerzője. 

13. 
90 éve született Csákányi László, aki filmes és 
színházi alakításai mellett sanzonfelvételeivel és 
szinkronszerepeivel is népszerűséget szerzett.

19. 
90 éve született Mészöly Miklós író, a Magas-
iskola, a Film, a Saulus szerzője.

24. 
110 éve született Mihail Iljics Romm orosz 
filmrendező. Legismertebb filmjei az Egy év 
kilenc napja és a Hétköznapi fasizmus. 

26. 
85 éve a londoni Royal Institutionban John L. 
Baird bemutatta az első televíziókészüléket. 

28.
25 éve, a start után 73 másodperccel, Cape 
Canaveral felett 17 km magasságban felrobbant 
a Challenger amerikai űrrepülőgép.
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	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha az újév éjszakája csillagos, rövid lesz a tél. 
n Ha az év első napja derült, bőven termő lesz az év. Ha északi hideg 
szél fúj, hosszú lesz a tél.

n  Ha ködös a január, nedves lesz a tavasz.
n  Az év második napjának időjárása megjósolja a szeptemberit, olyan lesz az a hónap, 
mint ez a nap. Ha derült, akkor jó lesz a gyümölcstermés.  
n  Ha csepeg vízkereszt (január 6.), hosszú lesz a tél, de ha hó esik, hamar kitavaszodik. 
Ha eső esik, esős lesz a tavasz is. Ha fúj a szél, szerencsés lesz az év, jó lesz a termés.  
Ha vízkereszt napján a pap fejére süt a nap, várható még kemény fagy.
n  Ha fagy Piroska napján (január 18.), negyven napig el nem hagy.
n  Ha szépen fénylik Vince (január 22.), megtelik borral a pince.

Havazás vagy száraz fagy után nézzünk 
körül a kertben. Az ágyásokba lehetőleg ne 
lépjünk be, és a szigetelő hóréteget hagyjuk 
sértetlenül. A növényeket is károsító sózást 
az utakon is kerüljük, lehetőség szerint 
homokkal, fűrészporral szórjuk be a jeges 
utakat. Hómentes napokon az évelőágyáso-
kat tisztítsuk meg. A hosszú hatástartalmú 
alaptrágyát (komposzt, tőzegtrágya, istál-
lótrágya, szaruforgács, mész, csontliszt) 
szórjuk ki. Az enyvgyűrűket távolítsuk 
el. Kártevők ellen permetezzünk. Nézzük 
át, tisztítsuk meg a kerti szerszámokat, 
az elhasználódott vagy 
nehezen javítható esz-
közök helyett szerez-
zünk be újakat. A fagy-
ban csírázó növények 
(boglárkafélék, encián 
és a legtöbb primula) 
magvait vessük el. El-
készíthetjük az ültetési 
tervet, és a kiválasztott 
növényeket rendeljük 
meg. Az ősszel kisze-
dett virághagymákat és 
gumókat ellenőrizzük. 

Vázába fűzfa-, som-, nyírfa-, aranyfa-, mo-
gyoró-, égerfa- és vadgesztenyeágat vágha-
tunk. Kinti tennivalóink közül a legfonto-
sabb, hogy nagy hó esetén a díszcserjékről, 
tűlevelű bokrokról távolítsuk el a havat, 
hogy ágaik ne törjenek le. Fagymentes 
napokon, főként, ha csapadékban szegény 
telünk van, locsoljuk meg tűlevelű fáinkat, 
örökzöld cserjéinket. Fagyérzékeny évelő 
virágainkat, fűszernövényeinket takarjuk 
be falevéllel, rőzsével. Gyümölcsfáink 
metszésével várjunk februárig, csak a 
gyenge növekedésű fákat, bogyós cserjéket 

metszhetjük, de ezeket 
is csak –2 Celsius-fok 
feletti hőmérsékletnél.

Ne feledkezzünk el a 
gyepről sem. A lehullott 
faleveleket távolítsuk el, 
ezenkívül nincs különö-
sebb feladatunk ebben 
a hónapban. Segíteni 
nem tudunk a nedves és 
hideg időben, viszont an-
nál többet árthatunk, ha 
járkálunk a fagyos vagy 
tocsogós gyepen.

Ha...



	 Kincses	Kalendárium		 9		 a	2011-es	esztendőre

III. Andrással 
kihalt az Árpád-ház 

férfiága

710 évea magyar uralkodóház a 
törzsszövetség vezérétől 

nyerte nevét, noha dinasztiába 
sorolt uralkodók (22 királyt 
adtak) soha nem nevezték 
magukat Árpád-házból való-
nak. Az Árpád-ház elnevezés 
újkori történetírásunk terméke. A magyar 
történelemkutatók a XVIII.. század köze-
pén ismerkedtek meg két, a korra vonatko-
zó forrással, Bíborbanszületett Konstantin 
A birodalom és Anonymus A 
magyarok története című művé-
vel. Konstantin császár szerint 
Árpád volt a magyarok első 
fejedelme, Anonymus szerint 
Álmos. A kor jelentős kuta-
tója, Pray György Konstantin 
császár állítását tartotta elfo-
gadhatónak. 1770-ben Pálma 
Károly Ferenc Pray Györgyre 
támaszkodva alkotta meg az 

Árpád-ház és az Árpád-kor 
fogalmakat. A 972–1301 kö-
zötti időszakot a dinasztiáról 
Árpád-kornak nevezzük.
A kor felfogásának megfele-
lően az Árpád-házi uralkodók 
születésük révén formáltak 

jogot a koronára. Azonban míg a vezé-
rek esetében a család különböző ágai 
között öröklődött a fejedelmi méltóság, 
a királyok idejében már nem volt egy-

értelmű az öröklési rend: az 
elsőszülött fiú (primogenitúra), 
vagy a legidősebb férfi család-
tag (szeniorátus) jogszokása 
alapján öröklődjön a hatalom. 
A gyakorlatban mindkét elv 
érvényesült, s az ebből faka-
dó konfliktusok – nem ritkán 
testvérháborúk – végigkísérték 
az Árpád-ház uralkodásának 
háromszáz évét.

JANuÁR

A hónap receptjei
töltött alma. A fahéj illata nagyon illik a 
télhez, a hóhoz, a fehérséghez, a fagyöngy pirosá-
hoz. Mikor már lekalapoztuk és kivájtuk a savanyú, 
megmosott almácskákat, az előre elkészített ma-
zsolából, dióból, mandulából, gyömbérből, pici vajból összekevert tölteléket betöltöttük 
az üregbe, szórjuk meg fahéjas cukorral. Persze, sütés után! A lazán alufóliába tekert 
almákat jó forró sütőben negyed-fél órát süssük. Forrón szórjuk rá a cukrot, amely olvad, 
s a fahéjat, amely illatozik. 
AZ IGAZI FORRALT BOR. Fahéj kell a forralt borba is, meg persze szegfűszeg, szeg-
fűbors, egész bors, félig őrölt színes bors, citrom, babérlevél, kevés reszelt szerecsendió, 
nagyon finom, s alkalomhoz illő a barna cukor. Ezek a hozzávalók alapozzák meg az 
ízeket, az illatokat, fokozzák a hatást, amelyet az italokkal akarunk elérni, nevezetesen 
a vörösborral, a töménnyel, lehetőleg tiszta gyümölcspálinkával. Ezeket akár fele-fele 
arányban tegyük a fazékba, ugyanannyi vízzel, s az egész kutyulékot nagyon lassú, csen-
des tűzön kavargassuk. Vigyázat, a forralt bor csak a nevében forralt. Zárjuk el a lángot, 
ha már elég forrónak találjuk, tálalhatjuk az illatos, zamatos, sűrű lélek- és testmelegítőt. 
A gyerekeknek főzzünk teát, azt is lehet forralni. 
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feBruár
Télutó,	Böjtelő	hava

Újhold	3-án	3	óra	31	perckor
Első	negyed	11-én	8	óra	18	perckor
Telihold	18-án	9	óra	36	perckor
Utolsó	negyed	25-én	0	óra	27	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 k Ignác Brigitta 07.10 16.44 06.02 15.15
02 Sz Karolina, Aida 07.08 16.45 06.32 16.23
03 Cs Balázs Balázs, Celerina 07.07 16.47 06.57 17.29
04 P Ráhel, Csenge András, Veronika 07.06 16.49 07.18 18.34
05 Sz Ágota, Ingrid Ágota, Etelka 07.04 16.50 07.37 19.37
06 v Dorottya, Dóra Pál, Dorottya 07.03 16.52 07.56 20.40
07 H Tódor, Rómeó Richárd 07.02 16.53 08.15 21.43
08 K Aranka Jeromos 07.00 16.55 08.35 22.47
09 Sz Abigél, Alex Apollónia, Erik 06.59 16.56 08.57 23.51
10 Cs Elvira Skolasztika, Elvira 06.57 16.58 09.24 –
11 p Bertold, Marietta 06.56 17.00 09.56 00.56
12 Sz Lívia, Lídia Lídia, Eulália 06.54 17.01 10.37 02.00
13 v Ella, Linda Katalin 06.52 17.03 11.28 03.00
14 H Bálint, Valentin Szt. Cirill, Metód 06.51 17.04 12.30 03.54
15 K Kolos, Georgina Georgina 06.49 17.06 13.42 04.40
16 Sz Julianna, Lilla Julianna 06.48 17.07 15.00 05.19
17 Cs Donát Donát 06.46 17.09 16.22 05.52
18 P Bernadett Bernadett, Simon 06.44 17.10 17.45 06.20
19 Sz Zsuzsanna Zsuzsanna 06.42 17.12 19.08 06.46
20 v Aladár, Álmos Leó 06.41 17.14 20.30 07.11
21 H Eleonóra Péter, Eleonóra 06.39 17.15 21.52 07.37
22 k Gerzson 06.37 17.17 23.12 08.06
23 Sz Alfréd Polikárp, Alfréd 06.35 17.18 – 08.39
24 Cs Mátyás Szt. Mátyás apostol 06.34 17.20 00.28 09.19
25 P Géza Cézár 06.32 17.21 01.36 10.06
26 Sz Edina Viktor 06.30 17.23 02.35 11.01
27 V Ákos, Bátor Gábor, Leander 06.28 17.24 03.24 12.03
28 H Elemér Oszvald 06.26 17.26 04.03 13.08
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naP-TárJanuár	21-től	február	19-ig
Vízöntő	csillagjegy

február

25.
175 éve szabadalmaztatta Samuel Colt az első 
pisztolyát, egy 34-es kaliberűt. A képen egy pár 
Colt Dragon 1848-ból

3.
190 éve született Elizabeth Blackwell, a vi-
lág első orvosnője, valamint Galamb József 
gépészmérnök, a Ford T-modell megalkotója. 
•  45 éve a Luna-9 szovjet űrszonda sikeresen 
landolt a Hold felszínén, és képeket sugrozott 
a „Viharok óceánjáról”.

6. 
100 éve született Ronald (Wilson) Reagan 
amerikai színész, az Egyesült Államok 40. 
elnöke.

14.
125 éve született Papp Simon geológus, a 
kőolajföldtan első hazai oktatója, a magyar 
kőolajbányászat megteremtője.

15. 
40 éve változtatták Nagy-Britanniában a 12-es 
számrendszeren alapuló font sterling pénzrend-
szert 10-es alapúra.

20.
190 éve született Feszl Frigyes építész, a Pesti 
Vigadó megalkotója.

 26. 
165 éve született Buffalo Bill (eredeti nevén 
William F. Cody) amerikai katona, bölényva-
dász, showman, író.
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	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

Ha...

Tegyünk ellenőrző körutat a kertben. Némely 
gyom (pl. egyéves perje) már irtható. A 
pázsitból a mohát drogériában kapható vas-
szulfáttal irtsuk ki. Öntözőkannában 10 liter 
vízben 50-80 grammot feloldunk, és ezzel 
körülbelül 10 négyzetméter gyepfelületet 
öntözünk be. Egy hét után a már megbarnult 
mohát erősen gereblyézzük ki. Az évelő- 
ágyban és a sziklakertben a fagy hatására 
felemelkedett gyökereket nyomjuk vissza a 
talajba. Enyhe időjárású vidékeken megkezd-
hető a rózsák metszése. Fagymentes napokon 
az örökzöldek, vagy nyáron, illetve ősszel 
virágzó fák, cserjék ültetését elvégezhetjük. 
Az évelőágyakat szedjük rendbe, az öt évnél 
idősebbek pótlására felásás és talajjavítás 
után a fiatal növénye-
ket beültethetjük. A 
hónap végén, illetve 
márciusban a kertben 
lévő virágtartókba és 
balkonládákba a vásá-
rolt kétéves virágokat 
(százszorszépet, ár-
vácskát, nefelejcset) 
már kihelyezhetjük. 
A zöldséges ágyásokat készítsük elő. Az 
idős magok csírázóképességét ellenőrizzük. 
Rendeljünk vagy vásároljunk új magokat. 

Némely zöldségfaj (saláta, hónapos retek, 
spenót, hagyma), palántaneveléshez a ká-
posztafélék (korai fejes káposzta, karfiol, 
brokkoli, kelkáposzta) és egyéves virágok 
magját melegágyba vagy házunkban cserép-
be, illetve ládába vessük el.

Kertünkben a legfontosabb tennivaló 
februárban a gyümölcsfák metszése és ezt 
követően a lemosó permetezés. A metszéshez 
ismernünk kell a gyümölcsfák termőrészeit, 
az egyes fajok élettani tulajdonságait, a 
koronaformákat. Javasolom, hogy szakem-
berrel végeztessük el ezt a munkát, vagy 
segítséggel, szakkönyvek tanulmányozásával 
kezdjünk hozzá, hogy a beavatkozással ne 
okozzunk több kárt, mint hasznot. A helyesen 

megmetszett korona 
szellős (a befelé növő 
ágakat eltávolítjuk), 
nem túlságosan sűrű, 
de nem is kopasz. 
Őszibaracknál a levél-
sodrosodás, kajszinál 
és a szilvánál a monília 
károkozása csökkent-
hető a körültekintően 

elvégzett metszéssel. A sebkezelés (fagéllel) 
és a metszőszerszámok fertőtlenítése sem 
elhanyagolandó.

n  Ha gyertyaszentelőn (február 2.) esik a hó, fúj a szél, nem marad 
sokáig a tél. 
n  Ha süt a nap másodikán, és a barlangjából előbújó medve meglátja 

az árnyékát, visszabújik, tehát még sokáig tart a tél.
n  Ha Bálint napján hangosan csivitelnek a verebek, közeledik a jó idő.
n  Ha Zsuzsanna napján (február 19.) megszólalnak a pacsirták, az a zimankónak takarodót 
jelent. De az is jó, ha Zsuzsanna elpisili a havat.
n  Ha Mátyás (február 24.) talál, tör, ha nem talál, csinál – persze, jeget. 
n  Ha pedig csinált, s Mátyás-nap éjszakáján fagy, akkor még negyven napig fog.
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február

100 éve

A hónap receptjei
fánkolunk. Már nagyon türelmetlenek va-
gyunk, már nagyon nehéz várni. Szerencsénkre 
ez a legrövidebb hónap. Temessük a telet! Járjunk 
farsangba! Végre fölvesszük az estélyinket a mun-
kahelyi bálba, a rongyosból jelmezt farigcsálunk a 
városi banzájra, álarc, műszakáll dukál az utcai maskarásra, s a gyerek jelmezét is nagyon 
gondosan öltögetjük havat, jeget, telet rémisztőre. Nem fukarkodunk a harapnivalóval 
sem. A csörögét baracklekvárral el nem mulasztjuk, ha megneszelné a tavasz a hiányát, 
tán el sem jönne. De csalogatjuk még jobban, még mással, képviselőfánkkal, mogyorós 
pereccel, datolyacsókkal, Borzas Katával, búrbombával, dobostortával, zserbóval és 
leginkább csokoládékenyérrel. Mert gondolnunk kell arra, hogy hátha gyerek még a 
küszöbön toporgó tavasz, s nemcsak a miénk, aki már visít is. Így aztán fölolvasztunk 
néhány szelet csokoládét a cukorral habosra vert vajban, beletesszük néhány tojás sárgáját, 
az apróra tört mandulát, ha szeretjük, jó sokat, ha nem szeretjük, lehet mogyoró, dió, vagy 
mind együtt, keverünk közéjük egy kis lisztet, hogy mégis tésztaféleség legyen, majd 
óvatosan belecsusszantjuk a tojásfehérjék kemény habját. Tepsire simítjuk a kutyulékot, 
kisütjük, hűtjük, szeleteljük, s addig esszük, míg ki nem tavaszodik.    

száz éve született Kazal 
László (Bp., 1911. február 

27. – Bp., 1983. május 10.) 
színész, énekes, dalszerző, 
komikus. Érdemes művész. A 
kis Kazal László rosszul tanult: második 
osztályban állítólag 12 tárgyból bukott, 
csak testnevelésből és énekből ment át. 
Miután az iskolából korán kimaradt, volt 
újságkihordó, kifutófiú, borfiú, 
később borpincér a Gellért Szál-
lóban. Évekkel később a Barta és 
Társa Elektromos Művekhez már 
azért szegődött, hogy színésznek 
tanulhasson. Esténként, a munka 
után Rákosi Szidi színiiskolájába 
kezdett el járni. Az iskolát 1929-
ben végezte el. Már tanulmányai 
kezdetén színpadon játszhatott. A 
színiiskola után a Bethlen téri színházban 
lépett fel. Később Miskolcon jutott se-

„A Kazal”

gédszínészi álláshoz. Táncos 
bonviván szerepeket kapott. 
1936-ban Budapesten lett 

szabadúszó. Állandó szerződést 
a siker ellenére sem kapott, ezért 

nyakkendőket készített és dzsesszdobos, 
parkett-táncos és bárénekes lett. Egy 
énekes szereplése során „felfedezték”, és 
az 1930-as évek második felére ismert slá-

gerénekes lett. A II. világháború 
után először a Kamara Varietében 
játszott, 1949-ben a Vígszínház-
tól kapott szerződést, a következő 
évben pedig a Vidám Színpadtól, 
ahol haláláig, több mint negyed 
évszázadig játszott. A televízió 
megjelenésével gyakran lépett 
fel kuplékkal, kabarészámokkal 
a képernyőn, ami tovább növelte 

népszerűségét: „a Kazal” generációk szá-
mára vált fogalommá.
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március
Tavaszelő,	Böjtmás	hava

Újhold	4-én	21	óra	46	perckor
Első	negyed	13-án	0	óra	45	perckor
Telihold	19-én	19	óra	10	perckor
Utolsó	negyed	26-án	13	óra	8	perckor

* A nyári időszámítás kezdete

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold  
nyugszik

01 k Albin Leontina, Lea 06.24 17.27 04.35 14.14
02 Sz Lujza Ágnes, Henrik 06.22 17.29 05.01 15.20
03 Cs Kornélia Frigyes, Kornélia 06.21 17.30 05.23 16.24
04 P Kázmér Kázmér, Luciusz 06.19 17.32 05.43 17.28
05 Sz Adorján, Adrián Adorján, Kolett 06.17 17.33 06.02 18.31
06 v Leonóra, Inez Koletta 06.15 17.35 06.21 19.34

07 H Tamás Perpétua, Felicitász 06.13 17.36 06.41 20.37

08 K Zoltán János, Domonkos 06.11 17.38 07.03 21.41
09 Sz Franciska, Fanni 06.09 17.39 07.28 22.45
10 Cs Ildikó Emil 06.07 17.41 07.58 23.48
11 p Szilárd Konstantin 06.05 17.42 08.35 –
12 Sz Gergely Gergely, Maximilian 06.03 17.43 09.20 00.48
13 v Krisztián, Ajtony Patrícia 06.01 17.45 10.16 01.43
14 H Matild Matild, Paulina 05.59 17.46 11.21 02.31
15 K Nemz. ünn., Kristóf Kelemen, Lujza 05.57 17.48 12.33 03.12
16 Sz Henrietta 05.55 17.49 13.51 03.46
17 Cs Gertrúd, Patrik Patrik, Gertrúd 05.53 17.51 15.12 04.16
18 P Sándor, Ede Cirill, Sándor 05.51 17.52 16.34 04.43
19 Sz József, Bánk Szt. József 05.49 17.54 17.58 05.09
20 v Klaudia Alexandra 05.47 17.55 19.22 05.35
21 H Benedek Benedek, Miklós 05.45 17.56 20.45 06.03
22 k Beáta, Izolda Beáta, Katalin 05.43 17.58 22.06 06.36
23 Sz Emőke 05.41 17.59 23.20 07.14
24 Cs Gábor, Karina Gábor, Karina 05.39 18.01 – 08.00
25 P Irén, Irisz 05.37 18.02 00.25 08.55
26 Sz Emánuel Emánuel 05.35 18.03 01.19 09.56
27 V* Hajnalka Lídia 06.33 19.05 03.02 12.00
28 H Gedeon, Johanna Johanna 06.31 19.06 03.37 13.07
29 K Auguszta 06.29 19.08 04.05 14.12
30 Sz Zalán 06.27 19.09 04.28 15.17
31 Cs Árpád Benjámin 06.25 19.11 04.49 16.20
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naP-TárFebruár	�0-tól	március	�0-ig
Halak	csillagjegy

A	tavasz	kezdete:
március	21-én	0	óra	21	perckor.	

MÁRCIuS

24.
100 éve született Joseph Barbera amerikai 
rajzfilmkészítő, William Hannával a Frédi és 
Béni, Foxi Maxi, Tom és Jerry (képünkön) 
megalkotója.

5.
685 éve született Anjou Lajos, Károly Róbert 
fia, 1342–1382 között I. (Nagy) Lajos néven 
magyar király. uralkodása a középkori magyar 
állam egyik fénykora volt.

9.
560 éve született Amerigo Vespucci olasz fel-
fedező, aki rájött, hogy Kolumbusz új földrészt 
fedezett fel. 

12.
175 éve született Paulay Ede színész, rendező, 
műfordító, 1878-tól 1894-es haláláig a Nemzeti 
Színház igazgatója. • 100 éve született Kiss Ma-
nyi Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, ér-
demes és kiváló művész, énekes-táncos, prózai, 
drámai és filmszerepek népszerű alakítója.

15. 
40 éve először működött sikeresen csevegőszoba 
(chatroom) az interneten.

16.
100 éve alakult meg a Vasas Sport Club.

25. 
85 éve született Papp László ökölvívó, három-
szoros olimpiai bajnok. 

27. 
335 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem, 
I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia.
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Az év utolsó hónapjaiban ültetett sövényt ol-
lóval vágjuk vissza. Gondoskodjunk a mada-
rak fészkelési lehetőségeiről. Enyhe klímájú 
vidéken ez a rózsa metszésének legkésőbbi 
időpontja. A bogyós gyümölcsű bokrokat 
ritkítsuk ki, vágjuk vissza. A krókuszok 
és primulák közé fokhagymagerezdeket 
helyezzünk, ezzel távol tartjuk a madarakat. 
Évelőknek, dísz- és gyümölcsfáknak, cser-
jéknek könnyen oldódó fejtrágyát adjunk. 
A rózsát, a szamócát, a rododendront és a 
fenyőféléket hosszú hatástartamú trágyával 
trágyázzuk meg. Meleg időjárás esetén a 
kikelő gyomokat kapáljuk ki. A díszfüveket 
tisztítsuk meg. A tavirózsás medencéket 
takarjuk ki. Az egynyári virágok, a zöldség-
félék és fűszernövények vetését kezdjük meg. 
Karalábét, hagymát, fejes salátát és karfiolt 
már ültethetünk fólia alá. 

Az enyhe tél miatt figyeljük az áttelelt 
kártevők megjelenését növényeinken, 
és idejében permetezzünk, még mielőtt 
elszaporodnának. Vetés előtt szükség 
esetén fertőtlenítsük a talajt. A vetőmagok 
beszerzésének is itt az ideje. Ajánlatos 
gazdaboltokban, szaküzletekben vásárol-
ni, ahol szakemberek segítenek, ahol a 

bőséges kínálatból választható ki,  melyik 
számunkra a legmegfelelőbb. A fajta ki-
választásánál a betegségekre ellenállókat 
részesítsük előnyben, mivel ezek kevesebb 
permetezéssel is termeszthetők. 

A díszkertben vágjuk vissza a rózsatö-
veket. A tearózsáknál az erősebb vesszőket  
6-8 rügyre, a vékonyabbakat 2-3 rügyre 
kell visszavágni. Az elszáradt, beteg ré-
szeket gondosan távolítsuk el. Vigyázzunk 
arra, hogy a legfelső rügy mindig kifelé 
nézzen, hogy az új hajtások akadálytalanul 
nőhessenek. A futórózsákat, a rózsalugaso-
kat is szabadítsuk meg a száraz, elöregedett 
karoktól. A fiatal hajtásokon hagyjunk 15-
20 cm-enként egy rövidre metszett csapot, 
amiből a virágot viselő hajtás tör majd elő. 
Az alanyból kinövő vadhajtásokat tőből 
távolítsuk el.

A gyep ápolási munkái valójában eb-
ben a hónapban kezdődnek. Ahogy a fű 
növekedésnek indul, és az időjárási és ta-
lajviszonyok lehetővé teszik, gereblyézzük 
össze a gyepről a leveleket, hulladékokat. 
Ha télen kemény fagyok voltak, nem árt a 
gyep könnyű hengerezése. Az első nyírás-
sal inkább csak a fű csúcsát vágjuk le. 

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

Ha... n Ha böjtmás hava száraz, Szent György hava nedves, vagyis ha 
márciusban nem esik, majd áprilisban fog.
n Amilyen az idő március 10-én, olyan a további negyven napé.

n Ha ködös ez a hónap, esős ez az év.
n Ha Franciska napja (március 9.) napos, napos lesz az egész 
hónap, s ha esős, hát esős.
n Sándor, József , Benedek zsákban hoznak meleget. 
n Ha Benedek napján (március 21.) dörög az ég, akkor negyven-
napi szárazság következik. 
n Ha Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (március 25.) 
megszólalnak a békák, negyven napig hideg lesz. 
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MÁRCIuS

150 éve

A hónap receptjei

Megnyílt		
a	Déli	pályaudvar

reneszánsz. Tavasz van a lelkünkben, ha szakad 
is kinn a hó. Nem várhatunk tovább. Fodrásznál új 
vonalak, a divatlapból trendi göncök, kozmetikus 
pakoljon, szépítsen, varázsoljon. Új testet kíván az 
új tavasz. Adjuk hát meg neki, amit megkíván. Forró, 
habos fürdő, illatos sóval, illóolajjal, mécsesek félénk 
lángja, füstölő bódító illata, andalító szitárzene a hát-
térben, radír és kenőcs és pakolás. A bőrnek, a testnek, 
a léleknek. Közben egy-két csésze tea, fehér és zöld, forrón vagy jegesen, méregűző 
bájital. Jöhet a fahéjas ginzeng és a drasztikus meggy, a jázminos fekete vagy az ánizsos 
zöld. Agyunkat turbózza, lelkünket hevíti, testünket átjárja. Újjászületve töltsük föl tiszta 
és egészséges testünket mindenekelőtt vitaminnal. Hagyjuk a bogyókat, a tablettákat, 
új élet, új szokások. Valódi gyümölcsök: narancs, mangó, papaja (jöhet a mamaja is), 
mandarin, banán, kivi, füge, mazsola, bármi, ami száz százalékban gyümölcs, s ami 
ennyire vitamin is. Meghámozzuk s szeleteljük vagy simán lecsúsztatjuk a torkunkon, 
esetleg tejjel keverjük a turmixgépben. Tömény A-tól Z-ig vitaminok kellemes külsőben, 
ízletes variációkban. Megújulás.   

a pályaudvarról indul a 
Dunántúlt kiszolgáló 

gyorsvonatok nagy része, 
illetve a budapesti agglome-
ráció délnyugati része felé 
közlekedő személyvonatok. 

A Déli Vasút tulajdonában lévő Buda 
állomás (a Déli pályaudvar elődje) 1861-
ben nyílt meg a Buda–Kanizsa vonal vég-

állomásaként. A Déli pálya-
udvar nevet 1873-ban kapta 
az állomás, nem a földrajzi 
fekvéséről, hanem a vasút-
társaságról. A létesítményt a 
II. világháború során teljesen 

lebombázták, a befutó vasútvonalak is 
tönkrementek (képünkön). Az 1940-es 
évek végének vasúti helyreállítási munká-
latai a pályaudvar épületére nem terjedtek 
ki. Egészen az 1960-as évekig ideiglenes 
létesítmények szolgálták az utasokat, szóba 
került az állomás Kelenföldi pályaudvarra 
történő kitelepítése is. Végül, 1960-ban 
Kővári György építész tervei alapján meg-
indult a pályaudvar rekonstrukciója. Mára 
az épületek állapota erősen leromlott, emi-
att egy időben újra napirendre került a pá-
lyaudvar megszüntetése és az általa ellátott 
feladatok Kelenföldre történő kitelepítése. 
Ettől a tervtől időközben elálltak. 
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áPrilis
Tavaszhó,	Szent	György	hava

Újhold	3-án	16	óra	32	perckor
Első	negyed	11-én	14	óra	6	perckor
Telihold	18-án	4	óra	44	perckor
Utolsó	negyed	25-én	4	óra	47	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold  
nyugszik

01 p Hugó Hugó 06.23 19.12 05.09 17.23
02 Sz Áron Áron, Ferenc 06.21 19.13 05.28 18.26
03 v Buda, Richárd Richárd 06.19 19.15 05.47 19.29
04 H Izidor Izidor 06.17 19.16 06.08 20.32
05 K Vince Virágvasárnap 06.15 19.18 06.33 21.37
06 Sz Vilmos, Bíborka 06.13 19.19 07.01 22.40
07 CS Herman Herman 06.11 19.20 07.36 23.41
08 P Dénes Dénes, Valér, Valter 06.09 19.22 08.19 –
09 Sz Erhard 06.07 19.23 09.10 00.37
10 v Zsolt 06.05 19.25 10.10 01.26
11 H Leó, Szaniszló Leó, Szaniszló 06.03 19.26 11.18 02.08
12 k Gyula Gyula 06.01 19.27 12.31 02.44
13 Sz Ida 05.59 19.29 13.47 03.15
14 Cs Tibor Tibor 05.57 19.30 15.06 03.42
15 P Anasztázia, Tas Anasztázia, Oktávia 05.56 19.32 16.26 04.07
16 Sz Csongor Bernadett 05.54 19.33 17.49 04.33
17 V Rudolf Izidóra, Dezső, Rudolf 05.52 19.34 19.12 05.00
18 H Andrea, Ilma Apolló 05.50 19.36 20.35 05.30
19 K Emma Emma 05.48 19.37 21.55 06.06
20 Sz Tivadar 05.46 19.39 23.07 06.49
21 Cs Konrád Anzelm, Konrád 05.44 19.40 – 07.42
22 p Csilla, Noémi Kájusz, Noémi 05.43 19.41 00.08 08.42
23 Sz Béla Adalbert, Béla 05.41 19.43 00.57 09.48
24 V Húsvét, György György, Fidél 05.39 19.44 01.35 10.55
25 H Húsvét, Márk Szt. József 05.37 19.46 02.06 12.02
26 k Ervin Ervin, Klétusz 05.36 19.47 02.32 13.08
27 Sz Zita, Mariann 05.34 19.48 02.54 14.12
28 Cs Valéria Valéria, Péter 05.32 19.50 03.14 15.15
29 P Péter Katalin 05.31 19.51 03.33 16.17
30 Sz Katalin, Kitti Piusz, Zsófia, Katalin 05.29 19.53 03.52 17.20
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naP-TárMárcius	21-től	április	20-ig
Kos	csillagjegy

ÁPRILIS

2.
45 éve nyílt meg a Városligetben a II. világhá-
ború után felújított Közlekedési Múzeum.

 6. 
115 éve kezdődött Athénban az első újkori 
nyári olimpia.

9. 
190 éve született Charles Baudelaire francia 
szimbolista költő. Verseit a legnagyobb magyar 
költők fordították. 

11.
115 éve Hajós Alfréd 100 méteres gyorsúszás-
ban megszerezte az első magyar olimpiai 
aranyérmet.

14.
125 éve született Tóth Árpád költő, műfordító, 
a Nyugat első nemzedékének tagja.

19.
40 éve állt Föld körüli pályára olyan űrál-
lomás, a Szaljut-1, amelyen tartósan ember 
tartózkodott.

22.
95 éve született Yehudi Menuhin, amerikai 
hegedűművész. 

23. 
85 éve született Janikovszky Éva Kossuth-díjas 
író, a gyermek- és ifjúsági irodalom népszerű 
alkotója. 

28.
880 éve koronázták meg Székesfehérváron  
II. (Vak) Bélát.
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A gyümölcsök virágait védeni kell az éjsza-
kai fagyok ellen. A fal mellett levő lugast fó-
liafüggönnyel óvhatjuk. Hűvösebb vidéken 
ilyenkor metsszük a rózsát. A nyári orgonát 
az új hajtásokig vágjuk vissza. A kártevők 
elleni védekezésnek is itt az ideje, de le-
gyünk tekintettel a virágzásra és a méhek 
védelmére. A csonthéjasoknál réztartalmú 
szert használjunk a monília ellen.

Az esős április kedvez a gombás 
betegségek terjedésének. Ha a pázsit 
gombás betegséggel fertőzött, az erre 
alkalmas speciális szerekkel vagy bordói 
lével védekezzünk ellene. Juttassunk ki 
gyümölcsfáink köré komposztot vagy 
komplex műtrágyát, jól bekapálva a talajba. 
Trágyázáshoz gyorsan ható nitrogéntrágyát 
használjunk. Az április nagyon kedvező ül-
tetési idő a ribiszke, a köszméte, a rózsa, az 
örökzöldek és az ősszel 
virágzó fák, cserjék szá-
mára. Az évelő virágok 
is most ültethetők, enyhe 
időjárású vidéken pedig 
a dália, a kardvirág, a 
házban elvirágzott jácint 
is. Hűvösebb éghajlaton 
a dália csak a fagyos-
szentek után kerülhet a 
földbe. A gumósbegóniák előhajtását meg 
kell kezdeni. A balkonládákba és a virágtar-
tókba bekerülhetnek az árvácskák. A hónap 

közepétől kiültethetjük az előhajtatott 
kardvirág, dália, kánna gumókat is. Tám-
falak, kerítések befuttatására a hajnalka 
(Ipomea) és a díszbab kiválóan alkalmas. 
Ne feledkezzünk meg a dísznapraforgóról 
sem, mely szoliterként vagy kerítés mellett, 
élénk, meleg színével szép színfoltot képez 
kertünkben. Tavasszal mindig csak reggel 
locsoljunk, hogy napközben felmelegedjen 
a talaj. Ne feledjük, hogy a legjobb minő-
ségű locsolóvíz az esővíz, gyűjtsük össze 
egy hordóban, és azzal öntözzünk.

A pázsitunk tápanyag-utánpótlására 
kombinált műtrágyát (1,5-2 dkg/négy-
zetméter mennyiségben) használjunk a 
fűnyírást követően, majd rögtön locsoljuk 
meg a füvünket. A hó végén megkezdődhet.
a gyomirtás (szelektív gyomirtó szerrel). 
Annyiszor nyírjuk a füvet, hogy ne nőjön túl 

magasra, de a gyep típu-
sának megfelelő, ajánlott 
vágási magasságnál ala-
csonyabb se legyen. Az 
április hónap alkalmas a 
tavaszi fűtelepítésre, de 
az őszi vetés a legbiz-
tonságosabb. A kikopott 
részeket felülvetéssel is 
kiigazíthatjuk. Ássuk ki a 

durvább füvekből álló foltokat, töltsük fel 
a mélyedéseket finom talajjal, és vessük be 
fűmaggal vagy gyeptéglával.

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

Ha... n Ha áprilisban sok az eső, bő termés ígérkezik.
n A Szent György-havi eső kergeti a fagyot.
n Amilyen az idő az esztendő századik napján, Gyuláén (április 

12.), annak ellenkezője várható a következő negyven napon. 
n Ha Márk napján (április 25.) a fülemüle énekel, azzal szép tavaszt ígér. 
n Ha április utolsó napja jó időt hoz, vele hozza a jó termést is, ha rosszat, oda a haszon. 
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Jurij Alekszejevics Gagarin 
Vosztok-1 nevű űrhajóján 

1961. április 12-én szállt 
fel Bajkonurból.  Az első 
űrhajós eredetileg öntőmun-
kásnak készült, majd katonai pilóta lett. 
1960-ban választották ki a szovjet űrprog-
ramba, amelyben 20 társával együtt igen 
kemény kiképzésben vett részt.
Űrrepülése összesen 108 
percig tartott, eközben egy-
szer kerülte meg a Földet. 
Visszatérését követően mind 
a Szovjetunióban, mind vi-
lágszerte (így magyarországi 
látogatása során is) óriási ün-
neplésben részesült, Moszk-
vában hadnagyból azonnal 
őrnaggyá léptették elő, egy 
évvel később pedig tagja lett a szovjet 
Legfelsőbb Tanácsnak is. A hatvanas évek 

50 éve
Ember a világűrben

második felében visszatért 
az űrhajósközpontba, Csil-
lagvárosba, ahol a leendő 
kozmonauták kiképzésének 
egyik vezetőjeként dolgo-

zott. Újból repült vadászgépeken is, egy 
rutinrepülés során, 1968. március 27-én, 
máig tisztázatlan körülmények között bal-
esetet szenvedett és életét vesztette.

A két nagyhatalom közötti, 
már évek óta folyó űrver-
senyben Gagarin űrrepülés-
ét az uSA vezetése súlyos 
vereségként élte meg, és 
Kennedy elnök többek kö-
zött ennek hatására hirdette 
meg az Apollo-programot, 
mely az uSA hátrányának 
megszűnéséhez, majd pedig 

1969 júliusában amerikai űrhajósok Holdra 
lépéséhez vezetett.

BÖJTI SONKA. A legolcsóbb hónap, most 
spóroljuk a legtöbbet a kosztpénzből. Böjt 
van tudniillik, tehát krumpli hajában, krumpli 

tojással, krumpli hagymával. Hagyma tojással, tojás tojással, hagyma sütve, rántva, krump-
lival és anélkül. Lázadás esetére paprikás lisztbe forgatott, lassú tűzön, forró olajban átsütött 
hekk. Esetleg tonhalszeletek, ezt talán a kiskorú is megeszi, ha látta elégszer a reklámot.   

S ekkor végre eljő a nagy nap, amire vártunk, 
amiért böjtöltünk. A húsvét az ő sonkájával. Gon-
dosan kell eljárnunk a piacon, nem vehetjük meg 
az első, jöttment, gyorspácolt húsokszégyenét, 
meg kell éreznünk, rá kell találnunk az igazira. 
Parasztsonkában nehéz csalódnunk, izgatóan 
zsíros, érzékien füstölt, töményen hús. Nem olcsó, 
s nem darabolják, akár az egész utca jóllakna be-

lőle. Visszük a zsákmányt, amire egész hónapban spóroltunk. (Minél később van húsvét, 
annál nagyobb lehet a sonkánk.) Hideg vízben főni tesszük, nem sürgetjük, babérlevéllel 
megkínáljuk, hagyjuk lobogni, lassan rotyogni. Ha omlik a hús, a kóstoló áldást mond rá, 
reszeljük a tormát, míg a lében hűl a sonka, másik rész lében forr még a tojás, legalább 
két tucat. Ecetes cseresznyepaprika is kell az asztalra, foszlós kalács, omlós fehér kenyér, 
fehérbor, vörösbor, s végre-végre a kihűlt, fölszeletelt sonka. A mennyei.

A hónap receptjei
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máJus
Tavaszutó,	pünkösd	hava

Újhold	3-án	8	óra	51	perckor
Első	negyed	10-én	22	óra	33	perckor
Telihold	17-én	13	óra	9	perckor
Utolsó	negyed	24-én	20	óra	52	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 v Munka ünn., Fülöp Fülöp, Jakab, József 05.27 19.54 04.13 18.24
02 H Zsigmond Atanáz, Zsigmond 05.26 19.55 04.37 19.28
03 k Tímea, Irma Fülöp, Jakab 05.24 19.57 05.04 20.32
04 Sz Mónika, Flórián Mónika, Flórián 05.22 19.58 05.37 21.34
05 Cs Györgyi Irén, Gotthárd 05.21 19.59 06.18 22.32
06 p Ivett, Frida Judit, Frida 05.19 20.01 07.07 23.23
07 Sz Gizella Gizella 05.18 20.02 08.05 –
08 V Mihály Mihály, Győző 05.16 20.03 09.10 00.08
09 H Gergely Gergely 05.15 20.05 10.20 00.45
10 k Ármin, Pálma Izidor, Ármin 05.14 20.06 11.34 01.16
11 Sz Ferenc Ferenc, Fábiusz 05.12 20.07 12.49 01.44
12 Cs Pongrác Pongrác 05.11 20.09 14.06 02.09
13 p Szervác, Imola Szervác, Imelda 05.09 20.10 15.24 02.33
14 Sz Bonifác Bonifác 05.08 20.11 16.44 02.58
15 V Zsófia, Szonja Zsófia 05.07 20.13 18.06 03.26
16 H Mózes, Botond János, Mózes 05.06 20.14 19.26 03.59
17 K Paszkál Paszkál 05.04 20.15 20.43 04.38
18 Sz Erik, Alexandra Alexandra 05.03 20.16 21.50 05.26
19 Cs Ivó, Milán Celesztin, Ivó 05.02 20.18 22.46 06.24
20 p Bernát, Felícia Bernát, Bernardin 05.01 20.19 23.30 07.29
21 Sz Konstantin András 05.00 20.20 – 08.37
22 v Júlia, Rita Rita, Júlia, Emil 04.59 20.21 00.05 09.47
23 H Dezső Dezső, Renáta 04.58 20.22 00.33 10.55
24 K Eszter, Eliza Eszter 04.57 20.23 00.57 12.00
25 Sz Orbán Gergely, Orbán 04.56 20.24 01.18 13.04
26 Cs Fülöp, Evelin 04.55 20.26 01.37 14.07
27 P Hella Pelbárt, Ágoston 04.54 20.27 01.57 15.10
28 Sz Emil, Csanád Vilma, Vilmos 04.53 20.28 02.17 16.13
29 V Magdolna Magdolna, Ervin 04.53 20.29 02.40 17.17
30 H Janka, Zsanett Johanna 04.52 20.30 03.06 18.21
31 k Angéla Petronella 04.51 20.31 03.37 19.24
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naP-TárÁprilis	21-től	május	20-ig
Bika	csillagjegy

MÁJuS

8.
125 éve a Georgia-beli Atlantában dr. John 
Smith Pemberton patikus kokacserje leveleiből 
és kóladióból, cukor és karamell hozzáadásával 
megalkotta a Coca-Colát.

1.
140 éve jelentek meg az első magyar gyártású 
bélyegek.

5.
75 éve született Lázár Ervin, Kossuth-díjas író, 
Bab Berci, Szegény Dzsoni és Árnika, Berzsián 
és Dideki, A négyszögletű kerek erdő lakói és 
még sok más népszerű mesefigura kitalálója.

7.
235 éve született Berzsenyi Dániel költő, iroda-
lomtudós, táblabíró, „a niklai remete”.

10.
115 éve rendezték Budapesten, a Royal Szálló 
kávéházában az első filmvetítést.

11.
130 éve született Kármán Tódor gépészmérnök, 
a szuperszonikus repülés és a rakétatechnológia 
egyik úttörője. A Hold és a Mars egy-egy krá-
terét nevezték el róla. 

14.
80 éve született Huszárik Zoltán magyar film-
rendező, a Szindbád alkotója.

14.
215 éve végezte el Edward Jenner az első himlő 
elleni oltást. 

16.
130 éve alakult meg a Magyar Vöröskereszt.
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n Ha május 1-jén hűvös, nedves az idő, közepes lesz a termés, de 
ha meleg, napos, akkor bőséges. 
n Amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a következő tél.

n A fagyosszentek neve napján, Pongrác, Szervác, Bonifác napján (május 12., 13., 14.) 
a felhőket kell figyelni, mert: „Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz”. 
n Ha a negyedik fagyosszent, Orbán napján (május 25.) esik az eső, az jó termést ígér.
n Ha Emil (május 28.) hoz esőt, az is aranyat ér.  

Az elvirágzott cserjéket tisztítsuk meg, a 
tavaszi hangát vágjuk vissza, hogy bokro-
sodjon. A bimbós vagy elnyílt, konténerben 
nevelt rododendront félárnyékos helyre és 
mészszegény, humu-
szos talajba ültessük ki. 
Az elnyílt hagymás vi-
rágok (tulipán, nárcisz) 
magszárait törjük le. 
Az elvirágzott évelőket 
tisztítsuk ki. A magasra 
növő évelők (például 
a szarkaláb) bokrait 
kössük össze, esetleg 
egy karót is szúrjunk 
melléjük. A vásárolt virágzó cserepes nö-
vényeket kiültethetjük a kertbe. ugyanígy 
a dáliát, a kánnát, a fréziát és kardvirágot is. 
A balkonon és az ablakpárkányon lévő ládák 
beültetése is aktuális, és teraszon elhelyezett 
egynyári virágokat, illetve a muskátlit, a 
fuksziát, a gumós begóniát és az alacsony 
nebáncsvirágot ideje kiültetni.

Palántát csak megbízható helyről vásá-
roljunk, így nem érhet meglepetés, hogy a 
törpeparadicsom folyton növő lett, vagy a 
tölteni való paprika helyett almapaprikánk 
termett. Babvetés: válasszunk sárga- és 
zöldhüvelyű fajtát is. A zöldhüvelyű bo-
korbab nyugaton sokkal elterjedtebb, mint 
nálunk. Próbáljuk ki, sokkal zsengébb, nem 

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

Ha...

szálkásodik olyan hamar, így nem igényel 
olyan gyakori szedést, mint a sárgahüvelyű 
fajták. Főzeléknek és vegyes köretnek is 
kiváló. A karós baboknak vetés előtt alakít-

suk ki a támrendszerét. 
Négy karót szúrjunk le 
a földbe egy 0,5 x 0,5 
m-es négyzet sarkain, 
majd kössük össze 1,5-
1,7 m magasságnál. A 
karók mellé vessünk 
2-3 szem babot. 
Permetezéshez hasz-
náljunk csalánlevet, 
és úgy tervezzük meg 

a kertünket, hogy a növénytársítások által 
kedvező kölcsönhatást biztosítsunk kis-
kertünkben, „öngyógyító vegyes kertet” 
hozzunk létre. Például: a hagyma és a 
sárgarépa kölcsönösen riasztja egymás 
kártevőit: a hagyma- és a sárgarépalegyet. 
A paradicsom és az uborka mellé ültessünk 
fokhagymát, így kevesebb esélyt adunk 
a gombás betegségek kialakulásának. A 
borsikafű (csombor) elriasztja a babról 
a fekete babtetveket. A körömvirág és a 
büdöske távol tartja a fonalférgeket. Min-
dig vessünk ezekből a zöldséges ágyások 
közé is! A sarkantyúka magához vonzza a 
levéltetveket, ezzel kevésbé károsítják a 
többi kultúrnövényt.
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PIKNIKELÜNK. Végre kinyíltak a virágok, 
az ajtók, rügyeznek a fák, zöldell az erdő, vár 
a táj. Kirándulást tervezünk, végre egy kis 
hideg kaja. Odafelé tervezzük a meredeket, 
hegyre föl, barlangba be, patakon át, a tisztá-
son eszünk majd, ott, az erdőn túl. Magunk is 
meglepődünk, a piknik mennyi energiát mozgósít kicsiny családunkban, még harangvirágot 
is szednek a virtuális asztalra. Takarónk közepét a sáros lábak óvatosan kerülik, izzadtan, 
kifáradva, lihegve, de elégedetten várja a sok éhes száj a hátizsák tartalmát. Kikészítjük a 
szalvétákat, s biztatjuk a társaságot, ma lehet (muszáj) kézzel enni, pótoljuk mezei virággal 
az illemet. S jöjjenek hát sorban az elemózsia morzsái: karikázott lángolt kolbász, sült 
karaj, szeletelt sonka (karácsonyig tart a húsvét), diós kecskesajt, fűszeres vaj, körözött és 
körözetlen túró bazsalikommal, szerecsendióval, rozmaringgal, snidlinggel ízesítve, sült 
paprika, ecetes torma, csípős paprika, retek, újhagyma. Pirítottunk otthon barna kenyeret, 
mert ma az egészség napja van, de hoztunk fehéret, omlósat, frisset, ropogós héjút, hátha 
nem annyira, s persze kevés kakaós kalácsot, a fejlődésben lévő kiskorúaknak. Aki szom-
jas, annak ott a kút friss vize, s aki még mindig, annak négy-öt kilométer messzeségben a 
söröző. Motiváció a hazaútra. Tutira lesz jégkrém is. 

a hivatásos művészeti kö-
zösség – amely 1951. 

május 14-én tartotta első 
önálló bemutatóját a Városi 
(későbbi nevén Erkel) Szín-
házban – három tagozattal, 
ének-, zene- és tánckarral jött 
létre. Tagjait a szervezők mint-
egy 1200 énekes és ugyan-
ennyi táncos és zenész közül 
válogatták ki. A legendás,  
2011-ben 90 éve született Rá-
bai Miklós irányította tánckar 
zenei kíséretét – Kodály Zoltán 
javaslatára – hagyományos ci-
gányzenekarra alapozott, de az 
együttesi feladatok érdekében 
kissé átalakított (klasszikus 
zenészekkel kibővített), úgynevezett „népi 
zenekar” látta el.

60 éve
Megalakult		

a	Magyar	Állami	
Népi	Együttes

A hónap receptjei

A táncegyüttes az eredeti 
néptáncot többféle műfajban: 
egynemű, női (karikázók), 
vagy férfitáncként (legényes-
táncok), a tájegységek jel-
lemző táncait szvitbe sűrítve, 
és a népszokásokat bemutató 

kompozíciókban is megjelení-
tette. Ballada-feldolgozásaival, 
kortárs témájú produkcióival 
pedig bebizonyította, hogy a 
múltban gyökerezve is lehet 
mai alkotásokat létrehozni. 
Egyfelvonásos táncjátékokkal 
és egy egész estét betöltő 
háromfelvonásos táncdarabbal 
a táncszínház műfaját is meg-
honosította. Az együttes 2001 

óta a Hagyományok Háza nevű nemzeti 
intézmény keretében működik.
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Június
Nyárelő,	Szent	Iván	hava

Újhold	1-jén	23	óra	3	perckor
Első	negyed	9-én	4	óra	11	perckor
Telihold	15-én	22	óra	14	perckor
Utolsó	negyed	23-án	13	óra	48	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold  
nyugszik

01 Sz Tünde Jusztiniusz, Paulina 04.50 20.32 04.15 20.25
02 Cs Kármen, Anita Marcellinusz, Péter 04.50 20.33 05.02 21.19
03 p Klotild Károly, Klotild 04.49 20.33 05.58 22.06
04 Sz Bulcsú 04.49 20.34 07.02 22.46
05 V Fatime Bonifác, Reginald 04.48 20.35 08.11 23.19
06 H Norbert, Cintia Norbert 04.48 20.36 09.25 23.48
07 K Róbert Fülöp, Róbert 04.47 20.37 10.39 –
08 Sz Medárd Medárd, Ágnes 04.47 20.37 11.54 00.13
09 Cs Félix Efrém 04.47 20.38 13.10 00.37
10 p Margit, Gréta Margit 04.46 20.39 14.27 01.01
11 Sz Barnabás Barnabás 04.46 20.39 15.46 01.27
12 v Pünkösd, Villő János 04.46 20.40 17.05 01.57
13 H Pünkösd, Antal, Anett Antal, Antónia 04.46 20.41 18.21 02.32
14 K Vazul Vazul 04.46 20.41 19.31 03.15
15 Sz Jolán, Vid Jolán, Viola 04.45 20.42 20.32 04.07
16 Cs Jusztin Jusztina, Auréliusz 04.45 20.42 21.22 05.09
17 P Laura, Alida Adolf, Laura 04.45 20.42 22.01 06.17
18 Sz Arnold, Levente Arnold 04.45 20.43 22.33 07.27
19 V Gyárfás Gyárfás, Romuald 04.46 20.43 22.59 08.37
20 H Rafael Rafael, Florencia 04.46 20.43 23.21 09.44
21 k Alajos, Leila Alajos, Lujza 04.46 20.44 23.42 10.50
22 Sz Paulina Tamás 04.46 20.44 – 11.54
23 Cs Zoltán Etelka 04.46 20.44 00.01 12.57
24 P Iván Iván 04.47 20.44 00.21 14.00
25 Sz Vilmos Vilmos, Viola 04.47 20.44 00.43 15.03
26 v János, Pál Cirill, Dávid 04.47 20.44 01.07 16.07
27 H László László, Sámson 04.48 20.44 01.36 17.11
28 K Levente, Irén Iréneusz, Irén, Laura 04.48 20.44 02.11 18.13
29 Sz Péter, Pál Péter, Pál, Judit 04.49 20.44 02.54 19.10
30 Cs Pál Szt. Emília 04.49 20.44 03.46 20.01
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naP-TárMájus	21-től	június	21-ig
Ikrek	csillagjegy
A	nyár	kezdete:
június	21-én	19	óra	16	perckor.	

JÚNIuS

1.
85 éve született Norma Jeane Baker, azaz 
Marilyn Monroe, a tragikus sorsú amerikai 
filmszínésznő. 

2.
90 éve született Karinthy Ferenc, Karinthy 
Frigyes fia, sok prózai és drámai mű szerzője, 
Kossuth- és József Attila-díjas író.

3.
85 éve született Allen Ginsberg amerikai költő, 
az Üvöltés egyik szerzője, a beatnemzedék 
kiemelkedő alakja. 

6.
125 éve született Bajcsy-Zsilinszky Endre 
újságíró, politikus, a Magyarország független-
ségéért folytatott harc vértanúja.

28.
90 éve született Eötvös Gábor zenész, zene-
bohóc, a Van mááááásiiiik…! refrénű jelenet 
legendás alakítója.

30.
75 éve jelent meg Margaret Mitchell Elfújta 
a szél című regénye, melyet 27 nyelvre for-
dítottak le, s amelyből 1939-ben legendás 
film készült.
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Most minden gazdagon burjánzik. Sajnos 
a nemkívánatos gyomok és gazok is. Ezért 
most is sokat kell gyomlálni és locsolni, 
amivel a tetvesedést is megakadályozhatjuk. 
Minden jó kertész tudja, hogy a meleg, szá-
raz napok beköszöntével az öntözést ajánla-
tos az esti órákban végezni. Sövényünk és 
pázsitunk rendszeres gondozást igényel. A 
fűnyírót érdemes egy kicsivel magasabbra 
állítani, így a hosszabb száraz időszak sem 
árt meg a pázsitnak. 

Most kell elvetni 
azoknak a kétnyári 
növényeknek a mag-
jait, amelyekben jö-
vőre szeretnénk gyö-
nyörködni. Érdemes 
a magokat hűvös 
helyre vetni, ahol 
nem fenyegeti őket 
a kiszáradás veszélye. Érdemes még oda-
figyelni a következő kerti idény érdekében 
a tavasszal virágzó hagymások hagymáira. 
A tulipánhagymákat ajánlatos minden 
nyáron felszedni, míg a nárciszhagymák 
akár több évig is a földben maradhatnak. 
A kiásott hagymákat alaposan szárítsuk 
ki. Az elhalt zöldet csak a teljes száradás 
után szedjük le a hagymákról, mert így a 
levelekben lévő teljes tápanyagmennyiség 
vissza tud húzódni a hagymába. Szellős 
helyen tároljuk őket.

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha júniusban esik az eső, szükséget hoz, a derült ég bőséget.
n Ha Medárd napján (június 8.) esik, negyven napig esik egyfoly-
tában. Ha ezen a napon derült az ég, napos, meleg lesz a nyár.

n Ha a Margit (június 10.) és Barnabás (június 11.) napján esik, oda a termés. 
n Amilyen Szent Iván napja (június 24.), a nyár első napja, olyan lesz a következő 
negyven nap.

Ha...

Az első zöldségek a kiskertben már kezde-
nek beérni. Betakarítható a borsó, a sárgaré-
pa, a friss fejes saláta. Érik a karfiol, a fejteni 
való bab, a jégcsapretek, a kapor, a mángold 
és más egyéb ízletes konyhakerti növény. 
A betakarítással párhuzamosan érdemes a 
további szüret reményében új növényeket 
ültetni. A kései zöldségek palántáit, mint a 
fejeskáposzta, a kelbimbó, a karalábé, júni-
us közepéig érdemes elültetni. A cukkinit, 

póréhagymát, zel-
lert most ajánlatos 
a végleges helyére 
ültetni. 

A most érő zöldsé-
gek mellett már szü-
retelhetjük a görögök 
által a „gyümölcsök 
királynőjének” tartott 
ízletes földi epret. Ezt 

érdemes a reggeli órákban leszedni úgy, hogy 
a csuma a gyümölcsön maradjon. Így tovább 
eláll, és ha megmossuk nem, enged levet. A 
gyümölcsérés után az eper indákat hoz. Az 
erősebb példányokból érdemes dugványokat 
nevelni, ezzel is szaporíthatjuk a növényál-
lományunkat. A gyengébb indákat azonban 
ajánlatos eltávolítani, mert túl sok tápanyagot 
és energiát vonnak el az anyanövénytől.

Gyümölcsfáink termései közül ebben a 
hónapban lakmározhatunk a kedvelt korai 
cseresznyéből. 
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JÚNIuS

IDEGEN ÍZEK. Nem sok gondunk van a 
konyhában, legalábbis a miénkben. Itt hagyunk 
csapot-papot, kertet és konyhát, konyhakertet 
és befőzést, lássuk a nagyvilágot. Éhes szájakat 
persze viszünk magunkkal, sokat kell kóstolni. 
Ha magunk főzünk magunknak, már a piacon tátjuk a szánkat, potyog bele olyan piros 
apró, meg abból a kékből is csippentünk egy kicsit, ámde az ott mozog, az olaj hál’ istennek 
olíva, otthon sajnáljuk a pénzt rá, itt meg nincs más. A kofa a saját nyelvén magyaráz, azon 
kézzel-lábbal, s mondja szegény tízszer is, hogy a kagylót nagy üstben, lobogó vízbe dobjuk, 
éppen csak megmártózzanak a fekete házak, nyakon öntjük olajjal, citromot facsarunk rá, 
tehetünk mellé helyváltoztatásra képtelen moszatfélét, s meghinthetjük zsályalevéllel. A 
fontos, hogy jókat együnk szokatlan alapanyagokból, ezért megkóstolunk mindent, ami 
szembejön. Például a kis süteményfélének látszó valamiket a szomszéd standon. Helybeliek 
veszik, eszik. Fillérekbe kerül, befektetünk. Bundába tekert kicsi halacska, sütve, sózva, 
finom korcsolyák, utána éppen a borozóig jutunk el, híresek a helybéli borok...

80 éve

A hónap receptjei

Magyarországon Európá-
ban az elsők között indítot-
tak útjára nyári 
színházat Sze-
gedi Szabadtéri 
Játékok néven.
A játékok ötletét 
1926-ban Juhász 
Gyula, a szege-
di költő vetette 
fel. A főpróbára 
a lehetőséget a 
szegedi fogadalmi templom felszentelésére 
rendezett ünnepségsorozat adta 1930 őszén. 
Az árkádsorral körbevett templomtér kiváló 
akusztikájával ideális helyszínnek bizonyult 
a szabadtéri színielőadások megrendezésé-
re. Az első előadásra – a Magyar Passióra, 
Hevesi Sándor rendezésében – 1931. június 
13-án került sor. Ezt követően a szabadtéri 
előadások minden év nyarán Szeged fő 
attrakcióját jelentették. 1933 júliusában a 
helyi katonaság a Dóm téren felállított egy 

2500 ülő- és 2000 állóhelyet 
magában foglaló nézőteret. 

Innen számít-
ható a Szegedi 
Szabadtéri Já-
tékok tényleges 
megszületése. A 
játékok megszer-
vezése az első 
években a he-
lyi sajtónál volt 
magánkézben. 

A Magyarországon egyedülálló szabadtéri 
sikersorozat első felvonásának a második 
világháború vetett véget, 1939-ben.

Az újrakezdés – 20 év kihagyás után 
– 1959. július 25-én következett el. Ezen 
az estén a Hunyadi László dallamaival 
kezdődött meg a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok második fejezete. Az „újkori” játékok 
több mint 40 éve alatt a 142 mű 657 elő-
adására már 3 millió nézőnél többen voltak 
kíváncsiak.

Szegedi	Szabadtéri	Játékok
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Július
Nyárhó,	Szent	Jakab	hava

Újhold	1-jén	10	óra	54	perckor
Első	negyed	8-án	8	óra	29	perckor
Telihold	15-én	8	óra	40	perckor
Utolsó	negyed	23-án	7	óra	2	perckor
Újhold	30-án	20	óra	40	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 p Tihamér, Annamária Olivér, Áron 04.50 20.44 04.48 20.44
02 Sz Ottó Ottó 04.50 20.43 05.58 21.21
03 v Kornél, Soma Tamás, Kornél 04.51 20.43 07.11 21.51
04 H ulrik Erzsébet, ulrik 04.52 20.43 08.27 22.18
05 K Emese, Sarolta Antal 04.52 20.42 09.44 22.43
06 Sz Csaba Mária 04.53 20.42 11.00 23.07
07 Cs Apollónia Apollónia, Vilibald 04.54 20.42 12.17 23.32
08 P Ellák Edgár 04.55 20.41 13.34 –
09 Sz Lukrécia Veronika 04.55 20.40 14.51 00.00
10 v Amália Engelbert 04.56 20.40 16.07 00.32
11 H Nóra, Lili Benedek 04.57 20.39 17.18 01.11
12 k Izabella, Dalma Eleonóra, János 04.58 20.39 18.21 01.58
13 Sz Jenő Henrik, Petronella 04.59 20.38 19.15 02.55
14 Cs Örs, Stella Kamil 05.00 20.37 19.58 03.59
15 P Henrik, Roland Bonaventura 05.01 20.36 20.32 05.08
16 Sz Valter 05.02 20.36 21.00 06.18
17 V Endre, Elek András, Elek 05.03 20.35 21.24 07.27
18 H Frigyes Hedvig, Frigyes 05.04 20.34 21.46 08.34
19 K Emília Emília 05.05 20.33 22.06 09.39
20 Sz Illés Illés, Margaréta 05.06 20.32 22.26 10.43
21 Cs Dániel, Daniella Lőrinc, Dániel 05.07 20.31 22.46 11.46
22 p Magdolna Mária Magdolna 05.08 20.30 23.09 12.49
23 Sz Lenke Brigitta, Apollinár 05.10 20.29 23.36 13.53
24 V Kinga, Kincső Kinga, Krisztina 05.11 20.28 – 14.56
25 H Kristóf, Jakab Jakab, Kristóf 05.12 20.27 00.08 15.58
26 k Anna, Anikó Joakim, Anna 05.13 20.25 00.47 16.57
27 Sz Olga, Liliána Natália, Rudolf 05.14 20.24 01.34 17.51
28 Cs Szabolcs Ince 05.15 20.23 02.32 18.38
29 P Márta, Flóra Beatrix, Flóra 05.17 20.22 03.38 19.18
30 Sz Judit, Xénia Péter, Judit 05.18 20.20 04.51 19.51
31 v Oszkár Loyolai Szt. Ignác 05.19 20.19 06.08 20.20
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naP-TárJúnius	22-től	július	22-ig
Rák	csillagjegy

JÚLIuS

2.
75 éve született Hofi Géza humorista, Kossuth-
díjas, Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes 
művész.

2.
130 éve született Fonó Albert mérnök, a sugár-
hajtóművek kidolgozásának úttörője.

3.
125 éve mutatta be Karl Benz a nyilvános-
ságnak „gázmotor hajtású járművét”, minden 
autók ősét.

4.
235 éve Amerikában a függetlenség napja, 
annak emlékére, hogy a Kontinentális Kongresz-
szus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot. 

5.
205 éve született Teleki Blanka grófnő, re-
formpedagógus, a nőnevelés úttörője, Leövey 
Klárával a női egyenjogúságért folytatott küz-
delem élharcosa.

18.
200 éve Kalkuttában megszületett William 
Makepeace Thackeray regényíró, az angol 
társadalmi regény művelője, A hiúság vására 
szerzője. 
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A kertben a legfontosabb munkák az öntö-
zés, a talajlazítás és a gyomirtás. Kártevő 
rovarok ellen szisztematikus szerekkel csak 
este permetezzünk a hasznos rovarok védel-
me érdekében. Az almát és a körtét esetleg 
monília ellen kell megvédeni. A száraz, 
elhalt ágakat a fákról és a cserjékről vágjuk 
le. A rózsák alá ültetett, tartósan virágzó 
növényeknek adjunk speciális trágyát. A cik-
láment, a császárkoronát és a fehér liliomot 

most kell ültetni. A magas évelőket védjük 
az időjárás okozta törés és megdőlés ellen 
(kössük össze vagy növénytámaszt szúrjunk 
le). A dáliák oldalhajtásait törjük le, ha azt 

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha Sarlós Boldogasszony ünnepén (július 2.) esik, még negyven 
napig lesz csapadék.
n Ha Mérges Margit napján (július 13.) dörög, villámlik, sok vihar 

lesz a következő negyven napon át.
n Ha Illés napján (július 20.) esik, az eső lyukat fúr a dióba, mogyoróba.
n Ha Jakab napján (július 25.) sok a felhő, sok lesz télen a hó, de ha szikrázó a napsütés, 
akkor nagy, hideg télre számíthatunk. 

Ha...

akarjuk, hogy nagy virágok fejlődjenek. A 
kétéves virágok (mályva, gyűszűvirág, ha-
rangvirág, nefelejcs, ökörfarkkóró, árvács-
ka, százszorszép stb.) szabadba vethetők. A 
póréhagymát szedhetjük. A halványítózeller 
lombját össze kell kötni. A fodroskel és más 
téli káposztaféle palántázása most időszerű. 
A szárazvirágokat és a díszfüveket – ame-
lyeket a szárazkötészetben alkalmazzunk 
– most kezdhetjük szedni és szárítani.

Rendszeresen nyír-
juk a füvet a nyári 
időszaknak megfelelő 
magasságban. Száraz-
ságban öntözzünk és 
gereblyézzünk, mint 
júniusban. Ha hirte-
len feltűnik például a 
gyermekláncfű vagy 
a cickafark, perme-
tezzük le legalább 
két aktív hatóanyagot 
tartalmazó szelektív 
gyomirtó szerrel. A 
július talán kissé késő 
a maximális hatáshoz, 
de ezeket a gyomokat 

sohasem szabad elhanyagolni. A nyári sza-
badság gondot okozhat, hosszabb távollét 
esetén, ha lehet, bízzunk meg valakit a 
fűnyírással.
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JÚLIuS

65 éve
A	bikini

PARFÉ FAGYIVAL. Forró a levegő, saját levünkben 
fővünk, nem is éhes senki, aki fejtett bablevesről, 
netán toros káposztáról merne beszélni, azt rend-
reutasítjuk. uborkalé, kefír, nagyon-nagyon laza, 
már-már sóher fröccs, hiszen kilenc deci szódához 
adunk egy deci homoki könnyűt, azt hűtjük a mély-
hűtőben, nem baj, ha odafagy a alja alja kicsit, így 
jégkockánk is van mindjárt. Ha aprózva szeretjük, 
ha alkalmanként más-más a mérték, hűtsük külön a bort, a vizet, a poharat. Leginkább 
a jégre vágyunk, beleülnénk a fagyasztóládába, elröppennénk Alaszkába, olvad az au-
tópálya, púposodnak a sínek, forr a Balaton. Jég jéggel. Fagyi jégkrémmel, majd egy 
parfé. Aztán fordítva. Az a jó, hogy rengeteg cukor meg tojás kell az ilyesmihez, tutira 
nem halunk éhen. Ha sok tojássárgáját kellő cukorral, apróra őrölt mogyoróval összeke-
verünk, majd jó sok tejszínben forrásig hevítünk, hűtünk és fagyasztunk, akkor tápláló 
és hűsítő mogyorófagylaltot ehetünk családostul. Ha mogyoró helyett likőrt, bármilyen 
gyümölcslikőrt találnánk csak a spájzban a mogyoró hűlt helyén, akkor ugyanezen anya-
gokból parfét varázsolhatunk. Kicsit több munkával, hiszen a tojássárgát előbb habosra 
verjük a cukorral, majd fél liter tejszínben forraljuk, krémesítjük, hűtjük. Újabb három 
deci tejszínt habosítunk, ebben már benne van a kontyalávaló is – s mindent összeöntve 
kelyhekben fagyasztjuk türelmetlenül a parfét. 

A hónap receptjei

Hatvanöt éve Louis Réard mérnök 
egy párizsi divatbemutatón bemu-
tatta azt a fürdőruhát, melyet a 
közönségre gyakorolt kirobbanó 
hatása után az akkor zajló kísérle-
ti atomrobbantások színhelyéről 
bikininek nevezett el. A Reard 
által tervezett ruha Jacques Heim 
ötletének továbbgondolása volt, 
aki két hónappal korábban mu-
tatta be „a világ legkisebb fürdő-
ruháját”, ennek kettéhasításával 
alkotta meg saját változatát Reard, amelynek 
bemutatásához csak nehezen talált modellt. 
Tizenöt évbe telt, amíg a bikinit az Egyesült Ál-
lamokban is elfogadták. 1951-ben még kitiltot-
ták a Miss World szépségversenyről. 1957-ben 
Roger Vadim filmje, az „És Isten megteremté 

a nőt” hozta meg a nagy áttörést, 
amelyben Brigitte Bardot első 
színésznőként bikiniben jelent 
meg a vásznon. 1992-ben a Cole 
of California’s cég kihozta a Top 
Secret névre hallgató bikini mo-
delljét. Ennek a mellrészébe két 
légkamra volt beépítve, eredetileg 
azért, hogy a hölgyek a mell-
méretet tudják szabályozni: egy 
pumpával a szárazföldön lehetett 
felfújni. A Newsweek és a Time 

főoldalon írt róla, utóbbi elég kritikusan (többek 
között például hímsovinizmussal vádolva meg 
a tervezőket), ami közrejátszhatott a termék 
sikertelenségében. Maga a fürdőruha roppant 
kényelmes volt és úszássegítő sporteszközként 
is használható volt. 
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augusZTus
Nyárutó,	Kisasszony	hava

Első	negyed	6-án	13	óra	8	perckor
Telihold	13-án	20	óra	58	perckor
Utolsó	negyed	21-én	23	óra	55	perckor
Újhold	29-én	5	óra	4	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 H Boglárka Alfonz, Péter 05.20 20.18 07.26 20.47
02 k Lehel Özséb 05.22 20.16 08.45 21.12
03 Sz Hermina Lídia, Hermina 05.23 20.15 10.03 21.37
04 Cs Domonkos, Dominika János 05.24 20.13 11.22 22.04
05 P Krisztina Krisztina 05.25 20.12 12.40 22.35
06 Sz Berta, Bettina 05.27 20.10 13.57 23.12
07 V Ibolya Sixtus, Kajetán 05.28 20.09 15.09 23.56
08 H László Domonkos 05.29 20.07 16.14 –
09 K Emőd Román 05.31 20.06 17.10 00.49
10 Sz Lőrinc Lőrinc, Blanka 05.32 20.04 17.55 01.50
11 Cs Zsuzsanna, Tiborc Klára, Zsuzsanna 05.33 20.02 18.32 02.56
12 p Klára Hilária 05.35 20.01 19.03 04.04
13 Sz Ipoly Ipoly 05.36 19.59 19.28 05.13
14 V Marcell Maximilian, Marcell 05.37 19.57 19.50 06.20
15 H Mária 05.38 19.56 20.11 07.26
16 k Ábrahám Ábrahám, Rókus 05.40 19.54 20.31 08.30
17 Sz Jácint Jácint 05.41 19.52 20.51 09.33
18 Cs Ilona Ilona, Rajnald 05.42 19.50 21.13 10.36
19 P Huba Emília, Marián 05.44 19.49 21.38 11.39
20 Sz Áll. ünn., István,Vajk Szt. István 05.45 19.47 22.08 12.42
21 v Sámuel, Hajna Piusz, Sámuel 05.46 19.45 22.43 13.44
22 H Menyhért, Mirjam Menyhért 05.48 19.43 23.26 14.44
23 k Bence Róza 05.49 19.41 – 15.39
24 Sz Bertalan Bertalan 05.50 19.40 00.18 16.28
25 Cs Lajos, Patrícia Patrícia, Elvira 05.52 19.38 01.19 17.11
26 p Izsó Natália 05.53 19.36 02.28 17.47
27 Sz Gáspár Mónika, Cézár 05.54 19.34 03.42 18.19
28 V Ágoston Ágoston, Mózes 05.56 19.32 05.00 18.47
29 H Beatrix, Erna Beatrix 05.57 19.30 06.20 19.13
30 k Rózsa Félix, Rózsa 05.58 19.28 07.41 19.39
31 Sz Erika, Bella Arisztid 06.00 19.26 09.02 20.07
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AuGuSZTuS

9.
145 éve nyitotta meg kapuit a Fővárosi Állat- 
és Növénykert. (Szert Károly festménye)

1.
A pengő óriási inflációját követően, 65 éve 
bocsátották ki a forintot.  

4.
110 éve született New Orleansban Louis 
Armstrong amerikai dzsessztrombitás, éne-
kes, zenekarvezető, a dzsessztörténet egyik 
legnagyobb és legismertebb alakja. • 115 
éve született Lengyel József Kossuth- és 
József Attila-díjas író, az Igéző szerzője. 

6. 
130 éve született Sir Alexander Fleming, 
angol orvos, a penicillin felfedezője. Talál-
mányáért 1945-ben Nobel-díjat kapott. 

7.
135 éve született Hollandiában Mata Hari, 
a híres kémnő.

11.
140 éve született Budapesten Heltai Jenő 
Kossuth-díjas író, költő, A néma levente 
szerzője.

22.
100 éve Vincenzo Peruggia olasz szoba-
festő ellopta a párizsi Louvre Múzeumból 
Leonardo da Vinci Mona Lisa című fest-
ményét, amelyet csak 1913-ban találtak 
meg Firenzében.

29.
45 éve tartotta San Franciscóban utolsó 
koncertjét a Beatles együttes.

Július	23-tól	augusztus	23-ig
Oroszlán	csillagjegy
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A gyümölcsöket csak teljesen érett álla-
potban szedjük le. A nagyon megrakott 
ágakat támasszuk alá. A fiatal gyümölcs-
fákat ritkítsuk meg, és a vízhajtásokat 
távolítsuk el. A meggy hosszú hajtásait 
vágjuk vissza. A málna leérett vesszőit 
vágjuk ki. 
A színes lombú fák, cserjék alakító met-
szését végezzük 
el. Kísérjük figye-
lemmel a kártevők 
és a betegségek 
megjelenését, és 
ha szükséges, vé-
dekezzünk ellenük. 
Gyomirtáskor vi-
gyázzunk, hogy 
a későn virágzó 
növények ne sé-
rüljenek meg. Az 
évelőket bőségesen 
öntözzük, a talaj 
felületét lazítsuk, 
szükség esetén ka-
páljuk, de ne ássuk. 
Trágyázzuk meg 
az ősszel virágzó 
növényeket.  Dísz-
mákot és gyűszűvi-
rágot még lehet vetni. A kétéves növények 
palántáit most és szeptemberben lehet 
állandó helyükre ültetni. A tavaszi hagymás 

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha a hónap első tíz napján nagy a meleg, akkor zimankós tél lesz. 
n Ha Lőrinc napján (augusztus 10.) szép az idő, akkor szép és 
hosszú lesz az ősz.

n Ha István napja (augusztus 20.) szép, bőséges lesz a gyümölcstermés, de ha esős, az 
negyven napra is azt jelzi.
n Ha Bertalan (augusztus 24.) zivataros, borús, esős lesz az ősz.

Ha...

virágok szaporítóanyagát rendeljük meg. 
A pünkösdirózsa és a fehér liliom legjobb 
ültetési ideje most van. A hónap első felé-
ben ki lehet ültetni a szamócapalántákat. 
A letermett zöldséges ágyba ültethetünk 
fejessaláta-, karalábé- és fodroskelpalántát. 
Vethető spenót,  galambbegysaláta és más 
téli saláta magja. A szárazvirágok, díszfü-

vek és magszárak 
szedhetők száraz-
kötészeti alapanyag-
nak, és felakasztva, 
árnyékos helyen 
száríthatók.
Gyepünk gondozá-
sa nagyjából ugyan-
az, mint júliusban. 
Ha túl magasra nőtt 
a fű, amíg szabad-
ságon voltunk, ne 
nyírjuk rögtön ala-
csonyra. Először 
csak a csúcsát vág-
juk le, majd több al-
kalommal fokoza-
tosan csökkentsük a 
vágási magasságot. 
Augusztus a szezon 
utolsó hónapja a 

gyomirtásra és a nitrogéntartalmú műtrá-
gyázásra. A fűmag vetése augusztus 20. 
után kezdődhet.
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Hetvenöt éve született Yves 
Saint-Laurent algériai szár-
mazású francia divattervező. 
Saint-Laurent a gimnázium 
egy diákelőadása alkalmával 
lobbant szerelemre a jelmeztervezés iránt, 
ekkor tizenegy éves volt. A divatvilág iránti 
ébredő vonzalma egyben me-
nekülést is jelentett diáktársai 
gúnyolódása elől, akik a femi-
nin kisfiúban állandó céltáblára 
leltek. Tizenhét évesen, 1953-
ban költözött Párizsba, itt egy 
elegáns divatiskolában tanult. 
Miután divatrajzai aVogue-ban 
is megjelentek, a főszerkesztő 
felfigyelt rá, és Christian Dior 
figyelmébe ajánlotta, aki al-
kalmazta is, és Saint-Laurent 
Dior haláláig (1957) itt dolgozott. Első 
Diornál készített kollekciója (a Trapézvonal) 

75 éve
Yves	Saint-Laurent

KERTI PARTI. Szikkadt a fű, tikkadt a 
szöcske, de éhes már sok száj, unja a fagyit, s 
vendégek is jönnek. Estére szerencsére lehűl 
a levegő,  de most jó nagy tüzet kéne rakni. A 
férfit küldjük előre, szólítani a parázsnál kell 
az asszonyt, aki addig a konyhán sürög-forog. Előveszi a napok óta fokhagyma, mustár, 
bors, bazsalikom, rozmaring, oregánó, olaj kutyulékban pácolódó húst, ki milyet tett a tálba, 
tarját, oldalast, csirkecombot, pulykamellét, rostélyost. A boronatárcsát emberünkkel kipu-
coltatjuk, rozsdás is meg nehéz is, cipelje csak ő oda, s akassza a tűzre. Mi meg beleöntjük 
az olajat, elébb, mint hogy fölforrósodjon, mert nem szeretjük a háztartási baleseteket. A 
husikat középre, a már forró olajba eregetjük, forgatjuk, épp hogy fehéredjen, aztán hogy 
pirosodjon, majd a szélére sorakoztatjuk őket, itt fognak szép lassan süldögélni, immár 
a saját levükben, meg abban a kicsi olajban, amit óhatatlanul, de szükségszerűen hozott 
magával a mélyből. A mélyben most már a csíkokra szelt hagymát pirítjuk, pár perc, s 
kapkodjuk kifelé, jöhet a zöldség, kukorica, borsó, ki mire bukik, végül a szigorúan és 
alaposan előfőzött krumpli. Ő marad is, már mindenki jóllakott, mire a sült krumpli a 
tárcsánkon elkészül, igyekezni kell, nehogy kihűljön a lakoma.

A hónap receptjei

világsiker, megszabadította a 
ruhákat a vattatömésektől és 
a merevítőktől, természetes 
vonalú ruhákat készített. 
1961-től a Bergé-divatház 

alkalmazta (a tulajdonos egyidejűleg Saint-
Laurent élettársa volt), illetőleg már saját 

neve alatt is készített kollek-
ciókat. Kísérletező hajlamára 
jellemző, hogy a korábban 
munkaruházatként ismert ove-
rallt a divatbemutatók szintjére 
emelte, egy 1975-ös bemutató-
ja alkalmával. 
Tervezései a hatvanas évek-
ben gyakran botrányszámba 
mentek, így például elsőként 
készített átlátszó anyagokból 
modelleket („Nude-Look”), 

és farmeranyagból is az elsők között 
tervezett. 



naptár

	 Kincses	Kalendárium		 ��		 a	2011-es	esztendőre

sZePTemBer
Őszelő,	Szent	Mihály	hava

Első	negyed	4-én	19	óra	39	perckor
Telihold	12-én	11	óra	27	perckor
Utolsó	negyed	20-án	15	óra	39	perckor
Újhold	27-én	13	óra	9	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap kel A Nap nyugszik A Hold kel A hold nyugszik

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Cs Egyed, Egon Egyed, Noémi 06.01 19.24 10.23 20.37
02 p Rebeka, Dorina István, Renáta 06.02 19.22 11.42 21.13
03 Sz Hilda Gergely, Hilda 06.04 19.20 12.58 21.56
04 V Rozália Ida, Rozália, Róza 06.05 19.18 14.07 22.46
05 H Viktor, Lőrinc Lőrinc, Viktor 06.06 19.16 15.05 23.45
06 k Zakariás Zakariás, Beáta 06.08 19.14 15.54 –
07 Sz Regina Regina 06.09 19.12 16.33 00.49
08 Cs Mária, Adrienn 06.10 19.10 17.05 01.56
09 P Ádám Ádám, Péter 06.12 19.08 17.32 03.03
10 Sz Nikolett, Hunor Miklós 06.13 19.06 17.55 04.10
11 v Teodóra Jácint, Igor 06.14 19.04 18.16 05.15
12 H Mária Mária 06.16 19.02 18.37 06.20
13 k Kornél János, Kornél 06.17 19.00 18.57 07.23
14 Sz Szeréna, Roxána 06.18 18.58 19.19 08.26
15 Cs Enikő, Melitta 06.20 18.56 19.43 09.29
16 p Edit Ciprián, Edit 06.21 18.54 20.10 10.31
17 Sz Zsófia Róbert, Zsófia 06.22 18.52 20.43 11.33
18 V Diána József 06.24 18.50 21.22 12.33
19 H Vilhelmina Januáriusz 06.25 18.48 22.09 13.29
20 k Friderika Zsuzsanna 06.26 18.46 23.05 14.19
21 Sz Máté, Mirella Máté, Jónás 06.28 18.44 – 15.03
22 Cs Móric Tamás, Móric 06.29 18.42 00.09 15.41
23 p Tekla Linusz, Tékla 06.30 18.40 01.19 16.14
24 Sz Gellért, Mercédesz Gellért 06.32 18.38 02.33 16.44
25 V Eufrozina, Kende Kleofás, Eufrozina 06.33 18.36 03.51 17.11
26 H Jusztina Kozma, Jusztina 06.34 18.34 05.11 17.37
27 K Adalbert Vince, Adalbert 06.36 18.32 06.32 18.05
28 Sz Vencel Salamon, Pelbárt 06.37 18.30 07.55 18.35
29 Cs Mihály Mihály 06.38 18.28 09.18 19.10
30 p Jeromos Jeromos 06.40 18.26 10.38 19.51
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naP-TárAugusztus	24-től	szeptember	22-ig
Szűz	csillagjegy

Az	ősz	kezdete:	szeptember	23-án,	
11	óra	04	perckor.	

szeptember

5. 
65 éve született Zanzibárban az indiai származá-
sú Freddie Mercury rockénekes és zeneszerző, 
a Queen együttes szólistája.

7.
110 éve nyílt meg Budapesten, a Kertész utcá-
ban a Fészek, „Festők, Építészek, Szobrászok, 
Zenészek, Énekesek, Komédiások” tanyája, 
Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb 
művészklubja.

8. 
165 éve kezdte meg működését a Miskolci 
Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb 
leányiskola. 

9.
180 éve született Izsó Miklós szobrászművész, 
a XIX. századi magyar szobrászat egyik legje-
lentősebb alakja.

11.
10 éve súlyos terrortámadás érte New Yorkot: 
két eltérített repülőgép csapódott a World Trade 
Center ikertornyaiba, 2819-en haltak meg.

21.
220 éve született gróf Széchenyi István politi-
kus, közgazdász, író, a modern Magyarország 
egyik megalapozója, „a legnagyobb magyar”.
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A gyümölcsök szedésekor figyeljünk az 
érés fokára. A teljesen beérett gyümölcs 
jobban tárolható. A lehullott gyümölcsöket 
szedjük össze, a beteg terméseket semmi-
sítsük meg. A  ribiszke- és a  köszmétebok-
rokat most is kiritkíthatjuk, nem kell a telet 
megvárni. A lombhullató fákat és cserjéket 
már ne öntözzük, hogy a hajtások jobban 
beérjenek. Ezzel ellentétben a frissen ülte-
tett évelőket még borult időben is öntözni 
kell, mert a szárazság károsítja a növényt. 
Kedvező ez a hónap a tavasszal virágzó 
bokrok, sövény-
cserjék, tűlevelűek, 
rododendron, tava-
szi hanga és más 
örökzöldek ülteté-
sére. Október végé-
ig a virághagymákat 
el kell ültetni. Az 
egynyári növények 
ideje lassan lejár. Bár 
az első fagyokig életben maradnak, már 
augusztus végétől egyre több kórokozó és 
kártevő támadja meg őket. Hogy díszítő 
szezonukat kissé megnyújtsuk, érdemes 
ilyenkor  lisztharmat ellen permetezni, főleg 
a  petúniákat. Ha szeretnénk átteleltetni 
egynyári növényeinket (muskátli,  begónia,  
kóleusz), érdemes szeptemberben 10-15 
centiméteres dugványokat vágni róluk, 

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha elsején, Egyed névnapján esik, enyhe tél lesz, de előtte még 
negyven napig esni fog.
n Ha ezen a napon dörög az ég, jó lesz a jövő évi termés.

n Ha Lőrinc (szeptember 5.) napfényes, jó lesz a következő évi termés.  
n Amilyen az idő Fecskehajtó Kisasszony napján (szeptember 8.), annak az ellenkezője 
lesz igaz az ősz további napjaira. 
n Ha Mihály napján (szeptember  29.) dörög, szép lesz az ősz, de hosszú, kemény a tél. 

Ha...

azokat meggyökereztetni és átteleltetni. A 
nyári kezeletlen viharkárokat, ágtöréseket 
ilyenkor kiigazíthatjuk, lényeg, hogy a vágási 
felület minél kisebb, minél simább, lehetőleg 
vízlepergető és gombaölő, fasebkezelő pasz-
tával fedett legyen. Ilyenkor észrevehetjük 
a pajzstetveket is a fák fiatalabb ágainak 
kérgén. Ezek ellen szeptemberben még jó 
eséllyel védekezhetünk.    

Az őszi időszak a fűnyírások számának 
ritkulásával és a vágási magasság felemelé-
sével kezdődik. A fű ősszel legalább 0,5 cm-

rel legyen magasabb 
a nyárinál. Kom-
binált műtrágya és 
gombaölő szer ke-
verékével védekez-
hetünk a hópenész 
ellen. A gyephibák 
kijavítására a hónap 
közepe vagy vége a 
legalkalmasabb. A 

kiemelkedések, bemélyedések és csupasz 
foltok kiigazításához esős időszakot vá-
lasszunk. A szeptemberi munkálatok közé 
tartozik a gyep hasogató, mély gereblyézése, 
majd a tömörödött részek levegőztetése. Ha 
elterjedtek már a betegségre utaló foltok, 
alkalmazzunk általános gombaölő szert. 
Új gyep kialakítása esetén ez a magvetésre 
legalkalmasabb periódus. 
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szeptember

130 éve
Asta	Nielsen

A BIRS HóNAPJA. Várjuk a szüretet, a friss mustot, 
de nem felejtjük gyerekkorunk kedvencét, a napközik 
slágerét, a birsalmasajtot. Nosza, együnk újra egy 
kis szeptemberi csemegét. utódaink rémületére hal-
mozzunk rengeteg birsalmát egy jó nagy kondérba, s 
gyújtsunk alá. Ha már megfőtt, különös illata kicsalta a szomszédokat, fogjunk be minden 
kíváncsiskodót a hámozás keserves munkálataiba. Innen már könnyű a dolgunk, darabo-
lunk, magházat operálunk ki, majd ugyanannyi cukorral ismét főni tesszük az anyagot. 
Kicsi víz, hogy pépes legyen, kicsi citromhéj, fahéj, az illat kedvéért, aztán már csak 
várnunk kell. Először arra, hogy sűrűvé főjön, aztán, ha már formába öntöttük, olyan nagy 
kocka formájúra, amilyennek a közkonyhán láttuk, arra, hogy kihűljön, megdermedjen. 
Ha sikerünk volt vele, vagy ha nem, pláne, és van már friss mustunk is, eltehetünk birs-
almaszeleteket a közelgő ünnepnapokra fahéjjal, szegfűborssal ízesítve, musttal födve, 
abban puhára főzve, majd kihűlvén jól lezárt üvegekben tárolva. Közkedveltebb társai, 
a kajszilekvár, az aszalt szilva, a tartósított lecsó mellett áll majd a kamra polcán. 

A hónap receptjei

százharminc éve szüle-
tett Koppenhágában egy 

rézműves és egy mosónő 
lányaként Asta Nielsen, a 
némafilmkorszak legnagyobb 
sztárja. Szülei legmerészebb 
álmaikban eladónak szánták, 
de ő a betegségek és nélkü-
lözések dacára a dán királyi 
színház kórusába küzdötte fel 
magát. Tizenöt évesen árva, 
nem sokkal később terhes lett. 
Csillaga gyorsan ívelt felfelé, 
előbb a színpadon ünnepelték, 
majd a filmvásznon aratott 
sikereket. Hamarosan Németországba 
szerződött, ahol hetven némafilmet forgat-
tak vele. A hétköznapi életben nem feltűnő 
Nielsen vonásai a filmvásznon csodálatos 
módon megváltoztak. A kamera szerette 
klasszikusan szépnek nem mondható arcát, 
mélyen ülő szemeit, magasra húzott vékony 
szemöldökét, szája sarkában a tragikus 

ráncokat s kékes-fekete haját, 
erotikus kisugárzása pedig 
megbolondította a férfiakat. 
Asta Nielsen volt a filmtörté-
net első nemzetközi sztárja, 
szexbálványa, a végzet asszo-
nya. Elsőként válogathatott 
a szerepek között, játszott 
vígjátékban, drámában, mo-
dern és történelmi filmben, 
volt bájos bakfis és elzüllött 
prostituált, odaadó feleség és 
harcos szüfrazsett. Nem ke-
reste a népszerűséget, mene-
kült a sajtó elől, s szenvedett 

attól, hogy berlini éveiben nem sétálhatott 
nyugodtan az utcán. Élete a műtermek és a 
szállodai szobák között zajlott, kapcsolatai a 
szűk szakmára korlátozódtak. A hangosfilm 
megjelenésével visszavonult, bár hangját 
egyetlen hangosfilmje, az 1932-ben készült 
Lehetetlen szerelem megőrizte. 1972-ben 
halt meg.
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okTóBer
Őszhó,	Mindenszentek	hava

Első	negyed	4-én	5	óra	15	perckor
Telihold	12-én	4	óra	6	perckor
Utolsó	negyed	20-án	5	óra	30	perckor
Újhold	26-án	21	óra	56	perckor

* A nyári időszámítás vége

Nap Névnap Szentek napja A Nap kel A Nap nyugszik A Hold kel A hold nyugszik

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Sz Malvin Teréz 06.41 18.24 11.52 20.40
02 v Petra 06.43 18.22 12.57 21.38
03 H Helga Évald 06.44 18.20 13.50 22.41
04 K Ferenc Ferenc 06.45 18.18 14.33 23.48
05 Sz Aurél Placid, Attila 06.47 18.16 15.07 –
06 Cs Brúnó, Renáta Brúnó, Renáta 06.48 18.14 15.36 00.56
07 P Amália Amália 06.50 18.12 16.00 02.03
08 Sz Koppány Simeon 06.51 18.10 16.22 03.08
09 V Dénes Ádám, János, Dénes 06.52 18.08 16.42 04.12
10 H Gedeon Ferenc 06.54 18.06 17.03 05.15
11 k Brigitta, Gitta Lajos 06.55 18.04 17.24 06.18
12 Sz Miksa Edvin 06.57 18.02 17.47 07.20
13 Cs Kálmán, Ede Kálmán, Edvárd 06.58 18.00 18.14 08.23
14 P Helén Kallixtusz, Helén 06.59 17.58 18.45 09.25
15 Sz Teréz Teréz 07.01 17.56 19.22 10.25
16 v Gál Margit, Hedvig 07.02 17.54 20.06 11.22
17 H Hedvig Ignác, Rudolf 07.04 17.52 20.59 12.14
18 K Lukács Lukács, Jusztusz 07.05 17.51 21.58 12.59
19 Sz Nándor János, Pál 07.07 17.49 23.04 13.38
20 Cs Vendel Vendel, Kleopátra 07.08 17.47 – 14.12
21 p Orsolya Orsolya, Celina 07.10 17.45 00.14 14.42
22 Sz Előd Szalóme 07.11 17.43 01.27 15.09
23 v Nemz. ünn., Gyöngyi János 07.12 17.42 02.43 15.35
24 H Salamon Salamon, Antal 07.14 17.40 04.01 16.01
25 K Blanka, Bianka Blanka 07.15 17.38 05.22 16.30
26 Sz Dömötör Armand 07.17 17.36 06.45 17.02
27 Cs Szabina Szabina 07.18 17.35 08.08 17.41
28 P Simon, Szimonetta Simon, Júdás, Tádé 07.20 17.33 09.27 18.28
29 Sz* Nárcisz Melinda 07.21 17.31 10.39 19.24
30 v Alfonz Alfonz, Zenóbia 06.23 16.30 10.39 19.27
31 H Farkas Wolfgang 06.24 16.28 11.28 20.36
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naP-TárSzeptember	23-tól	október	23-ig
Mérleg	csillagjegy

OKTóBER

10.
125 éve a frakkos vacsora utáni kényelmes 
dohányzáshoz átöltözve először viselték azt a 
speciális öltözetet, amely később a szmoking 
nevet kapta. 

5.
90 éve alakult meg a különböző népek irodal-
mának kölcsönös megismertetése, a különböző 
nemzetiségű, vallású és világnézetű írók egy-
máshoz közelebb hozása céljából a nemzetközi 
PEN Club.

15.
130 éve született P. G. Wodehouse angol-ame-
rikai író, Jeeves, Psmith, Lord Emsworth és sok 
más híres figura megalkotója.

26.
150 éve Johann Philipp Reis német fizikus felta-
lálta a hangok elektromos közvetítésére szolgáló 
eszközt, amelyet telefon-adónak nevezett el, 
amely azonban a zenét jobban közvetítette, mint 
a beszédet, így nem terjedt el. Az első használ-
ható telefonra az amerikai Alexander Graham 
Bell 15 évvel később jelentett be szabadalmat.

31.
55 éve George J. Dufek parancsnok és Douglas 
Cordiner pilóta elsőként landolt repülőgépével 
az Antarktiszon. • 160 éve született Ilosvay 
Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fej-
lesztésének kiemelkedő alakja, az első magyar 
szerveskémiai könyv szerzője.



naptár

	 Kincses	Kalendárium		 ��		 a	2011-es	esztendőre

A gyümölcsfákról szedjük le és semmisít-
sük meg a gyümölcsmúmiákat. A hónap 
elején a fákra helyezzünk enyvgyűrűt a 
téli araszoló ellen. Most és novemberben 
ültessük a gyümölcsfákat és a lombhullató 
díszcserjéket és fákat. A tűlevelűeket és 
más örökzöldeket ebben a hónap-
ban bőségesen öntözzük meg, hogy 
a tél károsító hatásától megvédjük. 
A pázsitot drótseprűvel gereblyéz-
zük át és nyírjuk le. A hónap végén 
– enyhe idő esetén november elején 
is – a fagyérzékeny virággumókat 
és hagymákat (dália,  gumósbegó-
nia,  kardvirág,  kánna stb.) szedjük 
fel a talajból. Kevés kivétellel most 
ültetjük a liliomokat, hagymáikat 
a mezei pocok rágása ellen rácsos 
cserépben helyezzük a földbe. Téli csokor-
ba magszárak vághatók. A díszfű, a szamár-
kenyér, a tündérfürt, a  magas harangvirág 
és a  medvetalp töveinek száraiból néhányat 
hagyjunk meg. Szép látvány a téli kertben. 
A zöldségfélék betakarítása után a területet 
takarítsuk le, az alaptrágyát (istállótrágyát) 
szórjuk ki, és ássuk fel a talajt. A téli saláta 
és más zöldségnövény fölé húzzunk fóliát, 
amit szélvihar ellen erősítsünk meg. A kerti 
tóban az elöregedett tavirózsát fiatalítsuk 
meg, ültessünk új növényeket. A madár-
etetőket helyezzük ki, hogy a madarak 
odaszokjanak. Az edényekbe ültetett nö-
vényeket ellenőrizzük, hogy nincs-e rajtuk 
kártékony rovar. Ha szükséges, kezeljük le, 

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha esős, csapadékos az október, akkor hideg és szeles lesz a tél. 
n Ha októberben meleg van, jövő februárban hideg lesz, de ha hideg 
a szél, a január enyhet ad.

n Ha Orsolya és Dömötör napján (október 21. és 26.) hideg szél fúj, hideg tél készülődik.

Ha...

és csak utána vigyük be a házba teleltetni. 
Ablakba helyezett cserépbe első alkalom-
mal most vethető a kerti zsázsa.
  A rendszeres fűnyírás véget ér október-
ben. Az utolsó egy vagy két alkalommal 
emeljük meg a vágási magasságot és 

fűnyírás előtt seperjük le az eső- vagy 
harmatcseppeket. Ügyeljünk a szélekre 
is. Juttassunk ki kombinált gombaölő 
szer + műtrágya keveréket. Folytassuk 
a gyephibák kijavítását és fejezzük be a 
hasogató gereblyézést, a levegőztetést és a 
talajkeverék kiszórását, ha ezek átcsúsztak 
az előző hónapról.

Seperjük össze a lehullott faleveleket. 
Ássuk ki a durva fűcsomókat, majd vessük 
újra a felületet, de még jobb, ha gyeptéglá-
kat fektetünk le a csupasz foltokra. Szükség 
esetén juttassunk ki mohaölő szert. Új gyep 
kialakításakor a magvetést erre az időre 
már be kell fejezni, gyeptéglafektetéshez 
viszont ez az optimális hónap.
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A SZŐLŐ DIADALA. Ebben a hónapban kizáró-
lag szőlőt eszünk szőlővel. Hiába esszük augusztus 
óta, mert ügyesen mindenféle tőkét ültettünk, hogy 
érjen korán is, későn is, ha mégsem, akkor ügyesen 
járunk a piacon a szőlőszemek felé irányozva min-
dig, de sehogy sem bírjuk megunni. Valószínűleg 
ez az, amit nem lehet. Csak variálni. Étel, ital, 
gyümölcs, frissen, főzve, sütve, aszalva. 

Köríthetjük persze egy kis vadhússal, ha nem 
akarunk egyhangúan étkezni. A nyulat, ha földara-
boljuk nem túl kicsi, de nem is túl nagy részekre, 
hogy kellően átsüljön majd, sózva, borsozva 
bedobjuk a forró, vajas serpenyőbe, s addig-addig 
forgatjuk, míg szép piros lesz. A húst eztán fűsze-
rezhetjük még, borsikafű, majoránna mehet mellé, de főképpen a roppanós szőlőszemek, 
mielőtt negyedórácskára sütőbe toljuk a tepsit. Kedves a szemnek, ha bordó a szőlő a 
nyúl mellé, vörös húsú szarvasunk inkább zöldet érdemel, ha ilyen ételt engedünk meg 
magunknak s családunknak a szőlők szent hónapjában. A húshoz, a szaft alá elkél egy kis 
krumplipüré, de díszítésnek ne felejtsük a szőlőlevelet. Száraz fehérbort igyunk hozzá.

A hónap receptjei

a Batthyány-örökmécses Budapest V. kerületében, 
a Báthory utca és a Hold utca kereszteződése ál-

tal alkotott téren álló emlékmű. E helyen – az egykori 
Újépület udvarán – végezték ki 1849. október 6-án gróf 
Batthyány Lajost (1807–1849), Magyarország első füg-
getlen miniszterelnökét. 

Az emlékmű felállításáról a főváros 1905-ben döntött, 
a tervpályázat nyertese Pogány Móric építész lett. A meg-
valósítás azonban az I. világháború miatt elhúzódott. Az 
ünnepélyes leleplezésre végül 1926. október 6-án került 
sor, melyen Lebó István, az utolsó élő 1848-as honvéd 
is jelen volt. A mécses egy bronztartóban elhelyezett 
bíborszínű üvegpohár belsejében található, mely egy 
három lépcsőfokos talapzaton nyugszik. A lámpás 180 
centiméter magas és 4 lábon áll.

Az emlékmű az idők folyamán utcai demonstrációk 
helyszínévé és a szabadság jelképévé vált.

85 éve Felavatták	a	Batthyány-örökmécsest
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noVemBer
Őszutó,	Szent	András	hava

Első	negyed	2-án	17	óra	38	perckor
Telihold	10-én	21	óra	16	perckor
Utolsó	negyed	18-án	16	óra	9	perckor
Újhold	25-én	7	óra	10	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 k Marianna Mindenszentek 06.26 16.27 12.07 21.45
02 Sz Achilles Achilles 06.27 16.25 12.38 22.53
03 Cs Győző Márton, Szilvia 06.29 16.24 13.04 –
04 P Károly Károly 06.30 16.22 13.26 00.00
05 Sz Imre Imre, Zakariás 06.32 16.21 13.47 01.04
06 v Lénárd Krisztina 06.33 16.19 14.08 02.07
07 H Rezső Ernő, Florentin 06.35 16.18 14.29 03.10
08 K Zsombor Gottfrid 06.36 16.16 14.52 04.12
09 Sz Tivadar Teodor 06.38 16.15 15.17 05.15-
10 Cs Réka Leó, András 06.39 16.14 15.47 06.17
11 p Márton Márton 06.41 16.12 16.22 07.18
12 Sz Jónás, Renátó Jozafát 06.42 16.11 17.05 08.17
13 v Szilvia Szaniszló, Szilvia 06.44 16.10 17.55 09.10
14 H Aliz Huba 06.45 16.09 18.52 09.57
15 K Albert, Lipót Albert 06.47 16.08 19.55 10.38
16 Sz Ödön Margit 06.48 16.07 21.03 11.13
17 Cs Hortenzia, Gergő Dénes, Hilda 06.50 16.05 22.13 11.43
18 P Jenő Jenő 06.51 16.04 23.25 12.11
19 Sz Erzsébet, Zsóka Erzsébet 06.53 16.03 – 12.36
20 v Jolán Zsolt 06.54 16.02 00.40 13.01
21 H Olivér Olivér 06.56 16.02 01.56 13.27
22 k Cecília Cecília, Filemon 06.57 16.01 03.15 13.56
23 Sz Kelemen, Klementina Kelemen, Kolumbán 06.58 16.00 04.36 14.31
24 Cs Emma Emma, Flóra 07.00 15.59 05.57 15.13
25 P Katalin, Katinka Katalin 07.01 15.58 07.13 16.04
26 Sz Virág Konrád, Viktória 07.02 15.57 08.21 17.05
27 V Virgil Virgil 07.04 15.57 09.16 18.14
28 H Stefánia Jakab 07.05 15.56 10.01 19.25
29 K Taksony Filoména 07.06 15.56 10.36 20.37
30 Sz András, Andor András 07.08 15.55 11.05 21.46
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naP-TárOktóber	24-től	november	22-ig
Skorpió	csillagjegy

november

1.
165 éve született gróf Teleki Sámuel világuta-
zó, az egyik legnagyobb magyar Afrika-kutató. 
Képünkön: Teleki mellszobra Érden, a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertjében, Domonkos Béla 
alkotása.

3. 
210 éve született Karl Baedeker német könyv-
kiadó, az útikönyv műfaj megalkotója. 

8.
A budai egyetem csillagdájában 230 éve re-
gisztrálták az első magyarországi hőmérsékleti 
adatot a Nemzetközi Meteorológiai Hálózat 
évkönyve számára.

11.
210 éve született Katona József író, drámaíró, 
a Bánk Bán szerzője.•190 éve született Fjodor 
Dosztojevszkij orosz regényíró, elbeszélő. 

12.
A magyar irodalom fejlesztése és terjesztése 
érdekében 175 éve alakult meg a Kisfaludy 
Társaság.

27.
310 éve született Anders Celsius svéd fizikus, 
csillagász, akinek 1737-ben megtervezett 
100 fokos hőmérsékleti skáláját ma is hasz-
náljuk.
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A november még 
gyakran megajándé-
koz minket egy rövid 
nyárutóval, mégis 
ebben a hónapban 
teljes „fagyvédel-
met” kell tartanunk 
kertünkben. Az egyik 
legfontosabb feladat 
ebben az időszakban 
a levelek összegyűjtése és eltávolítása. A 
díszkertben a lehullott lomb elzárja a füvet 
a fénytől, így az károsodhat, mivel gátlódik 
a fotoszintézis folyamata. Ráadásul, ha 
túl vastag a lombréteg, és esetleg meg is 
ázik, összetapadva még a fű gázcseréjét is 
akadályozhatja. Gyümölcsöskertünkben 
lombhullás után csökkenthetjük a káro-
sítók áttelelését és így megkönnyíthetjük 
a jövő évi növényvédelmi munkákat. A 
gyümölcsfák kórokozóinak jelentős része a 
lehullott, fertőzött leveleken telel át. Ennek 
a megakadályozása történhet a lehullott, 
fertőzött levelek összegyűjtésével, elége-
tésével vagy talajba forgatásával.

A télálló növényeket fedjük be lom-
bokkal, komposzttal vagy trágya és tőzeg 
keverékével. Újonnan ültetett bokraink, 
rózsáink és más növényeink tövét fedjük 
be lombtakaróval, istállótrágyával vagy 
más szerves anyaggal. Ezzel megakadá-

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha mindenszentekkor (november 1.) szép, tiszta az idő, az havas, 
hideg telet jósol, ha eső esik, enyhe latyakos tél vár ránk.
n Ha Márton napja (november 11.) borús, bánatos, borús lesz a tél, 

ha napfényes, napsütéses, kemény hideget várhatunk.
n Ha Erzsébet (november 19.) megrázza köntösét, tehát esik a hó ezen a napon, akkor 
fehér karácsonyunk lesz.  
n  Ha Katalin (november 25.) kopog, karácsony locsog. 

Ha...

lyozzuk a talaj ki-
száradását, védelmet 
biztosítunk a fagy 
ellen és serkentjük a 
növekedést.
A fiatal gyümölcsfá-
kat november köze-
pén ültethetjük el a 
kertben. Ha fagyra 
nem érzékeny lomb-

hullató bokrokat és kúszónövényeket 
akarunk ültetni, várjuk meg, míg elmúlnak 
az első éjszakai fagyok. Adjunk ezeknek is 
elegendő vizet.

Előfordulhat, hogy novemberben is meg 
kell nyírni a gyepet. Minél rövidebb a gyep 
a tél beköszöntekor, annál jobban átvészeli 
a fagyokat. A rövidre vágott gyepre 4-6 
mm vastagságban szárított marhatrágyát 
vagy tőzeget juttathatunk ki. Kiszóráskor 
ügyeljünk arra, hogy a gyepen egyenlete-
sen terítsük szét ezeket az anyagokat.

Az álló dáliák, begóniák és a kannafélék 
októberben még erőteljesen virágoznak, 
most itt az ideje kiásni őket a földből. 
Rázzuk le a földet és távolítsuk el a sérült 
részeket. Hagyjuk a növényeket védett 
helyen száradni. Ha a nyári hagymások 
és gumósok már szárazak, bugyoláljuk be 
őket újságpapírba vagy tároljuk tőzeghul-
ladékkal telt ládában fagymentesen.
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november

negyvenöt éve avatta 
fel De Gaulle tábornok 

Franciaországban a világ 
első apály–dagály erőművét. 
Az erőmű – a legnagyobb 
ilyen rendszerű a világon – a franciaországi 
Saint-Malóban (Bretagne) található. Az ár–
apály energiáját fel lehet használni elekt-
romos áram termelésére, de csak Földünk 
néhány pontján folynak kísérletek ennek az 
energiafajtának a 
hasznosítására. 
A Rance folyó 
torkolatában egy 
750  mé te res , 
alagutakkal el-
látott gátat épí-
tettek. Dagály-
kor az emelkedő 

45 éve
Apály–dagály	erőmű

tengervíz keresztüláramlik 
a gátban épített turbinákon, 
áramot fejleszt, és megtölti 
a gát mögötti medencét. 
Amikor a víz visszavonul, a 

medencében tárolt víz visszafelé haladva 
ugyanezt teszi, tehát ismét áramot fejleszt. 
A legmagasabb dagály újhold és holdtölte 
idején van, amikor a Nap és a Hold egy 
egyenesbe esik, és erősíti egymás gravitáci-

ós hatását. A leg-
alacsonyabb da-
gály a Hold első 
és utolsó negye-
dének időszaká-
ban van, amikor 
a Nap és a Hold 
helyzete egymás-
ra merőleges.

PuNCSOLJuNK. Nagyon kell igyekeznünk, hogy 
a fázós, borongós, esős novemberbe kicsi meleget, 
jókedvet, derűt, ízt, illatot vigyünk. Csak néhány 
üveg borra lesz szükségünk, vörösre persze, a tűz, 
az élet színe, aztán egy üveg rum, tüzes, mint a nyár, 
cukorra, édes élet, gyújtunk meg a gázlángot, hogy meleg legyen. Mi már nem fázunk, 
mert becsülettel megkóstoltuk a hozzávalók mindegyikét, de el kéne döntenünk lassan, 
melyik rézüstbe puncsoljuk össze az összetevőket. Na, nem hebehurgyán, először a vizet 
a cukorral, ők forrjanak egységbe ráérősen, aztán gyöngébb láng fölött beleöntjük a 
bort, s a rumot. Variálhatunk is, önthetünk hozzá fehérbort is, ízletesebb, izgalmasabb. 
De vigyázunk, résen vagyunk, nehogy fölforrjon. Tudjuk, a szeszes itallal nem szabad 
ilyet tenni, elszáll belőle a lélek. Az igazán forró dolgok a jég szigorával kezdődnek, s 
torkunk lángolásával végződnek. ugyanez a puncs, kis variációval a jeges tüzet mutatja 
be. Néhány tojássárgáját kavarjunk össze cukorral. Mikor már nem szívesen esne ki a 
bögréből, töltsünk rá rumot, jófajtát, nem azt a sütőizét, amit eldugtunk a múltkor. Ha 
bölcsek vagyunk (nem is józanok!), több bögrébe, pohárba porcióztunk, hogy most a hóba, 
jégbe, hovatovább mélyhűtőbe állítva szépen sorakozzanak. Míg katonásan lehűlnek, ke-
verjünk tejszínt habbá vagy hagyjuk folyékonyan, azzal díszítsük, amelyiket fogyasztásra 
kiszemeltünk. Kis fahéj csábítóan mutat a hab tetején.  

A hónap receptjei
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decemBer
Télelő,	Karácsony	hava

Első	negyed	2-án	10	óra	52	perckor
Telihold	10-én	15	óra	36	perckor
Utolsó	negyed	18-án	1	óra	48	perckor
Újhold	24-én	19	óra	6	perckor

Nap Névnap Szentek napja A Nap 
kel

A Nap 
nyugszik

A Hold 
kel

A Hold 
nyugszik

01 Cs Elza Blanka 07.09 15.54 11.30 22.52
02 p Melinda, Vivien Aranka 07.10 15.54 11.52 23.57
03 Sz Ferenc, Olívia Ferenc, Natália 07.11 15.54 12.12 –
04 V Borbála, Barbara János, Borbála 07.13 15.53 12.33 01.00
05 H Vilma 07.14 15.53 12.55 02.02
06 k Miklós Miklós 07.15 15.53 13.20 03.05
07 Sz Ambrus 07.16 15.52 13.48 04.07
08 Cs Mária 07.17 15.52 14.21 05.09
09 P Natália Valéria, Natália 07.18 15.52 15.02 06.09
10 Sz Judit Eulália, Judit 07.19 15.52 15.49 07.05
11 v Árpád Damazusz 07.20 15.52 16.45 07.55
12 H Gabriella Johanna, Franciska 07.21 15.52 17.48 08.38
13 k Luca, Otília Lúcia 07.22 15.52 18.55 09.16
14 Sz Szilárda 07.23 15.52 20.04 09.47
15 Cs Valér Valér 07.23 15.52 21.16 10.15
16 p Etelka, Aletta Adelaida, Albina 07.24 15.53 22.28 10.41
17 Sz Lázár, Olimpia Lázár, Olimpia 07.25 15.53 23.42 11.05
18 V Auguszta Gracián 07.26 15.53 – 11.30
19 H Viola Anasztáz, Orbán 07.26 15.54 00.57 11.57
20 k Teofil Teofil, Liberátusz 07.27 15.54 02.14 12.27
21 Sz Tamás 07.27 15.54 03.32 13.04
22 Cs Zénó Flórián, Zénó 07.28 15.55 04.49 13.50
23 p Viktória János, Viktória 07.28 15.55 05.59 14.45
24 Sz Ádám, Éva Szenteste, Adél 07.29 15.56 07.01 15.49
25 V Karácsony, Eugénia urunk születése 07.29 15.57 07.51 17.00
26 H Karácsony, István István 07.30 15.57 08.31 18.13
27 K János János, Teodor 07.30 15.58 09.04 19.25
28 Sz Kamilla Aprószentek, vértanúk 07.30 15.59 09.31 20.34
29 Cs Tamás, Tamara Tamás 07.30 16.00 09.54 21.41
30 p Dávid Libériusz 07.30 16.00 10.16 22.46
31 Sz Szilveszter Szilveszter, Donáta 07.31 16.01 10.37 23.50
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naP-TárNovember	��-tól	december	��-ig
Nyilas	csillagjegy

A	tél	kezdete:	december	22-én,	
6	óra	30	perckor.

december

24.
125 éve született Michael Curtiz, eredeti nevén 
Kertész Mihály magyar származású filmrende-
ző, a Casablanca és még sok más híres film al-
kotója. Képünkön: jelenet a filmből, Humphrey 
Bogart és Ingrid Bergman.

2.
King C. Gillette 110 éve szabadalmaztatta 
az első eldobható borotvát. • 65 éve született 
Gianni Versace olasz divatdiktátor.

3.
425 éve Sir Thomas Herriot először vitt burgo-
nyát Angliába Kolumbiából. 

5.
110 éve született Walt Disney amerikai trükk-
filmrajzoló, producer és filmrendező, Miki 
egér, Donald kacsa és még sok más közkedvelt 
rajzfilmfigura alkotója.

10.
170 éve alakult meg Pesten, Fáy András 
elnökletével a liberális ellenzéket tömörítő 
Nemzeti Kör.

11.
A gyermeki jogok védelmére és a világ legin-
kább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére 65 
éve alapították az uNICEF-et.

23.
120 éve született Bródy Imre fizikus, a kripton-
lámpa feltalálója. 

27.
110 éve született Marlene Dietrich színésznő, 
énekesnő.
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Hómentes időben ritkíthatjuk és visszavág-
hatjuk a díszcserjéket, a fákat és a sövénye-
ket. A tavasszal virágzókat (aranyfa, orgo-
na, gyöngyvirágcserje, rózsalonc) most ne 
metsszük. A vastag ágak vágási felületét 
sebkezelő anyaggal 
kenjük be. Enyhe idő-
ben az örökzöldeket 
bőségesen öntözzük 
meg. Ha még ültetünk 
bokrokat és évelőket, 
azokat még esős idő-
ben is jól be kell isza-
polni. Meleg napokon 
az évelőket ki lehet 
tisztítani (díszfüveket 
csak tavasszal). A fák, 
cserjék alá szórjunk ki 
hosszú hatástartamú 
trágyát, ha ezt no-
vemberben nem tettük 
meg. Amennyiben a 
fákon és a bokrokon 
sok vagy nedves hó van, azt rázzuk le, 
főleg fontos ez az oszlopos boróka eseté-
ben. A zöldségféléket – főleg a bimbóskelt 
– dróthálóval védjük a nyúl és egyéb vad 

	Gazdanaptár		 Tanácsok	kertészkedőknek		

n Ha hideg a december, korán lesz tavasz. 
n Ha december elején enyhébb az idő, kemény tél lesz, ha karácsony 
körül van nagy hideg, akkor korán jön a tavasz. 

n Ha Miklós napján (december 6.) hó esik, vége az enyheségnek. 
n Ha karácsony első napján (december 25.) tiszta, napos az idő, akkor száraz nyár, jó 
termés, sok bor várható. 
n Ha még karácsony másnapján (december 26.) is kitart a szép idő, akkor nemcsak a 
gyümölcsből és borból lesz jó az áldás, hanem mindenből. 
n Ha Szilveszter (december 31.) éjszakáján ragyognak a csillagok, gazdag termés vár-
ható, de ha esik, rossz lesz a termés. Ha az évbúcsúztató és a következő év köszöntője 
egyforma időjárást hoz, akkor bő termés, gazdag esztendő várható.

Ha...

rágása ellen. Az előző évben vagy az 
idén ültetett örökzöldek számára legyen 
készenlétben a napfény elleni árnyékoló. 
Decembertől márciusig a levágott ágak 
vázában virágoztathatók, decemberben fő-

leg a nyírfa, aranyfa, 
valódi jázmin, som, 
égerfa, mogyorófa, 
fűzfa ága. Cserépbe 
vethetünk turbolya- 
és zsázsamagot, amit 
a konyhaablakban 
helyezünk el. Ha a 
vízzel félig telt po-
hárra helyezett vörös-
hagyma kihajt, a zöld 
levél szendvicsekre 
felhasználható.
   A levelek elsepré-
sén kívül nincs más 
tennivalónk decem-
berben. Ne járkáljunk 
a gyepen, ha nedves 

vagy fagyott a fű. Ha elkerülhetetlen, hogy 
többször, esetleg nehéz súlyokkal áthalad-
junk rajta, fektessünk le deszkákat, hogy 
megkíméljük a gyepet.
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december

110 éve
Nobel-díjátadás

a lfred Nobel svéd ké-
mikus, feltaláló 1895. 

november 27-én kelt vég-
rendeletében rendelkezett 
úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre 
részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és 
orvostudomány, továbbá az irodalom leg-
jobbjai és az a személy, aki a békéért tett erő-
feszítéseivel a díjat – és a vele járó, jelenleg 
körülbelül egymillió svéd koronát (körülbelül 
30 millió forintot, illetve 115 ezer eurót) ki-
érdemli. 1968-ban a tudományos munkásság 
Nobel-i elismerése kiegészül a Közgazdasági 
Alfred Nobel-emlékdíjjal. Ezt a Svéd Bank 
(Sveriges Riksbanks) kezdeményezte a pénz-
intézet fennállásának 300. évében, s a díjat 
hivatalosan Alfred Nobel-emlékdíjnak ne-
vezik, tehát nem közgazdasági Nobel-díjnak.
Nobel nem egy-egy tudományos pálya vagy 

DISZNóTOR. Ennyit egész évben nem eszünk, mint ami 
ezen a néhány napon föl lesz vonultatva. A karácsonyi halak, 
a pulyka, a kocsonya, a bejgli, a szilveszteri pogácsa, a virsli 
már csak levezetése lesz a hónap legfinomabbikának, a disz-
nótorosnak. A disznóölésnek megvan a története, a koreográ-
fiája, s túlélte az Európai unióhoz való csatlakozást is.Csak 
rokonmentes városlakók tudják kikerülni a kolbászt, a hurkát, 
a sült karajt, a lacipecsenyét, az orjalevest. Orjalevest persze 
minden parasztháznál tudnak főzni a tíz évnél idősebb lakók. 
Az orjalevesben nem is az elkészítése a művészet, hiszen 
azt a néhány órát magában fődögéli a húsos csont, a karaj, 
az oldalas, a fejhús, mi éppen csak mellédobjuk félidőben 
a répát, hagymát, fokhagymát, gombát, petrezselymet, 
borsot, mihez van gusztusunk még, s aztán hagyjuk szép 
csöndesen még néhány órácskát. A művészet abban rejlik, 
hogy kibírjuk, amíg a tor egyéb illatával vegyülve csiklandja orrunkat folyamatosan, hogy 
megtartóztatjuk magunkat, míg tányérba nem kerül, hogy elszenvedjük könnyeink, mikor 
már a köretnek frissen reszelt torma facsarja szemünket, s szorgosan várjuk a jutalmat, a házi 
szilvapálinkát sűrűn kóstolgatva. Ez a művészet. 

A hónap receptjei

életmű elismerésére szánta a 
díjat: végrendelete értelmé-
ben konkrét teljesítményért, 
eredményért adható az érem. 

Nobel-díjat a jelölt csak életében kaphat, így a 
tudományos élet és az irodalom jelesei közül 
számos személy végül nem érhette meg, hogy 
rá kerüljön a sor, holott munkássága érdemes-
sé tette volna az elismerésre. A Nobel-díjakat 
a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítéli 
oda, kivétel a Nobel-békedíj, az ezt odaítélő 
bizottságot a norvég parlament választja a so-
raiból. Az utóbbi 70 évben azonban eltérnek 
az eredeti gyakorlattól, 1936 óta nem lehet 
kormánytag a Nobel-bizottság tagjává, 1977 
óta pedig a Storting tagjai sem lehetnek azzá, 
ők csak kinevezik a bizottságot.

A magyar vagy magyar származású 
díjazottak tizenhatan vannak.
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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. 



névnaptár

	 Kincses	Kalendárium		 ��		 a	2011-es	esztendőre

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. 



névnaptár

	 Kincses	Kalendárium		 ��		 a	2011-es	esztendőre

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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1837 MÁRCIuSA, PÁRIZS, a Gazette 
Musicale főszerkesztőjének szobájában.

– Mi van magával, Arnoux! Miért ront 
rám?   

– Főszerkesztő uram, bocsánat, de ez 
fantasztikus! Igaz a hír! Franz Liszt kibérelte 
magának a párizsi Operát, hogy ott szóló-
koncertet adjon! Háromezer ember előtt, egy 
szál zongorával! Azt mondtam, fantasztikus? 
Nem, ez őrültség! Meg fog bukni.

– Gondolja, barátom? Én még emlék-
szem 1830 decemberére, amikor ez, az 
akkor tizenkilenc esztendős Liszt először 
játszotta el a mi Hector Berliozunk kor-
szakalkotó Fantasztikus szimfóniáját, 
egy szál zongorán, ahogy az imént maga 
mondta, de esküszöm, hogy egy zenekar 
illúzióját keltette. Akkor láttam először, 
hogy a virtuóz a zongora tetejét felnyitja és 
kitámasztja, így a hallgatóságot körülölel-
ték a hangok. Hosszú, keskeny kezei, szo-
katlanul hosszú ujjai csak úgy röpködtek 
a billentyűk felett. Képzelje, ez az ember 
képes úgy zongorázni a legelképesztőbb 
technikával, hogy közben mutató- és kö-
zépső ujja között égő szivarját tartja. Szó-
val, addig a napig, amíg a Fantasztikust el 
nem játszotta, addig ez az ifjú csak tetszetős 
virtuóz volt, de azóta, nekem elhiheti, hang-

Hírhedett zenésze a világnak

Hírhedett	zenésze	a	világnak,
Bárhová	juss,	mindig	hű	rokon!
Van-e	hangod	a	beteg	hazának
A	velőket	rázó	húrokon?	
 (Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez)

kétszáz éve, 1811. október 22-én látta meg a napvilágot a sopron vármegyei 
doborján községben (ma: ausztria, Burgenland, raiding) liszt ferenc, minden 
idők egyik legnagyobb zongoraművésze, a XIX. század egyik legjelentősebb 
romantikus zeneszerzője. d. szabó edét idézve: „személyében új embertípus 
született: a világsztár.” 

adó művésze lett a párizsi szalonoknak. 
A mi világhíres szalonjainkban magam 
is nem egyszer csodálhattam meg gyors 
felfogását, éles eszét, korát meghazudtoló 
intelligenciáját. És ne feledje, barátom, ez a 
Liszt nem lett egyoldalúvá, mint a zongora 
bajnoka. Hiszen ma már zeneszerző is, 
aki mindenekelőtt a szimfonikus zenében 
jelöl ki új irányokat; kitűnően bevált mint 
karnagy, mint zenepolitikus, mint író, aki 
tollal is virtuóz. Meggyőződésem, hogy 
univerzális művész ő, aki mindenen, 
amihez hozzányúl, rajta hagyja kezének 
nyomát. Ami pedig az operaházi tervezett 
koncertet illeti, tudja, barátom, ez a Liszt 
roppant ambiciózus. Hogy is ne! Hiszen 
kilencéves kora óta zongorázással keresi a 
kenyerét. Emlékezzen csak rá, hogy amikor 
1831-ben megjelent itt Párizsban Paganini, 
az „Ördög hegedűse”, az „olasz varázsló”, 
a húszéves Liszt elhatározta, hogy ő lesz a 
zongora Paganinije. És szavamra, a lehető 
legjobb úton jár, hogy azzá legyen. Igaz, 
közben ez a ragyogó ifjú szerelembe esett 
és elment Itáliába, majd visszavonult Genf 
városának falai közé a mi szépségéről és 
szelleméről egyaránt híres Marie d’Agoult 
grófnőnkkel, aki cseppet sem mellesleg 
négy év alatt három gyermeket szült neki. 
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Micsoda botrány volt! A férjét 
elhagyó grófnő és az ifjú virtuóz 
románca! De emlékezzék csak! 
Amikor alig egy éve megjelent itt 
nálunk egy másik zongoravirtuóz, 
a Lisztnél alig néhány hónap-
pal fiatalabb svájci Sigismund 
Thalberg, és nemcsak hogy meg-
jelent, de egyre-másra aratta 
diadalait a hangversenytermekben 
– visszatért Párizsba Liszt is. Újra 
zongorához ült, és megkezdődött 
a verseny kettejük között. És mit 
mondanak ma a párizsiak, kedves 
Arnoux, ha a zongora e két ki-
emelkedő nagyságáról esik szó? 
Remélem, tudja?

– Tudom én, uram, hogyne 
tudnám. Azt mondják: „Thalberg 
az első, de Liszt az egyetlen.”      

    
1837 MÁRCIuSA, PÁRIZS. 
Egy nappal a párizsi operabeli 
Liszt-hangverseny után, a Gazette 
Musicale hasábjain:

„Zseniális győzelem a zongora, 
a szorongás és a közönség felett az 
Opera színpadán!    

Amikor fölment a függöny, s ez a kar-
csú fiatalember, sápadt és sovány, akit a 
távolság és a fények még sápadtabbnak és 
soványabbnak mutattak, megjelent ezen az 
óriási színpadon, egyedül a zongorájával, 
félelem kerített hatalmába bennünket. 
Teljes rokonszenvünk ezé az őrültségé 
volt, hiszen csak őrültség hozhat létre nagy 
dolgokat. Az egész hallgatóság osztozott 
a szorongásban, s mindenki aggodalmas 
füllel hallgatta az első hangokat.” 

1839 DECEMBERE, POZSONY.
Batthyány Lajos palotájában köszönti 

vendégét, Széchenyi Istvánt…    
– Örömömre szolgál, István, hogy a mai 

vacsoránál bemutathatom neked a mi ifjú 
Franz Lisztünket. 

– Igazán? Azt beszélik, felülmúlhatatlan 
virtuóz. Mondd, kérlek, mit tudsz erről az 
ifjúról? 

– Pozsonyban hallottam először játsza-
ni; ott és akkor Szapáry gróf hívta fel rá 
a figyelmemet. Most huszonnyolc éves. 
Sopron vármegyében született. Azt mond-
ják, valóságos csodagyerek volt, aki már 
hatéves korában jobban szeretett kottát írni, 
mint betűt. Az apja, Liszt Ádám, csellista 
volt Haydn, majd Hummel zenekarában, 
Kismartonban; később azután uradalmi 
tisztje lett Esterházy hercegnek. Kiváló 
férfiú volt – sajnos jó néhány éve nincs már 
közöttünk –, aki mindent megtett gyerme-
kének neveltetéséért. Megszerezve néhány 

Tyroler József: Liszt Ferenc (metszet, 1846)
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magyar főúr támogatását, a gyermekkel 
előbb Bécsbe költöztek, ahol Carl Czerny 
volt a mestere a zongorajátékban, zene-
elméletre pedig Antonio Salieri tanította. 
Ráadásul mindketten olyan tehetségesnek 
tartották az akkoriban kilencéves gyerme-
ket, hogy ingyen tanították, pontosabban 
évi egy forintért.      

  Valamivel később Párizsba költöztek, 
ahol az olasz Luigi Cherubini, a konzer-
vatórium igazgatója meghallgatás nélkül 
utasította el felvételét az intézménybe, 
mondván, nem francia…

  
1840 JANuÁRJA. EGY PESTI magyar 
társaságban…

 – Mondhatom, barátaim, csodálatos 
volt a tegnapi este a Magyar Színházban. 
Igazán feledhetetlen, ahogyan ez a Liszt a 
Rákóczi-indulót játszotta, sajátos, egyéni 
modorban, fantáziaként. Ez az ember va-
lóban zseni; ahogy azt Vörösmarty találóan 
írta: a „hangok nagy tanárja.”

– És arról mi a véleményed, hogy 
amikor a mi Vörösmartynk tegnap este 
ott a színpadon átadta költeményét, a 
„Liszt Ferenchez” címűt, annak a zongo-
rabajnoknak, akkor ez a Liszt franciául 
köszönte meg ezt a gesztust, akárcsak a 
díszszablyát, amelyet a magyar nemesség 
szimbólumaként adtak át neki. Franciául! 
Hát miért nem beszéli az anyanyelvét ez 
az ember? 

– Az anyanyelvét bizony beszéli, kedves 
barátom. Németül kitűnően beszél. Az 
édesanyja ugyanis bécsi polgárlány. Az 
apja volt magyar, Liszt Ádám. Azon sem 
kell csodálkoznunk, hogy e zongoravirtuóz 
második anyanyelve a francia. Hiszen tisz-
teletre méltó, gondos atyja a gyermekkel, 
annak zenei neveltetése érdekében, előbb 
Bécsbe, majd Párizsba költözött. A kamasz, 
majd ifjú Liszt ott, Párizsban ismerkedett 
először a világgal, az első életre szóló ol-

vasmányélményeit franciául kapta, az első 
szerelmes szavakat franciául suttogta el. 
Hogy nem beszél magyarul? Hiszen kerek 
e honban a magyar birtokos nemes – aki 
őseit a honfoglaló nemzetségekig vezeti 
vissza – otthonában, a birtokán a fiával, fi-
véreivel, az atyjával latinul beszél, ha a me-
gyei ügyekről, az országos politikáról esik 
szó. Már csak azért is, mert az iskolában 
latin nyelven tanult. Ne feledjétek, hogy 
még a jó Kölcsey Ferenc is leírta egykor: 
tizennyolc éves koráig jobban fogalmazott 
latinul, mint magyarul. S még valami! Ez 
az ifjú most huszonkilenc esztendős; soha 
nem kért francia vagy osztrák állampol-
gárságot, beutazta immár egész Európát 
magyar útlevéllel, amelynek a kiállítási 
helye Sopron városa. 

– Barátaim, hogy magyar-e a mi Liszt 
Ferencünk vagy sem, azt eldönthetitek 
magatok, miután meghallgattok. Én ’38 
tavaszán éppen Velencében voltam, ott 
koncertezett Liszt is, amikor elért hozzánk 

Liszt Ferenc 1873-ban
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a pusztító pesti jeges árvíz híre. Egy-két 
napra rá a velencei lapok szinte mindegyike 
közölte Liszt nyílt levelét, amelyet mint 
egy kiáltványt tett közzé. No várjatok csak, 
itt őrzöm az egyik lapot, igen ez az: Hírét 
véve… ez az, olvasom:

  „Szokatlan részvétet éreztem, s ellen-
állhatatlan szükségét annak, hogy annyi 
szerencsétlen embernek segítsek. ó, én 
vad és távoli hazám! Ismeretlen barátaim, 
óriási családom! Fájdalmad kiáltása vissza-
hívott hozzád; egész bensőmet felkavarta a 
részvét, és én lehajtottam a fejemet szégye-
nemben, hogy ily sokáig megfeledkeztem 
rólad!” A többit már tudjátok. Ekkor ez az 
ifjú, aki immár évek óta Európa koncert-
termeinek legfényesebb csillaga, minden 
dolgát félbehagyta, kötelezettségeit félre-
tette, Bécsbe utazott, ahol tíz hangversenyt 
adott a pesti árvízkárosultak javára. utána 
Pozsonyban koncertezett, és most itt van 
Pesten… 

1847 ŐSZE, A BÉCS melletti Práter egyik 
sörözőjében…

– Aztán mondja csak, barátom, maga 
valóban annak a híres, neves Franz Liszt-
nek a kocsisa?

– Kocsisa, inasa, mindenese. Vagyunk 
többen is, de csak én egyedül Doborjánból. 
Tizenhat éves kora óta vagyok az ifjú úr 
mellett, amióta atyját, tekintetes Liszt 
Ádám uramat eltemettük.

– Akkor maga bejárta a világot… 
– Hát, ha a világot nem is, de egész 

Európát az én urammal, aki az utóbbi nyolc 
évben ünnepelt virtuózként koncertezett, 
és nem csupán fényes paloták, fényárban 
úszó városok előkelő hangversenyterme-
iben, hanem hóförgetegben lapuló skót 
településeken, tengeri vihartól sújtott ír 
halászvárosokban, isten háta mögötti uk-
rán falvakban, erdélyi városkákban. Úgy 
ám, uram! Szám szerint nyilvántartjuk: 

nyolc év alatt ezer koncert – Glasgow-tól 
Szentpétervárig, Lisszabontól Konstanti-
nápolyig, Dublintól Zágrábig, Nápolytól 
Koppenhágáig és Pestig. Hetente legalább 
kétszer fellépés, közben utazás – és alvás 
és gyakorlás – kocsin. 

– Gyakorlás kocsin? Hogyan?
– Ferenc úr építtetett magának egy úti 

kocsit, amely lakókocsi is – nappal sza-
lon, éjjel hálószoba. Benne több ember és 
egy zongora is elfér; egy zongora, innen 
Bécsből, egy erős mechanikájú, robosztus 
hangszer, egy Bösendorfer. Ferenc ezt a 
típust szereti a legjobban. Más zongorák 
gyakran egyetlen koncertet sem bírtak ki, 
az én uram erőteljes leütései nyomán a 
húrok elpattantak, a zongora összeomlott. 
S bizony mondom, nem egyszer láttam, 
mikor egy-egy zongorahúr elpattant, 
a hallgatóság soraiban ülő úri hölgyek 
rávetették magukat a húrdarabra, hogy 
megszerezvén azt, belőle karperecet csinál-
tassanak maguknak, és úgy hordják, mint 
a legnemesebb ékszert. 

– Erről van némi fogalmam, hiszen itt, 
a császárvárosban az egyik legnagyobb 
divat mostanában Liszt Ferenc portréinak 
gyűjtése, bekereteztetése és kifüggesztése 
a lakás valamely pontján. Más hóbortos 
hölgyek azzal dicsekszenek, hogy azt a 
szivarcsikket, amelyet apró üvegfiolában 
hordanak maguknál, egykor maga Liszt 
Ferenc tartotta ajkai között, mielőtt elhají-
totta. A bécsi cukrászok pedig – és mond-
ják, a pestiek is – Liszt-feliratos, zongora 
formájú süteményekkel kínálják vendé-
geiket. Hóbortos egy világ! A zsúfolásig 
megtelt koncerttermek ünnepelt művészét, 
úgy látszik, kényeztetni kell.  

– Ha nem kényeztetik, az én uram 
akkor is feltalálja magát. Ezt hallgassa 
meg. A Rajna menti Mannheimban adott 
hangversenyt Liszt Ferenc, és bizony arra 
a koncertre alig húsz férfi és egyetlen női 
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hallgató jött el. Ekkor az én ifjú uram 
– harmincéves sem volt akkoriban – így 
szólt hozzájuk: „Nagyságos asszonyom 
és uraim! Minek is üljünk itt olyan fesze-
sen és ceremóniásan, jöjjenek el inkább a 
Central fogadóba, ott eljátszom önöknek 
az egész műsort, és közben meg is ihatunk 
egy pohár pezsgőt.” Úgy is történt: az 
egész hallgatóság eljött a szállásunkra, az 
említett fogadóba, ahol hideg ételekkel és 
pezsgővel kínáltuk őket, Ferenc úr pedig 
közben eljátszotta a hangversenyére hirde-
tett egész műsort. Az est folyamán azután 
úgy összebarátkozott hallgatóságával, hogy 
vége-hossza nem volt a felköszöntőknek. 

– Ez igen! Remélem, én is eljutok egy-
szer egy ilyen Liszt-hangversenyre!

– Aligha hiszem, barátom. Az úr éppen 
a napokban jelentette ki szélesebb nyil-
vánosság előtt, hogy többé pénzért nem 
zongorázik. Nem ad több hangversenyt.    

*
Liszt Ferenc 1848-ban Weimarban telepe-
dett le. Elhatározta, hogy Európa eme nagy 
múltú szellemi központjában, Goethe és 
Schiller városában teremti meg az új zene 
fellegvárát. Amint egyik méltatója, Batta 
András írta: „Liszt maga is nagy zeneújító 
volt. Minden zenei megnyilvánulásában 
ott érződik a reformálás, a forradalmi 
változtatás vágya, a zongoratechnika terén 
éppúgy, mint a formálásban, a harmóniavi-
lágban vagy a hangszerelésben. (…) Liszt 
a weimari tizenkét év alatt írja legjelentő-
sebb műveinek zömét: a h-moll szonáta 
mellett a Goethe ihlette Faust-szimfóniát, 
és itt ad végső formát sok korábban meg-
kezdett kompozíciójának. A ’jövő zenéje’ 

szempontjából a legfontosabb a szimfo-
nikus költemények tizenkét darabból álló 
sorozata.”

Tegyük hozzá ehhez, hogy a kutatók 
szerint Liszt Ferenc élete során több mint 
hatszáz zeneművet írt. Első korszakához 
főleg virtuóz darabok kötődnek, például 
a „Vándorévek” című zongoradarab-soro-
zat. A már emlegetett 1848 utáni második 
korszakban születtek nagyszabású zongo-
raművei, zongoraversenyei, szimfonikus 
költeményei, az említettek mellett például 
a Hungária című mű is. Tizenkilenc Ma-
gyar rapszódiája – köztük a leghíresebb, 
a tizenötödik, a Rákóczi-induló – népies 
dallamokra és csárdásdallamokra kompo-
nált fantázia. 

1865-ben – miután hosszú szerelmi 
kapcsolat után meghiúsult házassága a 
Weimarban is vele élő Carolyne Sayn 
Wittgenstein hercegnővel – Liszt Rómában 
felvette a katolikus egyház négy kisebb 
rendjét, ezzel együtt nem lett pap. Ahogyan 
ő maga írta: „Beléptem az egyházi rendbe 
– de semmi esetre sem a világ iránti meg-
vetésből vagy még kevésbé, mert ráuntam 
a művészetre…” 

Ezernyolcszázhatvankilenctől utolsó 
éveit (a bajorországi Bayreuthban, 1886. 
július 31-én bekövetkezett haláláig) 
Pest, Weimar és Róma között osztotta 
meg. Régi vágya valósult meg a pesti 
Zeneakadémia 1875. évi megalapításával, 
amelynek 1840 óta (többek között alapít-
ványával is) egyik kezdeményezője, majd 
elnöke és első tanára volt, és amely ma is 
az ő nevét viseli.

Gy. Őri László                                   
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zarándokok. Budapestről indultak 
és Lébénybe, az ottani ősi Szent 
Jakab-templomhoz igyekeztek, 

hogy a zarándokok védőszentjének ünne-
pére megérkezzenek. Szinte valamennyi-
en megjárták már a híres spanyolországi 
Il Caminót, vagyis a nyolcszáz kilomé-
teres ősi zarándokutat vagy annak egy 
részét, amely az Atlanti-óceánhoz közel 
eső Santiago de Compostelába vezet, és 
most az általuk kijelölt camino magyar 
szakaszát járják. 

egyÜTT meneTelnek
Hét nap alatt teszik meg az utat a Lánc-
hídnál lévő 0 kilométerkőtől Normafán, 
Zsámbékon, a Vértesen, Tatán, Kisbéren, 
Pannonhalmán, Győrön át Lébényig. A 
180 kilométeres útból naponta 25–30-at 
haladnak, mindössze pár kilométer esik 
közútra, különben pedig turistaúton és sze-
kérvágásokon bandukolnak, ki-ki a maga 
tempójában. Előre megszervezett szállá-
sok, étkezőhelyek várják őket az egyes 
településeken, az útba eső templomokban 
fogadják őket a helyi lelkipásztorok, na-
ponta misén, imaórán vesznek részt. 

Zarándokolnak tehát, mert egyszer 
megérezték a zarándoklét ízét, zamatát, 

ZArÁNDOKOK,	BÚcSÚJÁró	HELyEK

Elgyalogolnak Isten közelébe
Múlt nyáron kerékpártúrán voltam a Vértesben. Az egyik szép fekvésű falun 
tekertem át, amikor arra lettem figyelmes, hogy a vegyesbolt előtti lépcsőn, 
az útszéli árokpart mindkét oldalán, a villanypóznák tövében hátizsákos 
emberek tucatjai ülnek. falatoztak, beszélgettek, bakancsukat bontogatták, 
vízhólyagokat ragasztgattak és vidáman beszélgettek. nem diákok, hanem 
felnőttek, harminctól hetvenéves korig, vagy nyolcvanan. szóba elegyedtem 
velük, megkérdeztem, honnan hová, mire azt válaszolták, hogy szent Jakab 
nyomában járnak.

és enélkül már nem tudnak élni. Egyi-
küktől hallottam, hogy életét két sza-
kaszra osztja: camino előttire és utánira. 
A zarándoklást nem lehet abbahagyni, ha 
az ember egyszer megtapasztalta áldásos 
hatásait. Menni kell, hogy testileg és 
lelkileg méregtelenítsd magad, mondta 
Simon	Dóra óvónő, a caminót megjártak 
Szent Jakab Barátai nevű, egyre terebé-
lyesedő közösség tagja és e magyarorszá-
gi zarándoklat egyik szervezője. 

Akik együtt menetelnek, imádkoznak, 
elmélkednek, énekelnek, beszélgetnek és 
viszik terhüket Lébény felé, egy-két ki-
vételtől eltekintve korábban nem ismer-
ték egymást. Csak annyi a közös bennük, 
hogy a caminó-járást folytatni akarják. 
És rájöttek, hogy ehhez nem is kell feltét-
lenül Spanyolországba menni. Meglepő 
volt számomra alkalmi beszélgetésünk 
során, hogy nem jobb híján menetelnek 
most itt, a Dunántúli-középhegységben a 
Pireneusok helyett, hanem teljes értékű, 
fölfedezésszámba menő élmény számuk-
ra a hazai zarándoklás.

Itthon sok szempontból még nagyobb 
élmény a zarándoklat, mint Hispáni-
ában – tudtam meg Dukát	 csillától,	
aki nyugalmazott számítástechnikus. A 
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caminót ugyanis egyedül vagy egy-két 
társsal teszi meg az ember, bár mindig 
sokan vannak az úton, a legkülönbözőbb 
nációk tagjai. Itt azonban egyszerre 
és ugyanonnan indulnak, mindennap 
ugyanoda érkeznek, ha más-más tem-
póban haladnak is. Mindenki magyar, 
így módjuk van ezzel-azzal egy-két 
órát együtt gyalogolni, ilyenkor csodá-
latos beszélgetéseket folytatnak, és a 
néhány nap alatt igazi egymást segítő 
bajtársi közösséggé válnak. És ami még 
felejthetetlen, az az érintett települé-
sek lakóinak kedvessége, érdeklődése 
– mondta a csapat egyik legfiatalabb 
hölgytagja, Vagyon	Klára, aki a civil 
életben marketinges. 

Az említett eset is mutatja, hogy a 
XXI. században a zarándoklás, a zarán-
dokhelyek, más néven búcsújáró helyek 
világszerte reneszánszukat élik. Milliók 
keresik fel évente a francia Lourdes-ot, a 
portugál Fatimát, a mexikói Guadelupét, 
a lengyel Czestochowát, az olasz Loretót, 
San Giovanni Rotondót, százezrek pedig 
az erdélyi Csíksomlyót és idehaza két 
nemzeti kegyhelyünket, Máriapócsot 

és Mátraverebély-Szentkutat. Az Örök 
Városról, Rómáról és a Szentföldről 
nem is beszélve, amelyek első és örök 
célpontjai a keresztények vallási célú 
vándorlásának. 

úJJásZÜleTés
A zarándokturizmus az idegenforgalom 
legősibb formája. A nem keresztény 
vallásoknak is vannak zarándokhelyeik, 
és az emberek a monoteista vallások 
megjelenése előtt is számon tartottak 
bizonyos szent helyeket, ahová eljutni 
megtisztulást, újjászületést, a halál utáni 
világgal való megelőlegezett találkozást 
ígért. Valamiképpen ízelítőt az örök bol-
dogságból, de mindenképpen kiszaba-
dulást a mindennapokból. Az embernek 
időről időre hasznos eltávolodnia ön-
maga megszokott világától, hogy életét 
végiggondolja, mérlegre tegye és letegye 
a felesleges terheket. Vagyis – mint hal-
lottuk – méregtelenítse magát. 

A zarándoklás erre kínál lehetőséget. 
A katolikus egyház a vallásgyakorlás-
nak ezt a formáját mindig is fontosnak 
tartotta, olyannyira, hogy mikor Jézus 

A máriabesnyői kegyszobor megtalálásának 250. évfordulója – 2009. április 26.
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szülőföldjét, Palesztinát elfoglalták a 
muzulmánok, és lehetetlenné vált Betle-
hem, Názáret és Jeruzsálem felkeresése, 
keresztes háborúk sorozata szerveződött. 
Vallási indíttatásból még az is előfordult, 
hogy fegyvertelen önkéntesek, köztük 
gyermekek ezrei indultak útnak gyalogo-
san a Szentföldre, hogy visszafoglalják 
és újra látogathatóvá tegyék Jézus életé-
nek szent helyszíneit. 

Szent István király zarándokhá-
zakat alapított Konstantinápolyban, 
Jeruzsálemben és Rómában a magyar 
zarándokok számára, vagyis elődeink 
a kereszténységgel való találkozásuk 
óta zarándokolnak. Idehaza már a török 
előtt számos búcsújáró hely alakult ki, 
amelyek a török pusztítás másfél százada 
után újjászülettek, és számuk napjaink-
ban is gyarapszik. 

öTVen kegyHely
Ma idehaza több mint ötven kegyhe-
lyet tartunk számon, melyeket a hívek 
rendszeresen látogatnak. Minden kegy-
helynek vannak búcsúnapjai, sajátos 
szokásai és vonzáskörzete. A búcsújárást 
az átlagos turizmustól jó néhány dolog 
megkülönbözteti. Célja ugyanis nem 
pusztán kikapcsolódás, ismeretszerzés, 
szórakozás, pihenés, hanem ennél több, 
illetve más. Istennel való találkozás, lelki 
felfrissülés, újjászületés. 

A katolikus egyház búcsúról szóló taní-
tását a bűnbánattartással, vagyis a gyónás-
sal kapcsolja össze. A zarándoklatnak az a 
része, amely az elindulástól a kegyhelyre 
történő megérkezésig tart, a bűnbánat-
ra való felkészülés, az elmélkedés, az 
önvizsgálat, az Istenre való odafigyelés 
időszaka. A hosszú gyalogos, biciklis, 
motoros vagy autóbuszos zarándoklat so-
rán a hívek magukban vagy közösségben 
imádkoznak, énekelnek, elcsendesülnek 

és készülnek a megérkezésre, a terhek 
lerakására, a bűnök megvallására, hogy 
a kegyhelyen a szertartásokba bekap-
csolódva valóban búcsút nyerhessenek. 
Részleges vagy teljes búcsút. Ez azt jelen-
ti, hogy az egyház Krisztus és a szentek 
érdemeire való tekintettel az őszinte bűn-
bánónak részben vagy egészen elengedi 
a bűneikért való tartozását. És búcsút 
nyerhetünk mások bűneinek elengedésére 
is, de ez már teológia, a részletekbe itt 
nem mélyedhetünk el. A hívek azonban 
mindezzel tisztában vannak, és évről évre 
felkeresik kedves búcsújáró helyeiket. 
Így cselekednek például az abasáriak, a 

Ferences gyalogos zarándoklat Eszter-
gomból Mátraverebély-Szentkútra, 2009. 
augusztus 15–20.
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szécsényiek vagy a gyöngyösiek, akik 
ősidőktől fogva csapatostul felkerekednek 
és gyalogosan, templomi zászlóikat, bú-
csús keresztjüket vive teszik meg a néha 
többnapos utat a mátraverebély-szentkúti 
kegyhelyig valamely Mária-ünnepen, 
hogy a Szűzanya köpenyébe kapaszkodva 
erőt, vigasztalást, gyógyulást nyerjenek 
mindennapi életükhöz. 

csodás események
Az egyház számos templomot ruházott 
fel a búcsúnyerés kiváltságával, melyek 
ettől kezdve szervezett és rendszeres 
zarándoklatok célpontjává váltak. Ál-
talában azok a helyek kapták meg ezt a 
kiváltságot, amelyek egy-egy ott történt 
csodás esemény, gyógyulás miatt már 
korábban is vonzották az embereket. 

A mai magyar kegyhelyek túlnyo-
mó többsége Szűz Mária ünnepeihez 
kapcsolódik. A török előtti időkben 
azonban szent királyaink temetkezési 
helye, Székesfehérvár (István), Várad 
(László) vagy a magyarság nagy misz-
szionáriusának, Gellért püspöknek a sírja 
Csanádban volt a leglátogatottabb zarán-

dokhely. Szent Lászlóhoz kapcsolódó 
csodás események helyszínein is kegy-
helyek születtek, például Mátraverebély, 
Búcsúszentlászló, de a nándorfehérvári 
hős, Kapisztrán Szent János újlaki sírja is 
népszerű zarándokhely volt. A törökdúlás 
másfél évszázadában aztán a szentek 
ereklyéinek és így a hozzájuk irányuló 
zarándoklásoknak is vége szakadt. Miu-
tán az ország felszabadult és a katolikus 
egyház ismét magára talált, országszerte 
számos zarándokhely született vagy 
alakult újjá, és a népi vallásosság fel-
legváraivá váltak a szerzetesrendeknek, 
elsősorban a franciskánusoknak köszön-
hetően. Az ő feladatuk volt a zarándokok 
lelki gondozása, tanítása, a valláshoz 
kapcsolódó babonás szokások nyese-
getése, a gyóntatás, misézés, litániák, 
keresztutak vezetése, a zarándokházak, 
szállások működtetése. 

régi rend, úJ rend
II. József, a kalapos király „felvilágo-
sult” intézkedései ugyan visszavetették 
a kegyhelyek áldásos tevékenységét, de 
véglegesen kiirtani már nem lehetett. 

Nagyboldogasszony búcsúja Mátraverebély-Szentkúton – 2009. augusztus 15.
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Rendelet tiltotta például a több napos 
zarándoklatokat, hogy az emberek ne 
maradjanak el túl hosszú ideig a munká-
juktól. Sokkal drasztikusabban ismétlő-
dött meg a búcsújárás visszaszorítására 
való törekvés a kommunisták hatalomra 
jutásának éveiben. Celldömölkön tör-
tént, hogy az egyház által meghirdetett 
Boldogasszony évében (1948) kitalált 
járványra hivatkozva Rákosiék be akar-
ták tiltani a helyi nagybúcsút, ahova 
Mindszenty bíboros is meg volt hívva. 
Mikor a bíboros megérkezett, az ÁVO 
lezárta a városba vezető utakat, a nép 
azonban a mezőkön át tömegesen ér-
kezett a kegyhelyhez. A bíboros vezette 
ünnepi körmenetet a leggyalázatosabb 

módon zavarták meg: szippantós au-
tókból fekáliát spricceltek az imádkozó 
tömeg közé. Hamarosan pedig, 1950-ben 
betiltották a szerzetesrendeket, hogy 
– révai	József kommunista főideológus 
szerint – se iskoláikban, se a kegyhelye-
ken ne „ronthassák tovább az erkölcsét 
a magyar népnek”. 

A magyarság azonban húsz éve ismét 
szabad, a katolikus búcsújáró helyek is leg-
jobb tudásuk szerint végezhetik dolgukat, 
így a zarándokközpontok Csíksomlyótól 
Máriagyűdig, Máriapócstól a győri 
székesegyházban található ír könnyező 
Madonnáig vagy Lébényig szeretettel 
várják a zarándokokat. 

szerdahelyi csongor
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Az ismerkedést kezdjük talán azzal, hogy 
mit is nevezünk botanikus kertnek? A 
botanikus kert, magyar nevén füvészkert, 
olyan szabadtéri vagy részben üvegházi nö-
vénygyűjtemény, amelyben a növényeket 

Botanikus kertek szerte 
az országban

Válogatottan	szép	természeti	csodák

Meglehetősen nehéz hitelesen számot adni arról, hogy valójában hány botanikus 
kert is van magyarországon. Van ugyanis közöttük akadémiai, egyetemi, önkor-
mányzati fenntartású, nem beszélve a kastélyparkokról, a szállodák növénygyűjte-
ményeiről, a magánkertekről. s hova soroljuk, mondjuk a Margit-sziget gyönyörű 
parkját vagy a Fővárosi Állat- és növénykert egzotikus növényeit?

oktató, tudományos, ismeretterjesztő céllal 
mutatják be. De természetesen hasonlóan 
fontos szempont a gyönyörködtetés, a tes-
ti-lelki felüdülés, a rekreáció. A botanikus 
kerteket eltérő szempontok szerint tervezik, 

Vácrátóti hangulat
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telepítik. Ilyen lehet a földrajzi elterjedés, 
az életmód, a genetikai rokonság. A bo-
tanikus kertek közül azokat, amelyek fás 
szárú növények bemutatására szakosodnak, 
arborétumnak nevezik. 

A botanikus kertek sajátosságai a sé-
tautak, a tavak, a műromok, gyakran a 
műemlék kastélyok. Számos ilyen kertben 
folyik tudományos kutatás, néhány közülük 
hatalmas szaporítóanyag-gyűjteménnyel, 
génbankkal rendelkezik, s a kertek ezeket 
egymás között cserélgetik is. Gyakori, 
hogy a botanikus kert kereskedelemmel is 
foglalkozik. Boltjaikban a kertészeteikben, 
üvegházaikban szaporított különleges nö-
vényeiket árulják.

fák Virágok, csigák
Alighanem a magyar botanikus kertek 
zászlóshajója a Magyar Tudományos 
Akadémia Vácrátóti Botanikus Kertje. 
Száznyolcvan éve alapították. Ma már 
műemlék, és természetvédelmi védettséget 
élvez. Hazánk leggazdagabb tudományos 
növénygyűjteménye 27 hektáron terül el. 
Gazdag az állatvilág is. Eddig több mint 
hatvan madárfajt számoltak össze, tavaiban 
22 halfaj él, nem is beszélve a mintegy het-
venféle csigáról és kagylóról. A látogatókat 
virágözön fogadja, s a csodálatos, egzoti-
kus fafajtákon kívül olyan érdekességekkel 
is találkozik a látogató, mint a vízimalom 
vagy az a szakadék, melyben akár június 
végéig is megmarad a hó.

Mint számos más díszkert, ez is a ter-
mészetet kedvelő, világot járt arisztokra-
táknak, pénzembereknek köszönheti létét, 
gyarapodását. Majd két évszázad alatt sok 
gazdája volt a kastélynak és a parknak. 
Először egy angolkertet alakítottak ki ezen 
a helyen. A hazafias érzelmű és hatalmas 
vagyonnal rendelkező Vigyázó Sándor a 
XIX. század második felében az akkori 
legismertebb kertésszel, Jámbor Vilmossal 

építtette meg a mai arborétum alapjait, 
ásták ki a mai tórendszert és telepítették a 
vízimalmot is. 

A második világháború óriási pusztítást 
okozott a kertben. Fáit kivágták, eltüzelték, 
a betelepített katonák nem csak fel nem 
robbant lőszereket, de szétvert kastélyt és 
mintegy kétszáz kocsi szemetet hagytak 
maguk után.

A botanikus kert 1952-ben került az 
Akadémia fennhatósága alá. Újrakezdő-
dött a telepítés. A modern botanikus kert 
kialakításában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett ujvárosi Miklós professzor. Ma 
is folyamatosak a fejlesztések. Üveghá-
zak épültek, elkészült a berkenyeház, a 
kaktuszház. A Vácrátóti Botanikus Kertet 
évente 170-200 ezer ember látogatja.

Nemcsak a kiváló tudósoknak, kerté-
szeknek, hanem a nagy magyar írónak, 
Molnár Ferencnek köszönheti hírnevét a 
Budapest szívében elterülő Füvészkert. 
Gazdája az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, mely magát 1635-től származtatja, s 
őse nem is itt, hanem a mai Szlovákiában 
lévő Nagyszombaton volt, ahol Winter 
Jakab, a vegytan és botanika professzora 
1771-ben teremtette meg Magyarország 
első botanikus kertjét. Pár évvel később az 
egyetem Budára költözött. A botanikus kert 
a mai Déli pályaudvar környékén folytatta 
működését. Újabb költözködések után került 
mai helyére, a VIII. kerületi Illés utcába, az 
akkori városfalon kívülre. Hatalmas terü-
letet jelöltek ki számára, de az építkezések 
nyomán a kert azóta összezsugorodott.

VédeTT érTék
A XIX. században Jurányi Lajos igazgató 
és Fekete József főkertész munkásságának 
köszönhetően a kert a szó szoros értelmé-
ben is felvirágzott. Ekkor honosították meg 
a különleges szépségű tündérrózsát, s a 12 
ezer fajt számláló gyűjtemény Európa-hírű 
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lett. Vannak itt rovaremésztő növények, 
kaktusz- és páfránygyűjtemény is. A két 
világháború között készült el a Magyar 
Középhegység növényeit bemutató szik-
lakert.  A Füvészkertet 2005-ben Magyar 
Örökség-díjjal tüntették ki, 2006-ban pe-
dig mint a kulturális örökség része került 
védelem alá.

aZ euróPaiak indiai lóTusZa
Szintén a város közepén fekszik az 
1986-ban alapított miskolci, Avas-hegyi 
arborétum. Ez talán az ország legfiata-
labb ilyen díszkertje. Itt található hazánk 
leggazdagabb tűlevelű-gyűjteménye, 
600 növényfaj közel ezer egyede látható. 
Különösen gazdag az állomány a hazai 
nemesítésű fenyőfélékben. Ennél is gaz-
dagabb lombosfa-gyűjtemény telepítése 
is folyik.

A Szegedi Tudományegyetem füvész-
kertje az ország egyik legnagyobb botani-
kus kertje. Gyönyörű környezetben várja a 
szakembereket, diákokat és a gyönyörködni 
vágyó természetbarátokat. A látogatók több 
mint negyven védett növényfajt tekinthet-
nek meg, olyan növényük is van, mely 
kizárólag csak Magyarországon honos. 
A távoli vidékek fajai közül elsősorban 
táplálékul szolgáló, ipari felhasználású 
és dísznövényeket mutatnak be. Közép-
Európában csak itt látható az indiai lótusz, 
mely virágzáskor 1200 négyzetméternyi 
területet borít be.

Az üvegházakban egzotikus növényeket 
mutatnak be, rengeteg orchideát, banánfát, 
húsevő növényeket, 120-fajta rózsát, de 
bőséges a kaktuszgyűjtemény is.

A kert gazdag madárvilággal rendelke-
zik. Madárodú- és madáretető-bemutató-

Kacsa a budapesti Füvészkertben
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jukkal arra ösztönzik a látogatókat, hogy 
saját portáikon is madárbarát kerteket 
alakítsanak ki.

BÜkk, PlaTán, Boróka, éger
Mostohább sorsú az alcsúti arborétum. 
Kerítése düledezik, tavai gondozatlanok. 
Növényvilága viszont gyönyörű, számos 
ritkaságot kínál a látogatónak. Közel a 
bejárathoz egy hatalmas, három méter 
átmérőjű platán ejt ámulatba. A sétautat 
ezüst- és lucfenyők, változatos formájú 
bokrok övezik.  A kert taván fahíd vezet az 
apró szigetre. A víz partján mocsárciprusok 
nőnek, beljebb léggyökerek sokasága, 
mintha egy alacsony kerítés tartóoszlopai 
lennének. Bükkök, nyírek, platánok után 
hatalmas fenyők, tuják, borókák.

Valaha gyönyörű kastély állt a parkban, 
séta közben láthatjuk az egykori állatkert 
nyomait, a tönkrement medveketreceket. 
A jobb napokat látott arborétum jelenlegi 
állapotában is megér egy kirándulást.

Van arborétum Gödöllőn is. A ma 130 
hektáros kertet 1902-ben alapították, s az 
alföldi területek fásítására alkalmas fafajo-
kat honosítottak meg benne. A faállomány 
a II. világháború során súlyos károkat 
szenvedett, de 1960 óta nagyszabású tele-
pítési programmal pótolták. Ma már 110 
nyitvatermő és 650 lombos faféle otthona 
az arborétum. 

Értékeihez képest viszonylag kevésbé 
ismert az erdőtelki arborétum. Kezdetben 
egyszerű kastélypark volt a helyén, nö-
vénygyűjteménnyé a múlt század elején 

alakította ifjú Kovács József orvos-botani-
kus, s 1930-ra már országos hírűvé vált.

A terület északkeleti részén található 
enyves, égeres erdő védi meg a kertet a 
szélsőséges időjárási viszonyoktól. Az 
arborétum melletti égerláp védettséget él-
vez. Az egykori növényállományból koros 
tölgyfák és idős örökzöldek maradtak meg. 
Tavasszal, séta közben számos hagymás, 
gumós növényben, például a bogláros és 
az erdei szellőrózsában gyönyörködhetünk. 
Tömegesen nyílik a sárga virágú salátabog-
lárka, a százszorszép, a kis télizöld. Üde 
színfoltokat alkot a májvirág, a szártalan 
kankalin. 

AndALúzIAI JeGenyeFenyŐ
A kastély közelében hegyi juhar áll, a 
barokk kertek jellegzetes növénye a ma-
gyal. Számos más ritkasággal találkozik a 
látogató. Ilyen az andalúziai jegenyefenyő, 
a tiszafa, a kínai páfrányfenyők, a platán-
kérgű fenyő, a kanadai homlokfenyő, az 
észak-amerikai vasfa. De van itt himalájai 
selyemfenyő is. Számos más érdekesség 
található a védetté nyilvánított, 1200 nö-
vényfajjal rendelkező arborétumban, mely 
a Bükki Nemzeti Park kezelésében áll.

A magyarországi arborétumok hihetet-
lenül sok élményt kínálnak a látogatóknak. 
Az eddig említetteken kívül gazdag nö-
vénygyűjtemény van Szarvason, Soroksá-
ron, Nyíregyházán, Sopronban, a Balaton-
felvidéken Nemesvitán, Debrecenben. 

Érdemes valamennyit megismerni.
– világi

A Kincses Kalendárium a világhálón is elérhető:

http://www.kincses.hu
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a hazánkban ideiglenesen állomá-
sozó szovjet katonák átvették 
öröklakásaikat… Emlékeznek 

még a sajtóhírre, amin Hofi Géza időzött 
el némely előadásain? Micsoda kérdés! 
Hát hogyne emlékeznénk. Egy ország 
röhögött az egyáltalán nem ideiglenes-
nek tűnő szovjet katonai jelenlét eme 
sűrítményén. 

Mindenesetre annak is már húsz esz-
tendeje, hogy 1991. június 16-án elindult 
az utolsó katonavonat, az utolsó szovjet 
katona, Viktor	 Silov altábornagy, a Déli 

Hadseregcsoport kivonását levezénylő 
parancsnok pedig rá három napra, 19-én, 
15 óra 1 perckor a záhony–csapi hídnál 
átlépte a magyar határt a Szovjetunió 
irányába… De kezdődjön a történet – a 
szovjet katonai jelenlét „jogi alapjainak”, 
az ideiglenesen állomásozók végleges 
távozásának története – annak rendje és 
módja szerint, elölről.
„A	jelen	Szerződés	életbelépését	köve-

tően	minden	Szövetséges	fegyveres	erőt	90	
napon	belül	Magyarországból	vissza	kell	
vonni…”	A második világháborút lezáró 

KIVONÁSI	TüNETEK

Csak ideiglenesen…

Búcsúznak a katonák                                                       MTI FOTÓ: FrIEdMANN ENdrE
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Sínre tette a szovjeteket 
A szovjet hadsereg két évtizede kezdte meg kivonulását hazánkból. Másfél évig 
tartott, amíg a teljes személyzet és haditechnikai felszerelés elhagyta az országot. 
Az első és az utolsó szovjet katonavonat bevagonírozását egyaránt Tóth László 
állomásfőnök ellenőrizte és felügyelte, Hajmáskér állomáson. Azóta pedig sok más 
náció katonáival volt már dolga. 

– Amikor az első, majd másfél év múlva az utolsó szovjet vonat elindult 
Hajmáskérről, az ország-világ előtt nagy esemény volt – emlékszik vissza az 
időközben már nyugdíjba vonult Tóth László hajmáskéri állomásfőnök. A katonai 
attaséktól kezdve az általános iskolás gyerekekig nagyon sokan voltak kíváncsiak 
az indulásra. 

– A szovjet katonai vezetőkkel a berakodásnál találkoztam, és a másfél év során 
éppolyan kötelességtudóan végezték a munkájukat, mint korábban. Szép számmal 
akadtak tisztek, akiket leszereltek, s otthon a munkanélküliség fenyegette őket. 
Fegyelmezett volt a legénység. Bizonyára lett volna lehetőségük az italozásra, de 
nem tették – meséli Tóth László. Akkor már Gorbacsov volt a Szovjetunió elnöke, 
aki nagyon szigorú rendszabályokat léptetett életbe a hasonló fegyelmezetlenségek 
esetére. 

A szovjet hadsereg kivonulását követően viszonylag nyugalmasabb időszak 
következett Hajmáskér állomáson. Két év telt el, amíg a külföldi hadseregek fel-
fedezték, hogy a közelben található Közép-Európa legnagyobb lőtere. Először az 
olasz katonaság jött bérlövészetre, Leopard típusú harckocsikkal, majd a hollandok 
is megjelentek, s később több, közös nemzetközi gyakorlatot is tartottak itt.

  Pécsek imre

1947-es párizsi békeszerződés reményt 
keltő passzusához nevüket adták a részes 
államok, köztük a Szovjetunió is.  A pasz-
szus azonban így folytatódik:	 „…mind-
azonáltal	 a	 Szovjetuniónak	 fennmarad	a	
joga	magyar	területen	oly	fegyveres	erők	
tartására,	amelyekre	szüksége	lehet	ahhoz,	
hogy	 a	 szovjet	 hadseregnek	 az	 ausztriai	
szovjet	megszállási	 övezettel	 való	 közle-
kedési	vonalait	fenntartsa.”		

ausZTriáBól HoZZánk
Ez a nemzetközi paragrafusok diktálta 
helyzet egészen 1955. május 15-ig, az 
osztrák államszerződés aláírásáig állt fenn. 
Történt ugyanis, hogy az osztrák állam-

szerződés megkötését előkészítő – 1955. 
április 12-e és 15-e között Moszkvában 
megtartott – tárgyalásokon Ausztria köte-
lezte magát a svájci típusú semlegesség ki-
mondására, s ennek fejében a Szovjetunió 
vállalta, hogy csapatait az államszerződés 
hatálybalépéséig, de legkésőbb december 
31-ig kivonja Ausztriából. Zsukov mar-
sall, a Szovjetunió akkori honvédelmi 
minisztere 1955. július 31-én az osztrák 
államszerződés hatálybalépése után nyílt 
parancsban közölte: „Valamennyi,	Auszt-
riában	állomásozó	szovjet	csapatot	1955.	
október	1-jéig	a	Szovjetunió	területére	kell	
helyezni.	A	Szovjetunió	fegyveres	erőinek	
összlétszámát	 az	Ausztriából	 kivont	 csa-
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patok	 létszámával	 csökkenteni	 kell.” e 
kéretlen vendégek távoztak a  „sógorok” 
területéről, csakhogy a csapatok egy részét 
– Zsukov idézett parancsával ellentétben 
– Magyarország területén „felejtették”. 
Az 1955 szeptemberében Magyarországon 
felállított szovjet Különleges Hadtest állo-
mányába kettő gépesített gárdahadosztály, 
a 195. vadászrepülő-, a 177. bombázórepü-
lő-hadosztály, a 20. pontonos hidászezred, 
valamint légvédelmi, fegyvernemi és más 
szakcsapatok kerültek. A hadtest parancs-
noksága Székesfehérvárra települt, főerői 
Szombathely, Kecskemét, Pápa, Debrecen, 
Szolnok, Cegléd, Sárbogárd, Veszprém, 
Hajmáskér, Győr, Körmend és Komárom 
helyőrségekben állomásoztak. 

uTólagosan sZenTesÍTVe
A szovjet csapatok magyarországi tartóz-
kodását az egy esetleges külső támadás 
kollektív elhárítása céljából 1955 májusában 
köttetett Varsói Szerződés (VSZ) sem tette 
lehetővé jogilag. Ám az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc épp az ideiglenes 
szovjet katonai erő bevetésével veretett le. 
A kutatások szerint a katonai beavatkozás 
a Minisztertanács elnökének utólagosan 
szentesített kérésére következett be. 

A forradalom leverését követően 1957 
márciusában egy moszkvai tanácskozásról 
jelent meg a hír: a két fél megegyezett, 
hogy a közeljövőben tanácskozásokat 

folytat a szovjet csapatok magyarországi 
létszámának és állománya meghatározá-
sának, valamint elhelyezésének céljából, 
és egyezményt köt. Íme a tárgyalás vég-
eredménye: 
„1957.	 évi	 54.	 törvényerejű	 rendelet	

a	Magyar	Népköztársaság	Kormánya	 és	
a	Szovjet	Szocialista	Köztársaságok	Szö-
vetségének	Kormánya	 között	 a	Magyar	
Népköztársaság	 területén	 ideiglenesen	
tartózkodó	szovjet	csapatok	 jogi	helyzete	
tárgyában	Budapesten	1957.	május	27-én	
aláírt	egyezmény	kihirdetéséről…	
A	Magyar	Népköztársaság	Kormánya	

és	 a	 Szovjet	 Szocialista	Köztársaságok	
Szövetségének	 Kormánya…	 rendezni	
óhajtván	a	szovjet	csapatoknak	a	Magyar	
Népköztársaság	területén	való	ideiglenes	
tartózkodásával	kapcsolatos	kérdéseket…	
az	alábbiakban	állapodtak	meg:
1.	cikk
A	szovjet	csapatok	ideiglenes	tartózko-

dása	a	Magyar	Népköztársaság	területén	
semmiképpen	sem	érinti	a	magyar	állam	
szuverenitását;	 a	 szovjet	 csapatok	 nem	
avatkoznak	be	a	Magyar	Népköztársaság	
belügyeibe…”	

MeGértŐ türeLeM
Ismét egy szemfényvesztő megállapodás, 
ismét a véglegességet sugalló egyezmény. 
Nos, ami az újdonsült katonai tömb dokt-
rínáját illeti, aszerint az egyik európai 

Hazamennek a MiG-ek Sármellékről
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háborús terület, a délnyugati hadszíntér, 
azaz az észak-olasz hadászati irány Szom-
bathely–Graz–Klagenfurt–udine–Milánó–
Torino, illetve Budapest–Kaposvár–Ljub-
ljana–Gorizia–Milánó–Torino volt. 

Vagyis a szovjet erők magyarországi 
állomásoztatásának kialakult egy hallgató-
lagos „szükséges szövetségesi” indoka. 

A 80-as évek utolsó harmadáig, a gor-
bacsovi idők világpolitikai változásainak 
kezdetéig „állni látszék az idő”. Sok víz 
lefolyt a Potomac és a Moszkva folyókon, 
míg Mihail Gorbacsov pártfőtitkár 1985 
márciusában hatalomra nem került. Elem-
zők elismerik: kezdettől a hidegháborús 
feszültség enyhítésére, a fegyverkezési 
verseny mérséklésére törekedett, javítani 
akarta a két szövetségi rendszer közötti 
kapcsolatokat. 1987 májusában Berlinben, 

a VSZ Politikai Tanácskozó Testülete Gor-
bacsov javaslatára fogadta el a szövetség 
új, védelmi jellegű katonai doktrínáját. 

1988 decemberében Gorbacsov 
ismét meglepte a világot: az ENSZ 
közgyűlésén bejelentette, hogy az eu-
rópai területeken állomásozó szovjet 
katonák számát félmillióval csökkenti. 
Korántsem a teljes létszámról volt szó, 
ugyanis csupán az NDK területén 550 
ezer, Csehszlovákiában 150 ezer, Len-
gyelországban 70 ezer, Magyarországon 
pedig 60-65 ezer katona tartózkodott. A 
csökkentés elsőlépcsős, legkorszerűbb 
támadó eszközökkel felszerelt csapa-
tokat érintett. Magyarországon mindez 
az itt állomásozó szovjet csapatok egy-
negyedének kivonását eredményezte 
volna.  

Staller Ilona olasz parlamenti képviselő és pornósztár is elbúcsúztatta a kivonulókat
BOrBély TIBOr FElVéTElEI 
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A nagyhatalmi alkuk mindig is befolyá-
solták a szovjet csapatok részleges, majd 
teljes kivonását „ideiglenes” állomáshe-
lyeikről. 1988–89-től azonban a magyar 
belpolitikában bekövetkezett változásokat 
már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A 
kétoldalú találkozókon felvetett részleges, 
illetve végleges csapatkivonási kérdésekre 
Gorbacsov rendre megértőnek mutatkozott, 
de rendre türelmet is kért. 

LéPésrŐL LéPésre
A közvélemény egy 1989. január végi 
sajtótájékoztatón értesülhetett a szovjet 
csapatok kivonásának bizonyos ütemtervé-
ről, majd néhány nap múltán már hazai és 
külföldi tudósítók előtt tartott tájékoztatót a 
Budapesten akkreditált szovjet nagykövet 
és a budapesti, mátyásföldi főhadiszállású 
szovjet Déli Hadseregcsoport parancsnoka. 
1989 júliusában MSZMP-küldöttség utazott 
Moszkvába, Gorbacsovval folytatandó 
tárgyalásra. Napirendre került a tárgyalá-
sok nyilvánosságra hozatala. Gorbacsov 
ragaszkodott a szovjet szövegváltozathoz. 
Úgy is mondhatnánk, tollba mondta a 
közleményt. „A	tárgyalások	során	a	felek	
érintették	a	Magyarországon	állomásozó	
szovjet	csapatok	tartózkodásának	kérdését,	
és	megállapodtak	abban,	hogy	új	lépéseket	
tesznek	a	szovjet	csapatok	számának	további	
csökkentésére,	 összhangban	 az	 európai	
leszerelési	folyamatokkal	és	a	bécsi	tárgya-
lások	előrehaladásával.”	

1989 decemberében a magyar parlament 
honvédelmi, valamint külügyi bizottságai-
nak ülésein az akkori tapolcai rakétadandár 
országgyűlési képviselő parancsnoka 
javaslatára került napirendre immár a 
teljes csapatkivonás ügye, nemkülönben a 
Varsói Szerződés megszüntetésében való 
magyar közreműködés. A bizottsági ülések 
nyomására a magyar kormány felvette a 
kapcsolatot a szovjet partnerével. Az ered-

mény egy parlamentbeli miniszterelnöki 
bejelentés: „…	A	kivonás	menetrendjének	
a	kidolgozása	és	az	üggyel	kapcsolatos	to-
vábbi	kérdések	rendezése	céljából	a	közeli	
napokban	szakértői	szintű	magyar–szovjet	
tárgyalások	kezdődnek	Budapesten.	Tegnap	
kaptam	meg	a	szovjet	miniszterelnök	üze-
netét,	amelyben	már	a	tárgyaló	delegáció	
összetételét	is	kijelölte…”	A Moszkvában 
aláírandó megállapodás időpontjául már-
cius 10-ét jelölték meg. 

1990. március 10.: Moszkvában Horn	
Gyula és Eduard	Sevardnadze, a két ország 
külügyminisztere aláírta a teljes szovjet csa-
patkivonás kormányközi egyezményét. Az 
egyezmény értelmében 1990. március 12-én 
13 órakor futott ki a hajmáskéri vasútállo-
másról az első 40 vagonos szerelvény. 

aTomTölTeTek
Érdemes elidőznünk történetünk más 
érdekes részleténél is. Talán a magyaror-
szági atomtöltetű rakétafejek tárolásánál. A 
tapolcai rakétaalakulattól néhány tíz kilo-
méterre, Nagyvázsony, illetve Tótvázsony 
térségében valóban atomtöltetű rakétafeje-
ket tároltak a Déli Hadseregcsoport úgyne-
vezett mozgó rakétabázisán. Hétpecsétes 
titok volt persze, hogy adott helyzetben, 
szovjet útba indító parancsra a tapolcai 
alakulat Scud–A és Scud–B  hordozóra-
kétáit ellátják atomtöltetű rakétafejjel. 
Ama belpolitikai helyzet nyomására is, 
sietős volt a magyar hivatalos felvetés: a 
mozgó rakétabázisról mielőbb vigyék el az 
atomtölteteket. Meg is tették, a részleges 
csapatkivonások során, még 1989 őszén.   

Az első kivonási szakaszban mintegy 10 
ezer katona, polgári alkalmazott és család-
tag, összesen egy hadosztálynyi erő hagyta 
el hazánk területét. A Déli Hadseregcsoport 
100 helyőrségben települt, mintegy 6000 
– köztük 2000 magyar állami tulajdont ké-
pező – objektumot használt. A diszlokáció 
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Bezárt a laktanya

szerint a négy hadosztá-
lyukból a két gépesített 
lövészhadosztály parancs-
noksága Székesfehérváron 
és Kecskeméten volt, a két 
harckocsizó hadosztályé 
pedig Esztergomban, illet-
ve Szentkirályszabadján. 
A hadműveleti-harcászati 
rakétadandár Dombóvár 
körzetében, a harcászati 
rakétaosztály alapvetően 
Baj térségében helyez-
kedett el. A légierő ala-
kulatai gyakorlatilag az 
ország középső részén, a 
Debrecen–Kunmadaras–Kiskunlacháza–
Tököl–Sármellék-vonalon települtek. A 
helikopteregységek repülőtere Kalocsán, a 
nagyobb szállító-repülőgépek fogadására, az 
állományváltások végrehajtására kialakított 
bázisrepülőtér Mezőkövesden volt.

nullsZaldós HadiTerV
A szovjet csapatok 27 146 különféle harc-
járművel és gépjárművel rendelkeztek. A 
mintegy 560 ezer tonna különféle anyagból 
230 ezer tonnát tett ki a lőszer, 100 ezer ton-
nát pedig az üzemanyag. Az irdatlan meny-
nyiségű hadianyagot és harci eszközt csak 
vasúton szállíthatták el. Csupán a haditech-
nikai eszközök kiszállításához 950, az anyag 
szállításához 652, a személyszállításhoz 117 
szerelvény volt szükséges. 

Elsőként, 1990 márciusában, a Veszprém-
ben állomásozó gépesített lövészhadosztály 
harckocsiezredének lövészzászlóalja vago-
nírozott be Hajmáskéren. S mint cikkünk 
elején írtuk, 1991. június 16-án indult el 
az utolsó katonavonat, az utolsó szovjet 
katona, Viktor Silov altábornagy, a Déli 
Hadseregcsoport kivonását levezénylő 
parancsnok pedig 1991. június 19-én 15 óra 

1 perckor a záhony–csapi hídnál lépte át a 
magyar határt. Hátramaradtak viszont az 
elhagyott objektumok elszámolásával, őr-
zés-védelmével, a magyar részről kezdettől 
javasolt nullszaldós megoldás kicsikarásá-
val kapcsolatos gondok. Eleinte ugyanis a 
magyar haderő egyes időszakokban 4000 
sorkatonával őrizte és védte az elhagyott 
laktanyákat, lakótelepeket és sorolhatnánk, 
mi mindent. Ezen a helyzeten a pénzügymi-
nisztériumi irányítással létrehozott, zárolt 
állami vagyont kezelő szervezet javított. 
Annak égisze alatt többségében volt egyen-
ruhásokból, leszerelt vagy nyugdíjba ment 
katonákból, rendőrökből álló szakembereik 
vették át 1990 nyarától a szóban forgó 
létesítményeket, ők gondoskodtak állaguk 
megóvásáról. A nullszaldós megoldást 
– azaz, hogy szovjet követelés nélkül 
záruljon a kivonás – 1992 végén érhettük 
el. Akkor ugyanis – szól az anekdota – a 
Magyarországra látogató Jelcin a megol-
datlan helyzet hallatán jelentőségtejesen 
ránézett Gracsov védelmi miniszterre, 
aki csak annyit mondott: kérése parancs 
számomra… 

m. Tóth györgy
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a nyári árvizek, jégesővel érkezett 
zivatarok nagy megpróbáltatások 
elé állították az embereket. Sokak 

lakóépületét, jószágát, termőföldjét tette 
pár perc alatt tönkre az ítéletidő. Egy élet 
munkája omlott össze abban a házban, 
amely kártyavárként dőlt össze a kataszt-
rófa sújtotta területeken. Aztán az emberek 
mindenhol újra kezdték kialakítani a nor-
mális életteret. Mindenki megmozdult és 
segített, amiben tudott. 

Jelentős kárt és riadalmat keltett a nyár 
eleji árvíz az abaúji Szikszó városában is. 
A település északi részét érinti a Vadász 
– korábbi nevén Mánta – patak, amely sze-

szélyes vízjárásával számtalan nehézséget 
okozott már korábban is az ott lakóknak. 
1787, 1845, 1913, 1963, 2005 – azok az 
évek többek között, amikor a patak kilépett 
a medréből és elmosott több száz házat. 
Amikor 1963 tavaszán újfent kiöntött, a 
helybéliek mélyítették és kikövezték a 
meder városi szakaszát. 

Aztán 2010-ben ismét kilépett medréből 
az amúgy csendes, kis vízmennyiséget 
szállító patak, elöntve Szikszó egyharmad 
részét. Sárgás, zavaros víz hömpölygött az 
utcákon, a kórházi épületek egy részébe is 
betört. A kár jelentős, a helyreállítás hosz-
szadalmas. Azon az éjszakán sok embert 

isten jól teremtette meg a világot. amikor megalkotta a földi javakat, pusztító 
elemeket is hozzárendelt a természethez. talán azért, hogy, örökké figyelmez-
tessen s visszavezessen az igazság és a békesség ösvényére. mert az ember ugyan 
természeténél fogva jóra törekvő, de időnként mégis munkálkodik az ördög. de 
az Isten igazságos, mert erőt adott az embereknek a küzdelemhez is, hogy mindig 
legyen újrakezdés és soha ne vesszen el a remény.

árvíz és Helyreállítás szikszón 

Azért mégsem a víz az úr
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kellett kimenekíteni. Ők a Petőfi Művelő-
dési Házban találtak ideiglenesen szállást. 
Az alattomos víz éjszaka jött, hirtelen és 
nagy mennyiségben. Mindenki, aki csak 
tudott, a gátak megerősítésén dolgozott.  

A helyzetet bonyolította, hogy három-
szor is kiöntött a patak. Elsőként május 
17-én öntötte el a várost, majd június 2-án, 
illetve június 4-én. Ez idő alatt Füzesséri 
József polgármester a gátakat járta, intéz-
kedett a megfelelő eszközök folyamatos 
biztosításáról.  

– Megnyugtató volt – emlékszik vissza 
a polgármester –, hogy mindenki tette a 
dolgát, aki csak tudott, a védekezésben 
segített. Ennek is köszönhető, hogy nem 
lett súlyosabb a helyzet Szikszón. Körül-
belül 450 ingatlant érintett közvetlenül 
az árvíz kisebb-nagyobb mértékben. Az 
első éjszakán 48, a júniusi árvízben 15 
embert kellett kimenekíteni, ideiglenes 
szállásokon elhelyezni. A védekezésben 
részt vevőket is folyamatosan láttuk el 
étellel és védőitallal. A beérkező civil és 
állami adományok szétosztását azonnal 
megkezdtük, nem raktároztunk semmit. 
A célunk az volt, hogy minél előbb célba 
érjen a segítség. Mintegy 4 millió forintot 
osztottunk szét azoknak, akiket érintett ez 
a rendkívüli helyzet. A településen hat ház 
omlott össze, illetve vált lakhatatlanná. 
A kormányintézkedés hatására ezeket 
újjáépítik. 

Akik átélték, saját bőrükön tapasztalták 
meg azt a bizonyos éjszakát s az utána 
következő napokat, heteket és hónapokat. 
E sorok csak részben tudják érzékeltetni 
a tragikus történést, az emberi sorsokat. 
Sándor Pál és felesége is ezekhez az em-
berekhez tartozik.     

– A házban másfél méteres víz állt 
– mondja Pali bácsi. – Minden berendezést 
és a falat is tönkretette. Használhatatlan a 
villanyfűtőtest s a pincéből felhozott agg-

regátor. Tönkrementek a bútorok, az ágyak. 
Egy részüket talán még felújíthatjuk, de 
lehet, hogy nem éri meg, mert megszívták 
magukat vízzel, felpúposodtak. Szerencse, 
hogy nem omlott össze a ház, ugyanis a 
nyolcvan centiméteres betonalap s az erre 
felrakott téglaperem ellenállt a víznek. Ezt 
még magam készítettem, kétkezi munkám 
eredménye a ház. 

Sándor Pál és felesége könnyes szem-
mel mutatja a külső falon az ár magasságát, 
mégis hálásak, mert rosszabbul is járhattak 
volna. Éjjel riadtak fel, amikor már nem 
tudtak biztos helyre menekülni. Csónakkal 
érkezett a segítség. Arra sem volt idő, hogy 
összepakoljanak, így ruháik, értékeik az 
enyészeté lettek. Rokonaikhoz mentek, 
ott vészelték át az ár levonulását. Minden 
odalett: mosógép, centrifuga, porszívó, 
hűtőszekrény, s lehet még sorolni azokat a 
használati tárgyakat, amelyek a mai ember 
számára már szükségesek a mindennapi 
életvitelhez. 

Klári néni szomorúan mutatja azt a 
konyhaszekrényt, amelyet még férjhez 
menetele alkalmából vásárolt, Pali bácsi 
szíve pedig majdnem megszakad, amikor 
a használhatatlan varrógépére mutat, amely 
kis szabóműhelyében árválkodik. Már nem 
vesz újat, 87 évesen nem tudja megismerni 
az új technikát. 

– Amikor a pincéből szivattyúzták a 
vizet, a tűzoltók megkérdezték, hogy miért 
van ilyen borszag? Mert 150 liter bor is 
odaveszett. A kertben telepített százhúsz 
tőke gondoskodik évről évre a nemes ne-
dűről, amely megédesíti a mindennapokat, 
s az ünnepeket is varázslatosabbá teszi. 
Most a maradék bor is pocsékba ment. Pali 
bácsi a kertbe kalauzol, s megmutatja azt 
a négyszáz négyszögöl területet, amelyben 
megterem a zöldség, a kukorica, a szőlő és 
a gyümölcs. Most gaz van benne, az árvíz 
a kultúrnövényeket sem kímélte. Még a 
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Minden odaveszett

katasztrófa előtti napon tervezték, hogy 
megszedik a borsót, legalább ötven ki-
logramm lett volna. De nincs mit tenni, 
ősszel újra ásóznak, tavasszal vetnek, 
abban a reményben, hogy minden jóra 
fordul. Sokszor kezdték már újra az 
életüket, most is megbirkóznak a nehéz-
ségekkel. 

A megrepedezett falakat helyreállítják, 
kifestenek mindent – mert ez az ő há-
zuk. Életük munkája az épület, sohasem 
hagynák el. 1956-ban jöttek ide, három 
gyermekük nevelkedett itt.  

Amit az ember magáénak tud, nem adja 
fel könnyen, újjáépít, felújít – mert csak itt 
nyer megnyugvást. A következő látogatás 
egy fiatal házaspárnál hasonlóan szomorú, 
mert nemrég újították fel a régi paraszthá-
zat, mintegy hatmillió forintért. 

Takaros ház lett kívül-belül. Megtar-
tották a régi ablakokat s a tornácot is, 

de természetesen lecsiszolták és lakkal 
borították be az elfáradt, megöregedett 
fa-alapanyagot. A falak új vakolatot kap-
tak, a régi hajópadlót pedig a mai kornak 
megfelelő laminált parketta váltotta fel. De 
ezek sajnos már az udvaron állnak halom-
ban, használhatatlanok lettek. A falakba 
szivárgott víz súlyos repedéseket okozott, 
meggyengítve ezzel a ház szerkezetét is. 

– Nagyon rövid ideig örülhettünk a fel-
újított házunknak – kesereg Tirpák Tamás. 
Csak a hátsó házrész maradt épségben, mert 
az kissé magasabb, oda nem folyt be a víz. 
Szeretném elfelejteni azt az éjszakát. Éjjel 
ébredtünk fel arra, hogy a házban van a víz, 
de már késő volt. Minden bútorunk odalett.

A ház egyébként 1928-ban épült, a 
mostani tulajdonosok 2001-ben vették meg. 
Apránként végezték a rekonstrukciót, lehe-
tőségeikhez képest haladtak a munkákkal. 
Mostanra lett készen az egész épülettömb. 
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Másfél millió forint a kár. Most kezdhetik 
újra. A falakról leverték az átnedvesedett 
vakolatot, száradnak a falak. S gyűjthetik 
újra a pénzt, mert biztosításuk nincs. Bár 
az önkormányzattól kapnak segítséget, de 
az nem lesz elég az újbóli tatarozáshoz. Bú-
torokat is vásárolni kell, mert a régiekből a 
dohszagot nemigen lehet eltávolítani. De ők 
sem adják fel, bíznak 
a segítő emberekben, 
s bíznak magukban is. 
Lesz újrakezdés, mert 
lennie kell.

Broda Barnakissé 
szerencsésebb volt, 
de a portáján található 
garázs megsüllyedt, s 
magasabb lábazaton 
álló házán is szem-
mel látható repedé-
sek fedezhetőek fel. 
A lakásba hét lépcsőn 
át lehet feljutni, ezért 
nem öntötte el a lakóteret a víz. A garázs és 
a pince viszont vízben állt. A berendezések 
tönkrementek, köztük két kazán sem hasz-
nálható már. A ház sarkai itt is megrepedtek, 
ki kell őket javítani – ez sem lesz kis munka. 
A kárfelmérés megtörtént, itt is elkezdődhet 
a renoválás.           

– Nemcsak az árvíz jelentett problémát, 
hanem a belvíz is – mondja Brodáné. Ré-
gen, amikor a hegy lábánál lévő földeken 
voltak vízelvezető árkok, s azokat rendsze-
resen tisztították is, nem volt ilyen gond. 
Ma már sem árok, sem fa nem található, 
amelyek felfognák a hegyről leömlő csa-
padékot. Így most nem csak az ár, hanem 
a belvíz is utat tört magának a nyolcszáz 
négyszögöl területű konyhakertbe. Itt sem 
maradt meg semmi, a kukorica, borsó, 
bab – vízben állva egy idő után elrohadt. 
Ebből már nem lesz termés, hiába volt a 
sok fáradozás.

Jóczik Gábor teheneket tart. Korábban 
legelőt vásárolt, ott tartja őket nyáron, az 
istállóban  csak ősztől tavaszig tartózkodnak 
az állatok. Az árvíz a legelőjére is betört, ott 
érte az állatokat, amelyek 12 órán át ácsorog-
tak tehetetlenül a vízben. Aztán kimentették 
őket, egy magasabb földterületen vészelték 
át a rossz időket. Hazahajtani nem lehe-

tett a csordát, mert 
a patak partján álló 
ház mögötti istálló is 
vízben állt.

A gazda feleleve-
níti azt a bizonyos 
éjszakát. – Sajnos a 
teheneket is megza-
varta az ár, a kiala-
kult helyzetet rosszul 
viselték. Elegendő 
táplálékot sem kap-
hattak egy ideig. Ezért 
a tej is kevesebb lett 
– magyarázza Jóczik 

Gábor. – Sok állat megsántult, a víz áztatta 
patájukat. Nemcsak a Vadász patak okozott 
kárt, hanem a Hernád folyó is, elárasztotta a 
12 hektáros földem nagy részét, itt minden 
kiveszett. Odaveszett az árpa, napraforgó és 
a kukorica. Amúgy összesen 48 hektár föld-
területem van, ennek mintegy a felét érintette 
az ár-, illetve belvíz. 

Július elején a tehenek még mindig az 
istállóban voltak, s nem a legelőn. Ott még 
víz volt. Ez is visszaveti a tejtermelést. 
A szárazabb napok felszárítják a legelőt, 
s ha minden jól megy, hamarosan újra a 
szabadban legelhetnek a tehenek. Ahogy 
évről évre minden nyáron. Jóczik Gábor is 
bizakodva néz a jövő elé. Bár kára jelentős 
– megközelítőleg kétmillió forint –-, azt 
vallja, ha az ember Istenben és önmagában 
bízik, meglesz az eredménye, s a gazdaság 
újra talpra áll.  

kavalecz imre 
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ózd nevét hallva hirtelenjében 
inkább csak közhelyek jutnak 
az ember eszébe. Bányászat: 

megszűnt. Kohászat: munkanélküliség. 
Lakások: potom pénzért. A közhelyekben 
persze mindig van némi igazság. A rend-
szerváltás körüli időkben legalább ötezren 
váltak munkanélkülivé, leépült a kohászat, 
a nagyipar. Az utcára kerültek legtöbbje 
elköltözni sem tudott, a lakások eladhatat-
lanná váltak, maradt a helyben való tétlen-
ség. A végkielégítés, a 
nyugdíj sokakat nem is 
ösztönzött a váltásra, 
az egykori munkások 
az utcán csellengtek, 
kocsmáztak. Leszok-
tak a rendszeres elfog-
laltságról.

Sokan ma sem lá-
baltak ki ebből az ál-
lapotból, bár a helyzet 
azért már változóban 
van. A városban ren-
dezett utcák, parkok, 
magas házak igyekez-
nek eltakarni a rozs-
datemetőt, az egykor 
volt nagyipar nyomait. 
Külföldi befektetők 
is megjelentek a ki-
lencvenes évek végén, hasznosítandó az 
évszázados ipari kultúra maradékait. Azért 
persze van még jócskán munkaerő-tartalék, 
sok a kisebb-nagyobb elhagyatott üzem-
épület, telephely. Az önkormányzat tucat-
jával kínálja befektetőknek a hasznosítható 

óZDI	ANZIKSZ

Eltakarják a rozsdatemetőt
ipari területeket. Jól jönne még néhány 
kisebb-nagyobb vállalkozás.  Mint amilyen 
Mezei Viktoré. Aki a közeli határon túlról 
hozta ide a pénzét, meg az ötleteit.
Mezei	Viktor szlovákiai, felvidéki ma-

gyar, az ottani tájék ízes beszédével. Fele-
sége szlovák anyanyelvű, unokáival is ezen 
a nyelven társalog, mikor, beszélgetésünk 
közben, az irodájában rátelefonálnak. 

Lakóhelye, bár lakása másutt is van, a kis 
szlovákiai falu, Kuntapolca. Ott: Kunova 

Teplice. Szlovák ma-
gyar, szülőhelye a 
hazája, így mondja. 
Ám ezzel nem is fog-
lalkozik sokat, inkább 
Pozsonytól Kassáig, 
Miskolctól ózdig so-
rolja vállalkozásait, 
üzleti kapcsolatait. 

Kuntapolcán a nem 
is olyan régi időkben 
állami cégként mű-
ködött egy korszerű 
kis üzem, ahol me-
zőgazdasági gépeket, 
alkatrészeket gyártot-
tak, meg mást is, ami 
hasznot hozott, például 
lámpaoszlopokat Ma-
gyarországra. Mezei 

Viktor, a mérnökember, igazgatója volt en-
nek az üzemnek. Aztán jött a privatizáció, 
még Mečiar idejében. Ő is felajánlott egy 
méltányos összeget, mondván, megvenné a 
céget. Rendben is van, de be kellene lépni a 
Mečiar-féle pártba. Hát erre nem volt haj-

Az iratok között az unokák képei
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landó. Egy aktív pártbéli aztán megkapta 
a céget az általa ajánlott összegnek éppen 
a tizedéért.

No, persze, ezzel nincs vége a világnak, 
a következő évben már Kassán dolgozott 
az önkormányzat műszaki vezetőjeként. 
Amikor pedig a kassai vasgyár megvette 
(kis időre) a haldokló diósgyőri kohászatot, 
oda küldték az új igazgató mellé.

eZ még csak a keZdeT
De már ez is a múlt. Úgy döntött, még-
iscsak tulajdonos lesz, akár több kisebb 
cégben is. – A legjobb, ha egy cégben 
páratlan számú, vagyis egy a tulajdonos 
– jegyzi meg a történet közben, mosolyog-
va a bajusza alatt. 

Az iroda, ahol beszélgetünk, ózd 
külterületén, egy nagyobbacska telephely 
közepén, kihalt irodaépület első emeleti 
szobája. A kapuban még ott a felirat: Profil 
Kft. A felszámolt társaság elnéptelenedett 
műhelyeiből megvásárolt néhányat, így ő 
is kitehette a táblát: Mezei-Wood Kft. A 
Mezei ő lenne, a wood pedig, mivel erdőt 
jelent, arra utal, hogy már újra működik az 
egykori cég faipari részlege. Ez még csak 
a kezdet, hiszen vannak itt fémmegmun-
káló üzemrészek is, amelyek szintén azt 
várják, hogy egy új vállalkozás leheljen 
életet beléjük. 

– Egymás mellett működött itt valami-
kor egy vasipari, csőgyártó részleg és a 
fafeldolgozó üzem – mutatja be a céget. 
– A faipart indítjuk újra, annak jó piaca van. 
Az alapanyagot, a fenyőfát Szlovákiából 
hozom. Bútorgyáraknak, építőiparnak, 
tüzépeknek adunk el félkész árut, ide ve-
szek fel először még újabb munkásokat. 
Az alkalmazottaknak hamar meg kellett 
tanulniuk megragadni minden adódó 
lehetőséget. A fás részlegnél például sok 
fűrészpor, fahulladék keletkezik. Egyik 
dolgozónk megállított, hogy el kellene már 

szállíttatni a sok hulladékot, meg kellene 
rendelni a fuvart. Meghökkent, amikor azt 
válaszoltam: rendben, de úgy, hogy ne mi 
fizessünk, hanem az, aki elviszi! utánajár-
tak, kiderült van erre is vevő. Ma már nagy 
tételben szállítják innen a hulladékot, oda, 
ahol biomasszával fűtenek iskolát, óvodát. 
Ez a szemlélet a többi cégemnél is, csak így 
lehet megélni – hangoztatja.

Kalauzol az üzemcsarnokokban. Le-
pusztult gépsorok sorakoznak szomorú 
csendességben egymás mögött, várva 
sorsuk jobbra fordulását. Valamikor nagy 
tömegben gyártottak ezeken a gépeken 
csöveket, fémvázakat kerti pihenőkhöz, 
irodabútorokhoz. Most a készlet maradé-
kait pakolják éppen kamionra. 
Gulácsy	 János vezényli a munkát. A 

Mezei-vállalkozás cégvezetője. Korábban 
ő volt itt az egyik tulajdonos.  

minkeT megfoJToTTak
– Kohómérnök vagyok, én is az acélmű-
veknél dolgoztam a rendszerváltás előtt 
– meséli szusszanásnyi időben sorsa 
alakulását. – Különböző beosztásokban 
ott voltam még a privatizáció első idejé-
ben, aztán egyszer csak elkezdték nagy 
iramban csökkenteni a létszámot, engem 
is elküldtek. A tőkémmel ide társultam. 
Kétszáz dolgozóval vittük ezt az üzemet, 
jó piacaink voltak, összesen hatszázötven 
vevővel volt kapcsolatunk, amíg a beszál-
lítónk, a dunaújvárosi acélmű ukrán kézbe 
nem került. Nyomban felemelték az acél 
árát, kezdettől éreztük, konkurenciának 
tekintenek bennünket, végül megfojtottak 
több más céggel együtt...

Innen már Mezei Viktor folytatja a 
beszélgetésünket. Ez már az ő asztala, úgy 
véli, ezekkel a gépekkel már semmit nem 
lehet kezdeni. Hogy mi lesz a csarnokkal? 
Egyik fele tartozás fejében még a dunaúj-
városiaké, amíg annak a sorsa nem rende-
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ződik, vár. Azt mondja, neki nem sürgős, 
elképzelései persze vannak. Egyelőre itt 
raktározza azokat az alapanyagokat, amik-
kel kiszolgálja az acélművet mint legfőbb 
beszállító. Tonnák ezreit szállítja az ózdi 
acélműnek szlovák és magyar cégektől 
mészből, kokszból, egyebekből. 

Az ACéLMűBŐL JötteK
 Gulácsy János mellett már egy másik 
kohómérnököt is alkalmaz, Karczag	Lász-
lót. Ő szintén az egykori acélműből jött. 
A mostani feladatköre a kereskedelem. 
Amíg itt nagyobb ütemben nem indul be 
a termelőmunka, addig a kereskedés viszi 
a vállalkozást. „Ilyen embereket kellett 
elküldeni a gyárból – dohog Viktor –, ők 
maguktól is tudnak dolgozni, csak meg kell 
velük beszélni a feladatokat, hagyni kell 
érvényesülni az elgondolásaikat. Szervez-
nek, irányítanak, viszik a céget. Ott nem 
kellettek, itt magukra találhatnak.”

Mezei Viktor nem gondolkodik folyton 
nagy dolgokról, inkább sok aprónak tűnő 
ötletet sorol. „Egy cégnek több tonna hul-
ladéka gyűlt össze hegesztéshez használt 

grafitból. Nem tud vele mit kezdeni, el is 
hozom tőle, ha meg tudom őrölni valahol, 
jó pénzért megveszik az acélgyárak”.

Ilyeneket és hasonlókat hallani tőle szü-
net nélkül. Lassan elhiszem, hogy tényleg 
kezd valamit a halott üzemcsarnokkal is.

Hazafelé indulóban összegyűjti a je-
lentéseket, üzleti terveket, szerződéseket, 
hazaviszi a munkát. Éjszaka, ha fölébred, 
odaül a gép elé, dolgozik egy keveset, mond-
ja. Hobbija a golf. „Mindent elfelejtek, ha 
játszom.” Aztán az unokák. Mint egy igazi 
üzleti sikerről, olyan lelkesedéssel mesél 
arról, hogy 13 éves lányunokáját megtaní-
totta autót vezetni. A gyerekeivel már nincs 
gondja. Felnőttek, a fia sikeres programozó, 
informatikus, a számítógépek szerelmese, a 
lánya Pozsonyban egy szállodalánc mene-
dzsere.  „Az volt a legjobb befektetésem, 
amikor a kisiskolás fiamnak megvettem az 
első számítógépet” – meséli büszkén.

Ahogy a családról beszél, valahogyan 
újra szóba kerül a régi munkahely, a 
kuntapolcai gyár. Megint eladó, hallotta 
otthon. Talán fel lehetne éleszteni azt is...  

Hekeli sándor

Ezeket a gépeket már nem érdemes újraindítani                      A SzErző FElVéTElEI
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egykor szebb napokat, sőt igen szép 
napokat ért meg ez a várkastély. 
Királyok, követek fordultak meg 

itt Európa számos országából, nagy vadá-
szatoktól, lovagi tornáktól volt hangos a 
környék századokon át. 

Királynék jegyajándékaként szolgált a 
fejedelmi pompával ékes várkastély. Ám 
változtak az idők, az utókor már e romokat 
örökölte.

feléled a múlT
Néhány esztendeje azonban időről időre 
feléled a múlt a romok között. Hagyomány-
őrzők mutatják be vendégeket csábító pro-
dukcióikat, fesztiválok, kiállítások várják a 
turistát. Látható itt a középkor fegyver- és 
páncéltörténetét bemutató kiállítás, Közép-
Európa legnagyobb lélekszámú történelmi 
panoptikuma, működik az éremverő és a 
XVI. században már használt díszágyú. 
Lelkes civil szerveződések közreműködé-
sével a történet kutatása kiterjedni látszik a 
ma ismert falakon kívül eső területekre is. 
Az egyik ilyen a Diósgyőri Vár Térségének 
Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány. F. 
Tóth Gézának, az alapítványi kuratórium 
elnökének dolgozószobájában az egyik 
falat szinte teljesen betakarja Diósgyőr 
részletes térképe. Olyannyira részletes, 
hogy minden épületet külön vonalka jelöl, s 

ha egy új ház épül, annak a jele is fölkerül a 
falra. Régészeti kutatások, helybéli lakosok 
hírei gazdagítják a térkép információit: 
merre rejtőzik a külső várgyűrű, hol lehe-
tett egykor a királyi piac, a vízimalom a 
Szinva ágán.

Diósgyőri várvédők
Járhatott	erre	még	Toldi	Miklós	is...

emlékeznek még a forgalomból nemrég kivont papír kétszázforintosra? netán 
arra is, mi látható a hátoldalán? nem kvízkérdésekkel szeretném untatni az 
olvasót, inkább elárulom nyomban: a papírpénzen látható rajzolat 1860-ból 
való, és a diósgyőri várromot ábrázolja.

látványosságok a vár udvarán 
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− Igen sok különleges érték vár itt 
feltárásra – kezdi ismertetőjét az igazán 
lokálpatrióta, eredeti foglalkozását tekintve 
geológus elnök. –  A helynevekből is érde-
mes kiindulni: itt van a Sziget elnevezésű, 
ellipszis alakú, már beépített térség. Ezt a 
Szinva ölelte körbe, amikor még a mostani-
nak a tízszerese volt a vízhozama. Tudjuk, 
hogy nagy lovagi tornákat rendeztek itt 
Nagy Lajos király idejében, okkal feltéte-
lezhetjük hát, hogy Arany János Toldijában 
a küzdelem a cseh vitézzel nem Budán, 
hanem itt zajlott. 

Pálosok HalasTaVa
A vízimalom háromkerekes volt annak 
idején, ezt már ismerjük, miért ne lehetne 
rekonstruálni és újraindítani? A Szinva 
egyik ága táplálhatná, mint egykor is. 
A malom őrleményéből pedig kenyér 
készülhetne ott helyben, amit a királyi 
piacon megvásárolhatnának. A Pecér-völgy 
neve? Valamikor itt tartották, idomították 
a kutyákat a nagy vadászatokhoz. A király 
hatalmas vadasparkot hozott létre a vár 
közelében. Királyasztal: ma is így nevezik 
a területet, ahol a vadakat összegyűjtötték. 
A vár alatt itt volt a tó, egykor a pálosok 
halastava, 1949-ben csapolták le, bánya-
agyaggal töltötték föl a medrét.

F. Tóth Géza kifogyhatatlan az öt-
letekből. Önti elém alapos történelmi 
búvárkodással összegyűjtött információit: 
meséli, hogy a gyűrű formájú dombon épült 
vár (innen a „győr” név is) külső falának 
alapjaira házépítéseknél bukkantak a hely-
béliek. Az adatokat összegyűjtötték, így 
ma már ismert, hol húzódhatott ez a várfal, 
mindezt aztán rávezették a mai térképre. 
A vár első, ma ismert részletes alaprajza 
1662-ből való, s amikor méretarányosra 
igazították a régit a maival, pontosan fedték 
egymást a rajzok. Kell ennél nagyobb siker 
egy lokálpatriótának?     

A diósgyőri várról a legelső történeti 
adatot Béla király névtelen jegyzője, 
Anonymus írja: „Mikor Árpád vezér és 
főemberei – Szerencs megszállása után 
– átkeltek a Sajón, a Hejő vize mellett 
ütöttek tábort. Itt a vezér Bungernek, Bors 
apjának nagy földet adott a Tapolca vizétől 
a Sajó folyóig, amelyet Miskolcnak hívnak. 
Azonkívül odaadta neki azt a várat, melyet 
Győrnek mondanak. Ezt a várat Bunger fia 
Bors, a maga várával, Borsoddal együtt egy 
vármegyévé tette.” Tehát itt egy már akkor 
meglevő várról esik szó, ami egy gyűrű 
alakú földvár lehetett. 

VAdBAn GAzdAG ŐsrenGeteG
A határőrző kabar nemzetségbeli Borsok 
1129-ben fellázadtak a király ellen, ezért 
birtokaikat elkobozták. 1261–1271 közt 
a vár és a birtok 25 községgel az Ákos 
nemzetségből való Ernye bán, majd fia, 
István nádor tulajdonába került. Ernye és 
fia a XIII. század vége felé hatalmas kőfa-
lakkal erősítette meg a várat. István nádor 
fia 1316-ban, mikor Róbert Károly az An-
jou-ház ellen lázadozó magyar főurakkal 
harcolt a trónért, a királyellenes párthoz 
csatlakozott. Veresége után a birtok a várral 
együtt ismét királyi tulajdon lett. 

Nagy Lajos jó érzékkel használta ki Di-
ósgyőr értékeit. Vadban gazdag ősrengeteg, 
pihenésre alkalmas, festői szépségű, csöndes 
tájék. Közelebb esik Lengyelországhoz, mint 
Buda, ezért a közös királyság központja is 
lett egy időre. A király itt fogadta 1381-ben 
a velencei követeket, hogy ünnepélyesen 
megpecsételjék az itáliai háborúkat lezáró, a 
régió sorsát is meghatározó torinói békét. 

a királyné JegyaJándéka
A várkastély 1526-ig hat királyné jegy-
ajándéka, vidéki rezidenciája volt. Mátyás 
idejében − amikor Podjebrád Katalin, 
majd pedig Aragóniai Beatrix kapta a várat 
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jegyajándékba − készültek el a palota re-
neszánsz díszítményei. Az emeleti részben 
volt Giovanni Dalmata alkotása, a Diósgyőri 
Madonnaként számon tartott reneszánsz 
oltár, melynek töredékei ma a Magyar Nem-
zeti Galériában tekinthetők meg.

A környék különlegességeinek, törté-
nelmi értékeinek ismertetése természetesen 
korántsem teljes ezzel a felsorolással. F. 
Tóth Géza a krónikát folytatandó invitál egy 
vár körüli sétára. A hegyoldalban valamikor 
kőbánya volt, ennek köveiből épült maga a 
vár is. A csalittal fedett sziklák között rejtő-
zik a barlang, ahol Neander-völgyi ősünket 
megtalálták. Jól érezhette magát itt, hiszen a 
közelben buzog a Szent György-forrás, me-
leg vizével elviselhető mikroklímát teremtve 
a jégkorszakban is. 

TÍZeZer gyerek
– Nyolc éve hoztuk létre alapítványunkat 
– mesél tovább az elnök. – Előtte a Berek-
alja Szalon nevet viselte a civil szervezet. 
A Berekalja is a várkörnyékhez tartozik, 
közel a fürdő, ma már minden talpalatnyi 
hely beépült. Ezért fontos, hogy meg-
mentettünk egy kis teret, pihenőparkot, 

ahová platánfákat ültettek a helybéliek. S 
hogy még inkább magukénak érezzék ezt 
a helyet, minden fa mellett feltüntetjük a 
csemetét ültető család nevét.

– Az alapítvány első négy éve ku-
tatómunkával telt. A múltra vonatkozó 
adatok összegyűjtésével segítettük a város 
önkormányzatát ahhoz az uniós pályázat-
hoz, amit tavaly sikeresen meg is nyert. 
A Diósgyőr–Lillafüred projekt értéke 
összesen kétmilliárd, ebből újul meg a 
vár lovagterme, kápolnája, tető kerül a 
négy toronyra. A Lillafüred felé vezető 
út melletti Almáskert park most pusz-
tulóban lévő kapuját is felújítjuk, s ami 
nekem igen kedves, a Palota Szálló alatti 
függőkert rekonstrukciója is a program 
része. Ide, a kőfalakra tervezzük a magyar 
természettudósok panteonját.      

A múltban búvárkodó F. Tóth Gézáról  
annyit még illik tudni, hogy ő szervezte 
meg az elmúlt évek alatt egyre sikeresebb 
diósgyőr–lillafüredi Mikulásvonatot, 
múlhatatlan élményt szerezve decem-
berben három hét alatt több mint tízezer 
gyermeknek. 

H. s.

Az egykori halastó helye                                                             A SzErző FElVéTElEI
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2009. okTóBer 
Részben szakmai, részben politikai in-
díttatású vitákkal kísért oltási kampány 
kezdődött az egyre jobban terjedő új típusú 
influenza miatt, noha a magyar szérum a 
Nemzetközi Egészségügyi Szervezet, a 
WHO szerint is az egyik legjobb a világon. 
● Vasutasok több alkalommal is sztráj-
koltak a takarékossági okokból tervezett 
vonalbezárások miatt. ● 82 éves korában 
meghalt Dargay Attila rajzfilmrendező, 
Budapest díszpolgára.

noVemBer
A Sláger Rádió és a Danubius Rádió volt 
frekvenciáján megkezdte adását két új or-
szágosan fogható kereskedelmi rádió, a Neo 
FM és a Class FM. ● A Magyar Nemzeti 
Bank bevonta a 200 forintos bankjegyet. ● a 
Pécsi Tudományegyetem egy hallgatója tüzet 
nyitott csoporttársaira, és megölte egy diák-
társát. ● Az Egyesült Államok kormányának 
kérésére Magyarország befogadott egy 
foglyot, aki korábban a bezárt guantánamói 
fogolytáborban raboskodott. ● A Legfelsőbb 
Bíróság harminc nap közérdekű munkára 
ítélte Budaházy Györgyöt az Erzsébet híd 
2002-es választások utáni lezárása miatt. ● 
Több kismama is belehalt az új típusú inf-
luenzába, az egészségügyi tárca oltópontok 
létrehozásáról döntött. ● 86 éves korában 
meghalt Melis György operaénekes. 

decemBer
Autóbalesetben meghalt Horváth Zoltán 
magyar bajnok és kupagyőztes, válogatott 
kosárlabdázó. ● A MÁV 24 mellékvonalon, 
mintegy 800 kilométeren megszüntette a 
személyszállítást. ● 71 éves korában meghalt 
Lehotka Gábor orgonaművész. ● A Legfel-

Egy esztendő krónikája
sőbb Bíróság – helybenhagyva a Fővárosi 
Ítélőtábla jogerős döntését – felülvizsgálati 
eljárásban feloszlatta a Magyar Gárda egye-
sületet és mozgalmat. ● Lezárta a Tubesre 
vezető utat és ott töltött több éjszakát Páva 
Zsolt pécsi polgármester és számos aktivista, 
hogy megakadályozzák a Tubesre tervezett 
NATO-radar építésének megkezdését. 

2010. Január
Az év első napján 10 ember könnyebb, egy 
pedig súlyosabb sérüléseket szenvedett 
egy szigetszentmiklósi diszkóban bekö-
vetkezett robbanásban. ● A hadrendből 
kivont MiG–29 típusú vadászrepülőgépek 
helyett a Gripenek vették át a magyar 
légtér ellenőrzését. ● Essen és Isztambul 
mellett Pécs lett a 2010-es évben Európa 
kulturális fővárosa. ● Az észak-magyaror-
szági folyók áradása miatt néhány település 
megközelíthetetlen volt Borsodban. ●Köz-
üzem megzavarása, rongálás és hivatalos 
személy elleni erőszak miatt 11 közül egy 
vádlottat egy év négy hónap letöltendő 
szabadságvesztésre, hetet felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítéltek az MTV-szék-
ház 2006-os ostroma miatt.● Korrupciós 
ügyek miatt letartóztatták Antal Attilát, a 
BKV korábbi vezérigazgatóját. ● Választá-
si szövetséget kötött a Dávid Ibolya vezette 
MDF és a Retkes Attila vezette SZDSZ.● 
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az 
ingatlanadóról szóló törvényt. 

feBruár
75 éves korában meghalt dr. Frenkl Ró-
bert orvos, egyetemi tanár, sportvezető, 
evangélikus egyházi vezető. ● Befolyással 
üzérkedés gyanúja miatt letartóztatták Sza-
bó Jánost, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
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Egyetem rektorát. ● A romák elleni előző 
évi sorozatgyilkosságok egyik gyanúsí-
tottja beismerte, hogy három helyen is 
rálőtt romák házaira, azt azonban tagadta, 
hogy emberéletet akart volna kioltani. 
● A debreceni rendőrség rajtaütött egy 
szórakozóhelyen, ahol rendszeresen ren-
deztek zártkörű kábítószeres bulikat. ● a 
rendőrség házkutatást tartott a Prágában 
bejegyzett Capital Partners befektetési 
cég budapesti és debreceni irodáján, és 
hét embert őrizetbe vett folytatólagosan és 
üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének 
gyanúja miatt.

március
A MÁV Zrt.és a GYSEV Zrt. bevezette a 
regisztrációs jegyeket az ingyenes utazás-
ra jogosult 6 év alatti gyermekeknek és a 
65 év feletti nyugdíjasoknak. ● 82 éves 
korában meghalt Kass János Kossuth-dí-
jas grafikus, szobrász, könyvillusztrátor. 
● Megfosztotta tábornoki címétől Forgács 
Imre rendészeti miniszter Kiss Ernő 
rendőrtábornokot, az Országos Rendőr-
főkapitányság volt bűnügyi vezetőjét, mi-
után ittasan, öntudatlan állapotban, vérző 
fejjel találtak rá az utcán. ● Több mint 

száz rendőrt kellett mozgósítani, hogy 
Hatvanban megakadályozzák két roma 
család összecsapását. ●  Csalás miatt 8 év 
6 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság 
Zuschlag Jánost.  

áPrilis
A Budapest Szíve Program keretében átad-
ták a Belváros Új Főutcáját. ● Az ország-
gyűlési választásokon kétharmados több-
séget szerzett a Fidesz–KDNP. Az SZDSZ 
és az MDF kiesett a parlamentből, bejutott 
viszont a Lehet Más a Politika és a Jobbik. 
● A választásokat követően lemondott Dá-
vid Ibolya, az MDF és Lendvai Ildikó, az 
MSZP elnöke. ● Pécsett szerb–horvát–ma-
gyar államfői találkozón hangsúlyozták, 
hogy a „kulturális nemzet” fogalmának 
használata lehetne az a közös beszédmód, 
amely egész Európában érthető, és al-
kalmas lenne a kisebbségek helyzetének 
kezelésére.●  Másfél napra Magyarország 
is arra kényszerült, hogy lezárja légterét 
az Izlandon kitört Eyjafjalla vulkán által 
a légkörbe juttatott hamu miatt. ● 67 éves 
korában meghalt Schwajda György író, 
rendező. ● 38 éves korában öngyilkos lett 
Daróczi Dávid, a Gyurcsány-kormány volt 

Házak százai semmisültek meg a tavaszi árvízben                Fotó: Flickr/Nagyhajubanya
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szóvivője. ● Katasztrófahelyzetet okozott 
a Bodrogközben a Boldva árvize. 

máJus
Árvizek pusztítottak Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében, minden idők legnagyobb 
árhulláma vonult végig a Hernádon. ● 
Több közéleti személyiség nyílt levélben 
szorgalmazta Sólyom László köztársasági 
elnök újraválasztását. ● Az Országgyűlés 
Orbán Viktort választotta miniszterelnök-
ké, ezt követően megalakult a második 
Orbán-kormány. ● A parlament elfogadta 
a kettős állampolgárságról szóló törvényt. 
● 58 éves korában meghalt Furmann Imre 
jogász, költő, az MDF alapító tagja. ● 59 
éves korában meghalt Toller László politi-
kus, Pécs volt polgármestere, aki két évvel 
korábbi autóbalesete óta volt kómában. 
● Hűtlen kezelés gyanújával házkutatást 
tartott a rendőrség a Pécsi Tudomány-
egyetemen. ● A sokévi átlagnál 10–13 
fokkal alacsonyabb hőmérséklet, a viharos 
erejű szelek okoztak súlyos károkat szerte 
az országban. ● Előzetes letartóztatásba 
helyezték Hagyó Miklós volt budapesti 
főpolgármester-helyettest, akit azzal gya-
núsítottak, hogy utasításokat adott a BKV-
nek felesleges és nagy összegű szerződések 
megkötésére. 

Június
A kormány Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
teljes területére árvízi és belvízi, több más 
településre pedig árvízi veszélyhelyzetet 
hirdetett. ●  Kósa Lajos debreceni polgár-
mester, a kormánypárt alelnöke és Szijjártó 
Péter miniszterelnöki szóvivő szerencsét-
len nyilatkozatai nyomán 274-ről 290-ig 
zuhant a forint/euró árfolyam, majd 282 
körül stabilizálódott, komoly gondokat 
okozva a devizahiteleseknek. ● A magyar 
Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Együtt-
működés Nyilatkozatát, melynek mottója: 

„Legyen béke, szabadság és egyetértés”. 
● Sólyom László köztársasági elnök alá-
írta az ún. három csapás törvényt, amely 
szerint aki háromszor követ el erőszakos 
bűncselekményt, annál a kiszabható bün-
tetés a kétszeresére emelkedik, ha pedig a 
büntetés így a húsz évet meghaladja, akkor 
kötelező életfogytig tartó szabadságvesz-
tést kiszabni. ● Az Országgyűlés Schmitt 
Pált választotta a Magyar Köztársaság 
elnökévé. ● 91 éves korában meghalt Bu-
lányi György piarista szerzetes, a Bokor 
katolikus bázisközösség alapítója. ● Nem 
foglalhatták el a helyüket a Jobbiknak az 
Országgyűlés Rendészeti Bizottságába és 
Nemzetbiztonsági Bizottságába jelölt kép-
viselői, mert nem feleltek meg a C-típusú 
nemzetbiztonsági átvilágításon. 

Július
Négy korábban bezárt vasútvonalon új-
raindult a személyszállítás. ● Az MSZP 
rendkívüli tisztújító kongresszusán meg-
újították szinte a teljes elnökséget és 
Mesterházy Attilát választották a szoci-
alista párt elnökévé. ● Iveta Radičová 
szlovák, Petr Nečas cseh, Donald Tusk 
lengyel és Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök részvételével Budapesten tartották a 
visegrádi országok kormányfőinek csúcs-
találkozóját. ● Megszakadtak a kölcsö-
nökről szóló tárgyalások az IMF és az Eu 
delegációjával. ● 84 éves korában meghalt 
Kállai Ferenc Kossuth-díjas színművész, 
a Nemzet Színésze. ● Kövér Lászlót 
választották az Országgyűlés elnökévé a 
köztársasági elnökké választott Schmitt 
Pál helyére. ● Egy vizsgálatot követően 
„nem biztonságosnak” minősítették az 
Eu szakértői a Ferihegyi repülőteret, 
emiatt az innen induló gépekről átszálló 
utasoknak az európai repülőtereken olyan 
vizsgálaton kell átmenniük, mint az Eu-n 
kívüli országokból érkezőknek. 
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augusZTus
● Társtettesként, több ember életét veszé-
lyeztetve, részben 14 év alatti sérelmére, 
előre kitervelten, aljas indokból, több 
emberen elkövetett emberölés, csoportos 
fegyveres rablás, lőfegyverrel és lőszerrel 
való visszaélés gyanúja miatt, nyújtott be 
vádemelési javaslatot a Nemzeti Nyomo-
zó Iroda a romák elleni sorozatgyilkos-
ság ügyében a négy korábban elfogott 
gyanúsított ellen. ● Egy svájci-magyar 
állampolgár igazoltatás közben géppisz-
tolysorozattal agyonlőtte Gamauf János 
rendőr törzsőrmestert, és az igazoltatott 
autóban ülő, Németh Ádám egyetemistát, 
majd öngyilkos lett. ● Miskolcon elhunyt 
egy 16 éves lány, akit a gyógyszerekre 
nem reagáló, ú.n. multirezisztens tbc-vel 
kezeltek. ● A monoki önkormányzat dön-
tése szerint Kossuth Lajos szülőházában 
állandó lakcímet kérhetnek azok a határon 
túli magyarok, akik élnek kettős állampol-
gárságról szóló, augusztus 20-án hatályba 
lépett törvény által biztosított lehetőséggel. 
● Pappné Ábrahám Judit törzsőrmester 
elesett,  három katona súlyosan megsé-
rült, amikor talib felkelők megtámadták 

a magyar Tartományi Újjáépítési Csoport 
egy konvoját Afganisztánban. A súlyos 
sérültek egyike, Kolozsvári György zász-
lós, hazaszállítása után a kórházban halt 
meg. ● Beiktatták hivatalába Schmitt Pál 
Köztársasági elnököt.

sZePTemBer
Ismeretlen tettesek ellopták az újonnan 
felállított Terrorelhárítási Központ szék-
házának terveit. ● Halálos késelés áldozata 
lett egy ecuadori állampolgár, aki a triatlon 
világbajnokságra érkezett Budapestre ● a 
szurkolók randalírozása miatt több ízben is 
félbeszakadt a Fradi-ÚTE mérkőzés, amin 
az uTE 6:0 győzelmet aratott. A meccs 
előtt egy uTE szurkolót halálra késeltek. 
● 8 pontos javaslatot terjesztett be Kósa 
Lajos és Rogán Antal fideszes képviselő a 
devizahitelesek megsegítésére. ● Negyedik 
lett a magyar vízilabda válogatott a zágrábi 
Európa Bajnokságon ● A Veszprém Me-
gyei Bíróságon megkezdődött a Kozma-
gyilkosság tárgyalása. ● 84 éves korában 
meghalt Bánffy György színművész. ● 
87. éves korában elhunyt Szenes Iván író, 
dalszövegíró, zeneszerző.

A második Orbán-kormány
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már maguknak az említett admi-
nisztrációs, technikai és szerve-
zési feladatoknak a végrehajtása 

is megmutatja, hogy milyen teljesítmé-
nyekre képes az ország. Ha a végső csúcsta-
lálkozót nem is – mert arra 2000 óta mindig 
Brüsszelben kerül sor –, de a miniszterek 
tanácsainak informális üléseit ebben az idő-
szakban Magyarországon tartják. Ezeket 
elő kell készíteni, mind politikailag, mind 
minden egyéb szempontból. 

TiZenöT sZakminisZTeri Ülés
Fél év alatt az Európai unió országainak 
valamennyi minisztere és még számta-
lan vezető politikusa legalább egyszer, 
de inkább több alkalommal megfordul 
majd nálunk. Őket és kíséretüket fogadni 
kell, biztosítani munkájukhoz, az ülések 
szüneteiben a felkészülésükhöz, no meg 
persze pihenésükhöz is a megfelelő felté-
teleket. 2011 első félévében 15 informális 
szakminiszteri ülés lesz, amit kiegészít 
mintegy 200 magas szintű vagy szakértői 

ülés, konferencia és egyéb rendezvény 
számos esetben a tagjelöltek és harmadik 
országok részvételével, valamint egyszer 
az Európai Bizottság tagjai testületileg is 
el fognak látogatni hozzánk. 

sZigorú ProTokoll
Felsorolni sem könnyű a tennivalókat, ame-
lyekért a magyar kormányzat, az apparátus, 
a segéd- és technikai személyzet felel. 
Gondoskodni a résztvevők biztonságáról, 
előkészíteni a megfelelő dokumentumokat, 
fordítani és tolmácsolni az unió összes 
hivatalos nyelvén, utaztatni, szállítani, 
etetni, itatni, vendégül látni – lényegében 
egész Európát. Mindezt szigorú biztonsági 
feltételeknek és a diplomáciai protokoll 
részletes szabályainak megfelelően kell 
megszervezni. Valamennyi tanácskozáson 
az összes delegációnak ugyanolyan kate-
góriájú szállodai szobát kell biztosítani. 
Nem csak nekik kell azonos feltételeket 
nyújtani, hanem teljes kíséretüknek, az 
egész személyzetnek is. Nem megen-

2011 januárjától fél évig magyarország tölti be az európai unió Tanácsának 
soros elnöki tisztét. Bár ez elsősorban adminisztrációs, technikai és szervezési 
feladatokat jelent, különleges, ritkán adódó lehetőségeket is biztosít az ország 
számára.  módot ad az unió tevékenységének fokozott befolyásolására, a tör-
ténelemben egyedülálló szövetség jövőjének az ország méreteiből adódónál 
erőteljesebb formálására. nem utolsósorban arra is alkalom, hogy megmu-
tassuk magunkat egész európa, és mivel ez – gondjai ellenére is – még mindig 
a Föld legfejlettebb térségeinek az egyike, amire mindenhol odafigyelnek, az 
egész világ számára. fél éven keresztül újra meg újra megjelenik a világ tele-
víziónézőinek képernyőin a felirat: Budapest, Hungary. tV-stábok, újságírók, 
politikusok, az őket kísérő szakértők hada fordul meg országunkban. Még ha 
szabadidejük rövidre szabott lesz is, megismerkednek – mintegy mellesleg, 
akár a szálloda és a tárgyalótermek közötti rövid úton, a tárgyalások közötti 
szünetekben – kultúránkkal, jelenünkkel és lehetőségeinkkel, vágyainkkal, 
mindennapjainkkal és ünnepeinkkel. 

Az unió tanácsának élén
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gedhető egyetlen kivétel sem, mert ezzel 
a rigorózus egyenlőségre törekvéssel is 
kifejezésre kell jutnia, hogy az összes 
résztvevő egyenrangú. 

2007 óTa késZÜlÜnk
Már ez nem kis odafigyelést, szervezési 
képességeket igényel ahhoz, hogy minden 
flottul menjen. A feladatok gondos és 
zökkenőmentes végrehajtása még akkor 
sem kis teljesítmény, ha a brüsszeli Eu-
apparátus rutinos bürokratáitól és szerve-
zőitől is komoly segítségre számíthatunk. A 
tennivalók fő terhe és felelőssége a magyar 
szakemberekre hárul, akik részben Brüsz-
szelben, részben itthon tevékenykednek.

Nem csoda, hogy már három évvel 
ezelőtt, 2007-ben megkezdődött a felké-
szülés az elnökségi időszakra. 2008 feb-
ruárjában egy frakcióközi megállapodás 
alapján összpárti munkacsoport jött létre 
az előkészületek figyelemmel kísérésére 

és a nehézségek közös elhárítására. Még 
a politikai ellentétekkel igencsak terhes 
időszakban is – amit egy kormányváltás is 
színezett –  felismerték a pártok, hogy nem 
kockáztathatják a sikeres lebonyolítást, és 
ez valamifajta együttműködést igényel, 
még akkor is, ha közben a nyilvánosság 
előtt folyamatosan szidják egymást.  A párt-
közi munkacsoport a megállapodás szerint 
országgyűlési időszakonként legalább 
kéthavonta ülésezik, és ahogy az egyik 
hetilap írta, a résztvevők ez alatt az idő alatt 
hol nagyobb, hol kisebb egyetértésben, de 
alapvetően párthovatartozástól függetlenül 
egzecíroztatják az aktuális kabinetet.

megVan a PénZ
Az elnökségi teendők fő koordinátora a 
Külügyminisztérium – hozzá rendelték az 
eseménysorozat összesen mintegy kilenc-
milliárd forintos költségvetését is. Ami a 
rendezvények anyagi hátterét illeti: a költ-

A gödöllői kastély ismét fontos döntések színtere lesz
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2004-ben, a holland elnökség lezáru-
lásakor döntöttek az elnöki periódu-
sok beosztásáról 2020-ig

év országok
2010 Spanyolország, Belgium
2011 Magyarország, 
 Lengyelország
2012 Dánia, Ciprus
2013 Írország, Litvánia
2014 Görögország, Olaszország
2015 Lettország, Luxemburg
2016 Hollandia, Szlovákia
2017 Málta, Nagy-Britannia
2018 Észtország, Bulgária
2019 Ausztria, Románia
2020 Finnország

ségvetésből hiányzott az a 2,1 milliárd forint, 
melyet az előző kormány külföldön fekvő 
magyar ingatlanok eladásából kívánt előte-
remteni, ám az eladásokra 2010 őszéig nem 
került sor. Az új kormány pótolta a hiányt, 
mégpedig úgy, hogy csökkentette a magyar 
félévvel kapcsolatos brüsszeli kiadásokat, így 
2010 őszén az induláshoz szükséges összeg 
rendelkezésre áll. 

Ülések Vidéken is
Korábbi elgondolások szerint csak Brüsz-
szelben és Budapesten zajlottak volna a 
rendezvények. A színhelyek közé azonban 
végül bekerült Gödöllő, és egy-egy tanács-
kozás lesz Debrecenben és Balatonfüreden. 
Mindez vitathatatlanul jobban reprezentál-
ja az ország egészét, de drágább megoldás 
– hiszen mind a négy helyen gondoskodni 
kell a biztonsági és protokollfeltételekről, 
tárgyaló- és háttértermekről, sajtó- és 
médiaközpontról, megfelelő munkafel-
tételekről, no meg a nagyszámú vendég, 
kíséretük, szakértőik és személyzetük 
utaztatásáról.

A féléves elnökség időszaka persze nem 
csak költségeket, hatalmas üzleti lehetősé-
geket is jelent. Ha nem is a vendégek, de az 
ilyen eseményeket minden esetben kísérő 
üzletemberek, lobbisták, no meg persze 
újságírók, tudósítók tömege várható. Ez az 
a kategória, amely mindenből a legjobbat 
kívánja, és azt képes és hajlandó is megfi-
zetni. Persze ahhoz, hogy az ebből fakadó 
lehetőségeket kihasználjuk, ezt a legjobbat 
tudnunk kell nyújtani is. 

sZerényen, de nem sZegényen
De maga a rendezvények sora is hatal-
mas feladatot jelent: először is annak a 
tv-társaságnak, amelyik a többi tagállam 
tv-társaságai részére közvetíteni fogja az 
eseményeket. Ki szoktak jelölni emellett 
egy hivatalos fotó- és hírügynökséget, 
amely a világ lapjait látja el anyagokkal. 
Nem kis kihívás a különböző protokoll-
ajándékok szállítása sem. Kiválasztásuk 
mellesleg igencsak alapos körültekintést 
kíván: a Magyarország esetében első pil-
lantásra igencsak kézenfekvőnek látszó 
tokaji bor például valószínűleg nem jöhet 
majd szóba: a repülők utasterébe ugyanis 
folyadékot üvegben az elmúlt években 
megszigorított biztonsági szabályok 
szerint tilos felvinni. A költségtakarékos-
ságot szolgálja a szponzoráció, hasonlóan 
ahhoz, ahogy a nemzetközi port- vagy 
kulturális események esetén. Informati-
kai, távközlési társaságok eszközöket és 
szolgáltatásokat, mások üdítőket, élelmi-
szertermékeket, ajándékokat ajánlanak 
fel a rendezvényekre. Ez nem kis rangot 
jelent, hiszen azt mutatja: az illető társaság 
a legkeményebb feltételeknek is képes 
megfelelni, és ennek köszönhetően a „leg-
magasabb körök” ellátásában vesz részt. 
Ahhoz hasonlítható ez, hogy évszázaddal 
ezelőtt valaki kiírhatta cégtáblájára: ud-
vari szállító.
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az elnökség meghatározó szerepet 
játszik abban, hogy irányításának 
fél évében milyen ügyek kerülnek 

az unió érdeklődésének homlokterébe, 
és nagy befolyást képes gyakorolni a kü-
lönböző politikai és gazdasági kihívások 
kezelési módjára. Bár a fél év során fel-
merülő prioritások nagy része „örökölt”, 
ugyanakkor a soros elnök – támaszkodva 
az ország természetes külpolitikai priori-
tásaira, illetve a számára hagyományosan 
fontos kérdésekre – új lendületet adhat az 
unió együttműködésének bizonyos kiemelt 
területeken. Az elnökség fontos feladata a 
27 tagállam számára megfelelő kompro-
misszumok elősegítése.

úJ sTraTégia
2010-ben ér véget a Lisszaboni Stratégia 
néven ismert program, amely a munka-
helyek számának növelését és a gazdaság 
alacsony növekedésének fellendítését 
célozta. Talán ez volt az elmúlt években 
legtöbbször emlegetett Eu-s program, 
amellyel az öreg kontinenst újra a világ 
élvonalába akarták állítani, megerősítve 
az Amerikai Egyesült Államokkal és 
a feltörekvő délkelet-ázsiai térséggel, 
valamint a gyorsan fejlődő Kínával foly-
tatott versenyben. Végrehajtását igencsak 
sok bírálat érte, és nem kedvezett neki a 
2008-ban kitört válság sem. Az Európai 
Tanács 2010 márciusi ülésén megvitatta 
az Európai unió foglalkoztatást és nö-
vekedést célzó új, Eu2020 stratégiáját. 
Megállapodtak a terv főbb elemeiről, a 
tagállamok vezetői nemzeti programo-
kat, azon belül nemzeti célkitűzéseket is 
kidolgoznak a kiemelt célkitűzésekhez. 
A magyar elnökség kiemelt prioritása a 

jövőorientált Európa 2020 stratégia vég-
rehajtása, valamint a gazdaságpolitikai 
koordináció megerősítése.

A magyar Eu-elnökségi fél év feladata 
lesz, hogy biztosítsa a kohéziós politika to-
vábbvitelét, megerősítését, és előmozdítsa 
a 2013 utáni kohéziós politika kereteiről a 
tagállamok közötti vitát.

sCHenGen BŐVüLHet
A magyar Eu-elnökség alatt előrelátha-
tólag a következő keretköltségvetés főbb 
irányairól megkezdődnek a tárgyalások. 
Az Európai Bizottság kezdeményezésére 
2010 májusában megkezdődött az unió 
mezőgazdasági politikájának (KAP) jövő-
jével kapcsolatos nyilvános konzultáció. A 
KAP-reform az előttünk álló időszak egyik 
kiemelt vitakérdése. A magyar Eu-elnök-
ség végéig megtörténhet a KAP jövőbeli 
prioritásainak meghatározása.

Az Európai unió politikájának leg-
fontosabb prioritásai közé tartozik az 
energiapolitika és az energiabiztonság 
kérdése. A cseh elnökség idején megindult 
a liberalizáció, végrehajtása azonban a spa-
nyol–belga–magyar trióelnökség idejének 
feladata. Az egyik fő cél az energiaforrások 
diverzifikációja.  Az Eu új forrásokat keres, 
hogy enyhítse az energiafüggőséget. Ez a 
kelet-európai tagállamok, köztük Magyar-
ország számára különösen fontos, mert 
ezek az országok még ma is több mint 80 
százalékban az orosz energiahordozóktól 
függenek, és a tranzitországokkal – főleg 
ukrajnával – folytatott orosz vita fejlemé-
nyei a voltaképp nem érintett közép-európai 
országokban is krízishelyzethez vezetett. 

Románia és Bulgária 2011 márciusát 
tűzte ki, hogy csatlakozzanak a schengeni 

Féléves feladatsor
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övezethez. Ekkor e felé a két ország felé 
is megszűnik a határellenőrzés, és teljesen 
szabaddá, korlátozásmentessé válik a for-
galom. Ehhez az is szükséges, hogy ezek 
az országok megerősítsék az Eu külső 
határának biztosítását, hiszen aki itt átlépi 
azt, gyakorlatilag Portugáliáig vagy az ír szi-
getig mindenféle kontroll nélkül bejárhatja 
Európát. Nem bizonyos azonban ma még, 
hogy képesek teljesíteni minden feltételt. 
Schengeni csatlakozásukban, főleg ami 
Romániát illeti, Magyarország közvetlenül 
is érdekelt, mert a magyar kisebbségek 
számára sokat jelentenek majd az utazási 
könnyítések. Elnökként befolyásolhatjuk 
is a döntéshozatalt, kihasználva, hogy 
összekötő szerepünk nő, lobbipozíciónk 
erősödik. 

HorVáT csaTlakoZás
A magyar külpolitikai célrendszer alapvető 
prioritása a Nyugat-Balkán országainak 
segítése az európai integráció felé vezető 
úton. Történelmi lehetőség, hogy Horvát-
országgal  csatlakozási szerződés aláírására 
a magyar Eu-elnökség alatt kerülhet sor. 
Szintén érdekünk, hogy a nyugat-balkáni 
országok integrációt szolgáló belső fo-
lyamatai megfelelő válaszokat kapjanak 

az unió részéről, és hozzájáruljunk a 
térség stabilitásának növeléséhez, to-
vábbá a polgárok közötti kapcsolattartás 
megkönnyítéséhez. Fontos cél, hogy a 
magyar Eu-elnökséget, illetve a 2011-es 
magyar–lengyel elnökségi évet a Keleti 
Partnerség megerősítésére is felhasználjuk. 
Ennek érdekében megrendezzük a második 
Keleti Partnerség csúcsot.

a VÍZ köZPonTi elem
Kiemelt jelentőségük van az az önkéntes-
ség európai éve első félévi rendezvényei-
nek, amelyekbe való aktív bekapcsolódás 
lehetőséget teremt arra, hogy a távolinak 
és bürokratikusnak érzett Európai unió,  
az európaiság érzése közelebb kerüljön a 
résztvevőkhöz.

Eu-elnökségünk kiemelt politikai célja 
a bizottság által idén decemberig benyúj-
tani tervezett, a magyar Eu-elnökség alatt 
elfogadandó Duna Régió Stratégia. A Duna 
Régió Stratégia – a Balti-tengeri Stratégia 
után – az unió második transznacionális, 
makrorégiós területfejlesztési stratégiája 
lesz. A Stratégia elfogadása jól illeszkedik 
azon elnökségi célkitűzésünkhöz, hogy a 
víz, mint központi elem jelenjen meg az 
uniós politikákban.

Az Európai Parlament ülésterme
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Annak,	hogy	az	EU	elnökségét	rotációban	félévente	adják	a	tagállamok,	és	így	előbb-utóbb	
mindenki	sorra	kerül,	nem	csak	jelképes	jelentősége	van.	Fontos	persze	az	is,	hogy	kifejezi	
az	EU	összes	tagállamának	teljes	egyenlőségét:	nagyok	és	kicsik,	népesek	és	kevésbé	né-
pesek	között	nem	lehet	különbség.	Ez	a	rendszer	azonban	időről	időre	lehetőséget	biztosít	
minden	tagnak	–	kicsinek,	nagynak	–	arra	is,	hogy	egyfajta	„vezető	szerepet”	töltsön	be	
és	határozottabban	 formálja	az	EU	politikáját,	 fejlődését.	Egy-egy	elnökségi	periódus	
történéseinek	a	hat	hónapon	is	jócskán	túlmutató,	az	unió	egészének	fejlődésére	hosszabb	
távon	is	ható	hatása	lehet	–	ez	persze	jórészt	attól	is	függ,	hogy	a	funkciót	éppen	betöltő	
országok	mennyire	képesek	kihasználni	a	megnövekedett	lehetőségeket.	Emellett	a	viselt	
fokozott	 felelősség	bizonyos	mértékig	 szemléletváltozásra	 is	 kényszeríti	az	országokat:	
nem	csak	saját,	nemzeti	szempontjaikat,	hanem	a	közösség	egészének	érdekeit	is	jobban	
érzékeljék	–	anélkül,	hogy	föl	kellene	adniuk	az	előbbi	képviseletét.	
A	viszonylag	rövid	periódusoknak	azonban	jelentős	hátrányuk	is	van,	épp	azért,	mert	

nemigen	akad	olyan	uniós	ügy,	amelynek	hatásai	csak	hat	hónapra	terjednének	ki,	nem	
beszélve	arról,	hogy	néha	évekig	tart,	amíg	egy-egy	vitás	kérdésben	az	összes	tagállam	

Hármasok összefogása

az Eu Tanácsa soros elnökségi 
pozícióját a tagállamok féléves 
rotációban töltik be. A soros 

elnökséget betöltő ország szervezi a 
Tanács és munkacsoportjai munkáját, 
egyben a találkozók sorának színhelyéül 
is szolgál. 

A soros elnök határozza meg a minisz-
terek tanácsai üléseinek napirendjét, és –  
a Külügyminiszterek Tanácsa kivételével 
– ő elnököl az üléseken is. Már pusztán 
ez óriási lehetőséget jelent az elnöksé-
get adó ország számára, hogy befolyást 
gyakoroljon az unió tevékenységére. Ez 
annak ellenére is így van, hogy az elnök 
hagyományosan sosem képviselheti a 
nemzeti álláspontot. Neki kizárólag az 
unió egészének érdekeit kell szem előtt 
tartania, ha szükséges, közvetítenie kell az Az Európai Parlament brüsszeli épülete

Meghatározó szerepben



MAGYARORSZÁG uNIóS ELNÖKSÉGE

	 Kincses	Kalendárium		 107		 a	2011-es	esztendőre

között	kialakul	az	egyetértés.	Az	állandóságnak,	a	stabilitásnak	e	gyors	változásokból	
fakadó	hiányát	csak	 részben	ellensúlyozza	az	apparátus,	a	bizottság,	a	 tanács	és	az	
unió	többi	szervének	viszonylagos	állandósága,	mint	ahogy	az	sem,	hogy	egyre	több	
független	funkció	jön	létre	–	mint	például	az	unió	„külügyminisztere”	vagy	az	Európai	
Tanács	állandó	elnöke.	
A	Lisszaboni	Szerződés	aláírása	után	ezért	alakították	ki	az	úgynevezett	„trió-elnök-

ség”	rendszerét.		Ez	továbbra	is	változatlanul	hagyta	a	hathónapos	rotációt,	de	előírta,	
hogy	három	egymást	követő	tagállamnak	közös	programot	kell	kialakítania.	Elnökségi	
periódusuk	így	egyfajta	egységet	is	képvisel:	a	féléves	ciklusok	mellé	létrejött	egy	hosz-
szabb,	másfél	éves	ciklus.	Az	első	elnöki	hármas	2007-től	Németország,	Portugália	és	
Szlovénia	volt,	ami	után	Franciaország,	csehország	és	Svédország	következett.
Magyarország	Spanyolországgal	és	Belgiummal	került	egy	trióba.	Szakértők	szerint	

fontos	előny	számunkra,	hogy	két	régi,	igen	tapasztalt	tagállammal	kerültünk	egy	csoportba.	
Az	is	sokat	számít,	hogy	ezzel	a	két	országgal	a	számunkra	fontos	ügyekben	nincsenek	éles	
vitáink,	érdekellentéteink.	Ez	megalapozza	a	jó	együttműködést.	A	három	tagállam	által	
benyújtott	közös	programot	2009.	december	7-én	hagyta	jóvá	a	tanács.	Elsőként	a	három	
ország	közül	Spanyolország	foglalta	el	az	elnöki	posztot	2010	januárjában,	amit	júliustól	
követett	a	belga	elnökség,	majd	2011	januárja	és	júniusa	között	mi	zárjuk	a	triót.	

A spanyol–belga–magyar trió elnökség logóját a három ország közös pályázaton vá-
lasztotta ki. A győztes logót egy 23 éves belga iparművész-hallgató, Antoine Durieux 
tervezte. Az összekötött „e” és „u” betűkből álló logó az Eu és polgárainak egységét 
tükrözi, s kifejezi a három tagállam közötti szolidaritást és harmonikus kapcsolatot; 
az unióról és polgárairól alkotott modern vízióként is értelmezhető.

Erről és a magyar elnökség hátteréről, tényeiről és történéseiről az érdeklődők a 
www.euvonal.hu webhelyen tájékozódhatnak.

ellentétek feloldása érdekében, és elő kell 
segítenie kompromisszum kialakítását 
a vitás kérdésekben. Huszonhét ország 
eltérő érdekeit közös nevezőre hozni pe-
dig nem könnyű dolog: a soros elnöknek 
ebben adott esetben kulcsszerepe lehet. 
Éppen ezért a miniszterek tanácsainak 
ülésein az elnökséget adó országnak egy 
másik képviselője is mindig részt vesz. 
Hazájának nemzeti álláspontját neki kell 
fogalmaznia a tagállamok egyikeként 
felszólalva.

A Külügyminiszterek Tanácsának ülé-
seit az unió „külügyminisztere” hivatalos 
elnevezéssel a Külügyi és Biztonságpo-
litikai Főképviselő vezeti. Elsőként ezt 
a posztot a Lisszaboni Szerződés óta 
Catherine Ashton tölti be. A Brüsszelben 
tartott csúcstalálkozókat, az Európai Ta-
nács üléseit pedig a Liszaboni Szerződés 
aláírása óta a Tanács elnöke, Herman Van 
Rompuy hívja össze és vezeti. Ő tart be-
számolót az ülést követően a történtekről 
az Európai Parlamentnek is.
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–	Professzor	úr!	Beszélgetésünk	tárgya	
az	elmélet	és	a	gyakorlat,	tehát	a	tudomány	
és	 a	 földművelés	 kapcsolata.	Nem	 sokat	
tudunk	 arról,	 hogy	milyen	munka	 folyik	
az	akadémiai	intézetekben,	arról	még	ke-
vesebbet,	hogy	milyen	haszna	van	ebből	a	
magyar	mezőgazdaságnak.

– Tudományos kutatás természetesen 
nem csak az akadémia szárnyai alatt törté-
nik, hiszen számos egyetemi, minisztériu-
mi vállalati és egyéb tudományos műhely 
létezik. Én azért mégis azt remélem, hogy 
ezek az akadémiai intézetek egyfajta fazont 
adnak a tudományos munkának, zászlósha-
jói a kutatásnak. Köszönhető ez elsősorban 
függetlenségüknek és szellemiségüknek. 
Itt nincsenek napi bizonyítási kényszerek, 
itt nem föltétlenül konkrét feladatokat kell 
megoldani, hanem olyan kérdésekre vála-
szolni, amelyek esetleg hosszú távon adnak 

németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia 58 éves főtitkára azon kevés 
tudós közé tartozik, akik nem csak a laboratóriumok világából ismerik a mező-
gazdaságot. Keszthelyen, a Veszprémi Vegyipari Egyetemmel közös képzésen 

szerzett kitüntetéssel agrármérnöki diplomát.  Talajtanra szakosodott, de a növényvédelmi 
szakvizsgát is letette. Egy esztendőt töltött az Egyesült Államokban, egy bogyós gyümöl-
csös farmon, ahol egyszerre volt segédmunkás és ő irányította a telep növényvédelmi és 
agrokémiai munkáit is. Hazatérve különböző mezőgazdasági hivatalokban, tudományos 
intézetekben töltött el rövidebb-hosszabb időt. Egyetemi doktor lett a legmagasabb 
minősítéssel. 1991-től dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia talajtani intézetében, 
melynek főtitkári beosztása mellett ma is aktív kutatója, miközben több felsőoktatási 
intézetben is tanít. Címzetes egyetemi tanár, Széchenyi-díjas akadémikus, több nemzet-
közi tudományos szervezet tagja, illetve vezető tisztségviselője. Számos tudományos 
könyvet és cikket publikált. 

Interjú	Németh	Tamással,	a	MTA	főtitkárával

Minden természeti adottságunk 
megvan a sikerhez

választ a gazdálkodás problémáira. De az 
is tévedés, hogy mi itt a napi gyakorlatban 
értelmezhetetlen problémákon törjük a 
fejünket. Amivel a négy mezőgazdasági 
jellegű (az állatorvos-tudományi, a me-
zőgazdasági, a növényvédelmi, illetve a 
talajtani és agrokémiai) intézetben foglal-
kozunk, azok mind a gyakorlatban felvetett 
kérdések. Arról szólnak, hogy milyen 
betegségek fenyegetik a szarvasmarhá-
kat, hogy a klímaváltozás következtében 
milyen búzafajtákat kell termesztenünk, 
miként védekezzünk a növényeket fenye-
gető kórokozók ellen, hogyan őrizzük a 
föld minőségét, s közben hogyan juttassuk 
be  a talajba a szükséges tápanyagokat. Mi 
ez, ha nem maga a gyakorlat?

Festetics György huszártiszt volt a 
Georgikon, a keszthelyi egyetem elődjé-
nek alapítója 1797-ben, s jól látta, hogy 
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a kétnyomásos, a há-
romnyomásos (ez arról 
szól, hogy mennyi ideig 
pihentetik a földet) gaz-
dálkodás már nemcsak 
nem gazdaságos, de 
nem is képes ellátni 
a növekvő számú la-
kosságot. Manapság 
a Földön egymilliárd 
ember éhezik. Tragédia 
az is, hogy ma már a 
világon többen laknak 
városokban, mint falun, 
a természet közelében. 
Tehát új agrotechniká-
ra, új szemléletre van 
szükség. 
–	Ez	már	 kicsit	 az	

ön	 tudományterülete,	
a	 precíziós	 növényter-
mesztés.	Amiről	persze	
mi	laikusok	nem	sokat	
tudunk.

– Ez egy hatékonyabb, gazdaságosabb, 
modern termelési módszer víziója, elméle-
te. Az átalakuló klimatikus viszonyokhoz is 
igazodó termelési rendszerről szól, amely 
elemzi a talajszerkezetet, informatikai 
módszerekkel segíti az ideális növényvé-
delmet, a digitális technikát felhasználva 
irányítja az erőgépeket, nagy hangsúlyt 
helyez a környezetvédelemre. Ebben az is 
benne foglaltatik, hogy pont annyi tápanya-
got juttat a földnek, amennyire szükség 
van. Ez az ideális mezőgazdaság eszméje. 
Ezen dolgozunk.
–	 Túltermelési	 válságokról	 hallunk,	

másfelől	meg	ezer	intő	jelet	tapasztalunk	
arról,	hogy	a	Föld	előbb-utóbb	nem	lesz	
képes	eltartani	saját	lakosságát.

– Én ez utóbbit látom fenyegetőnek, hi-
szen a termőterület folyamatosan csökken. 
Infrastruktúrára, út- és vasútépítésekre, 

gyárakra, lakóparkokra 
természetesen szükség 
van, de meg kellene ta-
lálni a leginkább taka-
rékos, környezetkímélő 
megoldásokat. Igaz, 
hogy a tudomány és a 
technika fejlődésének 
eredményeként megtíz-
szereződtek a termés-
átlagok, de a lakosság 
megszázszorozódik. S 
ennek a helyzetnek a 
megoldására egyelőre 
nincs receptünk. 
–	Van	kiút?
– Mindig van kiút, 

de a választ most ne 
várja tőlem. Jó irány 
például az általam is 
népszerűsített precí-
ziós mezőgazdaság, 
mely minden tudo-
mányterület eredmé-

nyeit optimalizálja. De vegyük például a 
klímaváltozást. Klímaváltozás többször 
is előfordult  az emberiség életében, s 
tudtunk alkalmazkodni a változó viszo-
nyokhoz. Nekünk, tudósoknak most az a 
dolgunk, hogy kövessük az eseményeket. 
Kísérletezzünk ki olyan fajtákat, tech-
nológiákat, melyek megbirkóznak az új 
természeti viszonyokkal. Biztosíthatok 
mindenkit arról, hogy képesek vagyunk rá. 
És nem csak a tudósokról, az agrármérnö-
kökről van szó, hanem a mezőgazdasági 
szakmunkásokról, a technikusokról, mert 
ők azok, akik alkalmazni képesek a tudo-
mány eredményeit.

A tudomány igenis frissen reagál a 
gyakorlat napi kihívásaira. Az égető kérdé-
sekre keresi a választ, s napi kapcsolatban 
van a gyakorlati szakemberekkel. Kon-
zultációkat, tanácskozásokat szervezünk, 



GAZDÁLKODÁS

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2011-es	esztendőre

a feladatokat megosztjuk az egyetemi 
kutatóintézetekkel.
–	Vannak-e	a	magyar	mezőgazdaságnak	

helyzeti	előnyei?
– Igen, a Kárpát-medencének kiválóak 

az adottságai, éppen ezért sajnálom, hogy 
egyre több jó minőségű föld megy veszen-
dőbe plázákra, útépítésekre, lakóparkokra. 
Természetesen ezekre is szükség van, de 
takarékosabban kellene bánni a termő-
talajjal, mert ez a mi aranyunk. És ami 
nagyon fontos, ez a magyar föld, a magyar 
talaj, még nincs tönkretéve. Mondhatnám 
azt is, hogy a fejlett országokéhoz képest 
példátlanul tiszta. Érdemes megemlíteni, 
hogy a gyermekélelmiszerek egy jelentős 
részét a fejlett országok cégei nálunk 
termeltetik, hiszen nálunk a kemikáliák 
alkalmazására 20-25 évvel később került 
sor, mint a fejlett országokban, a rendszer-
váltás, a gazdasági válság is visszavetette a 
műtrágya-felhasználást. A talajnak számos 
csodálatos tulajdonsága van. Nem csak 
állunk, hanem élünk is rajta. Gondoljanak 
arra, hogy innen származik minden táplálé-
kunk, a talaj méregtelenít, lebomlik benne 
szinte minden hulladék, megköti a vizeket. 
Ez a talaj ránk van bízva, vigyáznunk kell 
arra, hogy megőrizze működőképességét a 
jövendő nemzedékek számára is.
–	Eddig	elsősorban	szakmai,	tudományos	

kérdésekről	beszéltünk.	De	tud-e	a	tudomány,	
az	akadémia	hatást	gyakorolni	a	magyar	
mezőgazdaság	komplex	fejlődésére	is?

– Az akadémia független szervezet, 
pártérdekek nem befolyásolják, nemzeti 
intézmény. Igyekszik együttműködni a 
mindenkori kormányzattal, a tudós tár-
saság véleményét egy-egy kérdésről nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. Hatása azért 
is jelentős, mert nem csak az akadémiku-
sokat, a kutató bázisokat integrálja, hanem 

15 ezer tudományos fokozattal rendelkező 
köztestületi tagja van. Ez olyan szellemi 
erő, amit semmilyen hatalom nem kerül-
het meg.
–	 Főtitkár	 úr!	 A	 mezőgazdasággal	

foglalkozók	mindig	tele	vannak	panasszal.	
Vagy	az	a	baj,	hogy	sok	az	eső,	vagy	az,	
hogy	aszály	van.	Kevés	a	termés	vagy	sok,	
de	 akkor	 alacsony	 a	 felvásárlási	 ár.	Ön	
milyennek	 látja	a	magyar	mezőgazdaság	
kilátásait?	

– Kezdjük a tudomány oldaláról. Sze-
rénytelenség nélkül mondhatom, hogy e 
tekintetben a világ élvonalában vagyunk. 
Ez persze önmagában kevés lenne, hiszen a 
tudományos eredményeket be kell fogadni, 
alkalmazni is kell. Azt tapasztalom, hogy a 
gazdák egyre felkészültebbek, képzettebbek 
és érdeklődőbbek, s ez nagyon biztató. 

A magyar mezőgazdaság jövője azon-
ban nem csak a tudományos eredmények 
alkalmazásától, hanem a birtokszerkezettől 
is függ. Az ideális birtoknagyság szántóföl-
di növénytermesztés esetén valahol száz 
hektár körül kezdődik. De nem mindegy, 
hogy hol vannak ezek a földek. Ha sok 
tagban, egymástól távol, akkor rengeteg 
üzemanyagot pocsékolunk el, a gazdaság 
tervezhetetlen. Birtokrendezésre van tehát 
szükség, hogy versenyképesek legyünk. 
Ennek megvalósításához erős politikai 
akarat szükséges. Az osztatlan közösségi 
birtokrendszer is rémálom, tarthatatlan, 
mihamarabb meg kellene szüntetni. Ha 
ezek az ésszerűsítések megtörténnek, ver-
senyképesebbek leszünk. Ami a magyar 
mezőgazdaság jövőjét illeti, én optimista 
vagyok. 

Ennek a derűlátásnak elsősorban az az 
oka, hogy minden természeti adottságunk 
megvan a sikerhez.

csulák andrás
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a Magyar Akvakultúra Szövetség 
néven 2010 májusában alakult, 
már az összes hazai tófelület felére 

kiterjedő érdekvédelmi szervezet szerint 
hazánkban az 1950-es években is annyi 
halat termeltünk, mint napjainkban. A hazai 
tógazdasági szektor minden eredménye elle-
nére nem készült fel az olyan újabb kihívá-
sokra, mint a fogyasztói szokások változása, 
az értékesítési csatornák átalakulása. 

A magyar halászati ágazat (terme-
lés + természetes-vízi halfogás) éves 
étkezésihal-termelési értéke mintegy 9-10 
milliárd forint, melyből a tógazdasági 
étkezésihal-termelés mintegy kétszerese a 
horgász halfogásnak. Bár a szektor a hazai 
állattenyésztés bruttó termelési értékének 
mindössze 2,5 százalékát adja, jelentősége 
ennél nagyobb a vidékfejlesztésben, a vi-
déki foglalkoztatásban, a vizes élőhelyek 
fenntartásában, a vízgazdálkodásban és a 
hagyományok ápolásában.

Magyarországon az akvakultúra két nagy 
területe a tógazdasági és az intenzív üzemi 
haltermelés. A hazai tógazdaságokban az 
összes lehalászott hal mennyisége mintegy 
20-21 ezer tonna, amelyből az étkezési hal 
mennyisége közel 13-14 ezer tonna.

A hazai haltermelés több mint 90 száza-
lékban  tógazdasági haltermelés, amelynek 

„KéTéLTű”	cSODA	A	TErMÁLVíZBEN

Magyarosították 
az afrikai harcsát

egy köbméter vízben 250 kiló hal? A mesés fogás lehetőségére a sikeres horgá-
szok szeme is felcsillanna – ha találnának ilyen halastavat. a medencékben zajló 
intenzív haltenyésztés eredménye az üzletláncok ingerküszöbét is elérte – és láss 
csodát: magyar termék a magyarországi áruházak piacára került. 

során elsősorban pontyot, busát, amurt 
és néhány ragadozó fajt (harcsa, süllő, 
csuka) állítanak elő és értékesítenek. Ma-
gyarország összes halfogása mintegy 30 
ezer tonna, melyből kb. 22 ezer tonna az 
étkezési célú (a különbség az anyaállomány 
és a következő év népesítő anyagának 
továbbneveléséből adódik).

Az intenzív haltermelő üzemek több-
sége geotermikus energiát hasznosít. A 
halmennyiség – mely évről évre növekszik 
– mintegy 2 ezer tonna, ebből az étkezési 
célra előállított mennyiség 1,8 ezer tonna. 
A meghatározó halfaj az afrikai harcsa, ez a 
termelésnek több mint 90 százalékát adja.

Bár Szarvas címerében a névadó gím-
szarvas képe látható, a város a halászati 
szakembereknek is zarándokhelye, hiszen 
itt működik a gyakorlathoz sokoldalúan 
kapcsolódó Halászati és Öntözési Kuta-
tóintézet (HAKI), mely egyben a Magyar 
Akvakultúra Szövetség székhelye is. 

A Szarvas-Fish Kft. egyik telephelyén – a 
másik Tiszacsegén működik – Müller	Tibor 
gazdasági igazgatótól megtudtuk, hogyan 
lehet fél hektáron megtermelni annyi halat 
– 600 tonnát –, amennyit ezer hektár halas-
tóról lehet lehalászni. 

Magyarországon 1984–1990-ig a száz-
halombattai Temperáltvizű Halszaporító 
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Gazdaságban és a szarvasi Haltenyésztési 
Kutató Intézetben folytattak kísérleteket 
az Afrikában, Kis-Ázsiában és Törökor-
szágban elterjedt faj tartásáról. Az afrikai 
harcsa nálunk valószínűleg nem honosodik 
meg, hiszen a 16 fok alatti vizet nem bírja, 
egyes tavakban azonban már horgászni is 
lehet, míg le nem hűl a víz.

Sikerének egyik titka az, hogy nem 
csak a vízből, hanem a levegőből is képes 
oxigént felvenni. Ezért lehet olyan nagy 
tömegben tenyészteni, mint ahogyan Szar-
vason is teszik. A másik: a termálvíz. A 
medencéket tápláló kutak 20-30 fok közötti 
vizet adnak, ezeket keverve juttatják a me-
dencékbe. A keltetéstől számított 7-8 hónap 
alatt a halak elérik a 1,5-2 kilogrammos 
súlyt, s az is rendkívül kedvező, hogy egy 
kiló haltápból lesz egy kiló halhús.

Müller Tibor elmondta, hogy lehalá-
száskor átlagosan 250 kiló afrikai harcsa ta-
nyázik egy köbméter vízben, de „találtak” 
már 500 kilót is, és ismer olyan embert, 

aki 750 kilónyi fogást látott Hollandiában 
ugyanekkora térfogatból. 

A piacot képesek folyamatosan, havonta 
50-80 tonna áruval ellátni. A cég tevékeny-
sége a teljes vertikumot felöleli, azaz a sza-
porítástól a húsfeldolgozásig mindent maguk 
végeznek, sőt saját kamionjaikkal szállítanak. 
Új termékek, fasírozottak és panírozott halak 
is szerepelnek a további feldolgozási tervek 
között.

Magyarország legnagyobb afrikaiharcsa-
termelő gazdasága azzal is példát mutat, 
hogy óvodákba is szállít termékéből, jól 
tudva: gyermekkorban kell megszerettetni 
a halat, hogy minél többen léphessenek 
Müller Tibor nyomdokába, aki évente 60-
70 kilót is megeszik belőle. S ha a kisdedek 
nem is tudják, hogy ez a fajta „alacsony 
zsírtartalmú, E-vitaminban és Omega 
3-ban gazdag” húst ad, biztos, hogy nem 
tologatják ide-oda a tányérban az ételt, mert 
nincsen szálkája. 

B. g.

Harcsaetetés
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– A fecskehasú és vörös mangalica kocákból 
összesen 30 maradt, így kihalásuk hónapok 
kérdése volt csupán. Az utolsó pillanatban 
mentették meg a „göndör” disznófajtákat – 
mondja Tóth Péter, a magyar–spanyol Olmos 
és Tóth Kft. ügyvezetője is. De 1991 tava-
szán, amikor Juan Vicente Olmos Liorente, 
a spanyol Jamenos Segovia Sa serrano 
sonkagyár vezetője kapcsolatba lépett vele, 
még csak agrármérnökjelölt volt. Nagyon 
zsíros, ridegen tartható, ősi magyar sertést 
keresett magas minőségű sonka és karajfélék 
készítéséhez. Ezeknek a követelményeknek 
legjobban a mangalica felelt meg.  

a világszerte ismert spanyol serrano sonkához és a mangalicatermékekhez 
emődről, a mangalicagénbankból szállítják az alapanyagot. tóth Péter, a Man-
galicatenyésztők Országos egyesületének elnöke szerint 1991-ben már majdnem 
kihalt a mangalica. Alig 200 tenyészállat volt belőle az egész világon.

Mangalicagénbank Emődön

Az Olmos és Tóth Kft. 1991-től a 
mangalicafajta szaporításán dolgozik. 
A fajta fenntartása és más sertéstelepek 
tenyészállatokkal való ellátása az emőd-
istvánmajori mangalicagénbankban tör-
ténik. Ma már több mint 160 helyen van 
ismét mangalicatenyészet az országban, 
de volt olyan év a közelmúltban, amikor a 
magyar mangalicaállomány több mint 95 
százaléka az Olmos és Tóth Kft. emőd-
istvánmajori telepén volt.

1994-ben 45 évi szünet után újjáalakult 
a Mangalicatenyésztők Országos Egyesü-
lete. Ők végzik minden egyes piacra kerülő 

Mangalicák az ólban                                                           FOTÓ: HANcSOVSzKI JáNOS
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mangalicasertés eredetének ellenőrzését 
és igazolását is. Hogy a genetikai alapokat 
megőrizzék, a sertések magyar takarmány és 
magyar élőmunka felhasználásával magyar 
sertéstelepeken híznak, és magyar vágóhíd 
végzi a feldolgozást. A meghízott mangalicá-
kat a Délhús-Pick csoport vágóhídja vágja le 
és dolgozza fel. A fagyasztott sonka és karaj 
spanyol partnerükhöz kerül, míg a fennmara-
dó húsrészek Magyarországon maradnak.  

– Az Állattenyésztési Kutató Intézettel 
megvalósítottuk az értékes genetikai hát-
térrel rendelkező kocák szaporodását segítő 
„lombikmalacprogramot”. Ez része a 2002 és 
2008 között, az emődi telepünkön zajló jelen-
tős állami támogatást is elnyert „Biotechnikai 
beavatkozások a mangalica sertésfajta rep-
rodukciós életteljesítményének növelésére” 
projekteknek – mondja Tóth Péter. 

A kocák egész évben legelőkön, ka-
rámokban vannak, a fiaztatás is tágas 
helyen zajlik, itt kiemelten gondoskodnak 
az újszülött malacokról. Külön etetőjük, 
itatójuk van és nem fáznak, mert fűtenek 
nekik. Pár napos korban megkapják azt az 
egyedi számot, melynek segítségével egész 

életükben, sőt még a feldolgozott húster-
mékükből is visszakereshetőek.  

Az emődi génbank ugyan nem látogat-
ható, szigorú rend szerint féltik és őrzik 
az állatokat, de az olvasók tájékoztatásá-
ért körbevezettek egy újságírócsoportot, 
és néhány fotót is készíthettünk a „lusta 
disznókról”, akik akkor érzik jól magukat, 
amikor jóllakottan és melegben heverhet-
nek egymás mellett.  

Ha nem is hungarikum a mangalica, de 
elismerik, hogy tenyésztése itt a legelter-
jedtebb, egyre több gazdaságban tartják 
ezeket az állatokat. Az ínyencek szerint 
hazánkban készül belőle a legjobb orjale-
ves, véres és májas hurka, töpörtyű. 

A mangalicafesztiválokon, ahol fris-
sensültet és füstölt árut is lehet venni, alig 
férnek el az éhes vendégek és a vásárlók. 
Hihetetlennek tűnik, de nagyon kapós a 
Chocolitza márkájú, csokoládéba mártott 
mangalicatöpörtyű is, amely kívül csokis, 
belül sós. Érdekes ízkombináció, de nagyon 
kapós. A mangalica jó hírünket viszi a világ-
ba, érdemes tenyésztésére vigyázni.

Bódi ágnes

Mangalicák a tányéron                                                              FOTÓ: POlGár zOlTáN
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erről a foglalkozásról, hobbiról 
megoszlanak a vélemények. Bizo-
nyos állatvédők, széplelkek durva, 

kíméletlen, kegyetlen foglalatosságnak 
tartják a vadászatot. Pedig amióta ember 
él a földön, azóta vadászik. Ha nem tette 
volna, emberiség se lett volna, hiszen a hús 
volt a legfontosabb táplálékforrás. 

De nem kell föltétlenül történelmi forrá-
sokra hivatkozni. Koncentráljunk a jelenre. 
Először is Magyarországon mintegy 55 
ezer hobbivadász és 3600 hivatásos dolgo-
zik az ágazatban. Évente több ezer vendég 
jön hozzánk e célból. Olyannyira szeretik a 
magyar vadászterületeket, hogy hajlandók 
kifizetni a meglehetősen magas költsé-
geket, sőt nagyon 
sokan vásárolnak 
nálunk ingatlanokat 
is. Számosan még 
magyarul is megta-
nulnak, hogy igazán 
otthon érezhessék 
magukat ezen a vi-
déken.

A vadállomány 
érték,  gazdasági 
ágazat is. Termé-
szetesen nem első-
sorban az állatok húsa miatt. Sokkal inkább 
az idegenforgalmi jellegű bevételek és 
a hazai vadászok jelentős költései miatt. 

nincsen medvénk, nincsen farkasunk, nem beszélve az oroszlánról és az ele-
fántról. magyarország mégis vadban gazdag ország. gazdag vaddisznóban, 
őzben, szarvasban, muflonban, s az is kedvére vadászhat, aki az apróvadakat, 
a szárnyasokat kedveli. magyarországon évente 220 ezer nagyvadat és 600 ezer 
apróvadat ejtenek el.

SPOrT,	SZENVEDéLy,	GAZDASÁGI	ÁGAZAT

Terítéken a vadászat

Hiszen pénzbe kerül a fegyver, a szállás, 
a vadászruha. Ingyen a vadászatban szinte 
semmi sincs. A frissen vizsgázott vadász 
felszerelése – fegyverek, távcsövek, ru-
házat – legkevesebb félmillióba kerül. És 
ez még csak a kezdet, mert több százezer 
forintba kerül a belépődíj a vadásztársa-
ságba. További költség a vadászjegy, a 
biztosítás, az utazás, a szállás, az ellátás, a 
lőszer, a vadásztársasági tagdíj, ami egyes 
vadásztársaságoknál akár egymillió forin-
tot is elérhet. 

Évente 25 ezer körüli vendégvadászt 
fogadunk. Számukra a feltételek természe-
tesen még szigorúbbak. Mégis jönnek, mert 
a magyar vadállomány kiemelkedő szín-

vonalú. A legtöbben 
Németországból, 
Ausztriából, Olasz-
országból jönnek, 
de ma már fogadunk 
módos puskásokat 
Oroszországból, Ro-
mániából és Szer-
biából, sőt az arab 
országokból is. Ők 
nagyon sokat költe-
nek. Egy aranyérmes 
szarvasbika elejtési 

díja úgy ötezer euró körül van. Súlyos pén-
zekért ők lövik ki a vadkanok kétharmadát, 
a szarvasbikák 40 százalékát.

Bán György érdi vadász a zsákmánnyal
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A vadgazdálkodás éves bevétele Ma-
gyarországon 15-17 milliárd forint. Az ága-
zat közvetlenül mintegy hatezer embernek 
ad munkát, közvetve további tízezer pol-
gártársunk keresi a kenyerét a vadászathoz 
tartozó szolgáltatásokból. Magyarországon 
évente igazoltan több mint 11 ezer tonna 
vadat lőnek ki. Vannak persze orvvadászok 
is, akik súlyos károkat okoznak a vadál-
lományban. A hazai vadgazdálkodás pro-
duktumának 70 százaléka külföldön talál 
gazdára. Évente 6-7 ezer tonna vadhúst 
exportálunk, nyolcvan százalékát Német-
országba. Idehaza meglehetősen nehezen 
lehet hozzájutni, ráadásul nagyon drágán. 
Kár, mert a vadhús nagyon egészséges és 
ízletes táplálék.

A vadászat veszélyes üzem. Ezért 
vadász csak azt lehet, aki szigorú vizs-
gakövetelményeknek tesz eleget. Ennek 

ellenére előfordul évente 8-10 baleset, s 
közülük 2-3 halálos.

Sokan ma is kegyetlen sportnak tartják 
a vadászatot. Pedig, bármily furcsa, a va-
dászok vadvédők is. Hazánkban ugyanis 
már nincsenek meg azok a csúcsragado-
zók, farkasok, medvék, hiúzok, amelyek 
szinten tartanák az állományt, nélkülük 
tehát szinte felmérhetetlen lenne az a kár, 
amelyet a vadak a mezőgazdasági kultú-
rákban okoznának. A kilövés, a vadászat 
célja a selejtezés is. Említsük meg, hogy a 
vadak azért így is tetemes kárt okoznak a 
mezőgazdaságnak, ezt azonban a vadász-
társaságok megtérítik. A hivatalos becslés 
alapján Magyarországon jelenleg mintegy 
80 ezer gímszarvas él, éves terítéke eléri a 
30 000 példányt, amiből kb. 9000 példány a 
bika. A dámszarvasok száma 25 000, éven-
te 8000-et lőnek ki közülük, ebből 1800 a 

A teríték                                                                            
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aZ igaZ VadásZ TÍZParancsolaTa

1. Ismerd meg, óvd és védd a természetet, mely nem csak életünk kerete, de a 
sokszínű földi élet, benne az emberi faj fennmaradásának előfeltétele is.

2. Szeresd és tiszteld az élet minden formáját. Ismerd meg és becsüld az állatvi-
lágot. Soha semmilyen életet ne olts ki öncélúan, ne okozz egyetlen állatnak sem 
szenvedést.

3. A vadász nem válhat gyilkossá. A vadász a vadon élő, vadászható fajok „ker-
tésze”, akinek a kezében a puska nem gyilkos fegyver, hanem szerszám, mellyel 
megakadályozza a túlszaporodást, eltávolítja az adott állományokba nem illő egye-
deket, és amellyel birtokba veszi a vadállományok „érett gyümölcseit”.

4. A vadászat nem csak szenvedély, 
sport és gazdasági ágazat. Szakma, 
sőt tudomány is! Az igaz vadász élete 
éppen ezért folyamatos ismeretgyűjtés 
és tanulás.

5. Adj esélyt a vadnak! A legmo-
dernebb (igaz vadászhoz méltatlan, 
nem engedélyezett) technikai eszközök 
igénybevétele bérgyilkossá zülleszt!

6. Tanúsíts önmérsékletet. A vadá-
szat élménygazdagsága és szépsége nem az elejtett vad mennyiségétől függ.

7. A biztonság mindennél előbbre való. Az önfegyelemnek korlátoznia kell a 
szenvedélyt. Nincs jogod másokat veszélyeztetni.

8. A vad halála ünnep és gyász. Add meg az elejtett vadnak járó tiszteletet, ismerd 
meg és ápold a vadászat nemes kulturális hagyományait.

9. Magánemberként is éld az igaz vadászok életét: légy mértéktartó és fegyel-
mezett. Ne adj okot arra, hogy a vadászellenes érzelmek felerősödjenek.

10. Minden állat- és természetbarátot, a természet és környezetvédelem minden 
hivatásos és önkéntes munkatársát tekintsd szövetségesednek. Tiszteld és ha lehet, 
segítsd is a vadászterületeden gazdálkodó földművelők és erdőgazdák munkáját.

bika. 80 ezres az őzállomány, ebből közel 
32 000 példány a bak. A hivatalos becslések 
szerint Magyarországon 10 000 muflon él, 
melyből évente 2300 példány kerül elejtés-
re. Ebből 740 kos. A vaddisznóállomány 
eléri a 80 ezres számot, az éves kilövés 65 
000 db – amiből 15 500 a kan.

A fácánállomány jelenleg 800 ezerre 
tehető, a nyulaké félmillió, de a foglyoké 
csupán 60-70 ezer. Szakemberek sze-

rint a nagyvadak száma megközelíti az 
ideálisat.

Értékes vadállományunk minőségét 
bizonyítja, hogy a trófeák világranglistáján 
a Magyarországon elejtett vadak trófeái 
mindig az elsők között találhatók. Jelenleg 
dámból a világranglista első három, őzből 
a második, harmadik, míg gímszarvasból a 
második hellyel büszkélkedhetünk. 

a. cs.
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a klimatikus adottságokat, a termő-
helyet és az Alföld vízkészletét 
számba véve, az ország képes 

lenne teljes hazai rizsfogyasztását meg-
termelni. Ötvenezer tonnára tehető rizsfel-
használásunk több mint 90 százaléka mégis 
importból származik. Mit lehet tenni azért, 
hogy újra kihasználjuk a rizstermesztésre 
jól bevált kötött-szikes talajú területeket?

dÍJak, PuBlikációk
A válaszokért a Körösök mentére, Szar-
vasra indultunk, ahol évtizedek óta kutat, 
oktat, nemesít Simonné	Kiss	Ibolya agrár-
mérnök, címzetes egyetemi tanár. Röszkén, 
híres paprikatermesztő vidéken született 
1929-ben, de egyetemi tanársegédként 
már 1956-ban rizst vetett, ezt választotta 
aspiránsi kutatásaihoz a Szegedi Mező-
gazdasági Kutató Intézet úttörő rizskuta-
tói, Obermayer Ernő és Somorjai Ferenc 
irányításával. Azóta megismerte minden 
csínját-bínját ennek a gabonafélének. Az 
ötvenes évek végén a rizzsel kapcsolatos 
kutatások átkerültek a szarvasi Öntözési 
Kutatóintézetbe. Azóta dolgozik itt.

Simonné Kiss Ibolya 1962-ben szerezte 
meg a kandidátusi címet. A továbbiakban 
az agrotechnika- és fajtajavítást egyaránt 

Ötezer liter víz 
egy kiló rizsben

Két emberöltő alatt a magyarországi rizstermesztés területe megtízszerező-
dött, majd annak a huszadrészére apadt. Vajon mivel magyarázhatók ezek a 
szélsőséges, a termelők számára drámai változások? A jelenség annál is inkább 
elgondolkodtató, mert hazánk a rizstermesztés északi határán fekszik, s az itt 
termett rizs minőségét már az 1900-as években kiválónak, a nemzetközi hírességű 
karolina rizsfajtánál is jobbnak értékelték az európai piacokon.
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fontosnak tartva folytatta a rizskuta-
tást, egyidejűleg koordinálta a hazai és 
nemzetközi rizskutató műhelyek együtt-
működését. Munkásságát számos hazai 
és nemzetközi díjjal ismerték el. Írásai 
számos hazai és nemzetközi kiadványban 
jelentek meg; közöttük „A rizs termeszté-
se” című kézikönyv, melynek szerkesztője 
és írója (1983). 

– Két újabb nemesítvényem állami 
fajtaminősítésre való bejelentésének ten-
nivalói, a termelésben szereplő fajtáim 
fenntartása, bázisvetőmagjuk előállítása, 
valamint az üzemi termelésük figyelem-
mel kísérése teszi zsúfolttá napjaimat.

kuBikusok eZrei
–	Mikor	 kezdődött	 a	 rizs	magyarországi	
története?

– A törököknek kedvelt eledele volt, 
de a mai napig nem bizonyítható, hogy 
termeltek is rizst nálunk. Tény viszont, 
hogy kiverésük után a Bánátba és Bácskába 
betelepülő olaszok kezdték termeszteni. 
Az elnéptelenedett vidék ehhez bővében 
volt területnek és víznek is. II. József 
adókedvezményekkel ösztönözte a rizs-
termesztést. A fő termőterületek Trianon 
után a határokon kívülre estek, északabbra 
kellett kialakítani rizsföldjeinket. Szarva-
son a középfokú Gazdasági Tanintézet (ma 
főiskola) minta-öntözőtelepén 1935-től 
tanulmányozták és tanították a rizster-
mesztést.
–	Mivel	a	rizs	nálunk	nem	őshonos,	elég	

változatosan	alakult	a	sorsa.
– Kudarcok is kísérték a próbálkozá-

sokat, de mert a lakosság egyre inkább 
megszerette, rizsre szükség volt, és a 
hazai termelés mindig adott valamiféle 
biztonságot. A második világháború után jó 
ideig devizakímélő, devizatermelő ágazattá 
vált a nyugat-európai kivitelt is produkáló 
rizstermesztés. Nem véletlen, hogy ösztö-

nözték a termőterület növelését. Az 1946-
os 4-5 ezer hektárról 1955-re párját ritkító 
gyorsasággal 50 ezer hektárra emelkedett a 
vetésterület, s a jobb években megtermett, 
ami a hazai konyhákba kellett. Kubikosok 
ezrei építették a vízvezető és lecsapoló 
csatornákat. E művek megépítésével más 
növények hozamát is fokozni lehetett ön-
tözéssel. A rizstermesztésben különösen 
a Dunghan Shali fajta felelt meg a hazai 
éghajlati adottságoknak. Elárasztották a 
földet, a magot megáztatták és kézzel, na-
gyobb területekre repülővel szórták vízbe. 
Sajnos éppen 1955 termését a Piricularia 
nevű kórokozó gomba teljesen tönkretette. 
Átlagban hektáronként 40 mázsa helyett 
800 kiló termett! Erről beszélgettek akkor 
az emberek a szegedi és pesti villamosokon 

A rizs nagyasszonya
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Betakarítás

is, mindenki szakértővé vált abban, hogy 
hogyan kellett volna megelőzni a bajt. 
–	S	mit	tettek	a	valódi	szakemberek,	a	

nemesítők?
Számos elemzés, okfeltárás eredményét 

mutatták be konferenciákon, s leginkább 
az egyfajtás termesztést hibáztatták. A 
nemesítéssel nem lehet megállni. Rengeteg 
szempontot kell figyelembe venni. Alkal-
mazkodjon a fajta az adott klímához, és 
biztonsággal beérjen, de bírja a tavaszi és 
augusztusi lehűléseket, legyen továbbá el-
lenálló a betegségekkel szemben, és persze 
teremjen bőven. Végül ne legyen törékeny 
a hántolás-csiszolás során, s legyen jó 
íze és konzisztenciája a főzéskor, olyan, 
amilyenre vágynak a magyar emberek. 
Több évben, több fajtával bebizonyítottuk, 
hogy nálunk is megtermelhető a felsorolt 
kívánalmaknak megfelelő 6-8 tonna rizs 
hektáronként. Az országos átlag azonban 
gyakran ennek csak fele a technológiai 
és klimatikus anomáliák miatt. Emiatt 

évről évre csökkent a terület. A 80-as 
években már csak 15 ezer hektár volt, a 
90-es években 5 ezer, s mire beléptünk az 
Európai unióba, 3222 hektár kvótánk lett, 
de ezt sem tudjuk kihasználni. Több száz 
hektáron vadrizst, más néven indián rizst 
is termelnek – amit leginkább fehér rizzsel 
keverve lehet kapni a boltokban.

dáma, sandora, Janka
–	Kik	azok,	akik	mégis	látnak	fantáziát	a	
rizstermesztésben?

– A 60-as években közel hatvan rizster-
melő gazdaság volt, közülük számos több 
ezer hektár rizstermőfölddel rendelkezett. 
A Szarvasi Állami Gazdaságnak összesen 
csaknem 4000 hektár szakszerűen épített 
rizsföldje volt. Ma jobbára a régi rizsföl-
deken a Körösök mentén – Békés, Vésztő, 
Köröstarcsa, Csárdaszállás, Mezőtúr, Szar-
vas városok területén –, a Tisza völgyében 
pedig Kisújszálláson mindösszesen 2600-
2800 hektáron folytatják a rizstermesztést. 
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Az utóbbi településen működő Nagykun 
2000 Zrt. a Rizstermesztők és Feldolgozók 
Országos Szövetségének a központja is. 
Ott három fajtám (Dáma, Sandora, Janka) 
termesztését folytatják nagyobb területen. 
1300 hektáros rizsterületükből évente 
750-850 hektáron vetnek és aratnak rizst, 
4-5 tonnás eredménnyel. A termést maguk 
dolgozzák fel korszerű rizshántolójukban, 
kiváló minőségben.

nagyon egésZséges
–	A	 boltok	 polcain	 egyre	 gazdagabb	 a	
kínálat.

– Igen, ez örvendetes, mert a rizs, 
kimondottan a barnarizs, nagyon egész-
séges; több betegséget megelőző, gyó-
gyító gluténmentes gabonaféle. Sokféle 
minőségben és feldolgozási fokon lehet 
megvásárolni – többnyire importból – ki-
lónként 200-800 forintig. A kereskedelem 
liberalizálásának következményeként 
ömlik az import az országba Olasz-, és 
Spanyolországtól Thaiföldig. Az ázsiai 
árukínálatból illatos vagy aromás rizs is 
vásárolható. 
–	Hogyan	 lehetnek	 versenyképesek	 a	

hazai	termelők?
– A rizs világviszonylatban a legproduk-

tívabb gabonaféle. A csúcstartó a Fülöp-
szigetek, ott többszöri aratással 20 tonnánál 
is többet aratnak hektáronként. De nem 
kell ilyen messzire menni: a meghatározó 
európai rizstermelő országok hektáronként 
2-3 tonnával többet termelnek, mint mi, és 
jelentős kedvezményeket élveznek velünk 
szemben. Tömegáruban tehát nem lehetünk 
versenyképesek. Azon kell törni a fejünket, 
hogy hogyan tudunk különleges és/vagy 
funkcionális, az átlagnál magasabb áron 
is keresett és eladható terméket kínálni. A 
termésátlag növelésére és a költség csök-

kentésére egyaránt van termesztői tartalék. 
Emellett sok múlik azon is, hogy magas 
legyen a termék kihozatala. Ahhoz, hogy 
száz kiló nyers rizsből elő tudjunk állítani 
65-70 kiló fehér árut, prímán kell szárítani. 
Több gazdaság műszaki fejlesztésbe is kez-
dett, például rizsszárítót és hántolót vásá-
roltak Olaszországból. A magyar termékek 
alig jelennek meg az áruházláncok polcain 
– ez az áru értékének jobb propagálásán 
is múlik. Biztató a több és több igényes 
vásárló, akik kezdik előnyben részesíteni 
azt a rizst, amelyről tudható, hogy hol 
termelték, milyen céllal, és miben jobb, 
mint az import.

keVeseBB önTöZéssel
–	Mennyi	termés	fedezi	a	költséget,	s	mek-
kora	nyereségre	lehet	számítani?

– Jelenleg Magyarországon 2,5-3,5 ton-
na rizs árába kerül a termelés. Ezt legalább 
két tonnával felül kell múlni a megfelelő 
profithoz. A jövedelmezőség természetesen 
több tényezőtől függ, a költségráfordítás-
tól, a termésátlagtól, a nyersrizs árától és 
a támogatás mértékétől, végül a fajták 
szerepét sem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Nekem – nemesítő társakat is bevonva – 12 
fajtát sikerült előállítanom. Csak az utób-
bi évtizedben felmerülő kívánság, hogy 
kevesebb vízfelhasználással lehessen rizst 
termelni. Árasztó öntözés nélkül esőszerű 
vagy egyéb öntözéstechnológiával 40-
50%-os vízmegtakarítás is elérhető speciá-
lis fajtáinkkal. S ez nem csekélység. Tudja 
mennyi víz szükséges egy kiló fehér rizs 
megtermeléséhez? Három-ötezer liter, attól 
függően, hogy mennyi a terméshozam. S 
hiába van az Alföldön nagy vízkészlet, az 
ára többszörösére nőtt, s még a tisztasága 
sem dicsérhető.

B. g.
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a csillaGos éGbolt rezervátuma a zselicben

Ki látta a Tejutat?
Ijedten telefonáltak a Los Angeles-iek 

a katasztrófavédelemhez, amikor a 
városban hirtelen kialudtak a fények, 

és az égbolton valami fehér tűnt föl 
sávokban. Meteorraj, ufók, valami ször-
nyűség. Nem tudták a szerencsétlenek, 
hogy a Tejutat látják teljes szépségében. 
Inkább szerencsések, akik egy egész város 
áramszünetét élhetik át, s megpillanthatják 
lakóhelyünket, a galaxist. Milliárdnyi 
csillag, fényesen ragyogva, néhol olyan 
sűrűn, mintha a tejföl ömlött volna ki a 
tejcsarnokból hazafelé. Persze, erről csak 
olvas az ember, vagy fotók alapján próbálja 
elképzelni, esetleg fölrémlik benne egy 
tiszta erdélyi éjszaka. 

Vannak még Helyek
Erdélyben vannak még olyan helyek, a 
Hargitán például, ahová semmilyen ci-
vilizációs fény nem jut el, s az erdei lak 
megközelítéséhez egyébként szükséges 

elemlámpát ki lehet kapcsolni. Nehéz 
szavakba önteni a látványt: nincs égbolt, 
nincs feketeség, csak kisebb-nagyobb, erő-
sebb-gyöngébb fényű csillagok milliárdjai 
vannak. Olyan mélység, olyan végtelenség, 
ami többet mond az összes fizika- és mate-
matikaóránál. Sajnos, messzire kell utazni 
ahhoz, hogy az ember láthassa azt, ami a 
feje fölött van. 

isTenadTa söTéTség
Civilizációs ártalom ez is, a fényszennye-
zettség, amellyel eltakarjuk magunk elől a 
természet szépségeit. Az este mesterséges 
fényei többnyire persze szükségesek, 
a közlekedés, a közbiztonság miatt, a 
díszkivilágítás épített környezetünk nagy-
szerűségét hangsúlyozza ki, de lehetnénk 
figyelmesebbek. Például az állatokkal, akik 
egyébként remekül látnának az istenadta 
sötétségben, így viszont megzavarja őket 
az éjszakai fény, össze-vissza röpdösnek, 
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eltévednek, fölborul a biológiai rendjük. 
Azon az élőhelyen, amely éppúgy az övéké 
is. S ki tudja, lehet, hogy ők is szívesen 
bámulnák a csillagokat.

sZéPséges éJsZakák
Bámulnák, de az emberek összeszeny-
nyeznek mindent. Földet, vizet, levegőt, 
égboltot. Attól függően, hogy mennyien 
laknak s mennyi fényt használnak, tűnnek 
el a csillagok a szemünk elől. A csilla-
gászok azt az éjszakát is szennyezettnek 
ítélik, amelyben a mesterséges fény a ter-
mészetesnek tíz százalékára rúg. Egy olasz 
intézet ezen alapérték szerint föltérképezte 
Európát, s Magyarországról az derült ki, 
hogy teljes lakosságunk e küszöbérték 
fölötti fényességű éjszakák részese. A Tej-
utat a magyarok 37 százaléka nem láthatja, 

47 százalékuknak pedig olyan világosak 
az éjszakák, mintha állandóan a telihold 
világítana. Ezek az adatok tiszta időjárás 
esetén érvényesek, ha szmog van, a helyzet 
még siralmasabb. Az Egyesült Államokban 
a legrosszabb a helyzet. Területének 81 
százalékán még a telihold fényét is elho-
mályosítják a civilizáció fényei. Nem csoda 
hát, ha az amerikaiak katasztrófát látnak 
áramszünet esetén. 

mindenki segÍTHeT
A csillagászok és a környezetvédők régóta 
harcolnak azért, hogy erre a veszélyre is 
fölhívják a figyelmet. Néhány éve már a 
diákokat, családokat is bevonják abba az 
akcióba, amelyben mindenki megmérheti, 
hány magnitúdós – milyen fényerejű – a 
lakóhelyén látható csillagok közül az Orion 

MeLyIK A LeGFényeseBB?

A magnitúdó az égitestek fényességének meghatározására szolgáló csillagászati 
mértékegység. A skálát az ókori görögök találták ki; valószínűleg Hipparkhosz, 
valamikor Kr. e. 150 táján. A szabad szemmel látható csillagokat 6 fényességi 
osztályba sorolták, a legfényesebbet elsőrendűnek (egy magnitúdósnak) nevezték 
el, a leghalványabbakat hatodrendűnek. Ezen a skálán tehát a kisebb szám fénye-
sebb csillagot jelent.  

A modern idők csillagászai műszereik segítségével finomították a görögök 
rendszerét. Úgy döntöttek, hogy 5 magnitúdó ugrás 100-szoros fényességkü-
lönbségnek fog megfelelni. (Tehát egy 1 magnitúdós csillag 100-szor fényesebb 
egy 6 magnitúdósnál.) Ebből látszik, hogy 1 magnitúdó különbség kb. 2,5-szeres 
fényességkülönbséget eredményez: egy 3 magnitúdós csillag kb. 2,5-szer fénye-
sebb egy 4 magnitúdósnál, egy 4 magnitúdós csillag kb. 2,5-ször fényesebb egy 5 
magnitúdósnál, és így tovább.

A különösen fényes égitestek, mint például a Nap, illetve a csak távcsővel 
megfigyelhető halvány objektumok miatt ki kellett terjeszteni az eredeti 5 fokozatú 
skálát. Negatív értékeket és hatnál nagyobb számokat vezettek be (a Szíriusz, az 
esti égbolt legfényesebb csillaga –1,4 magnitúdós). A legnagyobb távcsövek akár 
30 magnitúdós, sőt még ennél is halványabb objektumokat képesek regisztrálni, 
szabad szemmel (távcső nélkül) legfeljebb 6-7 magnitúdós csillagokat vehetünk 
ki az égbolton. (forrás:http://fenyszennyezes.csillagaszat.hu)
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öve. A könnyen fölismerhető csillagképben 
az öv három ékkövét veszik alapul, azért, 
hogy a mérések a Föld különböző pontja-
iról egyformán értékelhető adatokat adja-
nak. Az évenként ismétlődő mérésben bárki 
részt vehet, csak internet kell hozzá, még 
szakértelem sem kell, egy apró, élvezetes 
betanítás után mindenki játszhat és segíthet 
az égbolt fényszennyezettségének alapos, 
részletes föltérképezésében. 
(http://fenyszennyezes.csillagaszat.hu/
globe_at_night/gan_index.html) 

nemZeTköZi össZefogás
A magyarok aktívan vettek részt az elmúlt 
évek nemzetközi akcióiban, s méréseik 
alapján ki is rajzolódott a magyar égbolt. 
Ezen is látszik, hogy hazánkban a Zselic-
ben láthatók a legfényesebben a csillagok. 
A Magyar Csillagászati Egyesület kezde-
ményezésére világítástechnikai, természet-
védelmi és turisztikai civil szervezetek, 
többek között a Duna–Dráva Nemzeti Park, 
a Zselica Szövetség és a MEE Világítás-
technikai Társaság arra szövetkezett, hogy 
itt létrehoz egy csillagoségbolt-rezervátu-
mot. Mert már úgy állunk, hogy  értékein-
ket, a sötét égboltot, a fényes csillagokat 
el kell különíteni, védeni kell, ritkaságnak 
kell tekinteni. Pedig, ha valamiből sok van, 
az éppen csillag az égen.

Nem véletlen, hogy egy világítási 
cég is részt vesz a kezdeményezésben. 
Szakértők szerint nagyon sokat javítana 
a helyzeten, ha például az utcai lámpák 
nem szórnák a fényt mindenfelé, hanem 
csak célirányosan az útra. A díszvilágítás 
is lehet diszkrét, célirányos. A megoldás 
sem bonyolult, szemellenzőt kell tenni a 
lámpatestekre, hiszen fölfelé teljesen fölös-
leges és energiapazarló világítani. Persze 

a kezdeményezésben részt vevő világítás-
technikai szakembereknek több ötletük is 
van, a zselici rezervátum létrehozásában 
pedig segítségére van a szövetkezőknek 
egy nemzetközi ajánlás. A Nemzetközi 
Sötét Égbolt Szövetség (angol neve után 
IDA) kritériumrendszere alapján a térség-
ben felmérték a fényszennyezettséget, s 
a zselici éjszaka ezüst minősítést kapott. 
(Az arany szintet csak a Föld lakatlan 
területei ütik meg.) Aki látni szeretné az 
ezüstös éjszakákat, akár csillagászokkal, 
szakértő idegenvezetéssel is tehet túrákat 
Európa első csillagoségbolt-parkjában. A 
világelső csillagrezervátumot az Egyesült 
Államokban, utahban nyitották meg. 
(Az angol sötét égbolt helyett a magyar 
csillagászok szebbnek találták a csillagos 
égbolt nevet.)

JogsZaBályok aZ égBolTról
A cseheknél, a szlovénoknál léteznek a 
csillagos égboltot védő rendeletek, nálunk 
a természet védelméről szóló 1996. évi 
törvénybe 2008-ban került be egy óvatos 
passzus: „védett természeti területen a 
helyhez kötött kültéri mesterséges meg-
világítást külterületen, illetve beépítésre 
nem szánt területen – a közcélú közlekedési 
létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez 
szükséges megvilágítástól eltekintve – úgy 
kell kialakítani, hogy a védett vagy a kö-
zösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, 
veszélyeztesse, károsítsa.” A szakemberek 
többet vártak, de örülnek az áttörésnek, az 
első paragrafusnak. S várják a többit. Mert 
azt gondolják, hogy az égbolt, a csillagok, 
a Tejút, lakóhelyünk, a galaxis kulturális 
örökségünk része. S ezért vigyáznunk kell 
rá. Hogy lássuk, láthassuk. 

Jakubovits anna  
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mi csak nézzük a tévében, olvas-
suk az újságban, hogy micsoda 
pusztítást végez egy-egy ilyen 

természeti felindulás. Elszörnyülködünk 
rajta, s még bele is gondolunk, milyen 
lehet nekik most. Ha jobban figyelünk, 
rájövünk, semmit sem tudunk igazán a 
problémáikról, nem tudjuk, mit kéne ten-
nünk földrengés esetén. Merre fussunk, ha 
közeleg a tornádó? Honnan tudjuk, hogy a 
tenger kitörni készül? Egyáltalán, mi törté-
nik például lávaömlés idején? Lassan ideje 
foglalkoznunk ezekkel a dolgokkal is. Az 
utóbbi években mi 
is ízelítőt kaptunk a 
természet sötétebb 
természetéből. Árvíz 
Felsőzsolcán, torná-
dó Mezőkövesden, 
földrengések Mis-
kolcon, löszfalomlás 
Pakson. Egyre gyak-
rabban, egyre több 
szerencsétlenség. 

A legnagyobb ér-
deklődést, a legtöbb 
híradást 2010-ben 
az izlandi Eyjafjalla-
gleccser alatti vul-
kán március 20-i 
kitörése váltotta ki. 

SAKKBAN	TArT	MINKET	A	TErMéSZET

Égszakadás, földindulás
szerencsések vagyunk, amiért olyan helyen lakunk, ahonnan nem tudósít nap 
mint nap a BBc. magyarország szerencsés helyen fekszik, földrengések nem 
sűrűn fordulnak elő, nincsenek tűzhányóink, tenger híján cunami sem. Klímánk 
irigylésre méltó, négy évszak váltakozik benne, éjszaka sötét van, nappal világos. 
attila és árpád jó helyen kötött ki.

Nem véletlenül, hiszen maga a jelenség 
is rendkívüli volt, de hatása szinte példát-
lan. A kitörés megbénította Európa egész 
légi közlekedését, ezzel több milliárdos 
veszteséget okozva a légitársaságoknak, 
az utasoknak. A légikikötők várótermei-
ben hazavágyó emberek százai töltöttek 
napokat.

Nem kevés kárt hagyott maga után Iz-
landon sem ez a természeti csoda, hiszen a 
láva egy illóolajoktól (gázoktól és gőzök-
től) megszabadult magma, kőzetolvadék, 
amely kitöréssel, akár 700-1200 Celsi-

us-fokosan kerül a 
felszínre. Ami útjába 
akad, azt elégeti. Az 
izlandi vulkán útjá-
ból több települést 
ki kellett üríteni. 
Ezek a települések 
sokáig lakhatatla-
nok maradnak. De 
az izlandiak tudják, 
hogy hol élnek, s 
nem csodálkoznak. 
Bár megszokni nem, 
megérteni lehet a 
katasztrófákat. Azt, 
hogy a természet erő-
sebb nálunk. A világ 
közlekedésében e 

Földrengéskor	legcélszerűbb	kimene-
külni	az	épületből	két	rengés	között.	
Amennyiben	ez	nem	lehetséges,	egy	
masszív	berendezési	tárgy	alatt	(asz-
tal,	ágy)	vagy	legvégső	esetben	erős	
falak	találkozásánál	a	sarokban	kell	
összekuporodni	és	védeni	magunkat.	
Menekülés	 közben	 liftet	 használni	
szigorúan	tilos,	a	felvonó	szerkezete	
ugyanis	 deformálódhat,	 a	 liftben	
ragadt	személyek	kimenekítésére	elég	
kevés	az	esély.
Ha	 hurrikán	 közeledik,	 annyit	

tehetünk,	hogy	a	pincébe	vagy	más	
mély	építménybe,	alagútba,	metróál-
lomásra,	bunkerba	menekülünk.	
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márciusi kitörés okozta a legnagyobb 
kárt, de a legpusztítóbb izlandi vulkán-
kitörés 1783. június 8-án kezdődött. Ez 
volt a második legszörnyűbb bolygónk 
történelme során a Vezúv kitürése után. 
Az izlandi Laki vulkán lávája 1400 méter 
magasra szökött, 8 hónapon át volt nyitva 
a kráter, amely ontotta magából a magmát, 
az olvadt kőzetet, amelynek mennyisége 
megközelítette az Amazonas torkolati 
vízhozamát. Juhok és szarvasmarhák 
százezrei hullottak el a gázoktól, a láva 
útjában egy szál fű sem maradt. Éhínség 
következett, Izland lakosságának negyede 
éhen halt. A Srí Lanka-i cunami (szó sze-
rinti jelentése: „cu”: part, „nami”: hullám, 
vagyis parti hullám)	 2004 karácsonyán 
több mint harmincezer áldozatot követelt 
és egymillió embert tett hajléktalanná. 
Indonézia keleti partjait egy kilences 
erősségű földrengés rázta meg, és a tekto-
nikus lemezek mozgása óriás hullámokat, 
szökőárt gerjesztett. A cunami, bár semmit 
sem hagy maga után, mégis túlélhető, ha 
fölkészültek vagyunk, s ha figyelünk a 
körülöttünk lévő világra. „A tenger mo-
rajlása hirtelen halálos csönddé változott, 
a víz pedig szokatlan távolságba vonult 
vissza, szinte erőt gyűjtött.” Így emlékez-
ve a földrajzórán tanultakra egy diáklány 
megmentette több száz ember életét, 
amikor élőben találkozott a jelenséggel. 
Aggályát megosztotta szüleivel, akik 
azonnal cselekedtek. Srí Lanka már ismét 
lakható, de az újjáépítés és a renoválás 
rengeteg munkába, pénzbe került. 

A történelem legpusztítóbb termé-
szeti katasztrófájának tartják az 1556-
os földrengést, mely Kínát rázta meg. 
Shaanxi tartományban a Hua-hegynél 
nyolcas erősségű volt, és 97 megyében, 
ezer kilométeres körzetben éreztette a 
hatását. Az ott élő emberek 60 százaléka, 
nagyjából 830 ezer ember veszítette éle-
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tét. Az áldozatok száma azért volt olyan 
magas, mert az emberek löszfalakba vájt 
lakásokban laktak, s ezek mint kártyavár 
omlottak össze az igen erős rengésekkor. 
Az utórezgéseket még fél évvel később is 
érezni lehetett. 

Mindent elpusztító katasztrófát okozott 
2005 augusztusában a Katrina hurrikán, 
amely a Bahama-szigeteknél egyes foko-
zatból ötösre, a legmagasabbra kapcsolt, s 
úgy csapott le New Orleansra. A hatalmas 
árvíz 1500 ember életét követelte, a város 
80 százalékát pusztította el teljesen. A 
helyreállítás a mai napig tart. 

Budapesten a legmegrázóbb időjárási 
katasztrófa a 2006. augusztus 20-i orkán 
erejű vihar volt, amely négy halálos áldo-
zatot követelt. Tömeges hisztéria és pánik, 
több száz sebesült, szervezetlenség.

Mi nem vagyunk akkora veszélyhely-
zetben, mint más országok, kontinensek, 
mozgó tektonikus lemezek fölött lakók. 
De ki tudja? Néhány évtized, és akár a 
globális felmelegedésnek köszönhetően, 
akár a Föld állapotának rohamos romlása 
miatt ükunokáink ugyanezzel már nem 
biztos, hogy dicsekedhetnek. Nekünk 
sem szabadna elfelejtenünk, hogy minden 

Izland a Föld egyik legfiatalabb szárazföldje, csupán 16 millió éves, ifjonc, és még 
növésben van. Az egész szigetet keresztülszeli egy hasadék, amely két részre osztja 
az országot. Ez egyben két kontinen-
tális lemez határvonala is. Az ország 
egyik fele az észak-amerikai lemezen, 
a másik az eurázsiai lemezen terül 
el. A kettő folyamatosan távolodik. 
Bár nem hangzik soknak, Izlandon 
mindent ez az évi 25 milliméteres 
elmozdulás határoz meg. A folyamat 
még csak nem is egyenletes. Az időn-
kénti nagyobb elmozdulásokat földrengések kísérik. Ez magyarázza a vulkánok 
kitörését és a talaj fortyogását, gőzölgését is. 

1982-ben	 a	British	Airways	Auszt-
ráliába	 tartó	 járata	 belerepült	 egy	
indonéziai	 vulkán	 hamufelhőjébe.	
Az	utasok	az	ablakon	át	látták,	hogy	
a	hajtóművekből	 lángok	csapnak	ki,	
és	a	gépet	kísérteties	ragyogás	veszi	
körül.	Az	utastér	mintha	 füsttel	 telt	
volna	meg.	A	gép	tehetetlenül	zuhant.	
Egyszer	csak	beindultak	a	hajtóművek,	
és	a	csodával	határos	megmenekülés	
után	a	 személyzet	minden	utast	 sér-
tetlenül	juttatott	vissza	a	földre.	Akik	
az	eset	kivizsgálása	során	a	gépet	ta-
nulmányozták,	megdöbbentek	a	károk	
láttán.	A	gép	burkolata	és	a	hajtómű-
vek	lapátjai	is	súlyosan	megsérültek.	
A	hajtómű	belsejét	a	ragacsos	hamu,	
a	megolvadt	és	megszilárdult	vulkáni	
anyag	 vastag	 rétege	 borította,	 s	 a	
gépet	 csupán	a	hihetetlen	 szerencse	
mentette	meg.

szépsége és csodája ellenére, a természet 
sakkban tartja az emberiséget. Minket, 
magyarokat is.

cs. n.



TuDOMÁNY, TECHNIKA

	 Kincses	Kalendárium		 ��0		 a	2011-es	esztendőre

Lesz-e	nekünk	világvége?
A	világvégék	állítólag	rendre	több	napos	sötétséggel,	lávaesővel	járnak,	égszakadás,	
földindulás,	füst,	sötét,	büdös,	kihalnak	a	dinók,	szóval	minden	rossz	szembejön,	ami	
egyébként	is,	csak	másképp.	Ezt	persze	nem	hiteles	beszámolókból	tudjuk,	mert	a	
világvégékről	nincsenek	hiteles	források.	Egyfelől	azért,	mert	a	világvégét	nem	lehet	
túlélni,	másrészt	minden	jóslat	ellenére	ilyen	eseményre	eddig	nem	került	sor.	Azért	
a	Föld	sorsában	történtek	meglehetősen	vészjósló	események,	amelyek	súlyosan	
fenyegették	a	planéta	jövőjét.	Hiszen	volt	jégkorszak,	becsapódtak	mindenféle	űrbéli	
égitestdarabok.	Voltak	hatalmas	cunamik,	földrengések,	a	légkört	elhomályosító	vul-
kánkitörések.	robbant	már	fel	atomerőmű,	évtizedekig	fenyegetett	nukleáris	háború.	
csoda-e,	ha	sokan	a	világvégétől	félnek?	Arról	nem	is	beszélve,	hogy	néhány	kicsi,	
bár	nem	kevés	hívőt	számláló	egyház	is	riogat	ezzel	a	lehetőséggel.
A	tény	azonban	mégiscsak	az,	hogy	vagyunk	itt	hat	és	félmilliárdan	világvégtelenül.	

ígérték	már,	hogy	az	utolsó	apostol	halála	előtt	lesz	valami	katasztrófa,	meghalt	
szegény	rég,	s	mégse	történt	semmi,	1524-re	óriási	özönvizet	vártunk,	aztán	száz	
évvel	későbbre	vártuk,	mondták	a	jósok,	hogy	elszámolták	magukat,	az	esőnapon	
viszont	aszály	tombolt.	Lemaradtunk	már	a	gízai	piramisok	állásából	kiszámított	
1881-es	világvégéről,	és	Nostradamus	hiába	hitegetett,	hogy	1999-ben	véget	ér	
minden,	jön	az	égi	terrorkirály	és	lecsap.	
Trendi	volt	az	ezredforduló	a	számítógépes	mumussal:	komolyan	fontolgatta	a	

nagyvilág,	hogy	a	nullák	és	egyesek	világába	hogyan	illesztik	be	a	2-est	a	matema-
tikusok	2000	első	napján.	Már	nem	emlékszem,	hogyan	oldották	meg.
A	számok	szerencsére	mindig	kéznél	vannak,	s	a	világ	matematikailag	kábítható	része	

hajlamos	az	efféle	misztikára.	Most	a	maják	naptárja	a	menő,	elég	bonyolult	ahhoz,	
hogy	ne	lehessen	követni.	Úgy	kezdődik,	hogy	van	benne	18	hónap,	az	egyik	ötnapos,		
mindegy,	a	lényeg	röviden	a	világ	keletkezésének	dátuma	0	baktun,	0	katun,	0	tun,	0	
vinál,	0	kin	volt	(a	mi	naptárunk	szerint	ez	az	időszámításunk	előtti	3114.	augusztus	11-
én,	szerdán	volt).	A	vége	pedig	12	baktun,	19	katun,	19	tun,	17	vinál,	19	kin,	azaz	2012.	
december	21-én	lesz.	Látványosabban:	21.12.	2012.	De	az	csak	azért	érdekes,	mert	a	
következő	napon	a	maják	újra	0.0.0.0.0-át	írnak	a	naptárban,	hiszen	addigra	eltelik	a	
világ	kezdetétől	számított	13	baktun.	Vagyis	véget	ér	a	világ.	és	pont	pénteken.
Komoly,	ezt	cáfolni	kívánó	tudósok	tanácsolják,	hogy	a	maják	szombaton	írjanak	

13.0.0.0.1-et,	s	folytassák	a	számolást	bátran.	Szóval,	ez	a	világvége	is	veszélyben	
van.	érthetően.	Eddig	még	egyetlen	világvége	nem	esett	péntekre.	Mert	pénteken	már	
kicsit	hétvége	van,	s	nem	lehet	egyszerre	világvége	is.	Pénteken	nem	lehet	világvégét	
rendezni.	Pénteken	hétvégét	lehet	tartani,	bulikat	meg	partikat.	Nekem	például	már	
van	egy	meghívásom	2012.	december	21-re,	egy	világvége-afterpartira.	Készülök	
az	utóbulira	nagyon.	Vettem	egy	kekszet,	ami	2013-ban	jár	le,	s	írom	a	listát,	hogy	
mit	viszek	magammal	a	világvége	utáni	világba.	A	maja	naptárral	kezdem.

cs. J. n.
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a z első magasabb építmények 
értelemszerűen csak tornyok 
lehettek, az ember is látni akarta, 

amit elődei fönn, a fán ugrálva. Mindent 
kitalált, hogy még messzebbre, még tá-
volabbra, még magasabbra lásson, mert 
már elfáradt a nyaka a sok nyújtogatástól, 
és nem volt még föltalálva a magas sarkú 
cipő. Ezért épült meg a világ első tornya, 
az alexandriai világítótorony, az ókor 
hét csodájának egyike, amely nemcsak 
építménynek volt gyönyörű és mértékadó, 
hanem hasznosságát tekintve is méltányos. 
(Persze, a piramisok is bírtak magassággal 
és hasznossággal, ám azokat most nem 
taglaljuk, mert ők nem tornyok.)

Gyönyörű és HAsznOs
Pharosz egyiptomi szigetet gát köti össze a 
szárazfölddel, ezáltal kettős kikötője az ak-
kori fővárosnak, Alexandriának. Zátonyok, 
erősen szabdalt, sziklás partszakaszok 
között szükség volt valami biztatóra, egy 
fényre, egy jelre, egy messziről is látható 
állandóságra a folyton változó tengeren, 
hogy a matróz hajója bizton eljusson a 
kikötőbe. Nagy Sándor halála után pa-
rancsnoka, Ptolemaiosz Szótér, aki átvette 
tőle a hatalmat Egyiptomban, s aki tanúja 
volt Alexandria fővárossá alakulásának, 
időszámításunk kezdete előtt 290 körül 
belekezdett egy torony építésébe. A mun-

magasra törni, kiemelkedni, vetélkedni, közeledni, kapaszkodni, virtuális talpa-
kat csiklandozni, a végtelenbe kukkantani – lázító hiúság és őrjítő kíváncsiság. 
tornyok építőelemei.

HÁZ,	AMELy	ALAPJA	éGNEK	éS	FÖLDNEK

Égbe vágyó tornyok

kálatokat már fia, Ptolemi Philadelphosz 
fejezte be. Az építész Euklidesz kortársa, 
Szósztratosz volt. 

A 120 méter magas épület (más forrá-
sok 115-135 méterre becsülik) segített a 
hajósoknak tájékozódni a tetejére szerelt, 
akár 50 kilométernyi messzeségben is 
fölfénylő tükrével nappal, éjszaka pedig a 
tetején rakott tűzzel. Éjszaka a messzelátó 
toronyból a csillagokat is meg lehetett 
figyelni, Arisztarkhosz, Eratoszthenész, 
Ptolemaiosz mászott föl a tetejére, hogy a 

A pharoszi torony
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csillogó, kicsi, kék tüzeket vizsgálja onnan. 
Az alexandriai világítótorony sokáig a vi-
lág legmagasabb épülete volt, közkedvelt, 
népszerű és híres, így képmása természete-
sen föltűnt néhány római pénzérmén.

a kegyelemdöfés
Mint mindennek, ennek a gyönyörű és 
hasznos csodának is a politika forgandósá-
ga vetett véget. Az arabok által megszállt 
ország fővárosa Kairó lett, az alexandriai 
messzelátó, tengerészeket navigáló, ámde 
fontosságát vesztett toronyban az összetört 
tükröt senki nem javíttatta meg, s éjszaka 
már senki nem bajlódott, hogy 120 méter 
magasba cipelje a partot jelző tűzhöz a 
rőzsét. Később, időszámításunk szerint 956-
ban egy kisebb, majd 1303-ban és 1323-ban 
nagyobb földrengések pusztították tovább 
az épületet. A kegyelemdöfést 1480-ban az 
egyiptomi mameluk szultán, Kájitbáj adta 
meg azzal, hogy Alexandria védelmének 
érdekében erődöt építtetett a világítótorony 
helyére annak köveiből. A világ csodájának 
kevés földi maradványát 1994-ben búvárok 
találták meg a város keleti kikötőjében. S 
bár mi már nem csodálhatjuk meg, mégis 
velünk él a phároszi világítótorony. Például 
a spanyol nyelvben, melyben a fáró szó 
világítótornyot jelent (hasonlóan nevezi a 
francia, az olasz), s az összes, azóta szép 
számban épült utód formájában, eszközei-
ben, hasznosságában, szépségében. Ott van 
az alexandriai minden világítótoronyban.   

Az alexandriai torony valójában nem 
torony volt, hanem zikkurát. Ez persze mit 
sem von le értékéből, mindössze mérnökök 
fontoskodása, mely szerint: a zikkurátok ki-
magasló építmények, az ókor mezopotámiai 
városainak, templomnegyedeinek központ-
jai, négyszögletes tömbökből álló, felfelé 
lépcsőzetesen keskenyedő tornyok. Minden 
emeletük más színű volt. Legfelső, szobának 
kiképzett helyiségükben őrizték az istenség 

szobrát. Leghíresebb közülük a babiloni 
zikkurát, mely az i. e. 2. évezred elején épült, 
s az i. e. 6. századi újjáépítéséhez fűződik a 
Bábel tornyáról szóló mítosz. 

Magyarul a zikkurát templomtorony, 
illetve toronytemplom, amely az istenséget 
rejti a csúcson. Ha így, ha úgy, a tornyok 
leghíresebbike bizton Bábel tornya, amely 
eredendően tehát a Marduk istennek 
szentelt templom tornya volt az Eufrátesz 
keleti partján, Babilon városának dombján. 
Hétemeletes, kilencvenegy méter magas, 
kilencvenegyszer kilencvenegy méter 
alapterületű, felső szintjén huszonegyszer 
huszonnégy méteres alapú, tizenöt méter 
magas torony, mely az időszámításunk 
előtti XVIII. században épült. 

A keletről bevándorlók már ismerték a 
téglát mint építőelemet, s a szurkot mint 
ragasztót, várost építettek egy égig érő 

A világítótoronyról a legtöbb infor-
mációt egy arab utazó, Abou-Haggag 
Al-Andaloussi hagyta az utókorra, 
segítséget nyújtva a modern régé-
szeknek az épület rekonstrukciójá-
ban. Az ő leírása alapján az épület 
háromszintes volt, a legalsó négyzet 
alakú, 55,9 méter magas,  belsejében 
hengerszerű üreggel. (Ezt egyfajta 
liftaknaként használták, itt jutottak 
a tűzhöz szükséges anyagok föl 
a toronyba.) A középső, 30 méter 
magas emelet nyolcszögletes alapon 
nyugodott, a harmadik szint pedig, 
amelynek alakja egy körhöz volt 
hasonlatos, 7 méter magasra tört. Az 
alappal együtt az egész épület 117 
méter magas volt, amely egy mai 
40 emeletes épületnek felel meg. Az 
épület tetejét Poszeidón, a tengerek 
istene, más források szerint Zeusz fő-
isten szobra díszítette. (sulinet.hu)
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toronnyal. Nevet adtak neki:  Étemenanki, 
azaz ház, amely alapja égnek és földnek. 
Ekkor az építmény még csak egy szen-
télyt hordozó terasz, a 3. évezredben 
kezdett nőni a toronytemplom, szin-
te mindenki hozzányúlt, aki arra járt: 
Tukulti-Ninurta,  Sargon és Asszurbanipál 
megostromolta Bábelt és feldúlta Marduk 
szentélyét, Étemenankit, Bábel tornyát. 
Az újbabiloni időben Nabopolasszar és II. 
Nabukodonozor átépíttette. Kürosz volt az 
első hódító, a perzsa, aki Nabukodonozor 
halála után, i. e. 539-ben elfoglalta a várost, 
és nem rombolt. Lenyűgözték a gigászi 
arányok. A perzsa Xerxész csak romokat 
hagyott maga után, Nagy Sándor ezekkel 
találkozott, amikor Indiából erre vonult. 

Hérodotosz, aki még fénykorában látta, 
így ír róla: „roppant	teraszokon	emelkedett	
a	 torony.	Nyolc,	 egymásra	 épített,	 egyre	
kisebbedő	tornya	van.	A	legkisebbiken,	fel-
hőkbe	törő	magasságban	a	szentély	foglalt	
helyet.	Arannyal	 bevonva,	 kék	 téglákkal	
díszítve.	Mélységes	kék	színben	ragyogtak	
a	szentély	zománcozott	téglái.” Valameny-
nyi babiloni városnak megvolt a maga 
zikkurátja, de egyik sem versenyezhetett 
Bábel tornyával. Nyolcvanötmillió téglát 
használtak fel az építkezéshez. A zikkurátot 

építő uralkodók nem maguknak építkeztek, 
hanem mindenki számára. Marduk, az isten 
szobra nyolcszáz talentumot nyomott (kö-
rülbelül 34 920 kg). 

a Hiúság PéldaBesZéde
S bár a régészek szerint a bábeli torony nem 
más, mint építészeti emlék, a művelődés-
történet egyik allegorikus meséje fűződik 
hozzá. I. e. VI. századi újjáépítésének 
történetét a Biblia örökítette meg, s emelte 
művészi magasságokba az égig törő torony 
példáján a hiúság, a nagyravágyás, a gőg 
példabeszédét. Az ószövetségben Mózes 
első könyvében olvassuk, hogy „Jertek, 
vessünk téglát és égessük ki jól, és lőn 
nékik tégla a kő gyanánt, s szurok pedig 
ragasztó gyanánt. És mondának: Jertek, 
építsünk magunknak várost és tornyot, 
amelynek teteje az eget érje, és szerezzünk 
magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az 
egész földnek színén!”

Tudjuk persze, hogy nem jött össze a 
projekt, Isten megharagudott a nagyravá-
gyókra, büntiből összezavarta a nyelvüket 
(a Bábel állítólag a héber balbél = összeza-
var igéből ered), hogy ne értsék egymást az 
építők, s így ne tudjon a torony fölépülni. 
Magyarázat ez arra, hogy miért tűnt mo-
numentális fénykorában is csonkának az 
épület, hogy miért beszél annyiféle nép any-
nyiféle nyelvet, hogy miért népesült be az 
egész Föld a szétszaladt munkásseregnek 
köszönhetően, s hogy miért kell manapság 
legalább három nyelven beszélniük a fris-
sen diplomázó építőmestereknek. 

Az eLsŐ IdŐMérŐ
Ma is látható viszont az első időmérő és 
időjelző torony, az athéni belvárosban álló 
szelek tornya. Nem vetekszik méreteiben 
az előbbiekkel, hiszen mindössze 12 méter 
magas, alapja egy nyolc méter átmérőjű 
nyolcszög, oldalai 2,8 méteresek.  Egy szír 

A bábeli torony
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csillagász, Andronikosz tervei alapján épült i. 
e. 47-ben az Akropolisz északi lejtője alatt, az 
agora mellett. Érdekessége, bár már tudjuk, 
hogy a torony, legyen templom, iránytű, föld-
beszúrt bot, biztos, hogy csillagász kerülgeti, 
használja, hát így a szelek tornya az időmérő 
eszközökben bővelkedett. Kívülről napórák 
szegélyezték, belsejében vízóra (klepszüdra) 
működött. Ezt tátott szájjal csodálták az utó-
dok, közben keresztelőszentélynek, dervisek 
templomnak is használták, a céljának méltó 
rekonstrukciót csak 1960-ban kísérelték meg. 
Hogy a nevének is eleget tegyen, a tetején 
álldogáló Tritón, aki tengeri isten, a széljá-
rásnak megfelelően lengette bronzpálcáját a 
szelek irányában. 

A vízóra, görögül klepszüdra jelentése: 
vízlopó edény. Vízórát már az ókori Mezo-
potámiában és Egyiptomban is használtak, 
Görögországban főként a bíróságokon 
alkalmazták, ugyanis a beszédekre for-
dítható idő hosszát a perrend írta elő. Az 
edények alján oldalt egy nyílás volt, az 

edénybe öntött víz ezen a kis résen folyt 
ki bizonyos idő alatt. A vízórák gyakran 
csonka kúp alakúak, ezért a víz magassága 
egyenletesen csökken bennük. 

Egy görög legenda szerint ennél a szélka-
kas szerepében tetszelgő istennél több köze 
van a  toronynak a szélhez. A perzsák elleni 
háború idején az athéniak Boreászhoz, a 
szelek királyához fohászkodtak segítségért. 
Boreász északot jelent, így az északi és 
északkeleti szeleken uralkodott, zsákjában 
őrizte őket barlangjában. A Xerxész elleni 
harcban persze kisegítette a görögöket, fizet-
ségül pedig egy királylány, a szép óreithüia 
kezét kérte, ám a papa, Erekhtheusz nem 
adta. Boreász így kénytelen volt elrabolni a 
királylányt, hogy, hogy nem, az északi szél 
segítségével. És még tornyot is építtetett 
saját maga emlékére, eme szelek tornyát. 
De emlékét idézi az Adriai-tengeren végig-
végigsöprő szél is, a bóra. 

Igazán kifizetődő buli volt segíteni a 
görögöknek, nem értem, miért ódzkodnak 
ettől sokan az Európai unióban.

J. a.

A	bibliai	leírás	párhuzamai	fellelhe-
tők	a	mezopotámiai	térség	hitvilágá-
ban	is.	Ur	III.	dinasztiájának	korából	
származik	egy	27	soros	töredék,	amely	
szerint	az	aranykorban:	„Az	egész	vi-
lág,	az	egész	emberiség	egyhangúlag	
egy	nyelven	(beszélt)	Enlillel...”	Egy	
Úr-Nammu	király	korából	származó	
3	x	1,5	m	sztélé	pedig	egy	bizonyos	
zikkuráttal	 (toronytemplommal)	
kapcsolatban	megjegyzi:	 „Ennek	 a	
toronynak	a	felállítása	igen	sértette	
az	összes	istent.	Egy	éjszaka	mindent	
leromboltak,	amit	az	emberek	addig	
építettek,	és	megakadályozták	a	mun-
ka	folytatását.	Az	emberek	szétszéled-
tek	mindenfelé,	és	idegen	nyelveken	
beszéltek.”	(biblia.hu)

A szelek tornya Athénban
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még a békés, barátságos jóslatok 
is a frászt hozzák az emberre. 
2050-re állítólag 9 milliárdan 

leszünk, ami sok, éppen hárommilliárd 
bűbájos csecsemő egyrészt, másrészt ne 
gondoljuk, hogy felelőtlenül lehet itten 
szaporodni és sokasodni. Kemény kuta-
tómunka ez az agrárszakembereknek, a 
tudósoknak, a várostervezőknek. Hol lesz 
annyi termőföld, hol lesz annyi trágya, 
öntözővíz, energia, hol lesz annyi gabona, 
hús, hol lesz annyi csokigyár? 

utódaink táplálása régóta foglalkoztatja 
a felelősöket. Az 1950-es években Kana-
dában fogalmazták meg először a teljesen 
zárt gazdaságok fogalmát, sőt mi több, a 
gyakorlatban is összehozták. Olyan zárt 
rendszerről van szó, amely kis helyen elfér, 
amelyben a vetőmagtól a kenyérgyártásig, 
az elléstől a rántott húsig minden együtt 
van, mindent önmaga állít elő, s nem kér 
energiát. A zöld ötletek sokasága mint spó-

FüGGŐLEGES	 VETEMéNyES	 éS	MALAcKOLóNIA

A jövő farmjai

ra szóródott szét a nagyvilágban. Manapság 
egy magára valamit is adó felhőkarcoló 
nem épül föl napelem, szélkerék nélkül, 
a családi házakban ma már a szennyvíz-
visszaforgató a trendi, s a lakóparkok 
komposztálójáról lassan kiderül, hogy mire 
is való. Az eddigi hasznos ötleteket kortárs 
tudósaink egy helyre terelik s fölturbózzák. 
Mert  már ma is sokan éheznek. 

FöLdtŐL eLruGAszKOdVA
A Föld népességének több mint a fele 
nagyvárosokban él, ahol egyre nehezebb 
megoldani az élelmezést, a vízellátást. Az 
ENSZ további adatai szerint a főképp a 
városok peremén nyomorgók száma 2020-
ra félmilliárddal nő. Nem őrült ötlet tehát a 
földtől elrugaszkodott élelmezési formákat 
modellezni. Az arizonai sivatagban 1991 
óta működik a Biosphere2 elnevezésű kí-
sérlet, amely egy ilyen önellátó gazdaságon 
kísérletezik. Az épületek egy Mars-béli 
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űrállomáshoz hasonlatosak, többféle földi 
éghajlatot, sivatagit, esőerdeit modellez-
tek, s termesztik az ezeknek megfelelő 
növényt, állatot, mindent, amire az ember 
táplálásához szükség van. A rendszer, az 
épületek zártak, önellátók, a szemetet újra-
hasznosítják, akár egy fantasztikus filmben, 
irányítható még az eső is. 

sZánTó lifTTel
A tornyok működnek, sikerük  több kutató 
fantáziáját meglódította. 2001-ben a hol-
land MVRDV-csoport építészei terveztek 
malaclakótelepet Rotterdamban. A hatszáz 
méter magas tengerparti toronyházak 7500 
négyzetméteres emeletein szaladgálnának 
vidáman a malacok, az erkélyen fák, kisebb 
ligetek jelentik a természetet, de a disznó-
ölésnek és a konzervgyárnak is van helye 
a 75 toronyház valamelyikében. Az elkép-
zelés előnye, hogy a kolónia bárhol fölépít-
hető, így lényegesen csökkenthető, vagy 
akár teljesen megspórolható a szállítás, a 

toronyházak kevesebb helyet foglalnak el, 
mint a földszintes ólak, így sokkal több 
helyen, akár nagyvárosok közepén vagy 
logisztikai központok mellett fölépíthetők. 
A függőleges szántóföld ötlete innen már 
csak egy ugrás. 

Dickson Despommiernek, a Columbia 
Egyetem professzorának támadt az az 
ötlete, hogy el lehet forgatni a szántó-
földeket kilencven fokkal. A termőföldek 
egymás fölött foglalnak helyet, parcellák, 
teraszok, akár szintenként elcsúsztatva 
nagyon kicsi helyen nagyon gazda-
ságosan férnének el. Tanult emberek 
kiszámolták, hogy egy harmincemeletes 
felhőkarcolóban akár teraszosan, akár 
henger formában, akár kívülre lógatva, 
akár belül zártan, a csapadékot is visz-
szaforgatva, a párát megcsapolva 50 
ezer éhes száj számára lehetne zöldséget, 
gyümölcsöt termeszteni. Ez azt jelenti, 
hogy New Yorkot 150 felhőkarcoló 
rendszeresen jól tudná lakatni. (Ennek 

Futurisztikus jelen
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föltétele, hogy a másfélszáz felhőkarcoló 
legalább fele hamburgert termesszen, a 
másik fele sült krumplit.)

asZfalTParasZTok
Természetesen minden torony, teraszos, 
zöldséges, malacos, henger alakú, mind 
szigorúan a zöld szisztémán alapul. Tehát 
befogja a természet energiáit, s a maga 
hasznára hajtja. Így a tervekért lelkesedő 
és érdeklődő országok a maguk sajátossá-
gaihoz alakíthatják az etetőkolosszusokat, 
ha megvalósításra adják a fejüket. Izlandon 
rengeteg a termálvíz, Dubaiban sokat süt 
a nap, az óceánok partján jó a széljárás, 
mindenhol van valami, ami kedvez a 
függőleges mezőgazdaságnak. Esetleg az 
az apró hiba jöhet közbe, hogy nincs rá 
szükség. 

Illetve nem ott van rá szükség. Rengeteg 
még a vízszintes talaj például Amerikában, 
Európában, persze, hogy a népesség sem 
itt sűrűsödik. Ahol igazán szükség lenne 
ezekre a helytakarékos, energiamentes, 
nagyüzemi silókra, azok a fejlődő or-
szágok, leginkább Kína és India, vagy 
a kevés termőfölddel megáldott Japán. 
Ehhez képest a leginkább érdeklődő Dubai, 
ahol lassan minden ökokísérlet, minden 
épületrekord, minden extravagáns ötlet 
megvalósul. Nem véletlenül. Ott van pénz 
minderre. De ki merne előállni azzal az 
ötlettel Mumbai nyomornegyedében, hogy 
napelemet a bádogtetőre?

Földhözragadtabb, de életképesebb 
ötletek valósulnak meg Pekingben, Bos-
tonban, Zürichben, Stockholmban, ahol 
beengedik a városba a mezőgazdaságot. 
Nem futurisztikus tornyokat építenek 
drága pénzen, hanem a hasznosítható 
földterületeket keresik, legyenek bármilyen 
picik. Árokpart, vasúti töltés, lakótelepek 
köze, foghíjtelkek, város széle, közparkok, 
fölszámolt ipartelepek, parlagon hagyott 

kiskertek népesülnek be emberekkel, akik 
gyümölcsöt, zöldséget, virágot termeszte-
nek maguknak, a szomszédnak, a piacnak. 
Amelyik város ezt komolyan gondolja, ál-
lami segítséggel, adókedvezménnyel segíti 
a lakókat paraszttá lenni. Mert az aszfaltpa-
rasztok nemcsak gondoskodnak a saját ellá-
tásukról, könnyítve ezzel a mezőgazdaság 
terhein, hanem megspórolják az államnak, 
a természetnek (szóval mindannyiunknak) 
a szállítás költségeit: a benzint, az utakat, 
a légszennyezést. (Nagyon elvetemültek 
azok, akik a legnagyobb ökológiai károko-
zónak a szállítást tartják?) 

FöLdMentes FöLdMűVeLés
Budapest mereven elzárkózik az ötlettől, 
fővárosunkban szigorú rendben vannak 
elkülönítve a szépészeti virágágyások az 
oxigént termelő parkoktól és a tyúktermő, 
városszéli kiskertektől. Persze, aki illedel-
mesen nőtt bele ebbe a rendbe, az nehezen 
tudná elképzelni az Andrássy út két oldalán 
virító káposztákat, a fölparcellázott Margit-
sziget paradicsomligeteit, az Erzsébet téren 
futkározó uborkákat. Egy ilyen tősgyökeres 
pesti mindjárt Budára mutogatna, ültessen 
sárgarépát a rózsadombi villa gazdája, 
sokasodjanak a napraforgók a Gellért-hegy 
lejtőin, teremjen zöldborsó a békásmegye-
ri, cékla az óbudai lakótelepen.

Szokás kérdése. A második világhábo-
rúban lehetett a parkokban vetni, kapálni, 
bár az szükséghelyzet volt. Vidéken sok 
helyütt látni fekete fóliás hengereket, alig 
fél métert foglalnak el a Nagyalföldből, 
mégis kilószám termik az epret, a gombát, 
ez meg spórolás. Hamarabb jut a kamrába, 
hűtőbe a verandán termesztett gyümölcs, 
a pincében nevelt gomba. Olyat is lát az 
ember, hogy a háztetőn nő a fű, hogy az 
erkélyen virít a sárgadinnye. Indiában a 
házfalon fut a földtelen ember zöldje, New 
Yorkban a teraszokról csüng alá a termés. 
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Minél kevesebb földből akarunk minél többet 
kihozni. S nincs lehetetlen! Föl van találva a 
földmentes földművelés.

1929-ben Amerikában kísérletezték ki a 
vízkultúrás gazdálkodást, amely a második 
világháborúban tonnaszám gyártotta a harcoló 
farmerek helyett a szövetségesek számára az 
ehető utánpótlást. Ma is arrafelé, az arizoniai 
sivatagban (hol máshol?) működnek azok 
a farmok, amelyek működéséhez csak víz 
kell és energia, no nem árt néhány vetőmag, 
növény. A többi aztán megy magától, illetve 
a tápoldatoktól, hiszen így évszakoktól, 
sivatagi körülményektől függetlenül mindig 
egyenletesen terem ugyanannyi paradicsom, 
paprika. Nem, nem vízinövény a paradicsom 
és paprika, a földet lehet ugyan nélkülözni, 
de valamibe mégiscsak tenni kell a magokat. 
A földet perlittel, kőzetgyapottal, valami ké-
miailag semleges anyaggal helyettesítik, ami 
könnyen átereszti a csepegtetett vizet. Bár már 
arra is van megoldás, hogy a palánta a levegő-
ben lebegjen, s onnan szívja föl léggyökereivel 
a párologtatott tápoldatot. 

Na jó, mondják erre az okosok. Így vagy 
úgy, ezt vagy azt. Ki fogjuk találni, meg fogjuk 

oldani. Lehet vígan szaporod-
ni. Ám hol marad a kispad? 
– kérdik a társadalomtudósok, 
mert ők is beleszólnak ebbe a 
világmentő kísérletbe, mert ők 
tudják csak azt, hogy nemcsak 
a testnek van igénye. Mi lesz a 
közösséggel, kérdik ők, lehet-e 
kispadot tenni a felhőt karcoló 
malacgyár tövébe? No és ki ül 
majd rá? Mert a gyár magától, 
önellátón, olcsón működik, 
nem kell bele Józsi bácsi, Mari 
néni. 

Különben is, Józsi bácsi 
meg Mari néni kiment a sző-
lőbe kapálni. 

– jakubovits
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magyarországon a férfiak átlagosan 
70, a nők 78 évet élnek meg. 
Negyedszázad alatt az átlagélet-

kor a férfiak esetében 3 és fél, a nőknél 4 
évvel emelkedett. A szakemberek a javuló 
tendenciát elsősorban két okkal magyaráz-
zák. Jelentős sikereket értünk el a csecse-
mőhalandóság csökkentésében, és néhány 
területen eredményes volt az egészséges 
életmódot népszerűsítő propaganda.

ugyanakkor még ezzel az emelkedő 
életkorral sem dicsekedhetünk.
Az	európai	nők	várható	élettartama
01. Franciaország 85,42 
02. Olaszország 85,3
03. Spanyolország 85
04. Finnország 84,2
05. Svédország 84
06. Ausztria 83,7
07. Luxemburg 83,6
08. Németország 83,4
09. Belgium 83,4
10. Hollandia 83,3
Hazánk nem került fel a tízes listára. 
Az	európai	férfiak	várható	élettartama
01. Olaszország 80,4  
02. Svédország 80,3
03. Franciaország 79,6
04. Ciprus 79,5
05. Írország 79,5
06. Spanyolország 79,5

Hány esztendő adatik 
az embernek?

a tudományos kutatások azt igazolják, hogy az ember genetikailag 120 évre 
van kódolva, optimális esetben akár ezt a kort is megélhetnénk. a folyamatosan 
emelkedő élettartam ellenére lehetőségeinket messze nem tudjuk kihasználni. 
esélyeinket rontja mintegy 80-féle civilizációs betegség, a szennyezett környe-
zet, a rohanó életmód, az alacsony színvonalú egészségügyi ellátás, a helytelen 
táplálkozás, a mozgáshiány, a dohányzás és az alkohol.

07. Nagy-Britannia 79,5
08. Görögország 79,4
09. Hollandia 79,1
10. Ausztria 79,1
Itt sem szerepelünk az élmezőnyben.

a JaPánok TiTka
Jelentősen nőtt az életkor Oroszországban 
is, de még mindig alacsonyabb, mint ná-
lunk. Öt év alatt négy évvel emelkedett, s 
ma 65,5 év. Érdemes tüzetesebben szem-
ügyre venni szomszédunk, Ausztria adatait. 
A szomszédoknál a férfiak 6, a nők 2 és fél 
évvel élnek tovább, mint mi. Ez alighanem  
azzal magyarázható, hogy kiemelkedő 
színvonalú az egészségügyi ellátás. Az 
egy orvosra jutó lakosok száma például 
mindössze 230.

Ezt látszik bizonyítani, hogy az európai 
országok egészségügyi ellátási színvonalát 
minősítő táblázaton Ausztria a harmadik, 
Magyarország pedig a tizennegyedik. Csu-
pán egy hellyel áll előttünk e tekintetben 
Nagy-Britannia. Itt a megélhető életkort 
tekintve a nők nincsenek az első tíz között, 
s a férfiak a 7. helyen állnak.

A megélhető életkor tekintetében Japán 
áll a világon az első helyen. Vajon mi lehet 
a titkuk? Alighanem több tényező a magas 
életkor magyarázata. Tudósok szerint az 
egyik ilyen, hogy a japánok rendszeresen 
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esznek halat. A hal kitűnő fehérjeforrás, 
alacsony zsírtartalmú, egyes források sze-
rint megelőzi a depressziót is.

egyre TöBB a nyugdÍJas
Érdemes azt is megnézni, hogy a történelem 
során hogyan változott a várható életkor.
	 Időpont	 Várható	életkor	
 Időszámítás kezdete 22 év
 1200 30 év
 1400 35 év
 1850 40 év
 1900 50 év
 2000 80 év 
 2030 90 év
A rohamosan emelkedő várható élettartam 
is felvet problémákat. Egy ENSZ-jelentés 
szerint 2050-re a lakosság harmada lesz 
60 éven felüli, tehát egyre kevesebb aktív 
keresőnek kellene gondoskodni az egyre 
több nyugdíjasról és persze a gyerekekről 
és az ifjúságról. Ezért a kormányok a nyug-

díjkorhatár emelésével igyekeznek megol-
dást találni, amivel szemben természetesen 
nagy az ellenállás. A helyzetet bonyolítja az 
is, hogy kevés a munkahely, s a dolgok mai 
állása szerint a munkaadók nem szívesen 
foglalkoztatnak idős embereket. 

úJ-Zéland a legöregeBB
Az idősödő népességgel kapcsolatban 
számos érdekességről, rekordról számol 
be a média. Megtudhatjuk például, hogy 
a legidősebb nők Norvégiában élnek, a 
férfiak viszont Svédországban. Egyes 
adatok szerint a világ legöregebb emberei 
Új-Zéland polgárai. Ezzel szemben az 
afrikai államok lakossága legfeljebb az 
ötven éves életkorra számíthat, mert rend-
kívül alacsony az életszínvonal, kevés és 
egészségtelen a víz, alacsony színvonalú 
az orvosi ellátás.

Számos híradás jelenik meg a különö-
sen magas életkort megélt emberekről. 

Hancsovszki János felvétele
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A kaukázusi hegyekben számos száz 
évesnél idősebb emberről beszélnek, 
de rekordjaikat nem lehet hitelesíteni, 
mert születésükkor nem volt megbízható 
anyakönyvezés. Ezzel szemben az angol 
állampolgárságú Thomass	Parr	nevű férfi 
152 évig élt. Legenda vagy valóság, de 
a lapok azt írták róla, hogy 80 évesen 
nősült először, majd másodszor 120 
évesen, s állítólag mindkét házasságából 
születtek gyermekei. Kilenc angol király 
alattvalója volt, s magas életkora előtt 
tisztelegve meghívták a királyi udvarba. 
Akkor hunyt el, mikor éppen eleget tett 
volna a királyi család invitálásának. Egy 
Igor	Kulikov nevű orosz szakács 150 éves 
korában hunyt el, s élete végéig kiváló 

étvágynak örvendett. A Zaro	Aga	nevű tö-
rök férfi 156 évesen halt meg. Élete során 
tizenháromszor nősült. Javeir	 	 Pereira 
kolumbiai indián 168 évig élt. Röviddel 
halála előtt meghívták New Yorkba, s 
mindenkit ámulatba ejtett vitalitásával, 
érdeklődésével. Ismeretes egy doktor 
P.	Defourner	nevű férfi, aki ugyancsak 
120 évet élt meg, de ebben a matuzsále-
mi korban egy magánál nyolcvan évvel 
fiatalabb hölgyet vett feleségül. 

Nekünk is sok száz éven felüli honfi-
társunk van. Ismereteink szerint közülük a 
közelmúltig csiki	Sándorné	Földes	rozália 
volt a rekorder, életének 111. esztendejében 
hunyt el.

cs. a.

Henry William Allingham (1896. június 6. 
– 2009. július 18.) több mint 113 éves életkorá-
val a brit fegyveres erők, a Királyi Tengerészeti 
Légiszolgálat legidősebb első világháborús 
veteránja volt. Életének utosó hónapjaiban a 
Guinness-rekordok könyve a világ akkor élő 
legidősebb férfijaként regisztrálta. Halálakor 
II. Erzsébet angol királynő is megemlékezett 
róla, mint egy olyan generáció képviselőjéről, 
amely „oly sok áldozatot hozott értünk, mind-
nyájunkért”.

A valaha élt igazoltan legidősebb ember 
egyébként a 122 és fél évesen elhunyt francia 
hölgy, Jeanne Calment volt, aki 1875 február-
jától 1997 augusztusáig élt. Kalendáriumunk 
zárásakor, 2010 szeptemberében a legidősebb 
élő ember szintén egy francia asszony, Eugenie 
Blanchard, aki több mint 114 és fél éves. A 
legidősebb férfi az amerikai Walter Breuning 
is néhány nap híján már 114 esztendős.
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néhány évvel ezelőtt összeismerked-
tünk egy kolozsvári házaspárral. A 
férfi törve, a nő tökéletesen beszélte 

a magyart. Aztán menet közben kiderült, a 
férj magyar származású, de olyan munka-
helyen dolgozik, ahol kollégái románok, s 
így a magyar nyelv egy kicsit elhalt benne. 
Az asszony színtiszta román, mégis jobban 
beszél magyarul, mert kollégái magyarok, 
s mint az adott társaságban kisebbséginek 
meg kellett tanulnia a magyar nyelvet. A 
szlovákiai Érsekújváron természetesen 
minden magyar beszéli az államnyelvet, 
de ami meglepő, általában a szlovákok is a 
magyart. Üzletben, kocsmában olyan nyelven 
válaszolnak, amilyenen megszólalsz. 

A nyugati diaszpórában sem egyszerűbb 
a helyzet, több százezerre tehető azok 
száma, akik magyarnak vallják magukat, 
de közöttük sokan vannak, akik magyar 
szülők gyermekei, kettős állampolgárok, s 
bár nem tudnak magyarul, de gyökereiket 
tisztelve magyarnak vallják magukat. Most 
akkor mennyien vagyunk, mi magyarok?

Ahogy a külügyminisztériumban meg-
tudtuk, ilyenfajta statisztika nem készül 
nálunk. A nagykövetségek, konzulátusok 
ugyan nyilvántartják, hogy az adott te-
rületen mennyi magyar kötődésű ember 
él, de még az ő ismereteik is esetlegesek, 

Szétszóródtunk a világban
Mennyi magyar él a Földön? A válasz korántsem egyszerű. Mert ki a magyar? 
Aki beszél magyarul? A Kárpát-medencében sok ezren tökéletesen megtanulták 
nyelvünket, mert kisebbségben élnek többségi magyarok településeken. magyar-e 
az az amerikai ifjú, aki a szülei hazájának nyelvét éppen csak töri, esetleg nem 
is beszéli, de büszke magyar gyökereire, mi több, szülei révén magyar állampol-
gársággal is rendelkezik? 

benne foglaltatnak a vendégmunkások, az 
egyetemi tanártól a bártáncosig, a kitele-
pült házastársakig. Miután mind magyar 
állampolgárok, nem tesznek különbséget 
közöttük, nincs róluk statisztika.

A világ összmagyarságáról azért mégis 
léteznek becsült adatok. A hivatalos statisz-
tika hazai 10 millió lakoson túl 4,5-5 millió 
magyarról szól, beleértve a trianoni béke-
szerződés által a szomszédos országokhoz 
csatolt magyar területek lakóit. A Romániá-
ban, Szlovákiában, Szerbiában, ukrajnában, 
Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában 
élő magyarok számáról léteznek népszám-
lálási statisztikák. De ezek sem teljesen 
megbízhatóak. Mert a közelmúlt történései 
bizonyítják, hogy a magyarság megítélése 
nem egyértelmű. Kárpátalján például sokkal 
többen igényeltek magyarigazolványt, mint 
amennyien a népszámláláskor magyar nem-
zetiségűnek vallották magukat. 

A magyarság meghatározó része a Kárpát-
medencében él. A legtöbben Romániában, fő-
leg Erdélyben. Korábban úgy tartották, hogy 
a második legnagyobb lélekszámú magyar 
város Bukarest. Hiszen még a Ceauşescu-
érában is itt voltak a mintegy másfélmilliós 
magyarság központi intézményei, a televízó 
magyar nyelvű szerkesztősége, a magyarság 
központi lapja. 
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Dagadhat keblünk a büszkeségtől. Magyar eredetű a világ 
megszámlálhatatlanul sok híressége: tudósok, művészek, üz-
letemberek, feltalálók, mérnökök, társadalomtudósok, orvosok, 
közgazdászok. Nevük, rövid életrajzuk köteteket tölthetne meg. 
Számos olyan magyar származású ember érdemelt ki például 
Nobel-díjat, aki ugyan nem Magyarországon született, de apja, 
anyja vagy mindkét szülője magyar származású, s bár már nem 
beszélik szüleik nyelvét, esetleg érzelmileg nem is kötődnek az 
óhazához, de mégiscsak magyar vér folyik ereikben. Többségük 
számon tartja magyar származását, s nem titkolja, hogy tudását, 
tehetségét az anyaországnak is köszönheti.

Gondolták volna, hogy a gyulai származású, 1899-ben szü-
letett Zoltán	Lajos	Bay fizikus munkásságához kötődik a méter 
világszabványának megalkotása? Békési	György biofizikus 
1961-ben  kapott Nobel-díjat. Gábor	Dénes	 szintén Nobel-
díjas lett 1971-ben. Ő a holográfia feltalálója. Magyar ember, 
Galamb	József	tervezte a világhírű Ford T-modellt. Goldmark	
Péter	fizikusé a mikrobarázdás hanglemez ötlete. Jókai-Ihász	
Lajos élelmiszerkutató a világűrben fogyasztható élelmiszerek 
megalkotója. Kemény	János matematikus a számítástechnikában 
alkalmazott Basic nyelv atyja.

Szerte a világon George	Andrew	Olah-nak ismerik az 1994-
ben kiérdemelt Nobel-díj tulajdonosát, de eredetileg Oláh 
Györgynek hívták. A 2008-ban elhunyt, Bécsben nevelkedett, 
de színmagyar rédei	György	Pál a növénygenetikai kutatások 
legismertebb szakértője volt. Szebehelyi	Győző csillagász ké-
szítette az Apolló űrhajók pályaterveit.

Róluk szinte mindenki tud: Szilárd	Leó,	Teller	Ede,	Wigner	
Jenő, a nukleáris fegyverek megalkotói. Nem kevésbé ismer-
tek szerte a világon a filmvilág Kárpát-medencéből származó 
nagyjai. Az Elemi ösztön című amerikai film forgatókönyvét Joe	
Esterhas írta, magyar származású volt George	cukor filmrende-
ző. Egyebek mellett ő vitte filmvászonra a My Fair Ladyt. Tony	
curtisról (Minden lében két kanál) szinte mindenki tudta magyar 
eredetét, Peter	Falkról, a legendás ballonkabátos, szivarozó 
nyomozóról azonban jóval kevesebben, hiszen a Colombó című 
sorozatában, szerepe szerint olasz családból származik.  Az örök 
klasszikus Casablanca című film rendezője Michael	curtiz, alias 
Kertész	Mihály.	Magyar apától származik Mariska	Hargitay, a 
Különleges ügyosztály krimisorozat gyönyörű nyomozója. 

Magyarok	külföldön

Paul Simon

Mariska Hargitay

Peter Falk

Johnny Weissmüller
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A világ egyik legismertebb filmvállalatát, a 20th Century Foxot 
William	Fox, azaz Fried	Vilmos alapította. Gábor	Zsazsa a világ 
egyik legismertebb magyar színésznője. Egyebek mellett a Szelíd 
motorosok gyönyörű képeit köszönhetjük Kovács	László operatőr-
nek. A szintén klasszikusként emlékezetünkben élő Bagdadi tolvaj 
és a Vörös Pimpernel producere Alexander	Korda	volt. ugyanezen 
a területen ért el világraszóló sikereket Adolph	Zukor és Andy	
Vajna, akinek például a Rambo-sorozatot és az Evitát köszönhet-
jük. Lugosi	Béla	az első vámpírfilmek főszereplője. Huszár	Pufi	
komikus idehaza is számos film sztárja volt, de charles	H.	Puffy	
néven külföldön is sikereket ért el. Magyarországról származik 
Johnny	Weissmüller	úszóbajnok, a Tarzan-filmek címszereplője. 
S nehogy elfeledkezzünk Zsigmond	Vilmosról, aki többek között 
a Harmadik típusú találkozások című mozi operatőre volt.

Franciaországba emigrált cziffra	György zongoraművész, 
Angliában avatták lorddá Solti	 György karmestert. Lehár	
Ferencet	 és Kálmán	 Imrét, a két operettszerzőt szinte egész 
Közép-Európa magáénak vallja, de ettől még magyarok voltak. 
carelli	Gábor	világhírű operaénekest eredetileg Krausz	Gábor-
nak hívták, s a világ szinte minden jelentősebb dalszínházában 
fellépnek magyar származású sztárok. A könnyűzenének és a 
jazznek is vannak külföldön élő, de magyar származású sztár-
jai. Csak néhány név közülük: Joe	Muranyi, Louis Armstrong 
utolsó klarinétosa, Paul	 Simon énekes, dalszövegíró, Gene	
Simmons, a KISS együttes tagja. Külföldön lett világhírű fotó-
riporter Friedmann	Endre,	robert	capa néven. Tudták-e, hogy 
a kozmetikai világmárka, az Estée	Lauder	alapítójának szülei is 
magyarok voltak? charles	Simonyi milliárdos üzletember, szoft-
verfejlesztő, anyanyelvén üzent nekünk az űrállomásról. Soros	
György pénzember számos alapítvánnyal segítette a magyar 
demokrácia fejlődését. ugyancsak nagy tekintélynek örvend a 
pénzvilágban André	Kostolany tőzsdeguru. Ausztrália második 
leggazdagabb embere a Füleken született Frank	Lowy. 

Meglepő, de igaz: az évek során számos magyar származású 
sportoló az amerikai futballban és a kosárlabda-ligában ért el 
kiemelkedő sikereket. Számos országban választottak magyar 
felmenőkkel rendelkező szépségkirálynőket. Uri	Geller	illuzio-
nista is többször nyilatkozott magyar eredetéről. Nem úgy, mint 
Nicolas	Sarkozy francia köztársasági elnök, aki nem emlegeti 
magyar kötődéseit, pedig megtehetné. Németországban él Kertész	
Imre Nobel-díjas  író. Magyar földről származott Herzl	Tivadar, 
a modern Izrael eszméjének megalapítója és Kishont	Ferenc író, 
humorista. Japán állampolgár Koji	Murofushi olimpiai bajnok 
kalapácsvető, de édesanyját Móritz Szerafinának hívták.

Gábor zsazsa

robert capa

George cukor

Uri Geller
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david Smith több mint tíz évvel 
ezelőtt döntött úgy, hogy szeren-
csét próbál az állattenyésztésben, 

és farmjának szenteli az életét. Előtte 
bejárta a fél világot. Éveken át Dubaiban 
és Brüsszelben élt családjával, az amerikai 
hadseregnek dolgozott. Amikor visszatért az 
uSA-ba, átvette szüleitől a családi farmot 
Maryland államban, és virágzó gazdaságot 
varázsolt belőle. Ez a harminc hektáros föld 
már az 1600-as évek óta a Smith családé, és 
ma központja egy negyven kisebb farmból 
álló hálózatnak, amely helyi éttermeket 
és iskolai kantinokat lát el friss hússal és 
terménnyel. 

Három generáció
A farm csodálatos vidéken fekszik, a láto-
gatót azonnal lenyűgözi, ahogy a dombok, 
mint egy védőbástya, körülfogják a fok-
hagyma-, borsó-, spenót-, saláta-, répa-, 
paprika-, paradicsom-, burgonya- és retek-
ültetvényeket, illetve az állatoknak otthont 
adó földeket. A farmon a mindennapi mun-
kából a család szinte minden tagja – David 
Smith felesége, Lily, lányai, Valerie és 
Bridget, illetve családjaik –, immár három 
generáció veszi ki a részét. 

– Jóltartom az állataimat, ismerem és 
szeretem őket. A disznóim, csirkéim és 
pulykáim soha nem látnak antibiotikumo-
kat, mint az ipari gazdaságokban nevelt 

Farmerélet Amerikában
amerika talán ráeszmél végre, hogy valami nincs rendben a világban, ha a vasárnapi 
ebédhez felszolgált csirke egész életében egy hodályban tolongott több tízezer társával, 
napfényt sosem látva, vagy ha a jóízűen elfogyasztott hamburgerben a hús olyan 
marhából való, amely a zsúfolt telepen élt. olcsó húsnak híg a leve. amerikában 
csaknem harminc év kellett ahhoz, hogy a fogyasztók észrevegyék: az ipari üzemek 
szemében a bevétel az emberek és az állatok egészsége előtt áll a rangsorban.

társaik. A szárnyasok éjszakára maguk 
húzódnak vissza ketreceikbe, miután 
egész nap annyi füvet csipkedtek, amennyi 
csak jólesett nekik. A naposcsibéket egy 
másik farmról kapjuk, felneveljük, majd 
levágjuk őket. Gazdaságunk feldolgozza, 
csomagolja és a saját boltjában árusítja 
a húst. Minden vasárnap a környékbeli 
piacokon is áruljuk a portékánkat, és egyre 
több olyan étteremmel kötünk szerződést, 
amely étlapján leszámolt a „futószalagon 
gyártott” húsokkal. David Smith farmján 
az állatok és a farmon dolgozók tökéletes 
szimbiózisban élnek. Nincs szükség sem 
kaszára, sem fűnyíróra, sem pedig vegy-

david Smith és lánya, Valerie lafferty
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szerekre – büszkélkedik a gazda, miközben 
hálás tekintetet vet az állataira. 

TermésZeTes körÜlmények
– A combközépig érő füvet a tehenek térdig 
érőre legelik, majd átadják a területet a 
birkáknak, további fazonigazításra. Azok 
éppen a tyúkoknak és csirkéknek kényel-
mes méretűre szabják a fű hosszát. Így 
mozgatjuk területről területre az állatokat, 
amelyek mindeközben trágyáznak is, ezért 
nem kell mesterséges trágyát használnunk. 
A csirkék etetőjét és itatóját is minden 
három napban máshová tesszük, hogy ne 
csak egy helyen végezzék el a dolgukat. Ez 
így megy márciustól november közepéig.  
David Smith jelenleg mintegy hétszáz 
kotlóst tart a farmon. Természetes körül-
mények között, egy melegebb időszakban 
egy tyúk minden huszonhat órában tojik, 
télen ez a ciklus lelassul hetvennégy 
órára. A farm gazdája már kidolgozott 
egy olyan rendszert, amelyben több ezer 
tyúkot is tarthat egy helyen, anélkül, hogy 
nagyüzemi módszereket kellene alkal-
maznia. Smith gazdának is fontos, hogy 
a tyúkok télen is jól teljesítsenek, de ezt 
természetes körülmények között szeret-
né elérni. Ezért télre olyan melegházak 
megnyitását tervezi, amelyekben a több 

ezer szárnyas kényelmesen, természetes 
fényben élhet. A napfény hideg időben is 
a tojásrakáshoz megfelelő hőmérsékletűre 
fűti a tyúkólat. Ezzel a módszerrel egy kot-
lóstól évente 220-240 tojásra számítanak, 
és a szárnyasok egészsége is megmarad.  
A gazda második éve foglalkozik serté-
sekkel is, az ő húsuk az utóbbi években 
nem számított népszerűnek Amerikában. 
Mostanában azonban egyre többen fedezik 
fel újra a zamatát, és megnőtt a kereslet 
a természetes körülmények között nevelt 
disznók iránt.

keZes kismalacok
– Amikor sertéseket kezdtünk nevelni, 
elgondolkoztam, hol is élnek a vaddisznók: 
az erdőben. Úgy döntöttem, hogy az én 
farmomon sem kell kevesebbel beérniük 
a sertéseknek. Először egy nagy ketrecben 
tartjuk a leválasztott kismalacokat, amíg el 
nem érik a héthetes kort. Olyanok, mint a 
kutyakölykök, játékosak, ők a kedvenceim, 
nagyon közel lehet kerülni hozzájuk. Ké-
sőbb elektromos kerítést húzunk a területük 
köré, és amint megszokják, nem is próbál-
nak elvándorolni. Zöldség, gyümölcs és 
kenyér az étrendjük, no meg persze amit 
az erdőben összeszednek maguknak. Közel 
5 hónapot töltenek el a farmon, nagyjából 

A vadpulyka leszármazottai
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százkilósra hizlaljuk őket, majd a boltunk-
ban, illetve a hétvégi piacokon értékesítjük 
a húsukat.

David Smith a pulykáira a legbüszkébb. 
Amerikában a pulyka őshonos madár, a 
húsa pedig nemzeti eledel, a november 
végi hálaadás ünnepének elengedhetetlen 
része. David Smith a vadpulykák közvetlen 
leszármazottait tenyészti. A szárnyasok 
8-9 hónap alatt érik el a vágósúlyt, a 9-10 
kilogrammot. A vadpulyka egyenes ági 
leszármazottjának kilónkénti ára csak-
nem 2500 forint, ezért a gazdálkodók 
nagy becsben tartják ezeket a madarakat. 
– A pulykák tojásait mindennap össze-
gyűjtjük, és inkubátorokban tartjuk, amíg 
a csibék ki nem bújnak. A feleségem, Lily 
szigorúan szemmel tartja a tojásokat, és 
saját maga ápolja a pelyhes kicsiket, amíg 
ki nem engedhetjük őket a szabadba.

saJáT ÜZleT
A gazdaság dolgozói szinte a család 
tagjai, de nyáron sokszor gyakornokok 
is jönnek a farmra, hogy megtanulják az 
állattenyésztés csínját-bínját. Ahogy feljön 
a nap, kiengedik az állatokat, majd egy 
óra múlva kezdődik az etetés és az ólak 

kitakarítása. Forró nyári napokon óránként 
körbejárják a farmot, hogy az állatoknak 
mindig legyen friss vizük. A tyúktojásokat 
délelőtt 10 óra körül szedik össze, majd 
megmossák, méret szerint szétválogatják 
és csomagolják. A főépület aljában délután 
nyit az üzlet, amely friss tojást és húst, 
kolbászt, virslit, zöldséget, gyümölcsöt és 
tejterméket, illetve fagyasztott húst kínál 
a vásárlóknak. Esténként, miután minden 
állatot összetereltek és az ólakba zártak, 
összegyűlik a család vacsorára, amelynek 
első része egy könnyed munkaértekezlet. 
A gazda elárulta azt is, hogy a családi vál-
lalkozás dolgozóinak fizetése egy amerikai 
középvezetőével vetekszik. 

David Smith boldog, és bár mindig sze-
retettel gondol korábbi szakmai sikereire, a 
legnagyobb büszkeséggel a földje tölti el. 

– Évekkel ezelőtt rájöttem, hogy min-
dig is erre vágytam. Ha néhány napot 
távol töltök a farmtól, máris visszahúz a 
szívem. Az állataim a második családom, 
és nagyon boldog vagyok, amiért a gyer-
mekeim, sőt, amikor az iskola engedi, az 
unokáim is óriási lelkesedéssel dolgoznak 
a gazdaságban.

fehérvári csilla 

Kotlósok
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orizare település úgy harminc kilo-
méterre található a Fekete-tengeri 
Neszebártól. Lakóinak jelentős 

része a tengerparti szállodákban, vagy az 
azokhoz kapcsolódó idegenforgalmi léte-
sítményekben dolgozik. De nem mindenki. 
Mert azért ez nagy falu. Határában található 
egy nagy gazdaság, tulajdonképpen a volt 
szövetkezet utódja. Aztán itt is volt valami-
féle kárpótlás, privatizáció. Mindenkinek 
van egy darabka földje. 

És minden ház udvarában van néhány 
kecske, tyúk, a határban birkanyáj legel. Ez 
az Európai unió legszegényebb mezőgaz-
dasági országának leggazdagabb vidéke. 
Gondosan műveltek a földek, hiszen a 
szállodák biztos és közeli piacot jelentenek. 
A település közepén lévő presszó a világ 

BIrKA	MEG	KEcSKE	MINDIG	VAN

Mindenkinek van 
egy darabka földje

bármely részén megállná a helyét. Igaz, 
rajtunk kívül vendég nincs benne. 

Bulgária lakói a szegénység ellenére 
jókedvűek. Todor Zsivkov volt évtizedek-
kel ezelőtt a nép vezére, korlátolt diktátor. 
Nem teremtett gulyáskommunizmust, de 
nem volt olyan kegyetlen, mint Ceauşescu. 
Éhen azonban nem haltak az emberek. Mert 
akkor is volt birka,  kecske meg nyúl, és 
ember legyen a talpán, aki tudja, hogy 
hol, mennyi kószál belőlük. Bulgáriában 
mindig volt paprika meg paradicsom, 
gyümölcs meg sajt. És volt pálinka is. Nem 
beszélve a borról, a gamzáról és a trakiáról, 
amelyet a legkisebb magyar üzletben is 
olcsón lehetett megvenni.

Persze nem mi voltunk a fő célpont, 
hanem a Szovjetunió, ahol minden bol-

A művelődési ház a presszóval
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gár árunak korlátlan piaca volt, annál 
is inkább, mert ez volt a tábor egyetlen 
országa, ahol nem volt semmi baj. Nem 
voltak katolikusok, mint a lengyelek, nem 
lázadoztak, mint a magyarok, a lengyelek 
és a csehek, nem jártak külön utakon, mint 
a románok, jugoszlávok. Szóval szófoga-
dó, jó gyerekek voltak. Olyannyira, hogy 
a felejthetetlen emlékű Todor Zsivkov 
egy rossz percében még azt is felajánlotta, 
hogy csatlakoznának a Szovjetunióhoz. 
De ez azért már a bolgároknak is sok volt, 
s ahogy tapasztaltam, manapság már nem 
tombol az orosz–bolgár barátság. Erre 
a következtetésre úgy jutottam, hogy 
idős, kevésbé iskolázott emberekkel jól 
megértettem magam oroszul. Nem úgy 
az ötcsillagos szálloda egyetemet vég-
zett személyzetével. Így aztán Bulgária 
megmaradt annak, ami addig is volt. Egy 
szegény, ámde öntudatos, nagy múltú 
balkáni országnak.

uniós tagok lettek, de még nem gazda-
godtak meg. Ennek legfőbb oka a zsivkovi 
évtizedek pazarló politikája. Először is a 
Zsivkov család mindent, amit lehetett, el-
lopott ettől a néptől. Amit nem, azt esztelen 
beruházásokba fektette. Felépítették Szófia 
közepén a kultúra és a tudomány gigászi 
palotáját, mely az egymilliós fővárosban 
kongott az ürességtől. Egyszerre kezdték 
építeni a szófiai és a burgaszi autópályát. 
Mindkettő szinte kizárólag viaduktból és 
alagútból állt volna. El is készült vagy tíz 
kilométer belőlük.

De hogyan élték meg ezt az orizareiek? 

Nem is olyan rosszul, legalábbis így em-
lékeznek. A paradicsom, a paprika, a hús 
a rendszerváltás előtt is kellett. Akkor is 
jöttek a turisták, etetni kellett őket. 

A bolgárok 25 százaléka ma is a me-
zőgazdaságból él. Az öreg földrész más 
országaiban ez az arány 5 százalék körüli, 
Magyarországon is csak 8,5 százalék. 
Pedig megterem ott szinte minden. Észak-
Bulgáriában a búza, kukorica, napraforgó, 
a domboldalakon szőlő, gyümölcsfák. 
Csakhogy a terméshozamok lényegesen 
alacsonyabbak, mint nálunk. Hiányoznak 
a korszerű gépek, talán a megfelelő fajták 
is, kevés műtrágyát használnak. A Bal-
kán-hegységben rengeteg juh, kecske és 
kisebb mértékben szarvasmarha legel, a 
medencékben hatalmas rózsakertek van-
nak. Gyönyörű és eladhatatlan készletek. 
A Marica-alföldön öntözéses gazdálkodás 
folyik, van gyapot, rizs, teremnek a korai 
zöldségfélék, gyümölcsösök, szőlők. A 
Rodopében kiváló minőségű dohányt 
állítanak elő.

A bolgárok nem keresnek jól. Hogy saját 
szakmámból induljak ki, egy sikeres újság-
író 250 eurót keres havonta, ez a pillanatnyi 
árfolyamon 70 ezer forintos fizetést jelent. 
Ezért aztán az emberek jövedelmük mint-
egy 40 százalékát élelmiszerre költik. És 
e bolgár vidék, ez a bolgár mezőgazdaság 
túlélési esélye. Hogy van hazai kereslet. S 
talán az, hogy ezt a minden gazdagsággal 
megáldott földet az Eu-támogatások ha-
marosan kirántják a kátyúból. 

– csul
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A	FELFEDEZŐK	BArÁTSÁGOS	VÁrOSA

Lisszabon meghódítja 
a turisták szívét

Portugália területe hazánkéval csaknem azonos nagyságú. az európa délnyugati 
peremén elhelyezkedő ország egyetlen szomszédja spanyolország. tapasztalatból 
mondhatom: amennyire pörgősek, rohanósak a spanyolok, annyira nyugodtak, 
ráérősek a portugálok. Luzitánia távol van európa szívétől, ami egyrészt hát-
rány, másrészt viszont segít megőrizni az ország nyugalmát, érintetlenségét, az 
emberek békességét.

volt. A világon összesen 230 millió ember 
beszél portugálul, kilenc országban ez a 
hivatalos nyelv. A portugálok 94 százaléka 
katolikus. A város talán leghíresebb neve-
zetessége a Belém-torony, ami a Tejo-folyó 

azon partszakaszán 
áll, ahonnan egykor a 
nagy felfedezők hajói 
szedték fel a horgonyt, 
hogy megkerüljék Af-
rikát, elérjék Indiát. A 
Belém-torony gótikus 
erődként a jelzőőr sze-
repét töltötte be az 
óceán felől érkező 

az ország területét a Tejo-folyó oszt-
ja ketté, ennek tengeri torkolatához 
közel helyezkedik el a főváros, 

Lisszabon. A település a folyó mellé épült, 
a Tejo vizéről indultak egykoron meghó-
dítani a világot a nagy portugál 
felfedezők.

A várost 1755-ben hatalmas 
földrengés, szökőár és tűzvész 
pusztította el. A katasztrófa után 
I. József király a kor legkitűnőbb 
építészeit vonta be az újjáépítési 
munkákba. A következő évti-
zedek alatt felépült Lisszabon 
szebb lett, mint amilyen valaha 
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hajók számára. A tornyot 1515 és 1521 
között építtette I. Mánuel király, Vasco da 
Gama felfedezőútjának emlékére. Nem 
messze, szintén a Tejo partján található 
a felfedezők emlékműve, egy 53 méter 
magas hófehér építmény, melynek oldalán 
33 híres portugál történelmi személyiség 
(tengerészek, felfedezők, matematikusok) 
finoman megformált, majdnem egész ala-
kos figurái látható.

Igazán hangulatos városnézésre kínál-
nak lehetőséget a lisszaboni villamosok. 
A 28-as amolyan valódi turistajárat. A 
keskeny utcákon szédületesen kanyargó 
patinás szerelvényből a merészebbek akár 
meg is érinthetik a házak falát. A dombok-
ra felkapaszkodó 28-ason fél órát eltöltve 
magunkba szívhatjuk a portugál főváros 
színeit, mozzanatait. Különleges portugál 
hagyomány a csempefestés: színpompás 
remekműveivel, az azulejókkal a városban 
lépten-nyomon találkozhatunk a falakon. 
Városszerte léteznek egész falfelületnyi 
azulejo-képek, amelyek e csempekockák-
ból állnak össze, de találkozhatunk velük 
templomokban, utcatáblákon, hivatalok 
falain.

Lisszabon látványos része az óváros, 
mely a Tejo-folyó partján, egy dombon 
fekszik. Innen letekintve láthatjuk a lenyű-
göző Szent György-várat, mely Portugália 
egyik legszebb műemléke. Az óváros a 
mai napig megőrizte igazi portugál ki-
nézetét, így fennmaradtak a kanyargós, 
kis macskaköves utcák, a csempével 
borított házfalak. Portugália fővárosa 
igazi gyöngyszem Európa nagyvárosai 
között. Lisszabon jellegzetes hídja, a híres 
Április 25-e híd a San Fransiscó-i Golden 

Gate mintájára épült 40 évvel ezelőtt. A 
túlparti hatalmas szobor pedig Rio de 
Janeirót idézi. 

A portugál főváros a kis fehér macska-
köveivel, a fali csempékkel, azulejókkal 
semelyik másik európai városhoz nem 
hasonlítható. A maga egyszerűségével, 
szépségével elvarázsolja az oda utazót. Bár 
nincs közel hazánkhoz, fapados repülővel 
olcsón, könnyen elérhető. S higgyék el, 
aki egyszer meglátogatta, azt rabul ejti, s 
előbb-utóbb visszatér!

Pécsek imre

A nevezetes lisszaboni villamos
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Ha szűk a hely, nyomasztanak a falak, 
túl kicsi a tér, folyton a sarkadban 
liheg valaki, türelmetlenül állsz 

a végtelen sor végén – Szentpéterváron a 
helyed. Itt kinyílik a tér, az idő, a gondolat, 
az érzelmek: a végtelen kézzel fogható, a 
beláthatatlan szemmel követhető, a tágas-
ság szívvel-lábbal érzékelhető. 

Oroszországban mindenből sok van. S 
még annál is több. Mindent megterem a 
föld, aranyat, borostyánt, márványt, halat, 
vadat, erdőt, folyót, embert –  főképpen 
embert, akiből bármennyi fogy, nem fogy 
el teljesen. 

Péter cár lidércfényes álma, a mocsárra 
és jobbágyok millióinak csontjaira épült 
város szédületesen gazdag. A Néva, kilo-
méteres szélességben elterülve, többszörö-
sen kanyarogva, 43 méter mély medrében 
folyik keresztül a városon. Mennyiség: 
65  folyó és csatorna, ötszáz híd (mindnek 
van neve), amennyi sem Velencében, sem 
Amszterdamban, sem Stockholmban nincs.
A paloták, kastélyok közül vegyük csak az 
Ermitázst: öt épület, majd hárommillió mű-
tárgy, melyből hatvanötezer van kiállítva. 

Pétervári kalandok

Az öt metróvonal legtöbb állomása palota 
jellegű, csillárok, domborművek, mű- és 
valódi márványoszlopok, termek, bronz 
csatajelenetek a Téli Palota ostromából 
– pedig csak megjöttél a lakótelepre, ahol 
laksz már negyven éve, talán éppen a 
még mindig létező társbérletben, s ahol 
a neonreklám még mindig a háborúra, 
1941–1945-re emlékeztet.

Mert Péterváron talán a múlt a leg-
nagyobb. Melyik múlt persze, kérdezi a 
turista, akinek Péter, Katalin, annak me-
nye, Marija Fjodorovna nyomdokain kell 
koptatnia térdig védőpapucsba bújtatott 
lábát, az aranyajtók során, a tükörtermek 
sokaságán, a furcsán giccses, kékes-zöldes, 
kicsit kínai, kicsit antik, nagyon márvány, 
nagyon borostyán paloták garmadáján át. 
Orosz barokk – ezt a kifejezést találták 
erre az orosz mocsárvidékre, a világvégi 
tengerpartra telepített, az orosztól távol 
eső, az európaihoz nem illeszkedő stílusra 
Katalin nyugati kortársai. Vannak aztán 
kiállítva étkészletek, meisseni porcelán, 
nem az orosz kézművesipar fejlődött 
általa, na jó, egy kemencét leszámítva, 
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amiben az áhított hatalmas méretű asztalt 
vasba lehetett önteni,  szóval az európai stíl 
dívott, ha a szem a flamand festményekről 
a kastély ablakára téved, végtelen mesz-
szeség, a tenger, nyírfaligetek, egy meghitt 
zenepavilon keveredik az útjába – Johann 
Strauss dirigált itt rendszeresen, neki is 
tetszett a liget. 

Az úri világ veszett el e falak között. Azt 
hihetnénk, ennyi a múlt, ennyit ér Pétervár, 
Peterburg, hogy még stílusosabbak le-
gyünk. óvodás, kisiskolás gyerekeket ke-
rülgetnek a turistacsoportok, ünneplőbe 
öltözött helybelieket, akiket már idejében 
föl kell készíteni a jövőre a múlton át. 
Elmúlt néhány évszázad? Voltak közben 
húzós évtizedek? Bizonyos Lenin és bará-
tai? A gyerekek Carszkoje Szelóba mennek 
a tanító nénivel, október elején már hull a 
hó, a nyári palotát az időjárás is gúnyolja, 
a gyerekeknek nincs tátva a szájuk, ottho-
nosan mozognak, a nagyok megértésével  
várják, amíg a turisták fölocsúdnak, s utat 
engednek a csöppségeknek.

Az Ermitázsban már nem figyelnek a 
gyerekek, kúsznak-másznak az intarziás 

A legendás Auróra

A Kuznyecsnij piac mellett
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parkettán, amely a mennyezet csatajele-
neteinek stukkóit tükrözi vissza asztalosi 
hűséggel, az idegennek kell figyelemmel 
lenni rájuk. A pétervári gyerekek tizenegy 
évig koptatják az iskolapadot az érettségiig, 
tizenegy évig járnak az Ermitázsba is. Az 
elsősök a parkettát tanulmányozzák, a má-
sodikosok megnézhetik a falakat, a tízéve-
sek érettek már az ajtók tanulmányozására, 
egy évvel később jöhetnek az oszlopok. Aki 
fölső tagozatba lép, az már komoly ember, 
ő már nézheti a falra akasztott festménye-
ket, a szobrokat, a vázákat. Kezdve ugye a 
földszinten az ókortól, érettségi idején már 
eljuthat a harmadik emeletre, Leonardo, 
Matisse, Van Gogh termeibe. Emelt fővel, 
a gazdagok méltóságával jönnek ki az 
iskola és a múzeum falai közül a turisták 
lábai alatt rajzoló-szöszmötölő kisdiákok 
– vagy tán ki sem jönnek többet. Pénteken, 
ha szakad az eső, már hideg van, nyúlós a 
sok folyó, ködbe vesznek a hidak, lehúztál 
egy hosszú hetet, szaladsz az Orosz Mú-
zeumba, mert éppen megnyitnak valami 

kortárs kiállítást. A cekkereidet beadod 
a ruhatárba, szerencséd van, mert hatkor 
bezár a múzeum, zakatol a ruhatári futó-
szalag, ezer kabátból is rálelnek a tiédre, 
modern idők, s ha megittad a kávédat a sar-
ki könyvesbolt emeletén, bambultad kicsit 
a Nyevszkij már kivilágított nyüzsgését, 
éppen elkapod a sor végét a Kis Drámai 
Színházban, csak a kolbász punnyad meg 
kicsit, mire éjfélre végre hazakeveredsz a 
Fontanka partjáról. 

Persze, nem kell föltétlenül hazamen-
ned. Lehet, hogy nincs is miért. Ha a 
hős Leningrád egyik lakótelepén laksz, a 
panelház tizenötödik emeletén, egy hatvan 
négyzetméteres társbérletben egy másik 
kétgyerekes családdal, kilátással a beton-
kerítéses gyárra, a széles forgalmas útra, a 
metróbejáratra, a kínai boltra, akkor lehet 
hogy inkább beülsz a Fontanka mellett egy 
kellemes kávézóba, eszel egy jó scsít, iszol 
rá egy-két vodkát, egy-két pohár sört, aztán 
ténferegsz a Nyevszkijen, ott egész éjjel 
találsz nyitva grúz, örmény, kazah, lett, 

A város nem felejti a blokádot
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svéd, német, bolgár, tatár, kirgiz éttermet, 
sörözőt, ahol szívesen látnak téged, ahol 
világfinak érzed magad. Vagy ha nem, 
hát ott a sok park valamelyike, a padok, a 
szökőkutak, a rengeteg csatorna partja, s 
minden sarkon akad egy-egy székesegyház, 
templom árkádokkal, lépcsőkkel, terekkel, 
meghitt zugokkal, Katalin a szoknyájával, 
Miklós a lován, Péter a sziklán. Ha elszo-
morodtál, legjobb, ha fölkeresed Puskin 
barátodat, aki semmit nem öregedett az 
elmúlt évszázadok alatt, barna fürtjeivel, 
bánatos szemeivel éppen búcsúlevelét 
fogalmazza az irodalmi kávéház ruhatárjá-
nál, fönn Csajkovszkijt játszanak neked a 
zongorán, az öngyilkosok szelleme meleg, 
hangulatos éjszakát varázsol köréd, senki 
nem bánja, ha teád mellett a csöpp lámpa 
zöld fényénél olvasgatsz kicsit, vagy a 

ritmusokat figyeled a Nyevszkij lámpáinak 
lüktetésében.

Kikerülve ötmillió pétervári honfitár-
sadat, a nappali forgatagban, araszolhatsz 
a Fontanka rakpartján, ázhatsz órákat 
a buszmegállóban, vagy gyalogolhatsz 
tengeri mérföldeket a leaszfaltozott mo-
csáron, állhatsz félórát egy beállványozott 
ház előtt, tudakolva idős, fiatal bennszü-
löttektől, hol van Dosztojevszkij utolsó 
lakhelye, a múzeum, amibe benéznél már. 
Behajóztad már Új Hollandiát, a szige-
tet, amelynek vöröstéglás raktárépületei 
között, földszintjükön bűzös kapualjak, 
bodegák, kocsmák, bordélyok  között 
bolyongott Raszkolnyikov. Nehezen kép-
zeled el persze, mert most építési terület, 
daruk kapaszkodnak a felhőkbe, láttad a 
panorámabuszból a házat, ahol megölte 
végül a vén banyát, az uzsorást, hát sze-
retnéd látni a mester szobáját, íróasztalát, 
fogasát, lámpáját, nyűtt karosszékét – de 
nem segít senki. Tudod, hogy jó helyen 
jársz, itt a Kuznyecsnij piac, itt vásá-
rolt íród apróságokat, limlomokat, itt a 
Vlagyimir-székesegyház, hogy templom 
mellett kell keresztutat keresned, ez volt 
Dosztojevszkij mániája, vagy harminc 
ilyen helyen lakott Péterváron, és akkor 
valaki rábök a szemközti, beállványozott 
házra: ez az. Öregasszonyok a földre te-
rített kicsiny káposztáikat kínálgatják, a 
címet nem tudják, csak a kopejkát gyűjtik 
szorgosan Raszkolnyikov unokáitól. 

Egyébként hasonlítanak ősükre a 
péterváriak. Egyheti nyüzsgésben egy kö-
vér embert láttam csak, a metrón, oroszul 
beszélt, hát külföldi nem lehetett, legfel-
jebb vidéki. Lehet, nem Raszkolnyikov 
unokái ők, hanem a blokád hőseié, lehet, 
hogy a vérükben van a mérsékletes étke-
zés. Nemhogy nem kövérek, még csak 
nem is dundik, nem is jó karban lévők. 
Egy csöpp túlsúly nincs a pétervári em-

Kotorják a Gribojedov-csatornát a Vér-
ző Megváltó temploma közelében
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bereken, sem öregen, sem gyereken, sem 
fiatalon. A lányok frizurája bírja a metró 
szelét, sminkjük a plakátokkal, ruházatuk 
a címlapokkal való összehasonlítást. A 
fiúkat nehéz megítélni, többségük bá-
mulatos virágcsokor mögé rejtőzik esős 
szerda délutánokon. (Ha valamelyik kioszk 
nem színházi jegyiroda, akkor biztosan 
virágbolt.) A vékony péterváriak ráadásul 
alacsonyak, legalábbis nem oroszosan na-
gyok, kirgizek, örmények, azerbajdzsánok, 
grúzok és finnek, akikből például 100 ezer 
is él a városban. Inkább Stockholm, mint 
Moszkva, inkább Európa, mint Ázsia – mi-
közben ázsiai népek gyűjtőhelye, európai 
stílus. A volt Európa – mi már eltunyultunk, 
kifinomodtunk, elhájasodtunk. Pétervár 
figyelt ránk, utánozott minket, de többet 
tanult belőlünk.

Például a saját múltját. Leninről nem so-
kat mesélnek a turistáknak, a Szmolnijban 
főképpen a balettozó kisasszonyokról 
meg a mostani főiskoláról mesélnek, az 
Aurórához azért elviszik az embert, de 
nem fordítják el a fejedet, ha a hajdani 
pártépület, ma tervezőiroda előtt kanya-
rodik a busz, mindjárt a méretes Lenin-
szobor hónaljában. Az Európa felét leigázó 
népvezér  itt-ott föltűnik a városban, több 
szobor, utcanév emlékeztet rá, s hát persze, 
vannak, akik még ma is Leningrádnak 
hívják a várost. Küzd a jelen a múltjával, 
cárokkal, proletárokkal, abszolutizmussal, 
önkényuralommal, ki ezzel, ki azzal, hol 
ez győz, hol az. 

Így most éppen nem sorakoznak a tu-
ristabuszok a hajdan kötelező megállónál, 
a blokád hőseinek temetőjénél. Liza, több 
nyelven beszélő, kulturált, művelt, pici, 
vékony idegenvezetőnk alapos útmutatá-
sa alapján metróval, átszállással, a helyi 
busszal jutunk oda. Több holdon fekszik 
egymillió névtelen halott a gondozott gyep, 

az őszi fasorok alatt, egyetlen asszony tolo-
gat egy babakocsit, hosszú-hosszú köröket 
ró türelmesen. Két kertész zavarja csak a 
csendet, télire készítik föl a monumentális 
emlékműhöz vezető végeláthatatlan rózsa-
sort. A temető határában gránitfalak ara-
nyozott sorokkal: köszönet iskolásoknak, 
tanároknak, matrózoknak, munkásoknak, 
észteknek, grúzoknak, lengyeleknek, zsi-
dóknak, hantiknak, manysiknak … Amikor 
a szovjet hadsereg végre elérte az éhen 
pusztult, már alig lélegző Leningrádot, 
megállás nélkül haladt tovább. Harcászati 
szempontból már nem volt értelme a se-
gítségnek.         

Leningrád nézett jobbra, nézett balra, 
nézte, hogy mocsárra épült fővárosa lett a 
szibériai birodalomnak, nézte, hogy lefoko-
zott városka volt a sztálini időkben – most 
dicséri Péter cárt, s áldja Sztálint, hogy 
elfelejtette őt akkor. Anycsikov-palota, 
Sztroganov-, Juszupov-, Mihály-paloták 
ékeskednek a Lomonoszov hídtól nem 
messze, a szocreált nagyítóval kell keresni 
a tágas, terpeszkedő városban. A Néva 
ma is lerakja hordalékát a tengerhez érve, 
éjszaka ma is óramű pontossággal nyíl-
nak föl a kivilágított hidak. A Téli Palota 
diszkózöld, a Palota tér reneszánsz mérnöki 
tökéletesség. Péter cár a maga 204 centis 
magasságával egy pöttöm, vállbehúzós 
kunyhóból irányította a nagyszabású város-
építést, ma a Gazprom székházát tervezik 
a Néva partjára. Az lesz az első magasház 
a belvárosban – eddig nem lehetett ma-
gasabbat építeni, mint a Péter-Pál-erőd 
tornya. Annak idején törvény volt rá, máig 
nem szegte meg senki. Nincs is toronyház, 
üvegiroda a városban. Így kell megnézni. 
Mostanában, amíg a Téli Palota mögött 
húzódó Milliomosok utcája a történelmi 
időket idézi. 

       Jakubovits anna
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turisták nem látogatják az apró falut, 
mert nincs különös érdekessége. 
Nincs ferde templomtornya, nem 

lakott itt vérszomjas királynő a nem létező 
várban, nem is hirdetik útikönyvek. Az 
idegenek nem keresik, nem tudják, hogy 
létezik. Ám néhány pesti diák a Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumból egy tanárukkal vélet-
lenül elvetődött erre. Aki Magyarországról 
jön, annak már félig nyert ügye van itt, ha 
kosztot és kvártélyt keres. 

a mesekönyV laPJai
A berzsenyisek nem éltek vissza a ven-
dégszeretettel. Szállásért, kosztért téglát 

SZéKELyZSOMBOr

Egyutcányi boldogság
székelyzsombor 465 főt számláló, apó falucska erdélyben, Brassótól nyolcvan 
kilométerre. csupán egy utca.  

raktak, takarítottak, árkot pucoltak, tehenet 
fejtek. A férfiak hoztak nekik szerszámokat, 
s a lelkes fiatalok megjavítottak ezt-azt. Az 
asszonyoktól este ennivalót kaptak, friss 
tejet, sajtot. A majd’ huszonéves fiatalok, 
a poros-zajos nagyvárost maguk mögött 
felejtve, a munka után megcsodálták a 
falut. Mint mesekönyv lapjait nézték végig 
a házikókat, az utcát elözönlő tehéncsordát, 
a pásztort, amint ostorát csattogtatva tereli 
haza a legelésben megfáradt jószágokat. 
Lesték, ahogy az asszonyok a fejéshez 
készülődnek kicsi sámlijukkal, ahogy a 
magas hegyek koszorúzzák a láthatárt, 
ahogy a kék harmat leszáll a méregzöld 
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kaszálóra, a helybéli gyerekek pedig ott 
ültek velük az út porában.

Azóta minden nyáron egy építőtábor 
települ Zsomborba, közben már brassói, po-
zsonyi gimnazisták is csatlakoztak a pestiek 
kezdeményezéséhez. Nyaranta kétszer két 
hétre hatvan gyerek érkezik – fele Pozsony-
ból, fele Pestről – Zsomborba, építik a falu 
közösségi házát. 

TégláT Téglára
Így megy ez hosszú évek óta, de nem sem-
mi ház lesz az! Kétszintes, fölül szobák 
a betérő vendégeknek, a fogadószintjén 
ebédlő, zuhanyozó, vécé, a földszinten 
színházterem, virágos kert az udvaron, 
gondozott árok. Ez a ház menedéket 

nyújt majd a fedél nélkül maradtaknak, 
a szegény embereknek, az ide érkező 
turistáknak. A kis falusi közösség pedig 
össze tud gyűlni, mulatságot, bált, lagzit 
rendezni, halotti tort tartani. A helyi di-
ákok összeverődhetnek színi társulattá, 
alapíthatnak zenekart, mely próbálhat 
és fel is léphet ebben a házban. A ház 
közös ügye immár a falunak, a pozsonyi, 
a pesti diáknak. Még nincs is kész, de 
már összetartja a fiatalokat, az időseket, 
a rokonokat, a magyarokat.  

A munkásokat a falu eteti, szállásolja, 
de a munkát a fiatalok nem ehhez mérik. 
Építenek, hajtanak, amíg a harmat el nem 
éri a kút gémjét, amíg a szürkület be nem 
lopózik a falu szélén, amíg az Esthaj-
nalcsillag föl nem lopakodik az istálló 
keresztgerendájára. Reggel nehezebben 
indul a nap, a csorda már messze jár a 
laposon, mikor előjönnek a fáradt arcú, 
bágyadt fiatalok a falu házacskáiból. 
Hosszú volt az éjszaka, a helybéli fiúk 
nehezen eresztették a városit a kocsmából. 
Még egy cujka, még egy sör, no nézzük 
meg a lenti boltot is, ha már bálba nem 
megyünk a szomszéd faluba. 

kocsma, TemPlom, iskola
Két-három gyereket is befogadnak a 
családok. Ők pedig segítettek dagasz-
tani, kenyeret sütni, kemencébe tolni, 
kivenni, egész nap ugrálnak a vekni és 
a lapát között. Ez már az után történt, 
hogy a háziasszony megfőzte a reggelit, 
útnak indította az ilyenkor már három 
órája talpon lévő gyerekeket a buszhoz, 
amelyik egy szomszédos gimnáziumba, 
szakközépiskolába viszi őket. Mert az 
egyutcás faluban ugyan két kocsma van, 
de iskola és templom csak egy. (A bolt 
rugalmasan, a piaci viszonyokhoz maxi-
málisan alkalmazkodva üzemel. Addig 

A vendéggyerek is segít dagasztani



HATÁRAINKON TÚL

	 Kincses	Kalendárium		 ��0		 a	2011-es	esztendőre

Információk országról, világról:

http://hu.wikipedia.org

van nyitva, amíg az idős tulajdonos néni 
el nem fárad, vagy amíg a pesti gyerek 
azt nem mondja, ma már nem jön többet.) 
A férfiak elindultak már a munkába, aki-
nek volt annyi szerencséje, hogy akadt 
valami a környező városokban, esetleg 
Brassóban. Helyben csak a szénégetőben 
lehet dolgozni, nyáron szénát pakolni, 
traktorozni. Egy-két kisebb munka is 
adódik, de szinte semmi pénzért. A ke-
vésbé szerencsések családjukat elhagyva 
városba költöznek, hogy ott megkeressék 
a napi betevőt, amit aztán hazavisznek 
ünnepnapokon. Drága dolog az állatok 
tartása is, a velük járó munka rengeteg. 
A tejet egy új lejért veszik át, a tejüzem 
háromért adja tovább. 

rokon a sZomsZéd
A kenyérsütés kéthetenként egy egész na-
pot vesz igénybe. Nem haszontalan dolog, 
bár nagyon fárasztó. Akár huszonnyolc 
veknit is kisüt a háziasszony a diákok sze-
me láttára, van közte háromkilós, van teste-
sebb. Jönnek este a szomszédok, rokonok, 
veszik, viszik,  gyűlnek a banik.  A diákok 
után is kapnak egy kis pénzt, tíz napra húsz-
ezer forintot a szállásért s olyan kosztért, 
ami reggel öttől éjfélig tart, futószalagon 
érkezik, s a hírhozók szerint olyan finom, 
amilyen finom csak a frissen fejt tehéntej 
lehet, ha van, aki érti, miről beszélek. (A 
puliszkáról jót vagy semmit.)  

Vacsorára megjöttek a férjek, az egész 
utcában vacsoraidő volt, mert mint em-

lítettem, a falu mindösszesen egy utca, 
így mindenkinek rokona a szomszédja, a 
boltos, a tejes néni, tehát egy közel 500 fős 
családban mindenki egyszerre mosogatott, 
a vendégek varázsütésre fejték a teheneket. 
Éjféltájban már az egész család zuhantan 
hevert az ágyban, hogy másnap elölről 
kezdhessék az egészet. A család egyre fogy. 
Nemcsak azért, mert a gyerekek, ha kijárták 
az iskolát, már ott is maradnak a szomszéd 
vagy még szomszédabb faluban. 

neM KérneK A VILÁGHírBŐL
A népesség azért is az csökkent az elmúlt 
években, mert kevés gyerek születik: a 
lassan ketté osztódó utcában 4-5 magyar 
gyerek a fölső végen, 10-12 a román végen. 
Egymás szavát értik ugyan, de csak akkor, 
ha akarják.  
Azt például egyikőjük sem akarja, hogy 
fölkerüljenek a térképre. Zsomborban 
nem akarnak világhírt, nem akarják, hogy 
turisták lepjék el a falut. Ők a tehéncsordát 
akarják, a hegyeket a falu végén. Nyáron 
szénakazlakat, télen hósipkát. Szeretetük 
a faluért, egymásért, a pesti gyerekért 
feltétlen és vég nélküli. A naplemente nem 
lehetne szebb még Photoshoppal sem. Itt 
gazdagon élnek, lakomáznak, iszogatnak, 
traccsolnak, ráérnek egymásra, az életre, 
a boldogságra. 

Székelyzsomborban, az egyutcányi 
boldogságban. Pesttől alig hétszáz kilo-
méterre, a román határon túl.

cs. n.
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2009. okTóBer
Sikeres népszavazást rendeztek Írországban 
az Európai unió reformszerződéséről, ame-
lyen a dokumentum elfogadását a résztve-
vők kétharmada támogatta. ● A Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság koppenhágai döntése 
szerint a 2016. évi nyári olimpiai játékokat 
Rio de Janeiro rendezi. ● Hatályon kívül 
helyezte az olasz alkotmánybíróság azt a 
törvényt, amely felfüggesztette a korrupciós 
és csalási ügyekben az eljárás megindítását 
Silvio Berlusconi kormányfő ellen. ● Ba-
rack Obama amerikai elnöknek ítélték a 
Nobel-békedíjat. ● Sikeres kísérleteket haj-
tottak végre Indiában nukleáris robbanófej 
célba juttatására is alkalmas Prithvi-II típusú 
rakétával. ● 100 éves korában meghalt 
Claude Lévi-Strauss francia antropológus, 
szociológus, etnológus.

noVemBer
Harminc halálos áldozata volt a Moszkva 
és Szentpétervár között közlekedő expressz-
vonat elleni pokolgépes merényletnek. ● 
Berlinben állam- és kormányfők és több 
százezres tömeg emlékezett a berlini fal 
leomlásának huszadik évfordulójára. ● 
Svájcban népszavazáson tiltották meg új 
minaretek építését. ● Václav Klaus cseh 
elnök aláírta a Lisszaboni Szerződést, 
amit ezzel az unió mind a 27 tagállama 
elfogadott. ● Középiskolai és egyetemi 
diákok tízezrei Németországban tüntetése-
ken követeltek jobb oktatási feltételeket. ● 
Tizennégy havi szünet után újraindították 
a világ legnagyobb részecskegyorsítóját 
Genfben. ● Herman Van Rompuy belga 
kormányfőt választották meg az Európai 
Tanács elnökének. A brit Catherine Ashton 

Ez történt a világban

lett az Eu külügyi és biztonságpolitikai fő-
képviselője, vagyis „külügyminisztere”. ● 
Oroszországban betiltották a halálbüntetést, 
amire az orosz alkotmánybíróság 1999-ben 
hirdetett moratóriumot. ● A szerb parla-
ment elfogadta az új alaptörvényt, amely 
megerősíti a Vajdaság autonómiáját. 

decemBer
A függetlenséget támogatta a szavazók 
többsége a Katalóniában rendezett nem 
kötelező érvényű népszavazáson, amit a 
madridi vezetés azonban nem ismert el, mert 
nem központilag írták ki. ● A Demokrata Li-
berális Párt által támogatott Traian Băsescu 
államfő nyerte a román elnökválasztás 
második fordulóját. ● Ellopták az egykori 
auschwitz–birkenaui koncentrációs tábor 

A Kalifa-torony dubaiban 
                          FOTÓ: NIcOlAS lANNUzEl
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bejárata fölé erősített hírhedt náci jelmondat, 
az Arbeit macht frei (A munka szabaddá 
tesz) betűit. A feliratot később szavakra 
vágva találta meg a rendőrség.  ● Szerbia 
hivatalosan benyújtotta jelentkezését az 
Európai unióhoz való csatlakozásra. 

2010. Január
Spanyolország átvette Svédországtól az 
Európai unió soros elnöki tisztét. ● Pakisz-
tánban egy röplabdamérkőzésen öngyilkos 
merényletet hajottak végre. ● Dubaiban 
átadták a világ legmagasabb épületét, a 
Kalifa-tornyot. ● Ivo Josipović szociál-
demokrata jelölt nyerte a horvátországi 
elnökválasztást.

feBruár
Az ukrán elnökválasztás második for-
dulóját Viktor Janukovics nyerte Julija 
Tyimosenkóval szemben. ● Támadás érte az 
MH Tartományi Újjáépítési Csoport konvo-
ját Afganisztánban. Két katona megsérült.

március
Parlamenti választásokat tartottak Irakban. 
● Két pokolgép robbant egymás után  a 

moszkvai metró Ljubjanka és Kultúrpark 
megállójánál. A terrortámadásban 39 em-
ber vesztette életét és kilencvennél több 
sérült meg. ● Egy észak-koreai torpedó a 
Sárga-tengeren elsüllyesztette a dél-koreai 
haditengerészet Cshonan nevű korvettjét. 
46 dél-koreai tengerész vesztette életét. ●
Az Európai unió  állam- és kormányfőinek 
brüsszeli csúcsértekezletén a közösség 
következő tízéves gazdasági stratégiájá-
nak alapvető célkitűzéseiről tárgyaltak. 
● A jobboldal győzött az olaszországi 
helyhatósági választásokon. ● Barack 
Obama amerikai és Dmitrij Medvegyev 
orosz elnök a prágai Hradzsinban aláírta a 
hadászati támadó fegyverek korlátozásáról 
és csökkentéséről szóló új szerződést.  

áPrilis
Szmolenszknél légikatasztrófában életüket 
veszítették a Lengyel Köztársaság legfel-
sőbb állami és katonai vezetői, köztük Lech 
Kaczyński államfő.● Az izlandi Eyjafjalla 
vulkán kitörése következtében a kontinens 
fölé sodródott vulkáni hamu miatt összeom-
lott Európa légi közlekedése.● Robbanás 
történt a British Petrolnak a Mexikói-öböl-

Az Eyjafjallajökull vulkán kitörése márciusban                        FOTÓ: JOScHENBAcHEr
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ben lévő Deepwater Horizon nevű olajfúró 
platformján, az ezt követő olajkitörést, ami 
hatalmas környezeti károkat okozott, csak 
augusztusban sikerült elfojtani. ● Elkészült 
Kína első saját fejlesztésű, 500 km/h-s 
sebesség elérésére képes mágnesvonata. 
● 89 éves korában meghalt Juan Antonio 
Samaranch spanyol közgazdász, a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság volt elnöke. 

máJus
Lemondott Gordon Brown brit miniszterel-
nök, miután a Munkáspárt elveszítette a vá-
lasztásokat. A konzervatív David Cameron 
a liberálisokkal alakított koalíciós kor-
mányt.● XVI. Benedek pápa a Vatikánban, 
az olaszországi püspökök előtt kijelentette, 
hogy a katolikus egyházon belüli botrányos 
pedofil esetek arra intenek, hogy újra meg 
kell tanulni a bűnbánatot. 

Június
XVI. Benedek pápa Ciprusra látogatott, 
hogy előmozdítsa a párbeszédet a ciprusi 
ortodox egyházzal. ● A szlovák parlamenti 
választásokon a legtöbb mandátumot a 
Robert Fico vezette SMER nyerte, de az új 
kormányt a Szlovák Kereszténydemokrata 
unió alelnöke, Iveta Radičová alakította 
meg. A parlamentből a Magyar Koalíció 
Pártja kiesett, viszont bejutott a Bugár Béla 
vezette Híd–Most, amely az új koalícióba 
is belépett. 

Július
Két magyar áldozata volt annak a bal-
esetnek, amikor városnézőket, köztük a 
mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gim-
názium diákjait és tanárait szállító kétéltű 
vízibusznak ütközött egy uszályhajó az 
egyesült államokbeli Philadelphiában. ● 
Oroszországban rekordmeleget mértek, 
emiatt olyan hatalmas erdőtüzek is pusztí-
tottak, hogy még Moszkvában is fullasztó 
volt a füst.

augusZTus
Sosem látott méretű áradások pusztítottak 
Pakisztán északnyugati részén, amelyek 
házak tízezreit pusztították el, és mintegy 
10 millió embert érintettek, humanitári-
us katasztrófát okozva. ● Kiutasították 
Oroszországból Gabriel Grecut, Románia 
moszkvai nagykövetségének első titkárát, 
akit tetten ért a Szövetségi Biztonsági 
Szolgálat (FSZB), amikor titkos katonai 
dokumentumokat vett át. ● A pozsonyi 
parlament a leszavazta a 816 millió eurós 
hozzájárulást a Görögország megsegítésére 
az IMF és az Eu által létrehozott 110 mil-
liárd eurós alaphoz. ● Tárnaomlás miatt a 
föld alatt rekedt 33 bányász a észak-chilei 
Copiapó közelében lévő San José arany- 
és rézbányában. Kimentésük hónapokig 
tartott. ● Nemzetközi bírálatok ellenére, 
az Eu szabad mozgásra vonatkozó szabá-
lyainak megsértésével Franciaországból 
hazatoloncoltak több száz Romániából és 
Bulgáriából érkezett romát, akik engedély 
nélkül felhúzott barakktáborokban éltek.
 

sZePTemBer
óriási érdeklődés, valamint az iraki há-
borút ellenző szervezetek tiltakozó akciói 
mellett jelentek meg Tony Blair volt brit 
miniszterelnök visszaemlékezései. ● 
Kompromisszumos megállapodás született 
Szerbia és az Eu között Koszovó ügyében, 
ami később egy végleges rendezés alapja 
is lehet. ● Román és erdélyi magyar poli-
tikusok is elítélték, hogy Csíkszeredában 
látványos felvonulással és gyűléssel emlé-
kezett a II. Bécsi döntésre és Észak-Erdély 
Magyarországhoz való „visszatérésére” a 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. 
● A Kurd Munkáspárt bejelentette, hogy 
kész abbahagyni a fegyveres harcot, ha 
Kurdisztán Törökországon belül olyan 
autonómiát kap, amilyet Katalónia élvez 
Spanyolországban. 
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Amikor ezt írom, épp készülünk a télre. 
Idén hirtelen jött a hideg idő – néhányszor 
már szeptemberben is befűtöttünk. A kertet 
is fel kell készíteni: a gyümölcsfákat már 
korábban elültettem, a pázsitot is átgereb-
lyéztem. Matyival kitettük a madáretetőket 
is, ő készítette technikaórán a kis dobozokat. 
Maradék műanyag palackokra vágtak kerek 
lyukat, a cinkéknek pont jó lesz. Matyi 
nagyon élvezte, ő mondta meg, melyiket 
hova akasszuk, és naponta lesi, jönnek-e 
már a madarak a napraforgóra. 
Ma pedig a virágoskert volt soron: felszedtem 
a dáliát és a kardvirágot; ez a két növény kü-
lönösen érzékeny a fagyra. Legalább annyira, 
mint mi magunk: én nem tudom, de ahogy 
öregszem, úgy leszek egyre fázósabb. Sőt, 
régebben gyakran megfáztam, ez mosta-
nában már ritkán fordul elő: csak megfelelő 
immunvédelem kell. Vagyis – akárcsak 
a kiskertet - érdemes jó előre felkészíteni 
a szervezetet is, hogy mire jönnek az igazi 
fagyok, védekezni tudjon mindenféle kór-

okozók és bacilusok ellen. Matyi már ismeri 
ezt a szót, bár kimondani még nem tudja 
tökéletesen. De azt elmagyarázza, hogy 
a bacilus olyan, mint egy gonosz manó, ami 
mindenféle rossz dolgot művel bennünk. 
Ő is – mint a legtöbb ovistársa – sokat volt 
náthás egy időben, mert persze a sapkáját 
mindig otthon hagyja. Mostanában viszont 
nagyon büszke rá, hogy nem betegszik meg 
– mégpedig a cseppek miatt.
Nálunk családi dolog, hogy az őszi időszak-
ban Béres Csepp-kúrát tartunk – nem is volt 
komoly megbetegedés az elmúlt években. 
Matyi persze ebből sem akart kimaradni, 
amikor reggel csepegtetünk, egyre csak 
mondta, ő is kér. Rájöttünk, hogy nem is 
rossz ötlet. Megkérdeztük a háziorvost, azt 
mondta, nyugodtan adhatjuk az unokámnak 
is a Cseppeket, tízkilós súlytól gyerekek is 
szedhetik. Remélem, ahogy tavaly, ez az 
ötlet idén is beválik. Mégsem várhatjuk 
betegen a cinkéket!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY 

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
BCS1009PR
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AZ ÉN UNOKÁM NEM 
HIÁNYZIK AZ OVIBÓL!

Béres Csepp gyerekeknek is, 
10 kg testsúlytól

 A Béres Egészségtár 
C-vitamin 

étrend-kiegészítő 
készítmény.

A Béres Csepp vény nélkül 
kapható roboráló gyógyszer.
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Él Erdélyben egy ferences szerzetes. Neve 
egyre ismertebb határon innen és túl is. 
Böjte Csabának hívják, és 1500 vagy talán 
annál is több fogadott gyermeke van. A Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója. Az 
erdélyi sanyarú sorsú, árva vagy elhagyott, 
többségükben magyar gyerekek mentőan-
gyala.  A szeretet misszionáriusa, mint a 
boldogá avatott Kalkuttai Teréz anya.

Böjte Csaba először autószerelőnek 
tanult, később bányászként dolgozott. 
Ahogy II. János Pálról is ismert, 
bizony fiatalemberként megnézte a 
lányokat is. Csaba édesapja költő 
volt, s egy verse miatt meghurcol-
ta és börtönbe zárta a Ceauşescu-
diktatúra. Négy és féléves rab-
sága után fél évvel meghalt. 
Alighanem ez is közrejátszott 
abban, hogy Böjte Csabában 
megerősödött az addig sem 
hiányzó hit, a szolgálat és a sze-
retet kifejezése utáni vágyakozás. 
A ferences rendbe – titokban – a 
diktatúra idején kérte felvételét. 
Tanulmányait Gyulafehérvárott 
és Esztergomban végezte.  1989-
ben szentelték pappá.

Több helyen szolgált, majd 
Dévára került. Ott oltalmába 
fogadott néhány utcagyereket. 
De nem tudta őket hol elhelyezni. 
Volt ott egy elhagyott, üresen álló 
ferences kolostor. Leverte a laka-
tot, s beköltözött a gyerekekkel. 
Így kezdődött a ma már világ-
szerte párját ritkító vállalkozás. 
A központ Déván van, itt mintegy 

Teréz atya gyerekei
kétszáz gyerek él. De az intézmény nyitott, 
bejárnak s enni is kapnak a környékbeli, 
elhanyagolt lakótelepi gyerekek is. Velük 
apácák foglalkoznak.

Koldulok, mondja Böjte atya. Mert 
kitartó embermentő tevékenységét hozzá-
járulással már a román állam is honorálja, 
de minden forinthoz (lejhez) maga is 

hozzátesz az adományokból. Böjte 
Csabát munkássága, s nem elis-

merései minősítik. Ez utóbbi-
akból is van jó néhány. Volt 
az év embere, s megkapott 
több humanitárius díjat is. 
Számos elmélkedő köny-
vet írt. Nem az élettől 
elrugaszkodott fennkölt 
lélek. Példázatai egysze-

rűek, érthetőek. „Má-
ria tizenvalahány 
éves lány, amikor 

az Úr Angyala 
megszólítja és 
felkéri, hogy vál-
lalja a kis Jézus 
megszülését és 
felnevelését, és 

a Szűzanya kiutat 
keresve mondja, 
hogy ő nem tanulta 
meg az istenszülést, 
nevelést, ilyen tan-
tárgy nem volt az ő 
iskolájában.”

Csaba testvér a mi 
nyelvünkön beszél. 
Értjük egymást. 

c. s. a.
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teri lakása akár egy táncdalarchívum. 
A falakon hatalmas felkasírozott 
fotók, melyekről egy igazi bombázó 

tekint le a látogatóra. Testre feszülő fekete 
nadrág, elegáns, ugyanakkor szexis ing, 
divatteremtő fekete haj.
–	Hol,	mikor	lépett	fel	először?
– Nővérem óvónő volt, a Tolna megyei 

Páriban. Kilencéves koromban nála nyaral-
tam, egy óvodás műsorban népdalokat éne-
keltem. Egy kántor kísért harmonikával. 
Kántor kísérte a Harangozót. „Gázsiként” 
a szüleim a vállukon elvittek a helyi cuk-
rászdába, ahol fagyit és tortát ettem. 
–	Sima	volt	a	pályája?
– Az ORI-engedélyt harmadszorra 

kaptam meg, a Magyar Rádió tánczenei 
stúdiójába is csak a harmadik felvételi 
vizsga után vettek fel. Automatikusan 
minden rádiófelvételemet átvette a Hang-
lemezgyártó Vállalat, mindez több száz 
kislemezt jelentett. 1967-ben jelent meg 
az a kislemez, amelynek az A oldalán 
hallható a Minden ember boldog akar 
lenni, a B oldalon pedig Aradszky László 
Isten véled, édes Piroskám című dala. A 
kislemez borítóján az én fényképem és 
nevem látható.  Ezt a lemezt vették meg 
a legtöbben, 1967-ben aranylemez lett. 
A díjat azonban Aradszky László kapta, 
én semmit. Első nagylemezem 1969-ben 
jelent meg, S. Nagy István ötleteként, 

Bim-bam volt a címe, mivel Harangozó 
a nevem. A második nagylemezem a 
Lánynak születtem, a Bergendy együttes 
segítségével jelenhetett meg 1976-ban. 
Erdős Péter azonban leállíttatta a lemez 
gyártását. Bementem hozzá reklamál-
ni. „Magára nincs igény”– válaszolta. 
Fogtam magam, elmentem a zenemű-
boltokba, ahol megrendelték írásban a 
korongot. Újra bementem Erdőshöz, aki 
leseperte az asztalról a megrendeléseket. 
A Hungarotonnál nem is jelent meg leme-
zem többé. Az ausztriai Amadeo kiadónál 
viszont megjelent három német nyelvű 
korongom. Mindig a közönség szeretete 
segített át minden problémán. Az összes 
környező országban, valamint Kubában, 
Kanadában, Svédországban, az uSA-
ban léptem fel. Az adott ország nyelvén 
megtanultam a Mindenkinek van egy 
álma című dalomat. Gondoltam, ezzel 
belopom magam a közönség szívébe. 
–	Hogyan	született	ez	a	dal?
– Eredetileg egy zenés színdarabban 

hangzott el, de nem lett sláger. Ezek után 
a szerzők, Fényes Szabolcs és Szenes Iván 
engem választottak ki a dal előadójának. 
1968-ban a Made in Hungaryn, a Magyar 
Rádió könnyűzenei bemutatóján énekeltem 
el, elsőként Székesfehérváron. A dalból 
készült kislemez három hónap alatt három-
száznyolcvanezer példányban fogyott el.   

HArANGOZó	TErI

A dallam jutalma
A Magyar Jogvédő Hivatal felmérése szerint az országban esténként közel há-
romszáz szórakozóhelyen csendül fel a Mindenkinek van egy álma című, ma már 
örökzöldnek számító dal. ehhez többek között egy korai Beatles-dal, a yesterday 
előadásának sikere mérhető.



SORSOK, EMBEREK

	 Kincses	Kalendárium		 167		 a	2011-es	esztendőre

–	Ma	hogyan	gondol	vissza	az	egykori	
táncdalfesztiválokra?

– Nagyon sokat jelentett az énekeseknek. 
Olyan pódiumon jelenhettünk meg, amire 
az egész ország figyelt. Az én esetemben a 
közönség részéről ott kialakult rokonszenv 
– úgy gondolom – a mai napig tart. Az 1968-
as táncdalfesztiválon a zsűri a Még hazakísér 
című dalomért második helyezést adott, és a 
Sose fájjon a fejedért előadói díjat  kaptam.
–	A	következő,	1969-es	táncdalfesztivá-

lon	ugyancsak	előadói	díjat	nyert.
– Igen, a Szeretném bejárni a földet 

című dalért az Arany Mikrofon-díjat. Az 
1968-as és 1969-es évek igen eredménye-
sek voltak számomra. Az én lemezeimet 
vásárolták meg a legtöbben idehaza. 1969-
ben Maurice Chevalier-től vettem át a 
Márvány Trófea-díjat a cannes-i MIDEM-
fesztiválon.  
–	Az	elmúlt	években	sorra	rendezik	meg	

újra	a	táncdalfesztiválokat.

– A nosztalgia újraéledése törvényszerű. 
Felgyorsult az élet, összezavarodtak az em-
berek, elegük lett a hangzavarból, szükség 
van a nyugalomra a zenében is. A dallam 
elnyerte méltó jutalmát.
–	 A	 hatvanas	 és	 hetvenes	 években	

nagyon	népszerűek	 voltak	 az	 évenként	 a	
Népstadionban	megrendezett	SZÚr-ok.

– Fantasztikus volt annyi ember előtt 
fellépni. A rendezők mindig kitaláltak 
valamilyen rendhagyó megjelenést, még 
pónilovon, hintón és teherautó platóján is 
énekeltem. Jó hangulatú színes kavalkád 
volt, kár hogy ma már ilyen rendezvényt 
nem szerveznek.
–	A	Sziget	Fesztiválon	frenetikus	sikere	

volt.
– Három alkalommal léptem fel, én 

lepődtem meg a legjobban, amikor a kö-
zönség velem együtt énekelte dalaimat és 
állandóan visszatapsoltak.

Z. J.

Az AIdS világnapja alkalmából rendezett esélykoncerten, 2001-ben 
MTI FOTÓ: SáNdOr KATAlIN
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negyvenéves újságírói pályafutásom 
során nem találkoztam olyan gaz-
dálkodóval, aki ne panaszkodott 

volna. Mert rengeteg baj van. Tudniillik, ha 
nem esik az eső, akkor aszály van. Ha esik, 
akkor meg természetesen nincs napsütés, 
pedig ez igencsak fontos lenne a gyümölcs 
érése miatt. Az árak nyomottak, a termésen 
csak a kereskedők meg az üzletláncok 
szedik meg magukat. 

csak érik és érik
Romics Ervin, az érdi Fruct Kft. vezetője 
ebbeli véleményét tekintve nem különbö-
zik gazdász társaitól. Ő sem elégedett a 
magyar mezőgazdaság helyzetével, a saját 
cége jövedelmezőségével, de szavait érde-
mes komolyan venni. 
Mert gazdászként, vál-
lalkozóként, egyaránt 
komoly tudással és ten-
gernyi tapasztalattal 
rendelkezik.

Vállalkozása tulaj-
donképpen egy szövet-
kezet. A rendszerváltás 
után az államtól vett 
bérbe néhány társával 
egy 300 hektáros gyü-
mölcsöst, amelyben 
meggy-, őszibarack- és 
almaültetvények van-
nak. Tulajdonostársai is 
agrárszakemberek, de vitathatatlanul ő a cég 
irányítója. Jóképű, nagydarab, agilis ember, 
aki már reggel hatkor kinn van a telepen.

PArASZT	VAGy	VÁLLALKOZó?

Szüret a barackosban
Az ültetvény kiváló karban van, szem-

mel láthatóan nagy szakértelemmel gon-
dozott, a legjobb korban lévő gyümölcsös. 
Felszerelve erőgépekkel, a meggyet rázó 
géppel, hűtőházzal, raktárakkal. De a vál-
lalkozó szerint a helyzet mégis válságos. 
Az ő esetükben elsősorban nem az időjárás 
miatt. Mi több, ez akár anyagilag kedvez-
hetne is nekik, hiszen náluk szépen termett 
az őszibarack, míg máshol volt fagy, víz 
és mindenféle más kalamajka. Ám a piac 
megbízhatatlanul működik, s ebből még 
a laikus is észrevesz valamit. Megnézzük 
együtt a barackszedőket, és látom, hogy a 
fák alja tele hullott gyümölccsel. Ami per-
sze a szüret természetes velejárója, mert a 
túlérett gyümölcs leesik. Összeszedni, úgy 

látszik, nem érdemes. 
Nem éri meg, pedig 
mennyi pálinkát lehet-
ne főzni belőle! De a 
dolgok nem úgy mű-
ködnek, ahogy a városi 
ember gondolná.

A városi ember azt 
sem gondolná, hogy 
ezt a gyönyörű termést, 
ezt az istenadta vagyont 
nem könnyű értékesíte-
ni. Ki gondolná, hogy 
ennek a tekintélyes 
nagyságú ültetvénynek 
a termése kevés ahhoz, 

hogy egy üzletlánccal szerződjenek, s an-
nak folyamatosan mindent eladhassanak. 
Közvetítő kereskedőre van szükség. Nem is 
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egyre, hanem többre. Akik időnként telefo-
nálnak, hogy hány száz rekesz gyümölcsre 
van szükségük. Hol többre, hol kevesebbre. 
És ezt a barack nem tudja. Az csak érik. És 
ha éppen túl sok, akkor vagy a fán, vagy a 
fa alatt, vagy a raktárban marad a gyönyörű, 
finom barack.

Védelem nélkÜl
Na jó, de miért nem exportálunk? A szak-
ember szerint ugyan a magyar gyümölcsök 
állják a minőségi versenyt, de az unió 
fejlett országaiban működik a piacvédelem. 
Addig nem rendelnek külföldi árut, amíg 
van hazai, hozzánk meg ömlik befele min-
den külföldi áru.

Ebben lehet valami. Ezt a véleményt 
saját tapasztalatom is igazolja. Svájc ugyan 
nem uniós ország, de ott tapasztaltam a 
következőket. Egy tanulmányút során volt 
szerencsém (szerencsétlenségem) több 
pincészetben is részt venni borkóstolón. 
Válogatottan rossz és drága fehérborokkal 
traktáltak. Ennek van magyarázata. Az 
tudniillik, hogy Svájc magashegyi, hideg 

ország, amit a szőlő nem szeret, megél akár 
kétezer méter magasan is, csak istentelen 
savanyú fürtöket terem. Amiből aztán rossz 
bor lesz. De mert a svájci gazdáknak is 
meg kell élni, ezért államuk korlátozza a 
fehérborok behozatalát. (A vörösét nem, 
mert az egyáltalán nem terem meg.)

Biztos hátországa lehetne a magyar 
gyümölcstermesztőknek a konzervipar. 
Csakhogy a magyar konzervipar megszűnt. 
A külföldiek felvásárolták, majd sorra 
bezárták a gyárakat. Nem üzemeket vettek 
tehát, hanem piacot. Ezért aztán nincs ma-
gyar gyümölcskonzerv a boltokban. 

A HAszOn eGyenLŐ A nuLLÁVAL
És akkor még nem beszéltünk az árakról. 
Amikor a zöldséges 300 forintért kínálja 
a szép, közepes minőségű őszibarackot, 
akkor ugyanezért az áruért kilónként 75 
forintot kap a termelő. Persze csak akkor, 
ha volt rá megrendelése. Ha nem volt, a 
maradékot már csak a léüzemeknek lehet 
eladni, kilónként úgy 35 forintért. Ez a 
haszon egyenlő a nullával.

Osztályozzák és csomagolják a termést
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Legalábbis a termelő számára.
Ha ennyit lenyelnek a közvetítő keres-

kedők, akkor miért nem piacol a Fruct Kft.? 
Mert ilyen hatalmas mennyiségű terméssel 
nem lehet. És nem is értenek hozzá. Nem 
az a dolguk, hogy eladjanak. Az, amihez 
értenek, az a mezőgazdaság. Abból kellene 
megélniük.

negyVen emBernek munka
Minisztériumban dolgozó ismerősöm sze-
rint a magyar paraszt már csak a postást 
lesi. Mert ha egy kapavágást se tesz, akkor 
is jön neki az ilyen meg az olyan uniós 
támogatás. Kertészmérnök riportalanyunk 
szerint ez kapitális baromság. Ő hektáron-
ként harmincezer forint földalapú támoga-
tást kap, ami a költségeknek százalékban 
alig kifejezhető része.

Azért arra is gondoljunk, hogy az alma, 
a meggy és az őszibarack termesztése nem 
csak Romics Ervin biznisze. Mert igaz, 
hogy reggel 6-kor kezd, le-fel rohangál, 
intézkedik, de főszezonban tisztességes, 
törvényes feltételek között negyven 
embernek ad munkát. Az emberek nem 

Hűtőházba, raktárba szállítják a teli ládákat                         FOTÓ: HANcSOVSzKI JáNOS

egyformák. Van, aki szeret dolgozni, és 
van, aki kevésbé. Aztán van, aki konyít a 
dologhoz, és van, aki teljesen járatlan. Van, 
aki keresni akar, és van, aki, ha néhány ezer 
forintja összejön, veszi a kalapját, és megy 
a kocsmába. Szóval nem könnyű.

és MIt eszIK?
Vállalkozónk szerint nincs a munkának 
becsülete. A minőséginek meg különösen 
nincs. A szüreti szezonban 500-600 forintos 
nettó órabért fizet, ami azért nem olyan rossz 
keresmény a szakképzettséget nem igénylő, 
ráadásul nem is túlságosan megerőltető 
munkáért. De a hozzáértő szakemberek 
metszés idején akár napi 7-8 ezer forintot 
is megkereshetnek. Ha tönkremennek az 
ilyen jellegű vállalkozások, ezeknek az 
embereknek nem lesz kenyere.

Kérdezem Romics Ervint, borúsan 
látja-e a jövőt? Szerinte a jövedelmezőség 
évről évre rosszabb. De a mezőgazdaság 
mindezek ellenére mégsem mehet tönkre, 
mert akkor nem lesz mit enni. S erre lassan 
rájönnek a politikusok is.

csulák andrás
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a régi korok hajózási emlékeit is 
gyűjti, rendezgeti, múzeumát 
otthonában, egy Bicske melletti 

községben rendezte be. Két nagy helyi-
ségben, a ház pincerészében békésen 
megférnek egymás mellett a térképek, 
zászlók, fotók, órák, sapkák, útlevelek, 
kronométerek, tengerésznaplók, szolgá-
lati könyvek és egy raskéta, vagyis egy 
krómozott rozsdakaparó. Hajóharang is 
van, Farbinger Tamás	szerint minden régi 
hajón kettő volt belőle, egy elöl és egy 
hátul, ezek kongatásával jelezték ködös 
időben a szembejövő hajóknak, hogy a 
két harang között van a hajó. A kikötők 
közti távolságot leíró könyv is fontos 
kellék volt, és ebben a kis múzeumban az 
1982-es Tengerész Szolgálati Szabályzat 
is helyet kapott. 

aZ úr aZ én kormányosom
A falon főhelyen a Tengerészek imája. 
Az eredeti, nagyon régi angol szövegnek 
több változata is ismert, a magyar ten-
gerészethez 1937-ben került, néhány sor 
ebből: „Az Úr az én kormányosom. Ezért 
gonosz áramlatok nem sodorhatnak el. 
Ő a világítótorony fénye, mely utat mutat 
nekem a sötét vizek felett.”

A múzeum tulajdonosa is úgy gondolja, 
ahogy az ima, ezért építtetett is egy világí-
tótornyot a ház udvarán. 

PArTrA	VETETT	MATróZOK

Hajósmúzeum a pincében
„navigare necesse est, vivere non est necesse!” Vagyis: „Hajózni kell, élni nem 
kell!” ez a véleménye az utolsó magyar rádiós tengerésztisztnek, Farbinger 
Tamásnak is, aki 35 évi hajózás után most nyugdíjasként a debrecen, vagyis az 
ex-Kassa fedélzetén gondnokként őrzi az utolsó magyar tengerjáró hajót.

Farbinger Tamás tagja a Magyar Tenge-
részek Egyesületének (MATE), amelynek 
alakuló közgyűlését 1989. június végén 
tartották. Jogelődje, a Magyar Tengerész-
tisztek Egyesülete (1926) a II. világháború 
után ellehetetlenült, megszűnt. Az egye-
sület többek között célul tűzte ki, hogy 
ápolják a honi tengerészhagyományokat, 
érvényesítsék a hivatás gyakorlásával 
összefüggő jogokat és szakmai vélemé-
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nyeket. Megszervezik a tengerészhagyo-
mányokkal összefüggő dokumentumok és 
rekvizitumok gyűjtését, rendszerezését, 
és időszakos vagy állandó kiállításokat 
szerveznek. Főleg akkor hallani róluk, 
amikor szeptember 27-én megemlékez-
nek a tengereken és óceánokon életüket 
vesztett tengerészekről, és amikor évente 
megkoszorúzzák a Duna-korzón levő em-
lékművet, emlékezve halottaikra. 

Farbinger Tamással évekig együtt ha-
józott barátja, Barbai	Béla hajóács, akivel 
most arról beszélnek, hogy a két háború 
között Magyarország igazi hajós hatalom-
nak számított. Érdekesség, hogy egy ma is 
érvényben lévő, akkoriban keltezett törvény 
szerint, bár tengerpartunk már régóta nin-
csen, Budapest mind a mai napig tengeri 
kikötőnek számít. A 80-as években még 21 
tengeri hajónk volt, egészen a rendszervál-
tozásig, sőt valamivel még utána is futottak 
magyar lobogó alatt nagy óceánjárók. 

Farbinger Tamás és a távolságok

Világítótorony a kertben



SORSOK, EMBEREK

	 Kincses	Kalendárium		 173		 a	2011-es	esztendőre

Manapság a magyar tengerészek külföldi 
hajókra szegődnek el, hazánkban már a 
tengerhajózást sem oktatják.

Farbinger Tamás pincérként kezdte 
a hajózást, arra volt igény, ráadásul 
színtévesztő is volt, ez a hiba kizárta 
volna őt a tengerésztisztek sorából, így 
13 év szolgálat után a rádiós tiszti isko-
lában kötött ki, és ezzel a foglalkozással 
nyugdíjazásáig járhatta a tengereket. 

Egyik beszélgetőtársam sem származott 
tengerészcsaládból, kalandvágyból in-
dultak útnak.

Ezzel szemben a gönyűi Burján család 
minden férfitagja tradicionálisan tengerész 
volt, de a fiatalabbakat manapság csak fo-
lyami hajósoknak hívják. Burján	Ferenc, 
aki a Mozart nevű hajón dolgozik két 
testvérével együtt, ugyanúgy vélekedik, 
mint a két nyugdíjas hajóstiszt. – Megszűnt 
a tengerhajózás, a hajókat eladták vagy 
leselejtezték – mondja. 

Neki is végig kellett járnia a szamár-
létrát. A vízügyi szakközépiskola után hat 
évig matróz volt, majd fedélzetmester, 
végül hadnagy és fedélzeti tiszt lett, most a 
hajó másodkapitánya. Az új törvény szerint 
már csak a hajókon szólítják a kapitányt 
hajóskapitánynak, kint a világban hivata-
losan hajóvezető a neve. Ráadásul már nem 
kötik olyan magas végzettséghez és hosszú 
gyakorlathoz a vizsgát. 

– Régebben Bécstől Pozsonyig 15-20 te-
herhajóval találkoztam két-három óra alatt, 
ma összesen hárommal – mondja. Minden 
az üzletről szól, évente 5-6 hajóval több 
személyhajó megy a Dunán, manapság már 
száz felett van a számuk. 

Mégis, történjen bármi, mindegyikük 
esküszik a hajózásra, ez az életük. Mást nem 
is tudnak elképzelni, mert hajózni muszáj.

Bódi ágnes  

Világjárózsák 
VöröS SzIlárd FElVéTElEI

Fortunátus doktor elment
Kalendáriumunk összeállításának lezárása előtt néhány nappal érkezett a szomorú 
hír: életének 88. évében elhunyt Bajor Nagy Ernő. A Kincses olvasói Fortunátus 
doktorként emlékezhetnek rá, évkönyvünkben és a Szabad Föld hetilapban hosszú 
évtizedeken át találkozott – írásain keresztül és sokszor személyesen is – a tanácsot 
kérők ezreivel. Szószólója volt az elesetteknek, különösen fontosnak tartotta az idős-
korúak érdekképviseletét. Számos kitüntetéssel ismerték el munkáját: megkapta a 
Pulitzer-emlékdíjat, valamint az újságírószövetség életműdíját, az Aranytollat is.
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–	Annak	idején	–	a	hatvanas	évek	derekán	
–	élesen	elkülönült	a	tánczene	és	a	beat.	Ma	
már	nyoma	 sincs	mindennek,	megbékélt,	
sőt	felértékelődött	a	két	stílus.

– A hatvanas évek elejétől a Metrónak, a 
Scampolónak és az Omegának már állandó 
klubja volt. Barátaimmal rendszeresen le-
jártunk a Metró–Zenit koncertekre. A zenei 
váltás később, a hatvanas évek közepétől 
következett be, de a beat nem volt idegen 
tőlünk. A hatvanas évek elejétől a táncze-
nészek kíséretét látták el a beatzenekarok. 
Számtalan turnén voltam Zalatnay Cinivel, 
amikor a Metró kísért bennünket, az ő 
állandó blokkjukkal kezdődött a koncert. 
Zseniális megoldás volt, nekik még nem 
volt országos hírük, kellett a mi nevünk, ők 
pedig kísérték a műsorunkat. 
–	 Idén	 hatodik	 alkalommal	 léptél	 fel	

a	 nyári	 Sziget	 Fesztiválon,	 amely	 ma	
az	 egyik	 legnagyobb	 európai	 rockzenei	
esemény.	Mire	gondoltál,	amikor	először	
meghívtak?

– Nagyon féltem, mert arra gondoltam, 
hogy ott vannak a közönségben azok, akik 
nem szeretik ezt a műfajt. Szokásomhoz 

ArADSZKy	LÁSZLó

Soha nem búcsúzom el
Aradszky László első amatőr fellépésére 1960-ban került sor, az akkor sztálin 
sugárúti (később népköztársaság, ma Andrássy út) MÁV-kultúrházban. Később 
első munkahelyén, a töltőtoll Javító Ksz-nél énekelt rendezvényeken, többek 
között németh Lehel-dalokat.  A nagyközönség előtt 1962-ben a rádió nyilvános 
tánczenei hangversenyén  mutatkozott be, amelyet az erkel színházban rendeztek 
tessék választani címen. Meg is nyerte a versenyt a Még ide-oda húz a szív című 
dobos attila–s. nagy istván-szerzeménnyel. 2010 szeptemberében volt 75 éves, 
de ugyanolyan lendülettel énekel, mint a kezdetekkor. aradszkyt 2003-ban a 
magyar köztársasági érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

hűen egy órával előbb kimentem a szigetre, 
reszkettem, féltem, hogy óriási bukás lesz. 
„Laci, gyere már!” – kiabálta őrjöngve több 
ezer fiatal, este 10-kor.  Az első szám után 
elszállt minden félelmem, ugyanis  a gye-
rekek szüleiktől, a nagyszüleiktől hozták 
azokat a dalokat, amelyek ott elhangzottak. 
Semmihez nem hasonlítható öröm futott át 
rajtam, olyasmi, amit a hatvanas évek köze-
pén a táncdalfesztiválok után tapasztaltam. 
Velem együtt énekelték a dalokat. 
–-	Mind	 a	 három,	ma	már	 legendás	

táncdalfesztiválnak	aktív	szereplője	volt.
– Az első, 1966-ban megrendezett 

táncdalfesztiválon utcahosszal kerültem a 
döntőbe, igaz, olyan névkártyám volt, mint 
az Isten véled, édes Piroskám, vagy a Pók-
háló az ablakon. Az Ismeretlen lány című 
dalt énekeltem, a Metró zenekar kísért. A 
következő, 1967-es táncdalfesztiválon az 
Annál az első ügyetlen csóknál című dalom 
egy csapásra sláger lett. Ha az akkori zsűrin 
múlt volna a továbbjutás, nem kerülök 
versenybe, de a közönség soha nem látott, 
131 ezer szavazattal bejuttatott. A legjobb 
előadói díjat kaptam a döntő nemzetközi 



SORSOK, EMBEREK

	 Kincses	Kalendárium		 175		 a	2011-es	esztendőre

zsűrijétől, második helyezett lettem. A 
harmadik, 1968-as fesztiválon, a Nem szü-
lettem grófnak című dallal indultam. Ma is 
minden koncertemen kiköveteli magának 
a közönség ezt a dalt is.
–	Ön	 volt	 a	ma	már	 klasszikus	 beat-,	

pop-,	rocktörténet	első	aranylemezese.
– Meg a második is. Az Isten véled, 

édes Piroskám már a táncdalfesztivál előtt 
aranylemez lett, a második a Pókháló az 
ablakon című dal volt. Akkoriban 100 ezer 
darab volt a kritérium, a kislemezek több 
mint 300 ezer példányban fogytak.

– Múlik	az	idő.	Hogyan	gondol	az	„égi	
hármasra”	Máté	Péterre,	 Ihász	Gáborra	

és	 Szécsi	 Pálra,	 akikkel	 egykor	 sokat	
dolgozott?

– Itt vannak mindig velem. Ők írták a 
dalaimat. Ezernyi történetem, sztorim van 
velük kapcsolatban. Ihász Gáborral együtt 
fociztam a színészválogatottban. Szécsi 
Palival már akkor ismertük egymást, 
amikor még nem énekeltünk. A nővére 
esküvőjén ismerkedtünk meg, ő nagyon 
elegáns volt, én nyakig tintás, mert töltő-
tolljavító voltam. Máté Péter rendszeresen 
korrepetált.  
–	Hány	 koncertet	 ad	manapság	 ha-

vonta?
– Általában öt és nyolc között.
–	Nem	fárasztó	éjjel	hazaindulni	a	fellé-

pés	után	egy	határszéli	kis	faluból?
– De igen, de nagyon jóleső ez a fáradt-

ság. Odafelé mindig álmos vagyok, haza-
felé sosem… Az átélt élmények hatására 
feldobódom. 
–	Ennyi	év	után	van	még	lámpaláza	a	

fellépések	előtt?
– Szerintem ez természetes, együtt jár 

a fellépéssel.
–	Tavaly	jelent	meg	életrajzi	könyve,	Az		

örök	élet	színpadán.
– Tudom, a címe, magyarázatra szorul. 

Nos, van szerzőtársam is… Édesapám, aki 
ugyan már régen itt hagyott bennünket, de 
vele határoztuk el  a könyv megírását… Ő 
kérdezett, én válaszoltam…

– Egy	cD	is	található	a	könyvben.
–Igen, három „újkori” kedvencem, az 

Altass el, a Soha nem búcsúzom el s a 
címadó, Az örök élet színpadán, Kaszás 
Péter szerzeménye.
–	A	könyve	végén	folytatást	ígér.
– Igen, mert én soha nem búcsúzom el.

Zoltán János
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milyen a méltó teríték, ha húsvéti, 
születésnapi meghívott jön, s mi-
lyen, ha magunknak rendezzük a 

házassági évfordulót? Mi a módja, ha nincs 
ünnep, ha nem költemény az ebéd, ha csak 
a gyereket várjuk haza az iskolából? És 
mit tegyünk, ha abból kell gazdálkodnunk, 
amink van, s az nem sok?

KIneK JÁr dAMAsztABrOsz?
A terítéket mindig az alkalom határozza 
meg, kivétel, amikor úgy gondoljuk, hogy 
fittyet hányunk a szabályokra. Mert szabá-
lyosan ugye az ételt már az alkalom megha-
tározta, karácsonyt rántott ponty, húsvétot 
a sonka, a kerti partikat a grillezett húsok, 

a főnöknek fürjtojással töltött fácán jár, a 
barátoknak bográcsolt pacalpörkölt, a gye-
rekzsúrnak tejszínhabos palacsinták. Ezer 
tanácsot kapunk, keresünk, s már tudjuk a 
tutit: elegáns alkalmakkor, karácsonykor, 
eljegyzéskor, érettségi vendégséghez elő-
vesszük a családi étkészletet, a nagymama 
kicsit már hiányos porcelánkészletét, 
leterítjük a féltve őrzött, ma már nem 
keményített, de még mindig különleges 
damasztabroszt, s ekkor akadunk el először 
a készülődésben. 

Mert a damasztabrosz még nagyanyánk 
tizenkét személyes, cseresznyefa asztalára 
készült, a mi csöppnyi étkezőnkbe hatsze-
mélyes asztalt vettünk, mi szereltük össze, 

A	DIVATNAK	KíVüL	TÁGASABB

Körítésnek teríték
Mi magyarok kényesek vagyunk arra, hogy vendégeinket megfelelő módon 
fogadjuk. ezen a konyha körüli tennivalókat értjük, a sütést-főzést, az ételköl-
teményeket, a traktát, hiszen hitünk szerint a hozzánk betérőket a hasuknál kell 
megfogni, no és ehhez méltó körítés jár, a teríték. 
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s még négynek is igen szűkös. Szóval, 
háromszor hajtogatjuk össze a terítőt, mire 
elveszíti sátoralakját, s hiába tudjuk, hogy 
egyformán kéne takarnia az asztal oldalait, 
kicsit még itt is, kicsit még ott is alá kell dug-
dosni. Persze éppen a szép hímzést rejtjük 
így el, de legyünk tekintettel arra, hogy va-
laki esetleg föl is akar majd állni a székéről, 
s akkor tönkremegy a kompozíció.

Most pedig az derül ki, amikor rakni 
kezdjük a tányérokat, hogy melléjük már 
nem fér el salátás- és kenyerestányérka, 
kosárka, legföljebb, ha ebbe állítjuk a 
poharakat, melyekről tudjuk, hogy jobbról 
balra vörösboros, fehérboros, vizespohár, 
ám újabb akadály, mert a gyerekek szörpöt 
isznak, a férjünk meg sört. Romokban 
hever az összes dizájn, az összes tudás, 
amit összehordtunk, hogy jól kitehessünk 
magunkért. 

kés, Villa, ProTokoll
Ránk fér egy hűsítő most, mikor meg-
kóstoltuk a töltött káposztát, hogy ihletet 

kapjunk a terítés hogyantovábbjához. Lát-
juk ám, a mustot kortyolgatva, hogy a kris-
tálypoharunk pöttyös bögréből van, halkést 
legutóbb Hyppolitnál láttunk, viszont jó 
lenne helyet keresni legalább a tejfölnek, 
amit tenni is kéne mindjárt a mártásostálba, 
az még van a készletben, de mire körbejár, 
éppen ki is ürül, nem baj, ennyi fakszni jár 
az ünnephez. Merőkanál, evőkanál, kés, 
villa, a protokoll szerint balról jobbra, 
aztán jobbról balra, felfelé a hegyét, meg 
befelé az élét, de úgyis mindenki a fazékra 
koncentrál. Azt viszont nem tesszük az 
abroszra, most van az az ünnep, amikor 
tálból szedjük a gombócokat. Megadjuk 
a módját. 

gyerTyaTarTó, gyÜmölcsTál
Mit nekünk metszett borospohár, a must 
gyorsan fogy a puttonyból is. No csak, 
milyen engedékenyek lettünk! Vagy éppen 
kreatívabbak? 

Az asztalon már csak a szalvétának van 
hely, ravaszul betekerjük s beletesszük a 

Készül a pecsenye
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tányérba, a többi legyen az éhesek gondja. Jó 
lenne, ha a virág elférne az asztalon, s nem 
lógna megint bele a tányérba, hiába színes 
nyáron, hiába piros-sárga húsvétkor, hiába 
kék-fehér karácsonykor, hiába bármilyen 
gyönyörű csokor, nem látjuk egymást tőle, 
uralkodik közöttünk. Így aztán fogjuk szé-
pen az ollót, levagdosunk néhány virágot, a 
rózsa, a liliom gyönyörűen terül a legkisebb 
pálinkáspohárban, be is födi, az abroszon 
mintha virágok teremnének elvétve itt-ott, 
szolidan, helytakarékosan. A gyertyákat is el 
kéne osztani, jusson is fény, maradjon is hely, 
ne is gyulladjon föl, ne is égessen meg. De 
nincs már hová, csak a székek mögötti ko-
módon. Nosza, terítünk oda is valami alkalmi 
vászonterítőt, gyertyatartó, gyümölcstál, a 
maradék virágok, a sütik szépen elférnek 
rajta, még a gyerek rajzának is találunk helyet 
a váza lábánál.

Legföljebb magunkkal tudjuk megtár-
gyalni a terítés sikerét, mert a vendégek már 
a romok fölött ejtőznek, dicsérik a káposztát, 

a tortát, a pecsétes abrosz, a gyűrött szalvéta, 
a zsíros merőkanál látványa fölött bódulnak 
a friss kávé illatától, nem éppen azzal foglal-
koznak, hogy mennyire passzol a cukortartó 
metszése a kávéskanál cirádáihoz, különösen, 
hogy egyáltalán nem, de fölkent lakberende-
ző szerencsére nincs közöttünk. 

illem HelyeTT HangulaT
És nem is tartunk ilyet a háznál. Nem adunk 
annyit az illemre, sokkal többet a hangulat-
ra. Jó falatok mellé ültetjük a vendégeinket, 
a családunkat. S ha kedvünk szottyan, 
egy tükörtojással és snidlinggel meg kicsi 
reszelt sajttal megpakolt fokhagymás 
pirítóshoz is föltesszük a kockás terítőt, 
gyújtunk néhány mécsest, elrendezzük a 
török szegfűt, kikapcsoljuk a rádiót, tejet 
öntünk az egyetlen tiszta pezsgős pohárba 
– s ráérősen megvacsorázunk. Együtt 
vagyunk, családi körben. A divatnak kívül 
tágasabb.  

J. a. 

Szakácsparádé az érdi Osváth vendéglőben                     FOTÓ: HANcSOVSzKI JáNOS
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a f ehérneműt 
azért vesszük 
föl, hogy levehes-

sük. E látszólagos ellentmon-
dás történelmi korszakokat ível 
át, megalapozza mai értékrendün-
ket, generációk sorsa állt és bukott 
rajta, háborúkat indítottak, nyertek meg 
és veszítettek el a csipkés kis haszon-
talanság miatt. A semmi kis ruhanemű 
körül forog a világ, férfi és nő harca dúl 
körötte, rabja minden ember. Hiszen nem 
szól másról, mint a szexről.

megsZolgálTa a magáéT
A fehérnemű tulajdonképpen teljesen ha-
szontalan ruhadarab. Manapság legalább-
is. Volt idő, például a sötét középkorban, 
amikor a lóra való föl- és leszállás, netán 
lepottyanás miatt bizonyos Medici Kata-
lin bőrből varrt szeméremtakarót, értsd 
bugyogót magának, ám a bátor lovaglás 
nem hatotta meg annyira társnőit, hogy 
divattá lett volna e ruhadarab. A bugyi 
első sikere a párizsi kánkántáncosokhoz 
fűződik, bomlottak a férfiak a szoknya 
alól kivillanó csipkés harisnyatartóért, 
a premier plánban látható fekete-vörös 
bugyikért. A tánc így is  erkölcstelennek 
ítéltetett, gondoljunk bele, ha nincs a lá-
nyokon alsónemű? Ne gondoljunk bele, 
a tánc akkor meg sem születik, vagy ha 

igen, nem mu-
tatják be, nem indul 

világhódító útra, nem 
lesz korának szimbóluma, 

Toulouse-Lautrec nem festi 
meg. Nos, ha nincs is értelme a 

bugyinak, azokat a festményeket, 
azokat a Moulin Rouge-beli fülledt 

éjszakákat már megszolgálta. 
Hétköznapokon azért kevesen hódol-

tak eme alsóneműnek. A szoknya, pláne, 
hogy sokáig a hosszú járta, jótékonyan 
takart mindent, s ha nem esett benne 
hasra az illető, nem villant ki az, amit 
szemérmesen takarni illett, akkor nem 
érezte ennek szükségét a női nép. Hogy 
mégis hatalmas karriert futott be, s futja 
a köröket még manapság is? Hát persze: 
ami nem látható, az izgi, de csak akkor, 
ha látjuk, ami takarja. A sejtés, a sejtetés 
a szex, illetve a még izgalmasabb erotika 
alapja. Lássuk hát a bugyit.

Bokáig érT
A térdig érő változattól a mai tangáig 
hosszú volt az út, pláne, ha tudjuk, hogy 
a tanga sem mai találmány, ő például fér-
fiak herekötőjeként kezdte karrierjét, míg 
funkciót s nemet nem váltott. A klasszi-
kus női bugyik egészségügyi szerepet 
betöltvén kezdetben bőrből készültek, 
mondjuk így nem kellett sűrűn mosni, 
nem is volt belőle sok, esetleg egy-két 

cSIPKéS,	rOJTOS,	BOJTOS,	SZALAGOS	–	SZExIS

A haszontalan ruhadarab
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darab, már akinek egyáltalán. Roppant 
kényelmetlen lehetett, nem idomult, nem 
követte a vonalakat – s gyanítom, hogy a 
szellőzéssel is adódtak problémák. 

A célnak viszont megfelelt: takarta, 
amit takarnia kellett. S így tettek utódai 
is. A bokáig érő darabok szerencsére 
már vászonból, posztóból készültek, 
így már csak meleg, nehézkes, súlyos 
ruhaneművel volt a nőknek dolga, és 
még erre jött a hosszú szoknya, esetleg, 
mikor már föl volt találva, a harisnya is, 
aztán a fűző, az ingecske, a blúz, az per-
sze hosszú ujjú, zárt nyakú. S ez a nyári 
viselet volt, huszonöt-harminc fokban. 
Segítség a napernyő volt, s a migrén. Ha 
rám hallgatnak, a migrénesek fele a sötét, 
hűvös szobában levetkőzött, szellőzött, 
lélegzett, hápogott. Dehogy volt neki 
migrénje.

Ha már itt tartunk, a migrén is csak 
egy eszköz a szex kelléktárában. Éppen 
elutasító fajtából: ha fáj a fejem, csak 
nem zaklatsz engem, drágám? – mondta, 
mondja vele a nő, mert magányra,  sza-
badságra vágyik. 

minT a fÜgefaleVél
Éva a fügefalevelet már azért kapta, 
hogy soha többé ne lehessen mezte-
len, meztelenül szabad. Kösse gúzsba 
mindig valami, most ne beszéljünk a 
társadalmi kötöttségekről, a történelmi 
szerepekről, csak éppen a testéről. Amit 
födni, takarni, rejtegetni kell, azt az elő-
ször nőknél használatos hosszú gatyák, 
pantallók takarták el, melyek többször 
összenőttek a fölsővel, a trikóval, az 
inggel, a melltartóval, olykor kezeslá-
bassá vegyültek vagy éppen különváltak 
fűzővé, harisnyatartóvá, szoknyaalakító 
fémabronccsá. Mindegy, csak szorítsa, 
födje, alakítsa, fullassza, rejtse el a testet. 
Jó. Kicsi engedmény akad: a kebleket 

ki lehet emelni, föl lehet tuszkolni a 
tokáig majdnem, hogy a látvány azért 
meglegyen.

Nem tudom, tényleg erotikus volt-e 
a fűző, amit a mi Sissink fejlesztett tö-
kélyre. A darázsderék csábító valóban, 
a nő mind sápad Scarlett O’Hara ter-
mete láttán, de a férfi nem tudta, hogy 
a szerelmes nő azért omlik-e a karjaiba, 
azért vetkőzik-e le neki, mert a fűzőtől 
nem kap levegőt. Tudta-e a férfi, hogy a 
kecses, légies hölgy érintése azért tilos, 
mert a törött bordák piszkosul fájnak? 
Férfiszem nem maradt távol a látványtól, 
a lányok meg kihasználták az alkalmat, 
engedtek a fűző szorításán, ledobták az 
abroncsot, s tetőtől talpig csipkenadrág 
helyett bikinibe öltöztek.

akkora, amekkora
Lehet a bikini vízválasztó. Brigitte 
Bardot bátorsága, hogy egyedül a mo-
dellek közül ki mert állni a csöppnyi 
fürdőruhában a közönség elé. Azóta a női 
ruhadarabok akkorák, amekkorának len-
niük kell. Mondjuk, férfizsebkendőnyi 

Akkora, amekkora
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vagy férfitenyérnyi, ki mivel méri. 
Fölül a melltartó, alul is valami. 
S mindez változatosan. 
Nem annyira a férfiak 
igénye szerint, hanem 
inkább a nők döntése 
értelmében. Mert ko-
runk nője már szabad, 
öntudatos, s hiszi, hogy 
egyenjogú. Ezért sportolás-
hoz praktikus, széles, mindent 
takaró, ám semmit sem sejtető 
melltartópótlót hord, ami emel, 
tart, tehermentesít, s esztétikai-
akig szinte mindegy, hogy 
fölvette-e vagy le. Munkába 
olyan melltartót választ, 
ami kiemeli a munkahe-
lyi érdemeket, de elfödi 
a zaklatás szándékát, 
randira agresszív dekol-
tázst választ, villanjon ki 
a dögös csipke, a fekete, a vörös selyem, 
a házaséletnek megteszi a legombolható 
szoptatós melltartó, a habselyem hálóing, 
kicsi, rózsaszín masnikkal. 

CsIPKés, FrAnCIA, eHetŐ
A bugyikkal is így vagyunk, addig-addig 
forradalmárkodtunk, hogy a bugyingó 
egyre csak ment össze, a nők kedvére, 
a férfiaknak meg mindegy, úgyis csak 
lehámozni akarják. Neki mindegy, hogy 
milyen a bugyi: francia, sima, tanga, 

hipster, boysort, csipkés, 
fodros, masnis, bőr, sőt, 

még ehető változat is 
létezik bugyiból, s 
már a fügefalevél 
méretű sem hiány-

zik a tangák jóvoltá-
ból. A bugyival is az a 

helyzet, mint a melltar-
tóval: tudjuk, hogy miért 
vesszük föl, tudjuk, hogy 
melyiket mikor akarjuk 
levenni. A nők döntik el, 

hogy egyáltalán van-e raj-
tuk melltartó, az lila-e vagy 
fekete, a bugyi csipkés, fod-
ros, pántos, belevaló vagy 
szendén hosszított éppen 
– mert mi tudjuk igazán, 
hogy mi a kényelmes. 

Nincs ruhadarab, mi 
igazán kényelmes lenne. 

Már nem szorít, már nem melegít, már 
nem szúr, nem fullaszt, nem feszélyez, 
nem akadályoz föltétlenül, de még mindig 
nem az igazi. Egyetlen igazán kényelmes 
cucc van, az a bőrkötés, amiben szület-
tünk, ami velünk nő, tágul, éppen ott 
feszes, ahol kell, ott takar, ahol van mit, 
soha nem kopik el, s több ezer éve nem 
ment ki a divatból.

És lehet benne valami erotikus is, ha 
ilyen sokan lettünk itt végül.    

J. a.

„Az	írásbeliség	fejlődéséhez	nagyban	hozzájárult	a	papír	használata,	amely	rongy-
ból	készült.	A	rongyot	használt	ruhákból	szerezték,	ami	sokkal	olcsóbb	volt,	mint	
az	elsősorban	könyvekhez	használt	pergamen.	A	xIII.	századtól	kezdve	egyre	több	
ember	települt	városokba,	és	az	alsónemű	viselése	is	egyre	terjedt,	ez	kedvezően	
hatott	a	papírkészítésre.	A	használt	ruhák	száma	így	összefüggésben	állt	a	könyvek	
számának	növekedésével”	–	mondta	dr.	Marco	Mostert,	az	Utrechti	Egyetem	Közép-
kori	Tanulmányok	Központjának	történésze,	a	leedsi	egyetemen	rendezett	nemzetközi	
középkorkongresszus	egyik	szervezője	2007-ben	a	Múlt-kor	portálnak.	
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azt már a hároméves gyerek is tudja, 
hogy a gyümölcsöt meg kell enni, 
mert tele van vitaminnal. És ahogy 

cseperedünk, megtanuljuk, hogy milyen 
vitaminokkal van tele, aztán hogy rostokkal 
is, és hogy így együtt milyen hasznos dolog 
a gyümölcs. Mire fölnövünk, kiderül, nem 
is muszáj rögtön megenni, s nem is mindig 
ugyanabban a formában. Sokféleképpen 
felhasználható, sok oldalával ismerkedünk 
meg hosszú életünk során. 

sütŐBen, KertBen
Vonatkoztassunk el egy kicsit az almafától, 
és vegyük azokat a gyümölcsöket, amik 
már réges-régen leestek. Mi lesz azzal a 
szilvával, körtével, barackkal, amelyiket 
nem bírjuk frissen megenni? Mégse ro-
hadhat meg egy ilyen kincs! Két lehetőség 
nyitott a potyogott gyümölcs, illetve a 
vitaminéhes ember előtt. Vagy jó magyar 
pálinkává főzi a hullottját, vagy megaszal-
ja. Mivel a pálinkáról minden magyar igen 
sokat tud, foglalkozzunk inkább a méltat-
lanul elfeledett aszalással.

Az általános eljárás viszonylag egy-
szerű. A szárítandó zöldségből, fűszerből, 
gyümölcsből kivonjuk a nedvességet, hogy 
ne kezdjen rohadni. Ezt akár otthon is 
megoldhatjuk a sütőben, a kertben a napon, 
vagy az erre a célra kifejlesztett háztartási 
aszalógépben. 

Először szétválogatjuk a gyümölcsöt, 
kivesszük a férgesét, a rothadásnak indul-

takat. A maradékot, az épeket átmossuk, 
esetleg meghámozzuk, a nagyobb darabo-
kat felvágjuk, majd szétterítve kezdjük a 
szárítást. Napon, a kertben vagy a sütőben 
60-70 fokon kezdjük, nagyon fontos, hogy 
közben a levegő megfelelően körbejárhassa 
a gyümölcsöket, hogy a nedvesség minden 
oldalon távozni tudjon. Célszerű rácsra, 
hálóra pakolni, a sütőben is hanyagoljuk 
bátran a tepsit, támasszuk ki az ajtót, s 
gyakran forgassuk a száradó alanyokat.  
Egyszerre nagyjából egyforma méretű da-
rabokkal dolgozzunk, hogy mindegyiknek 
megfelelő legyen a hőmérséklet. Egy ilyen 
procedúra akár napokig is eltarthat, de nem 
okoz gondot, ha kisebb-nagyobb szünete-
ket tartunk, a kertben magukra hagyhatjuk 
őket, a sütőt, a kézi aszalógépet pedig ki 

ASZALT	éS	TArTóSíTOTT	GyüMÖLcSÖK	

Püttyedt, ráncos, apró, 
de bombajó
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és újra be lehet 
kapcsolni. Egy a 
dolgunk a szünet 
alatt: a kertiek ne 
ázzanak meg, a 
bentiek kapjanak 
elég levegőt. Szá-
rítani akarunk, 
nem rohasztani. 
A fűszereket és 
a gombát telje-
sen szárazra ér-
demes aszalni, és 
bátran tarthatjuk 
őket üvegben. A 
gyümölcsnél az 
optimális mérték 
a nedvességtarta-
lom negyedének 
megtartása, amit 
könnyen tudunk 
ellenőrizni: ma-
rokra fogjuk az 
aszalásban fáradt 
darabokat, s meg-
próbálunk kisajtolni belőlük pár csepp 
levet. Ha nem sikerül, készen vagyunk. 
Félig. Ügyelnünk kell még a tárolásra, nem 
oly könnyű velük, mint a szárított füvekkel. 
Célszerű vászontasakban tartani őket, ahol 
szellőzni tudnak, s nem akarnak penészed-
ni, rohadni. A kamrában szellősebb helyre 
akasszuk a tasakot, olykor szellőztessünk. 
Biztos, ami biztos, fogyasszuk őket tempó-
san, akkor tutira nem lesz semmi bajuk.

 a naPenergia a legJoBB
Az aszalás persze nagyon energiaigényes 
dolog. Isten ege alatt, Isten melege érlelte 
gyümölcseinket, de az aszalásban is jó lesz, 
ha inkább ő segít, mint a gázművek. Nagy 
előnyben vannak a kertes házban élők, 
ingyen napfénnyel igen kényelmesen ké-
szíthetik az aszaltságokat. Ám, ha beborul, 

s a már leszedett vitaminbomba rohadni 
kezd, nekik is jól jön a háztartási aszalógép, 
mint azon asszonytársaiknak, akiknek csak 
gáz-, ne adj’ isten, villanytűzhely jutott a 
nagy osztozkodásnál. 

HűtJüK A FűtŐt
Ez a kütyü az igazságosság jegyében 
energiatakarékos, kevesebbet fogyaszt, 
mint a nyitott ajtajú sütő. Tisztáztuk, ugye, 
hogy a sütőt sütés közben át kell járnia 
a levegőnek, tehát nyitva van az ajtaja, 
aszalódik a körte, a barack, a háziasszony, 
az egész család, a szomszédság, megy a 
ventilátor, hűtjük a fűtőt, pörög az óra, 
kattog az agyunk. Nos, kímélőbb eljárás a 
szárítógép, célirányosan jól szárít, tudja a 
mértéket, mihez milyen hőmérséklet dukál, 
némelyikkel még húst is száríthatunk. De 

HANcSOVSzKI JáNOS FElVéTElE
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ne kalandozzunk olyan messzire, nem 
vagyunk nyeregben éppen. Folyamatos 
figyelmünket azonban a gép sem nélkülözi, 
mint ahogy a nap, a sütő sem. A legrosz-
szabb, amit a gyümölcseinkkel tehetünk, 
hogy túlságosan megszárítjuk őket. Ilyen-
kor már se lenyelni, se kiköpni nem lehet, 
vizet magába már nem enged, alkalmatlan 
mindenre. Ilyenre nem is gondolunk, ezer 
tippet gyűjtünk a sikerhez.

A körtét, hasonlóan az almához há-
mozzuk, magozzuk, szeleteljük, majd így 
90-100 fokon kezdjük, később 70-80 fokon 
folytatjuk az aszalást. 

HaBZsolni sZÜreTig
A gombát szintén tisztítva, felszeletelve he-
lyezzük a sütőbe, ám neki elég a 40-50 fok. 
A sárgarépát szintén ezen a hőfokon, majd  
70 fokon kezdjük edzeni. Ne felejtsük el 
ennél a pontnál,  hogy kellő mennyiséggel 
vágjunk neki a tartósításnak, mert a gyü-
mölcs, zöldség nagyjából negyedére megy 
össze az aszalás által. 

Nem a méret a lényeg, íze, tápértéke 
majdnem hiánytalanul megmarad, ezért 
is küzdünk vele annyira. Ámde jaj, cu-
kortartalmából sem veszít semmit (hiszen 
gyümölcskoncentrátumról beszélünk), 
ezért azok, akik nincsenek hízókúrán, mér-
tékkel fogyasszák. Éppen negyed annyit, 
mint nyáron. Akinek nem kell számolnia a 
kalóriákat, avagy nem foglalkozik hülyesé-
gekkel, aki úgy tudja, hogy nagy test nagy 
élvezet, az az aszalt gyümölcsök sztárját, 
az aszalt szőlőt, azaz mazsolát habzsolhatja 
a következő szüretig. Finom az magában 
is, de mennyire, örülhet, ha hagyjuk békén 
ázni, amíg elkészül a tojásos-cukros túró a 

palacsintához, s kerül abba is. Pici bogyó, 
ráncos, püttyedt, ki nem néznénk belőle, 
hogy fontos káliumforrás, sok benne a 
vas, tartalmaz P-vitamint, ami a C-vel 
együtt gyulladásgátló, allergiacsökkentő, 
vírusirtó hatású. 

Népszerű szárított gyümölcs a füge, 
amivel nem bajlódunk otthon, nem terem 
a kert végében zsákszám, viszont tele 
vannak vele a boltok. Megint csak nem 
fogyókúrás, hiszen finom. De van ment-
ség a nagyon magas energiatartalmára, 
kiváló kálium-, magnézium- és vasforrás, 
gyomorbántalmak gyógyszere, magas 
rosttartalmának köszönhetően tisztítja 
a beleket, csökkenti a vér koleszterin-
szintjét. 

JóT TesZ a sZÍVnek
A szilvával érdemes otthon bajlódni, 
szintén kálium- és vasforrás, kiegészítve 
egy kis B6-vitaminnal, segít megtartani a 
vér sav-bázis egyensúlyát, normalizálja 
a szívritmust, szóval orvos nem rendel-
hetne jobbat, s még a beleket is tisztítja. 
Valódi orvosság, hiszen nagymértékben 
méreg: mértéktelen fogyasztása inkább 
gyomorbántalmakat okoz, mint meg-
előzné őket.

Száz receptnek is egy a vége, az aszalt, 
szárított zöldségek, gyümölcsök hasznos 
alapanyagok, téli vitaminbombák, könnyen 
kezelhetők, egészségesek, finomak és ren-
geteg ételt feldobnak. Egy hátrányuk van, 
a magas cukortartalom. (Túlélőcsomagba 
első helyen ajánlott.) Fogyókúrázóknak, 
cukorbetegeknek vigyázniuk kell, de mér-
tékkel mindenkinek értékes.

-ts
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nem kívánnak különös gondozást, 
s ha nem is nagyon olcsó egy-egy 
palánta a virágiskolában, biztosak 

lehetünk benne, hogy kevés ápolással 
évekig elleszünk bokrainkkal. Hiszen a 
fűszernövények különleges növények. 

Különlegesek azért, mert kevesen ültetik, 
nevelik őket, azt hiszik, bonyolultabb neve-
lést igényelnek, mint a többi virág, a rózsa, 
az orgona. Szó nincs róla. Sőt. A rozmaring, 
a bazsalikom, a majoránna, a borsikafű, 
a turbolya, a kapor, a zsázsa, a borágó, a 
vízitorma na-
gyon kedveli 
azt a kevés he-
lyet, akár csak 
egy cserépnyit, 
ami jut neki, 
ha balkonláda, 
nagyon jó, ha 
teraszon dézsa, 
már kényezte-
tés. Úri mód, 
ha kertünk van, 
s igazi földbe, 
kellő helyre ültethetjük őket, akár többet 
is egy-egy fajtából. És szépek is, hiszen 
a fűszernövények többsége természetesen 
virágzik, sokan illatoznak is. S lehet-e 
kedvesebb ajándék egy haszonnövénytől, 

hogy még szépségével, illatával is ked-
veskedik? 

Mi meg csak használjuk. Rendre vágunk 
belőlük, tesszük fürtjeit, szárait, leveleit 
a sülthöz, a főzelékbe, az uborkasalátába, 
fölhasználjuk a befőzéshez, a savanyúkhoz, 
a tartósításhoz, tavasszal, mikor még semmi 
más nem adódik, a primőröket dobjuk föl 
velük. Azok a fűszernövények, például a le-
vendula, a kakukkfű, a zsálya, az izsóp, a nő-
szirom, a kerti ruta, a vadmajoránna, amelyek 
különösen illatosak, átmentik magukat télire. 

Bár a fűszernö-
vények soka-
sága évelő, a 
konyhaablakot 
bezárjuk télire, 
a teraszon sem 
ü l d ö g é l ü n k 
órákat, a kerti 
utak mellett 
sem időzünk 
hosszan. Ám 
növényeink 
velünk akarnak 

maradni, bekéredzkednek téli életformánk-
ba, be a zárt lakásba, a fűtött életformába. 
Legtöbbjük cserepestől nem bírja ki ezt a 
mesterséges légkört, az évelők, a leven-
dula, a kakukkfű, a citromfű, az angelika 

ABLAKBAN,	PÁrKÁNyON,	TIPEGŐN

Szárított illatok, tartós ízek
Vagyonokat költünk a fűszerekre. Mert fűszer nélkül se íze, se zamata, se 
értelme az ételnek. Így nem sajnáljuk a 2-3 grammos zacskókért a néhány 
száz forintot. Pedig, ha van egy-két cserépnyi földünk, egy balkonládánk, 
egy kis előkertünk, egy teraszunk, egy kis kerti tipegőnk a járda mellett, 
minden adottságunk megvan ahhoz, hogy az egész évi fűszerszükségletünket 
fillérekből megtermeljük. 
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szívesebben vár a kertben, a balkonon. 
Virágjukat, termésüket menthetjük át, 
illatukat ejthetjük foglyul. Szárítva, 
morzsolva, üvegben vagy vászonzacs-
kóban tárolva egész télen szobánkba 
varázsolják a nyár hangulatát, közben 
elűzik a molylepkét is. 

A tartósítás egyébként a legjobb 
tulajdonsága fűszernövényeinknek, 
bár ebben sok egyéb virág is lelkes. 
Több virágot, illatot tartósíthatunk 
szárítással, fejjel lefelé akasztással, 
morzsolással. A fűszernövényeket, ha 
daraboltuk, szárítottuk, morzsoltuk, 
akkor üvegben, fóliában, mélyhűtőben 
tárolhatjuk úgy, hogy az illóanyagok 
sem szállnak el, sem az ízüknek nem 
lesz híja, amikor főzéshez, sütéshez 
végre fölhasználjuk őket. A virágokkal 
kicsit más a helyzet, a rózsát mégsem 
rakhatjuk befőttesüvegbe, ha mégis 
annak a befőttesüvegnek nagyon kell 
tudnia valamit. A szárított rózsa inkább 
a látványáért érdekes, s megszárad bár-
hol, az elfelejtett, víztelenedett vázában 
is. Bár ő inkább emlék, mint esztétikus 
dísz, ebben a műfajban a mezei virágok 
sokkal jobbak. A szárított bogáncs, ka-
milla, varjúháj üde csokor évek múltán 
is, éppen csak egy kicsi gondot okoz, 
nincs saját illata.

Nem lehetünk ennyire telhetetlenek! 
Egyik virágnak a szépségét tartósítjuk, 
a másiknak az illatát, a harmadiknak 
az ízét – a negyediket nagyon drágán 
vesszük télvíz idején, mert persze, hogy 
telhetetlenek vagyunk, s kell az élő, az 
igazi, a lehetetlen. Az üvegcsébe zárt, 
a gerendára akasztott, a sültbe kevert 
mellé – még az élő is kell.  

-ja
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abony: március 20., május 15., augusztus 
21., november 20. oákV
csongrád: minden hónap első csütörtö-
kén: január 6., február 3., március 3., április 
7., május 5., június 2., július 7., augusztus 
4., szeptember 1., október 6., november 3., 
december 1. oáV
debrecen: május 7–8., október 8–9. 
okV
encs: március 3., május 5., július 7., 
szeptember 1., október 6., december 1. 
oákV
fót: október első szombatján okV
Jánoshalma:  március 16., április 20., jú-
nius 15., július 20., augusztus 17., október 
19., november 16., december 21., okV 
május 18., szeptember 21. oákV
Jászapáti: minden hó első vasárnapján 
oákV
kapuvár: december 12. okV
kiskunmajsa: február, május, augusztus 
és november hónapok 2. szombatján 
oákV
kóka: április 2., július 4., október 15. 
oák
kondoros: április 23., július 23., október 
22. oákV
kunhegyes: április 24., szeptember 25. 
oákV
lajosmizse: január 2., február 6., március 
6., április 3., május 1., június 5., július 3., 

Vásárnaptárunkat a településektől kapott előzetes információk alapján állítottuk 
össze, ezért lehetséges, hogy nem minden adatunk pontos, és a lista bizonyára 
nem teljes. Konkrét érdeklődés esetén feltétlenül javasoljuk, hogy tájékozódjanak 
a helyi önkormányzatnál, illetve annak internetes honlapjáról.

augusztus 7., szeptember 4., október 2., 
november 6., december 4. oákV augusz-
tus 28. okV
mórahalom: január 16., február 20., 
március 20., április 17., május 15., június 
19.,  július 17., augusztus 21., szeptember 
18., október 16., november 20., december 
18. oákV
Pásztó: február 13., március 13., április 
10., május 8., június 12., július 10., au-
gusztus 14., szeptember 11., október 9., 
november 13. oákV
simontornya: május 7., szeptember 5. 
oákV augusztus 7. okV
szécsény: január 24., március 28., április 
18., május 30., június 27., augusztus 29., 
szeptember 26., október 24., november 
21. okV
Vác: minden hónap harmadik vasárnapja 
oákV
Verpelét: január 24., május 2., július 25., 
október 24. okV
Zalaegerszeg: január 11., február 8., 
március 8., április 12., május 10., június 
14., július 12., augusztus 9., szeptember 
13., október 11., november 8., december 
13. okV

Jelmagyarázat: oáV – országos állatvá-
sár; okV – országos kirakodóvásár; oákV 
– országos állat- és kirakodóvásár.

Kiállítások, vásárok, rendezvények kereshető adatbázisa

http://www.vasarnaptar.hu
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nyereménypályázat
a 2010. évi kincses kalendáriumban 

megjelent rejtvénypályázatok megfejtései és nyertesei
nyereményPályáZaT. A megfejtés: „Hosszú Katinka”. A bruttó (a kifizetést terhelő adókat is 
tartalmazó) 1 500 000  Ft-ot nyerte: Tarjányi Jánosné 4027 Debrecen. A bruttó (a kifizetést terhelő 
adókat is tartalmazó) 150 000 Ft-ot nyerték: kovács Terézia 6132 Móricgát, dobár csabáné 4090 
Polgár, sterczer dávid 2800 Tatabánya, Könyvcsomagot nyertek: krajczár irén 9970 Szentgott-
hárd, maléth márton 5650 Mezőberény, mátó gyula 3532 Miskolc, rozsi Pálné 6000 Kecskemét, 
morvai imre 3212 Gyöngyöshalász, Forel rágcsálóriasztót nyertek: szűcs András 5122 Jászdózsa, 
Végh Józsefné 2421 Nagyvenyim, Balog istván 2370 Dabas, SKODu kullancs- és bolhariasztót 
nyertek: kéri mária 2543 Süttő, Bányai Judit 6320 Solt, nyárfy Zsuzsanna 1153 Budapest, 
PÁN-TRADE sportutalványt nyertek: fabó Jánosné 5556 Örménykút tanya, csatári Zoltán 5420 
Túrkeve tanya, Bartkó elemérné 3533 Miskolc, CD-DVD csomagot nyertek: Jónás imréné 5451 
Öcsöd, Zakóné Varga eszter 8960 Lenti, nagy emilné 8474 Csabrendek, domaniczki istván 
2629 Márianosztra, Futóné Bognár erika 8171 Balatonvilágos.

keresZTreJTVény. A megfejtés: „Bánk Bán, Névtelen hősök, Hunyadi László, Sarolta, 
Himnusz, Bátori Mária”. Bruttó (a kifizetést terhelő adókat is tartalmazó) 200 000 Ft-ot nyert: Jurás 
Jánosné 4030 Debrecen. Bruttó (a kifizetést terhelő adókat is tartalmazó) 100 000 Ft nyert: nagy 
mihályné 5300 Karcag, Könyvcsomagot nyertek: sólyom lajos 6621 Derekegyház, Petneházy á. 
Zoltán 4029 Debrecen, kaselyák adrienn 3998 Nyíri, Janzsó evelin 9723 Gyöngyösfalu, nagy 
Józsefné 6400 Kiskunhalas, Forel rágcsálóriasztót nyertek: gadó istvánné 7632 Pécs, németh 
József 2931 Almásfüzitő, Zohány sándorné 5321 Kunmadaras, SKODu kullancs- és bolhariasztót 
nyertek: kiss ottóné 1149 Budapest, fonyóné rákos Vera 7628 Pécs, cziger lajos 1135 Budapest, 
VAJDA PAPÍR ajándékcsomagot nyertek: szabó Jenőné 6100 Kiskunfélegyháza, málics imréné 
8991 Hottó, chikán istvánné 2675 Ilíny, Török melinda, 8127 Aba, Varga attila, 3341 Egercsehi, 
micskó margit 4900 Fehérgyarmat, Sópipát nyertek: slominszki János 2522 Dág, Baumgartner 
lászlóné 7500 Nagyatád, sárköziné krupár edit 1078 Budapest,CD-csomagot nyertek: cene 
János 3123 Cered, szénás ernő 3992 Kovácsvágás, csumpilla norbert 5741 Kétegyháza, 
sutyinszki Jánosné 5553 Kondoros, szabó krisztián 8949 Mikekarácsonyfa.

gyerekreJTVény. A megfejtés: „1., 2., X.”. Bruttó (a kifizetést terhelő adókat is tartalmazó)  
150 000 Ft-ot nyert: kasza Beáta 3383 Hevesvezekény. Bruttó (a kifizetést terhelő adókat is 
tartalmazó) 100 000 Ft-ot nyert: Jakab Béla 3300 Eger. Könyvcsomagot nyertek: szekeres 
gellért 6900 Makó, angyal gabriella 9228 Lipót, Biró istvánné 2465 Ráckeresztúr, kovács 
róbert 8900 Zalaegerszeg, izsó istván 3761 Szín, Babocsainé koselák Zsuzsanna 2535 Mo-
gyorósbánya, Vajgel Pál 5552 Kardos, géczy Veronika 1061 Budapest, klepeisz lászlóné 8200 
Veszprém, kis ábel 2096 Üröm, Sópipát nyertek: nagy magdolna 3300 Eger, szentgyörgyvári 
Zoltán 8638 Balatonlelle, kocsmár dániel 8752 Zalakomár, Négyszemélyes sátrat nyert: 
sárköziné csete Zsuzsanna 1162 Budapest, Kétszemélyes sátrat nyert: Varga attiláné 3341 
Egercsehi, PÁN-TRADE sportutalványt nyertek: Vonnák gáspár 2760 Nagykáta, szabó lajos 
1039 Budapest, Barta lászlóné 3200 Gyöngyös, CD-DVD-csomagot nyertek: Pintér Blanka 
2543 Süttő, ifj. Tóth János 4644 Mándok, légrádi andrea 8691 Szőlőskislak, straub Gergő 
2030 Érd, szekeres Tímea 6900 Makó.



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 190		 a	2011-es	esztendőre



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 191		 a	2011-es	esztendőre



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 192		 a	2011-es	esztendőre



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 193		 a	2011-es	esztendőre



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 194		 a	2011-es	esztendőre



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 195		 a	2011-es	esztendőre



KIKAPCSOLó

	 Kincses	Kalendárium		 196		 a	2011-es	esztendőre

Kétszáz éve született Liszt Ferenc, rejtvényünkben a nagy zeneszerző egy gondolatát 
rejtettük el. Beküldendők a jelzett sorok.
A megfejtés beküldendő a cenTal kft. címére: 1509 Budapest, Postafiók: 44.
Írják a címzés alá: „Keresztrejtvény”. Beküldési határidő: 2011. március 31.
A helyes választ beküldők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
Fődíj: 200 000 Ft bruttó összeg, (mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat 
is tartalmazza!) További nyeremények: 3 megfejtőnek (helyes választ beküldőnek)  
100 000 ft  bruttó összeg, (mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!);  
– 2 megfejtőnek 50 kötetes Jókai Mór-sorozat, 26 kötetes Magyarország tör-
ténete sorozat, 26 kötetes Híres magyar festők sorozat. – 1 megfejtőnek bécsi 
szállás, 2 fő részére 2 éjszakára, reggelivel, garázshasználattal a Hotel-Pension 
conTinenTal-ban. 
A nyertesek névsorát a Kincses Kalendárium honlapján (http://www.kincses.hu) 
és a népszava 2011. április 28-i számában tesszük közzé.

Keresztrejtvény
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kétszáz éve született liszt Ferenc
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az 1626-os születésű svéd Krisztina 
királynőt apja koronáztatta meg még 
csecsemő korában. Jó uralkodó lett a 

kislányból, de nem volt szép, sőt gyermekkori 
sérülése miatt az egyik válla megnyomoro-
dott, és a legkevésbé sem viselkedett nőként. 
Alattvalói és az udvar számára igazán fur-
csává akkor vált, amikor kijelentette, nem 
hajlandó férjhez menni. Férfias lelkét nem 
tudta hozzákényszeríteni egy másik férfihoz, 
mert szerelmes volt Ebba svéd grófnőbe. 
Tizenkét éve tartott a viszonyuk, amikor 
Krisztina lemondott a trónról unokatestvére, 
Károly Gusztáv javára. A nyugdíjas ural-
kodónő egy életen át tartó juttatást kapott 
az államkasszától. Végre úgy élt, ahogyan 
mindig is szeretett volna: bölcsek, filozófusok 
és festők között. A számára legfontosabbat, 
hasonnemű szerelmét azonban hátra kellett 
hagynia. A szerelmetes grófnő ugyanis köz-
ben férjhez ment.

FérJeK és szeretŐK
Az ezres évek első századában, mindkét 
szülője második házasságából született 
Navarrai uracca kasztíliai és leoni király-
nő két férjet és egy szeretőt fogyasztott el 

rövid élete során. Első férje, Burgundiai 
Rajmund meghalt, mire trónra léphettek 
volna. Így az örökösnőnek újból házasod-
nia kellett, de I. Alfonz aragóniai királlyal 
való frigye sem sikerült túl jól. Állandóan 
veszekedtek, Alfonz állítólag még el 
is záratta asszonyát egy-egy heves vita 
után. Elváltak útjaik, a pápa is érvényte-
lenítette házasságukat. uracca később 
házasságon kívüli kapcsolatot létesített 
Pedro González de Lara gróffal, akitől 
gyermeke is született. A történelem ezt is 
igyekezett elsimítani, a feljegyzések ezt a 
kapcsolatot a királynő harmadik házassá-
gaként említik, gyermeküket pedig még 
akkor törvényesítették, de uracca utóda a 
trónon elsőszülöttje, a burgundiai férjétől 
születetett VII. Alfonz lett.

sűrűn KACsInGAtOtt FéLre
Az 1729-ben született Nagy Katalin cárnő 
kislány korában még sem szép, sem nagy, 
sem orosz, sem Katalin nem volt. Zsófia-
ként anyakönyvezték. A porosz uralkodó, 
Frigyes hozzáadta az orosz trónörökös-
höz, III. Péterhez. A vézna, csúnyácska, 
görbe fogú, ám nagyon okos ifjú asszonyt 

 Csapodár fel(e)ségek
A	királykisasszonyok	is	félrelépnek

Mára szinte teljesen feledésbe merült Csipkerózsika, Hamupipőke és más ki-
rálykisasszonyok, hercegnők sikertörténete. nincsenek fehér lovak, nincsenek 
hercegek. szinglik vannak és jó pasik, futó kalandok és válások. a mese a gye-
rekeknek való. Változnak az idők, a világ, a kapcsolatok. de ki mondta, hogy 
a mesékben nincs apró betűs rész? Ki mondta, hogy Hamupipőke soha nem 
szeretett mást, hogy miután a hintó elgurult a mese végén, tényleg örökké együtt 
maradt a herceggel? Lehet, hogy a királylányok sem tökéletesek, hogy a koronás 
fők is elcsábulnak, elválnak? elő a nagyítóval, lássuk a kisbetűs részt!
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átkeresztelték Katalinra, amikor áttért a 
pravoszláv hitre. Már ekkor is mindenki 
gyanította, hogy Péter, a férj sem férji, 
sem uralkodói kötelezettségeit nem lesz 
képes ellátni. Ebbéli képességeit a túlzott 
alkoholfogyasztás is korlátozta. Péter nem 
bánta, hogy felesége másfelé kacsingat, így 
aztán Katalin sűrűn kacsingatott. 

Olyan férfiak felé, akik nemcsak udvar-
lónak voltak jók, hanem vazallusként is. 
Katalin készült a trónra, földbirtokokkal, 
ajándékokkal halmozta el obsitos szeretőit, 
s mikor eljött az ideje, szeretői, hódolói 
egyben politikai támaszai is voltak. Ka-
talin megszerezte a trónt, férjét börtönbe 
vetette, megmérgeztette. Így aztán már 
érett, 33 éves asszonyként uralkodhatott, 
és szabadon szerethetett. 

Orljovot, a délceg gárdatisztet például, 
akivel a hatalom megszerzése után is 
jó ideig folytatta viszonyát. Aztán őt 
is csalni kezdte, amiért a férfi gyakran 
megverte, ám ezt a cárnő szerelmi val-
lomásként értékelte. A kapcsolat mégis 
véget ért, majd a férfi nem sokkal később 
meg is halt. Katalinnak új szeretőt kel-

lett választania. Így talált rá élete nagy 
szerelmére, Patyomkin hercegre. Számos 
feljegyzés szól arról, hogy mennyire 
szerették egymást, ám pár év elteltével 
már sokat vitáztak. A cáranyuska rava-
szul a birodalom távoli csücskébe küldte 
tábornokát. Közben egy lengyel nemessel, 
Pjotr Zawadowskival ápolt intim kapcso-
latot. Bonyolítja a dolgot, hogy távol élő  
szerelmével, legalábbis levelező úton, 
továbbra is fenntartotta a kapcsolatot. 
Mi több, az választotta számára a legjobb 
szeretőket, s nem is keveset. 

ármány Vagy sZerelem
Boleyn Anna VIII. Henrik második 
feleségeként vált házasságtörővé, 
amiért végül az életével fizetett. Öt 
férfival, köztük a saját bátyjával csalta 
meg urát. Egyes források szerint csak 
politikai indokok miatt emeltek ilyen 
vádakat ellene, de feljegyzésekből és 
levelekből kiderül, hogy Anna valóban 
szívesen vigasztalódott más férfiakkal. 
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A királynét és állítólagos szeretőit 
házasságtörő és vérfertőzési vádakkal 
végezték ki. Akár igazak voltak a vá-
dak, akár nem, Anna életét áldozta a 
szerelem oltárán. 

egy elHálT forradalom
Marie Antoinette-et, Mária Terézia 
lányát 13 évesen, politikai megfontolá-
sokból adták hozzá XVI. Lajoshoz, de 
Marie 22 éves volt már, mire elhálták a 
házasságot. Hogy miért ilyen soká, arról 
sokféle magyarázat kering. Állítólag az 
uralkodó férfiasságával volt baj. Bizo-
nyíték ugyanis egy fikarcnyi nincs, ezzel 
szemben Marie Antoinette igen rossz híre 
makacsul tartja magát a köztudatban. A 
fáma szerint a királynő hajnalig szórako-
zott, kártyázott és táncolt, ezzel keresve 
vigaszt bánatára és magányára, amiért 
férje nem törődött vele, s nem nemzett 
neki gyereket. Csak sokéves próbálkozás 
után születtek gyermekeik. Vannak törté-
nészek, akik szerint egy rossz szexuális 
kapcsolat következményeként tört ki 
1789-ben a nagy francia forradalom.

Számtalan csapodár királynőről re-
gélhetnénk még, annak ellenére, hogy 
királynak félrelépni dicsőség, király-
nőnek, királynénak kétszeresen is tilos. 
Mert megbünteti őket vagy az uruk, vagy 
az utókor.

J. Zs.

Egy fickó zuhanyozni megy, melegváltásban a feleségével, aki épp kilép a zuhany 
alól. Ekkor megszólal a bejárati ajtó csengője. Gyorsan megbeszélik, hogy a 
feleség nyisson ajtót. A nő magára teker egy fürdőlepedőt és lemegy ajtót nyitni. 
Szembetalálja magát Bobbal, a szomszéd lakás tulajdonosával, aki, még mielőtt a 
nő megszólalna, azt mondja:
– Most helyben kapsz 800 dollárt, ha leengeded a fürdőlepedőt. A feleség kicsit 
csodálkozik, de rövid habozás után leereszti a fürdőlepedőt és ott áll meztelenül Bob 
előtt, aki, miután jól meggusztálta, átad neki 8 darab százdollárost. A nő visszamegy 
a lakásba, örülve a kis vagyonnak, amit kevesebb, mint 2 perc alatt szerzett, és 
bemegy a fürdőszobába, lerakni a lepedőt. A férj megkérdezi:
– Ki volt az?
– Bob, a folyosószomszédunk.
– És megadta a 800 dollárt, amit tegnap kölcsönkért tőlem? EZ VICC!
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kos ( iii. 21. – Vi.20.)
Szép lassan kialakul az 
életrendje. Ne aggodal-
maskodjon, ne kételked-
jen a döntésében. Lazítani 
mindenkinek kell, és ha 
most még űrt érez is, ha-

marosan fantasztikus dolgokkal töltheti 
majd a szabadidejét. Ehhez viszont meg 
kellett teremtenie a szabad órákat! Az 
egészsége is jelentősen javul majd, a közér-
zetéről nem is beszélve! Csak így tovább!

Bika (iV. 21.– V. 21)
Kicsit felgyorsult az élete, 
egyre több a tennivaló. 
Nagy eseményre készül, 
pont ezért lankadatlan a 
lelkesedése. Ilyen kitar-
tással és odaadással kizárt 

dolog, hogy ne tudná véghez vinni, amit a 
fejébe vett. Ellenlábasai ronthatnak csak a 
felhőtlen jókedven, velük viszont ne törőd-
jön. Elrontani nem tudják a tervei megvaló-
sítását, csupán irigykednek, ahelyett, hogy 
az örömben osztoznának, ezért lesznek a 
végén ők a vesztesek, és nem Ön!

ikrek (V. 22. – Vi. 22.)
Újra hullámvölgyben érzi 
magát. Ne tegye! Nem 
történhetnek velünk min-
dig jó dolgok! Ha az élet 
egy része helyreáll, egy 
másik biztosan darabokra 

zuhan, különben unatkoznánk! Egy kis 
optimizmussal lásson hozzá az újabb aka-
dályok elhárításához, és ne feledje, nem a 
cél elérése a fontos, hanem addig az utazás 
megélése!

Horoszkóp 2011-re
rák (Vi. 22. – Vii. 22. )

Hiába az idill, ha nincs 
kivel megosztania. Nem 
szabad kétségbeesnie, ta-
lán még nem érkezett el az 
ideje. Egyre többet dolgo-
zik, szabadidejét teljesen 

feláldozva. Szálljon ki, amíg nem késő, mert 
ha nem lesz szabadideje, már megosztania 
sem lesz mit mással! Higgye el, hamarosan 
felbukkan a várva várt személy, és természe-
tesen onnan, ahonnan a legkevésbé várná!

orosZlán ( Vii. 24. – Viii. 23. )
Lassú, de biztos léptekkel halad előre új 
útján. Egyre kevésbé tekint a múltba, ami-

től egyre határozottabbá 
és bizakodóbbá válik. Ez 
az egyenes út a sikerhez. 
Most szinte minden, amit 
kitűz maga elé, sikerülhet, 
csak nem szabad visz-

szafordulnia. Gördülnek ugyan ön elé 
akadályok, bukkanhatnak fel ellenlábasok, 
de játszi könnyedséggel fogja elhárítani, 
leszerelni őket. 

szűz ( VIII. 24. – IX. 23.)
Nem érdemes tovább ke-
seregnie, az a hajó már 
elment. Jegyezze meg egy 
életre és tanuljon belőle. Ha 
máskor értékes lehetőség 
adódik, ne szalassza el 

csupán gyermeki sértettségből! Ami pedig a 
jelenét illeti, nem kellene pótcselekvésekkel 
betömni a lelkében tátongó űrt. Ettől nem jut 
előbbre, sőt még mélyebbre süllyed a mocsár-
ban! Álljon végre a saját lábára, felejtse el az 
önsajnálatot, és vesse bele magát az életbe!
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mérleg (iX. 24. – X. 23.)
A munkahelyén szépen 
lassan elindult a karrier 
útvonalán, fizetésemelés, 
új, nagyobb feladatok 
várnak önre. Barátai-
val is kellemes időt tud 

együtt tölteni, és a szabadidős programok 
egész színes skáláját járhatja végig hétről 
hétre, mégis kicsit egyedül érzi magát. 
Hamarosan azonban ez is elmúlik, több 
figyelmet fog kapni, és ha nincs párja. 
most megtalálja, ha van, újra egymásra 
találnak, ha mostanáig kicsit nehezebb 
időket is éltek meg. 

skorPió (X. 24. – Xi. 22.)
A munka területén végre 
rendeződni látszódnak a 
gondok, sőt, hamarosan 
új, izgalmas feladatokat 
is kaphat, de azért le-
gyen résen! A magánéleti 

gondok viszont továbbra is lelombozzák. 
Egy-két szép nap, aztán újra borús hetek 
következnek. Találjon végre megoldást erre 
a helyzetre! Lépnie kell, mindenképpen 
valami új felé. Nem feltétlenül új partner, 
lehet az új kaland, új helyszín, egy új 
lakás vagy akár csak néhány újdonság a 
szerelmi fészekbe. Maguktól nem fognak 
megoldódni a dolgok!

nyilas (Xi. 23. – Xii. 21.)
Hiába nem vállalt keveseb-
bet, az élet rákényszerítette.  
Most ugyan nem tud mit 
kezdeni az űrrel, de ezt ne 
próbálja azzal orvosolni, 
hogy rátelepszik mások 

életére. Itt az ideje, hogy kialakítsa a sajátját. 
Keressen munkát, ne menjen mások után, 
utazzon, vágjon bele új kalandokba egyedül, 
hogy új ismerősökre, barátokra tegyen szert. 

Ne féljen az ismeretlentől, szakadjon el a 
példáktól, és álljon a saját lábára. Higgye 
el, hogy jól fog járni!

Bak ( Xii. 22. – i. 20. )
Most, hogy túljutott a kez-
deti nehézségeken, újra 
nyeregben érezheti magát. 
Csak óvatosan, ne bízza el 
magát, mert könnyen újra 
padlóra kerülhet! Nem 

fenyegeti veszély, nem gördülnek ön elé 
akadályok, az útja simának tűnik, egyetlen 
buktatója a saját nemtörődömsége és ha-
nyagsága lehet. Figyeljen oda, és erőltesse 
meg magát, ha kell!

VízöntŐ (I. 21. – II. 19. )
Higgyen végre magában! A tavalyi évben 

is sok mindent sikeresen 
véghezvitt, ez így lesz idén 
is. Párkapcsolati gond-
jai megoldásához pedig 
keressen új megoldást. A 
gondok állandó felhány-

torgatásával, a másik fejéhez vágásával nem 
ért el semmit, váltson taktikát. Csak egysze-
rűen hagyja rá. A párja meg fog rémülni, 
hogy már nem érdekli, és kénytelen lesz 
változtatni, hogy újra felkeltse a figyelmét. 
Csak egy kevés időt kellene kibírni. 

Halak (ii. 20. – iii. 20.)
Szinte már minden vigasztaló és bizta-

tó szót ismer, és elege 
van belőle. Úgy érzi, egy 
lépésre van attól, hogy 
szétrobbanjon. És bár már 
milliószor hallotta, még 
egy egész kicsit tartson ki, 

most  már tényleg csak egy kicsit, hiszen 
olyan nincs, hogy valamiben hitt egy életen 
át, és nem sikerült! Napokon belül minden 
jóra fordul, mint a mesében!
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a kalózokról sokakban gyermekko-
ruk kalandregényeinek romantikus 
képe jut eszébe, pedig a modern 

kori kalózkodás valósága ennél jóval 
véresebb és kiábrándítóbb. A világ vizein 
2009-ben például 63 embert raboltak el az 
állig felfegyverzett banditák. Ha léteztek 
is valaha az írói fantáziában megszületett 
jó kalózok, mostanra egészen biztosan 
kihaltak. 

Semmi romantikus nincs már a kalózko-
dásban – nyilatkozta a National Geographic 
amerikai honlapjának Pottengal Mukundan, 
a Nemzetközi Tengeri Iroda munkatársa. 
A londoni székhelyű szervezet több éve 
próbál gátat vetni a világ tengerein egyre 
gyakoribb kalózkodásnak. Mukundan 
szerint a mai kalózok állig felfegyverzett 
banditák, akik a náluk gyengébb embere-
ken élősködnek. 

101 naPos fogság
Ha hozzávesszük ehhez, hogy a mai 
kalózok gyakran nem a hajók rakomá-
nyáért támadják meg áldozatukat, sokkal 

inkább a mozdítható értéktárgyakért, az 
emberekért és a rakományért kialkudható 
váltságdíjért. Érthető, hogy a tengerészek 
java is fél hajózni Szomália, Indonézia 
vagy Malajzia partjainál. Szomália part-
jainál az ENSZ Élelmezési Programjának 
segélycsomagjait szállító hajót térítették 
el kalózok, legénységét pedig 101 napon 
keresztül tartották fogva, míg végül 
váltságdíj fejében októberben sikerült 
kiszabadítani őket. 

nem a HaJó a lényeg
A Nemzetközi Tengeri Iroda megdöbbentő 
adatai szerint 1993 és 2003 között a kalóz-
támadások száma megtriplázódott a világ 
tengerein. Csak 2003-ban 445 kalóztámadás 
érte a veszélyesebb vizeken közlekedő jár-
műveket, amelyek során 16 ember életét is 
veszítette. 2006 első három hónapjában 61 
sikeres támadás volt, és 63 embert ejtettek 
túszul a kalózok. Egyes becslések szerint az 
általuk okozott anyagi kár is igen jelentős: 
2009-ben hozzávetőleg 13-16 milliárd dol-
lárnyi értéket raboltak el. 

Kalózok a XXI. században
a kalózkodás tengeri 
rablás, melynek lényege 
az erőszakos támadás és 
mások vagyontárgyainak 
elvétele, illetve az ember-
rablás és gyilkosság. Becs-
lések szerint évente 13-16 
milliárd dollár veszteséget 
okoznak a kereskedelmi 

hajózásnak a kalózok. 
elsősorban a Csendes-
óceán és az indiai-óceán 
bizonyos vizein jelente-
nek komoly veszélyt, így 
szomália partjainál, a 
malacca-szorosban és 
szingapúr környékén.
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A legveszélyesebb 
területeknek egyér-
telműen Indonézia és 
Malajzia vizei számí-
tanak. Az évente 50 
ezer hajó által használt 
Malacca-szorosban 
történik a kalóztáma-
dások csaknem egy-
harmada. A kalózok 
nincsenek tekintettel 
arra, hogy milyen hajót 
támadnak meg.

Nem véletlen, hogy 
kedvelik a szorosokat: 
itt ugyanis a nagyobb hajóknak a veszélyes 
navigálás miatt le kell lassítaniuk, ami jó 
alkalmat ad a kicsi és mozgékony hajókon 
támadó kalózoknak a nagyok elfoglalására. 
Általában több kisebb hajóval támadnak 
egyszerre: az egyik elölről indul a kisze-
melt hajónak, s miközben a hajó kapitánya 
az ütközés elkerülésével van elfoglalva, 
további két hajó támad rá. 

tűzHArCBA KeVeredteK
A kalózok másik legkedveltebb helye ter-
mészetesen a nyílt tenger, a senki földje, 
illetve azok a területek, amelyek kormánya 
képtelen rendet tartani a felségterületéhez 
tartozó vizeken: Szomália partjai ebből 
a szempontból különösen veszélyesnek 
számítanak, a Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamara ajánlása szerint jó 200 kilomé-
terre ajánlatos elkerülni az afrikai ország 
vizeit. 

Az Egyesült Államok nemcsak a 
szárazföldi terrorizmus megfékezését és 
megelőzését vette fel terrorellenes prog-
ramjába, hanem a tengeri kalózkodás elleni 
fellépésre is súlyt helyez. A szomáliai par-
tok közelében az amerikai tengerészetnek 
immár több hajója is cirkál.

Az Európai uniónak a szomáliai tér-
ségben szolgálatot, őrjáratot teljesítő hajó-
inak főparancsnoksága szerint a panamai 
zászló alatt hajózó MV Almezaant nevű 
hajót is megtámadták a kalózok, de az első 
támadást gyorsan lefújták, miután a hajó 
személyzete lövéseket adott le a támadók 
irányába, a levegőbe. Nem sokkal később 
a támadók visszatértek, a személyzet 
viszont ekkor már célzott lövéseket adott 
le, ennek következtében legalább egy 
kalóz életét vesztette. Ettől a többiek 
menekülőre fogták, de az Almezaan vész-
jelzéseire egy spanyol hadihajó, a Navarra 
helikoptere üldözőbe vette őket. Végül el 
is fogtak hat kalózt, és megtalálták a lelőtt 
támadó holttestét is. 

BŐVüL Az ArzenÁL
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint 
az Almezaan személyzete nem követett el 
jogsértést, hiszen egy hajó személyzetének 
joga van megvédeni magát és járművét. 
Nem is ez volt az első, amikor a megtá-
madott hajóról fegyverrel válaszoltak a 
támadásra, de ez volt az első alkalom, ami-
kor halálos áldozatot is követelt egy ilyen 
akció. Kérdés, hogy ez milyen hatással lesz 

Szomáliai kalózok
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a jövőre, hiszen eddig általában nem volt 
jellemző a harc és az erőszak a kalózok 
akciói során, de ha már egyből úgy kell 
készülniük a támadóknak, hogy fegyverrel 
várják őket, akkor valószínűleg ők sem 
fognak felkészületlenül érkezni.

A jövőben tehát már nem csak a nemzet-
közi hadihajó-kontingens, hanem maguk a 
kereskedelmi hajók is fegyverrel lesznek 
felszerelve, és a biztonsági személyzet nem 
is fog teketóriázni, ha ezek használatára 
kerül sor.

A másik érdekes változás a szomáliai 
kalózok ügyét illetően a terület bővülése. 
Mindenki legnagyobb megdöbbenésére 

ugyanis valószínűleg szomáliai kalózok 
raboltak el egy török zászló alatt haladó 
hajót, 21 fős személyzettel, 1800 kilo-
méterre a szomáliai partoktól, közelebb 
Indiához, mint Afrikához. Legalábbis 
erre utal, hogy az addig keletre haladó 
MV Frigia hirtelen fordulatot vett és a 
szomáliai partok felé vette az irányt. 
Persze, ne gondolja senki, hogy kis 
hajóikkal leutaztak ekkora távolságot. A 
szokásos stratégia szerint egy „anyahajó-
val” közelítették meg az útvonalat, majd 
erről indították meg kis csónakjaikkal 
az akciót.

cs. a.

a történelem során 
a legrettegettebb 
tengeri rablók eu-
rópában az észak-
európából kirajzó 
vikingek voltak, 
akiknek hadjáratai 
gyakran nem csak 
a tengerpartokat 
sújtották, hanem 
elérték a szárazföld 
belső vidékeit. nem 
csak nyugat-euró-
pában fosztogattak, 
hanem észak-afri-
kában, sőt Itáliában is. 844-ben megtámadták sevillát is. A folyókon keresztül 
mélyen behatoltak kelet-európába is.

A páciens hálálkodva rázza az orvos kezét:
– Doktor úr, köszönöm! Nem akarom pénzzel megsérteni, de megígérhetem, a 
végrendeletemben mindent önre hagyok majd! 
Erre az orvos:
– ó, nagyon köszönöm! Viszont kérem vissza a receptet, amit adtam. Szeretnék 
egy kicsit módosítani rajta.

EZ VICC!
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az egyik kiindulópontunk az, hogy 
a Kárpát-medencében korsza-
koktól, háborúktól függően 2-3 

millió ember élt, föld tehát volt bőven. 
Nomád, vándorló gyökereik miatt az itt 
letelepedő törzsek először pásztorkodással 
– és persze kalandozással – foglalkoztak. 
Később a nyugati és az itt élő kis létszámú 
szláv közösségek példája nyomán rászok-
tak egyes rövid tenyészidejű növények 
termesztésére. Feltúrtak egy darab földet, 
leégettek egy darab erdőt, de amikor a föld 
kimerült, továbbálltak, s kezdték az egészet 
máshol újra. A gazdálkodás azonban nem 
volt meghatározó életforma. 

JogfosZToTT JoBBágyok
A táplálékot a nyájak, gulyák, később a 
kondák adták, azaz a marha, a birka, ké-
sőbb a disznó. De a férfiak vadásztak és 
halásztak is, s minden bizonnyal szedtek 
mindenféle ehető bogyókat, vadon élő 
gyümölcsöket is. Az állatokat ridegen 
tartották, nem gyűjtöttek számukra tartós, 
téli takarmányt. A disznókat makkoltatták, 
a juhokat, kecskéket, marhákat télen is a 
szabadban tartották Természetesen nagy 
volt a veszteség, kevés volt a súlygyara-
podás, a szaporulat.

Földbe vájt történelem
itt élünk a kárpát-medencében a nyolcszázas évek vége óta. Tudósok vitatkoznak, 
hogy egyszerre vagy két menetben foglaltuk-e el a hazát. azt is tudjuk, hogy az 
itt élő szlávoktól és a betelepülő népektől lestük el, tanultuk meg a szántás-vetés 
csínját-bínját. de hogy élt a középkor magyar parasztja, milyen volt a falu a 
honfoglalástól Amerika felfedezéséig, a nagy polgári forradalmakig? Az agrárium 
múltjával látványos kiállításon ismerkedhetnek meg a látogatók a budapesti 
Városligetben található Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításán. Az 
intézmény főigazgatója, dr. Fehér György egyetemi tanár volt segítségünkre ab-
ban, hogy eligazodjunk ebben a több száz évet magában foglaló korszakban.

Idillinek tűnhet ez az állapot, pedig nem 
volt az. A magyar parasztok a középkorban 
többnyire hihetetlen nyomorban éltek. 
Annál is inkább, mert rendeződtek a bir-
tokviszonyok, s nem a kétkezi munkások 
javára. Földhöz hűbéresek láncolatán ke-
resztül lehetett jutni. A király birtokot adott 
a hozzá hűséges főnemeseknek, azok ennek 
egy részét odaadták vazallusaiknak, akik 
ebből juttattak a szinte teljesen jogfosztott 
és immár letelepített jobbágyaiknak. Akik 
aztán a föld hasznából adóztak a földesúr-
nak, az egyháznak, kirabolta őket mongol, 
török, labanc, s kényszermunkára voltak 
kötelezettek a földesúri nagybirtokokon is. 
Külön ajándékokat kellett beszolgáltatniuk 
jeles napokon, ünnepeken is.

sZaBadkéményes kunyHó
A XI. századtól már apró falvakban éltek az 
emberek. Kutatások eredményeként lakókö-
rülményeiket is sikerült rekonstruálni. Egy 
ilyen ház látható a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban. Félig földbe vájt, egy légterű 
kunyhó. Télen könnyen kifűthető, nyáron 
hűvös. Szabadkéményes, egyszerre szoba, 
konyha, ahol legalább két nemzedék lakik 
együtt. Harmadik nemzedék jellemzően már 
nem élt, mert az emberek korán haltak.
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Ezek a házak múlandó anyagból, föld-
ből, fából, növényzetből készültek. Szám-
talan hadi eseménynek lettek áldozatai, 
lakóikat felkoncolták. Ezért nincsenek 
skanzenjeinkben középkori házak.

sZoBa, konyHa, kamra
Ezek a lakóhelyek úgy a XV. századtól 
kezdenek kiemelkedni, s változnak át 
kunyhóból parasztportává. Ezekben már 
van szoba, konyha, kamra. Melléképület-
ként már istálló is, tehát innentől kezdve 
beszélhetünk állattenyésztésről is.  

Mai szemmel nézve meglehetősen 
szegényes volt a középkori magyar ter-
mékszerkezet. Amerikát még nem fedezték 
fel. Nem volt tehát kukorica, burgonya, 
paprika, paradicsom s számos más növény 
sem. Ismeretlen volt számos ma használatos 
fűszer, s az évelő növényekkel se nagyon 
bajlódtak. Nem foglalkoztak takarmány-
félékkel. A kezdeti primitív ekékkel éppen 

csak megmozgatták a földet, ennek meg-
felelően hihetetlenül kevés lett a termés. 
Mi volt helyettük? Nem tudjuk pontosan. 
Köles, gabonafélék bizonyosan. Voltak 
hazai gumósok is, de ezekről nincsenek 
kellő ismereteink. A szőlőtermesztés viszont 
meglehetősen korán meghonosodott.

Bizonyos, hogy nem ismerték a főzelé-
ket, ilyen ételt sem Nyugat-Európában, sem 
Oroszországban ma sem főznek.

naPonTa egysZer eTTek
Ettől az időtől kezdve tértek át a gaz-
dálkodók az úgynevezett kétnyomásos 
gazdálkodásra. A föld felét bevetették, 
a másikat pihentették, azon legfeljebb 
legeltettek. Talajerő-visszapótlással nem 
foglalkoztak. Ezt váltotta fel később a há-
romnyomásos gazdálkodás. Tavaszi vetés, 
őszi vetés, ugar. 

Eltértek a maitól az étkezési szokások is. 
S nem csak abban az értelemben, hogy más 
ételeket ettek az emberek. A magyar paraszt 
a középkorban télen naponta egyszer evett. 
Nyáron talán többször. Az étel a hús volt, a 
zsiradék, a köles és a kása. És a már említett 
hal és vad, mely annak idején igen bőségesen 
állt rendelkezésre. De az idő előrehaladtával 
ezek szabad elejtését, kifogását b egyre 
inkább tiltották és büntették.  

A növénytermesztés legfontosabb 
eszköze évszázadokon keresztül az eke. A 
XII. századig szimmetrikus, azaz túróekét 
használtak. Ez egy fából való eszköz, rajta 
egy vaspánttal, vaspapuccsal. De csak 5-10 
centiméterig hasította fel a földet. A XIII. 
századtól használták a kormánylemezes, 
aszimmetrikus ekét, amelyik már be tudta 
forgatni a földet. Ez hatalmas lépés volt. 
Ekkor kezdték el használni a boronát is, 
igaz, még nem vasból, hanem fából.

Ezeket a berendezéseket persze húzni is 
kellett valaminek. Ekkor a lovat sokkal in-
kább használták közlekedésre és szállításra. 

dr. Fehér  György
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Az igavonó a tehén, a bivaly és az ökör 
volt. Az új ekék használatára a hám tette 
őket alkalmassá, hiszen így sokkal nagyobb 
erőt voltak képesek kifejteni.

A korabeli paraszti porta alapvetően ön-
ellátó volt. Nem csak terményekből, húsból, 
de a gazda és családja vadászott, halászott, 
gyűjtögetett, megszőtte a saját ruháját, fúrt, 
faragott, szerszámot készített. Volt persze 
némi munkamegosztás, de pénzt például 
alig használtak. Ha volt náluknál ügyesebb 
kovács, bognár, akkor termést vagy állatot 
kapott munkájáért cserébe.

HáZiiPari sZinTen
Persze nem csak jobbágytelkek, kisparaszti 
gazdaságok léteztek, hanem mai szóhasz-
nálattal élve uradalmak, nagybirtokok is. 
Az uradalom nagy kiterjedésű, bár nem 
feltétlenül összefüggő földterület, amely 
falvak tucatjait ölelte fel a hozzájuk 
tartozó földekkel, erdőkkel, legelőkkel 
együtt. Központja az udvarház. Itt tar-
tózkodott a földesúr vagy megbízottja a 
fegyveres kísérettel és a szolganéppel. A 
X. századtól az uradalom központja egyre 

inkább a fából vagy kőből épült vár lett. 
Az uradalom önellátásra rendezkedett be. 
Az oda tartozó parasztok megtermelték a 
szükséges mezőgazdasági termékeket és 
előállították – háziipari szinten – a kézmű-
ves termékeket is. 

rOBOtBAn MűVeLtéK
Az uradalom három részre osztható. A job-
bágyok parcellái két részből álltak, a külső 
telekből (szántó) és a belsőből (házhely, 
kert). Ezeket kötelezettségek (termény-, 
később pénz- és munkajáradékok) fejében 
maguknak művelték a parasztok. Munkáju-
kat saját állataikkal és szerszámaikkal vé-
gezték. A földesúr saját kezelésű birtokát, az 
ún. majorságot vagy allódiumot a parasztok 
robotban (ingyenmunka) művelték, és az itt 
megtermeltek teljes egészében a földesurat 
illették. Közös használatú területek voltak 
az erdők, mezők-kaszálók, folyók, tavak. 
A paraszt kötelezettségekkel tartozott föl-
desurának. Ilyenek voltak a különféle adók. 
Terményadó értelmében a parasztnak be 
kellett szolgáltatnia földesurának az általa 
megtermelt mennyiség bizonyos hányadát. 

Középkori lakás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban
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A Magyar Mezőgazdasági Múzeum
A Budapestre látogató turisták legkedveltebb célpontjai közé tartozik a Hősök 
tere és a Városliget, ahonnan már messziről látható a Vajdahunyadvár tornyos 
épületegyüttese.

A romantikus várkastély falai között található a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum egyedülállóan gazdag gyűjteménye. Az évente itt megforduló több százezer 
látogató közül sokan teszik fel a kérdést: melyik uralkodó és mikor építtette ezt a 
monumentális, közel 15 000 négyzetméter alapterületű látványosságot? A válaszért 
gondolatban vissza kell képzelni magunkat a XIX. század utolsó évtizedébe, amikor 
az ország gyors ütemű gazdasági fejlődésének köszönhetően a főváros látványos 
átalakuláson ment keresztül. A honfoglalás ezeréves évfordulóján, 1896-ban több 
hónapig tartó ünnepségsorozattal és kiállítással mutatták be Magyarország törté-
nelmét, kulturális és gazdasági teljesítményét. 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum a millenniumi ünnepségeket körülvevő 
hangulatból született: emléket állít mindazon értékeknek, amelyekre Magyarország 
épített és a jövőben is építhet. A mezőgazdaság évszázadokon át az ország gazdasági 
teljesítményének döntő hányadát termelő ágazatnak számított. A jelentős politikai 
befolyással rendelkező Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1896. június 20-án 
aláírt alapító okiratban fogalmazta meg elvárását: „az ország mezőgazdasági terme-
lése és fejlődése állandó és modern múzeumban bemutattassék”. Az alapító állandó 
múzeum létrehozásán gondolkodott, ami végül 1907. június 9-én, a Vajdahunyadvár 
épületének ünnepélyes átadásával valósult meg. Figyelemre méltó, hogy a Földmű-
velésügyi Minisztérium a múzeum feladatává tette mindannak bemutatását, „ami a 
magyar mezőgazdaságra érdekkel és fontossággal bír, amiből a hazai mező-, kert- 
szőlő- vagy erdőgazdaság megbízható és gyakorlati tanulságot meríthet”.

Keveset tudunk a középkori ma-
gyar emberekről, s a legkevesebbet a 
jobbágyról, a zsellérről, a földművelő-
ről. Tudjuk, hogy túlnyomó többségük 
nyomorban élt. Életmódját, szokásait, 
szerelmeit nem hagyományozta ránk, 
mert nem tudott írni, olvasni. Szen-
vedett királyától, földesuráról, saját 
országa és idegen hadseregeiktől. 
Népbetegségek pusztították. De ők 
tartották életben a nemzetet. A történe-
lem nem a királyok hadakozásairól, a 
nemesek báljairól, hanem ezeknek az 
embereknek a kitartásáról szól. 

cs. a. Ennyi jutott a parasztnak
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a hetvenes évektől húsz évig in-
gáztam Vácról Budapestre egy 
ultivonaton. Nem volt olyan kocsi, 

ahol legalább egy-két csapat ne verte volna 
a blattot, ahol ne fordultak volna elő véres 
veszekedések a szabályok értelmezéséről, 
meg arról, hogy mit és hogyan kellett 
volna. Számomra a legkedvesebb egy 
a nyugdíjhoz erősen közeledő vasutas 
társaság volt. Mindig ugyanaz a három 
ember keverte a lapot. Nem sokat beszél-
tek, nem volt miről, mert már harminc éve 
játszottak együtt. Ismerték egymás minden 
gondolatát, sohasem hibáztak.Így aztán az 
évtizedek során leegyszerűsítették a játé-
kot. Kiosztották a lapokat, hívtak, licitáltak, 
de nem játszottak, csak fizettek. 

a lényeg a kÜZdelem
Az ulti művészetében kevésbé jártas olva-
sók számára a fenti tényleírás tökéletesen 
aligha érthető. Mint ahogy maga az ulti 
lényege sem, mely szellemi sport egyfelől 
kocsmák hátsó szobáiban, kerthelyisé-
gekben tanyázik, pénz nélkül nem lehet 

játszani, mégse a pénz benne a lényeg, ha-
nem a küzdelem. Szabályai tulajdonképpen 
pofonegyszerűek, mégis úgy tartják, igazi 
ultissá húsz-harminc év gyakorlat után 
érik az ember. 

éVek kellenek
Bonyolítja a helyzetet, hogy az ultit nagyon 
sokan játsszák, felmérések szerint csak 
nálunk országszerte 150-200 ezren, mégis 
egy kicsit lenézett kártyajáték. Pedig példá-
ul a pókert állítólag öt perc alatt meg lehet 
tanulni, az ultihoz hónapok, évek kellenek. 
Az ulti versenysport is, 1500 az igazolt 
versenyzők száma. Számon tartják őket az  
élő-pontszám alapján is, akár a sakkozókat. 
Mesélik, Korda György, a póker magyar 
guruja legszívesebben ultizik. Kádár János 
egykori MSZMP-főtitkár nyilvános megje-
lenéseiben ugyan mint a sakk nagy barátja 
csillogott, ám ennél is szívesebben ultizott. 
Bármikor és bárkivel.

A harminckét lapból álló magyar kár-
tya ma ismert változata először 1830-ban 
került piacra Schneider József pesti könyv-

Tőrőlmetszett	magyar	kártyajáték

Az ulti művészete
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kereskedő jóvoltából. A lapok négy színbe 
– piros, zöld, tök, makk – csoportosíthatók, 
és mindegyik színből van alsó, felső, király, 
ász, valamint római számmal jelzett lapok 
héttől tízig. A Magyarországon kitalált 
kártya – amelyet Tell-kártya néven hoztak 
forgalomba – a korabeli Osztrák–Magyar 
Monarchia területén és a környező orszá-
gokban is népszerűvé vált, így Szlovákia, 
Horvátország, Szerbia, Románia és Nyu-
gat-ukrajna lakói is ismerték, ismerik a 
magyar kártyát.

sZámTalan sZaBály
Az ulti bűbájos vonása, hogy ahány kocs-
ma, ahány asztal, ahány ultizó társaság, 
annyiféle szabály szerint játszanak. Így 
ha az ember új körbe keveredik, ajánlatos 
a kezdet kezdetén tisztázni a szabályokat, 
mert különben előbb-utóbb kitör a botrány. 
A különböző ultiszövetségek ugyan töre-
kednek a szabályok egységesítésére, de a 
hagyományokkal aligha küzdhetnek meg 
teljes sikerrel. Talán nem is kell. Az ulti 
ugyanis familiáris játék. Különlegességé-
hez éppúgy hozzátartozik a szabályokról 
történő egyezkedés, mint a fröccs. Mert 
igazi ultis játék közben nem iszik mást, 
csak fröccsöt. Az ultihoz tiszta fej kell, 
rövidital tehát szóba sem jöhet. A sör azért 
nem jó, mert elálmosít. A fröccs azonban, 

mértékkel fogyasztva állítólag javítja a 
játékos teljesítményét.

demokraTikus JáTék
Vannak egyéb babonák is. Igazi nagy zsugás 
soha nem mondja, hogy tud ultizni. Szeré-
nyen csak úgy fogalmaz, szeretek játszani. 
Ahhoz, hogy ennek a játéknak minden csínját 
megismerje, egy élet játéka is kevés.

Persze feltalálták már az ulti internetes 
változatát is. Ez esetben lehet játszani a 
gép ellen, más játékosok ellen. Ennek az 
új szenvedélynek azonban meglehetősen 
kevesen hódolnak. Az ulti asztal körül vagy 
a vonaton az igazi.

Korunk nem kedvez ennek az ízig-vérig 
demokratikus, szellemfrissítő kártyajáték-
nak. Az ultihoz idő kell, márpedig legalább 
fél óra, amíg bemelegedik az ember, s 
legalább egy óra ahhoz, hogy körbejárjon 
a szerencse. Mert vannak ugyan „megélhe-
tési” ultizók, de ők se akasztanak le nagy 
pénzeket, s nem is nagyon kedveli őket az 
ultis társadalom. Megszokott társaságok 
esetében az a jellemző, hogy a sok izgalom 
közepette mindenki nyer is meg veszít is, 
de végül úgy állnak fel az asztaltól, hogy 
kevés különbséggel mindenki a pénzénél 
van. S ha nem azon a napon, akkor legkö-
zelebb. Ez az ulti sok titkának egyike.

cs. a.

Egy cég alkalmazottai beszélgetnek, hogy mit kezdenek az év  végi bónuszukkal. 
– Én a németországi kirendeltségben dolgozom. A bónuszomból  veszek kocsit, és 
a maradékból elmegyek nyaralni – mondja az  első. 
– Én a svájci kirendeltségben dolgozom. A bónuszom egy részéből kiépítem a 
medencét a házam mellett, a többiből  pedig világ körüli útra megyek –  mondja 
a  második. 
– Én a magyarországi leányvállalatnál dolgozom, és a  bónuszomból pulóvert 
veszek – mondja a harmadik. 
A többiek meglepődve kérdezik: 
–  És a többi? 
– A többit kipótolják a szüleim.

EZ VICC!
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barátaim az Úrban! Bajban vagyunk 
mi fröccsözők. Bennünket min-
denki bánt. Minden alap nélkül 

azt feltételezik rólunk, hogy iszákosak 
vagyunk. Pedig ha azok lennénk, akkor 
ugyebár ihatnánk bort szódavíz nélkül 
is, de ilyet mi elvből nem teszünk, mert 
mértéktartók vagyunk. Igaz ugyan, hogy 
az elfogyasztható fröccsök száma nehezen 
meghatározható, de 
abban se kételked-
jen senki, hogy aki 
fröccsöt iszik, rossz 
ember nem lehet. 
Ha az lenne, ak-
kor eléggé el nem 
elítélhető módon 
tömény italt venne 
magához, esetleg 
még sört is, s akkor 
nevezhetnénk őt ki-
rekesztően alkoho-
listának, enyhébb 
esetben iszákosnak. 
A fröccsös ember 
azonban ilyen galád-
ságokra nem képes. 
A fröccsös ember 
ugyanis családsze-
rető, szorgalmas, tettre kész ember. Elmegy 
példának okáért bevásárolni szeretett családja 
számára, s csak úgy mellesleg ugrik be egy 
fröccsre, azt is kizárólag csak azért, hogy 
szomját oltsa.

A fröccsös ember nem költ tetemes 
pénzt alkoholra. Mondhatnánk, szinte 
semmit. Csupán csak egy-két fröccsöt 
nyom le, ami ugye nem jelent nagy kiadást. 
Mert példának okáért, ha körtelevet inna, 

az sokkal többe kerülne. De a fröccsös 
ember takarékos.

Magyarországon komoly hagyományai 
vannak a fröccsözésnek. Nem csoda hát, 
hogy a témának hatalmas szakirodalma 
van. Tudós fők életük jelentős részét 
áldozták a téma kutatásának. Költők fa-
ragták rímekbe vonzalmukat a bor és szó-
davíz eme kiismerhetetlen keveréke iránt. 

Születtek róla szak-
cikkek, diploma-
munkák, esszék és 
újságcikkek. Ezek-
ből igyekszünk sze-
mezgetni egy gyen-
ge spriccer mellett.  
Ez a máig kedvelt 
ital a millenniumkor 
terjedt el a vendég-
lőkben, de még az 
irodalomban is. Pél-
dának okáért Krúdy 
Gyula, Molnár Fe-
renc műveiben is 
gyakran szerepel 
a fröccs. A fröccs 
olyan világraszóló 
találmány, mint a 
dinamó. Bizonyíték 

erre, hogy mindkettőt ugyanaz a lángelme, 
nevezetesen Jedlik Ányos találta fel, aki 
ugyan eléggé el nem ítélhető módon, rá-
adásul papi személy létére megrögzött an-
tialkoholista volt, mégis ő találta fel a szó-
davízgyártást, a fröccs egyik alapanyagát. 
Mi több, az első kezdetleges szódásszifont 
is. Szóval sokat köszönhetünk neki.

Tudományos viták tárgya lehet, hogy mi 
a fröccs fő alkotóeleme. Merthogy egye-

Amit a fröccsről tudni kell
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sek szerint a bor, mások szerint a szóda. 
Ilyen komoly kérdésben állást foglalni 
felelőtlenség lenne, azt a boros gazdák 
által terjesztett állítást, hogy aki a bort 
vízzel hígítja, az egyéb gazságra is képes, 
valamennyi fröccsfogyasztó társam nevé-
ben visszautasítom. Ezek a rosszindulatú 
emberek már rég tönkrementek volna, ha 
pincéikben kotyvasztott nedűiket eredeti 
formájában kellene elfogyasztani. Mind-
azonáltal a tekintélyes szakemberek azt 
állítják, hogy igazán jó fröccs csak nemes 
borból készülhet. Mások azonban ezzel 
vitatkoznak. Szerintük a fröccshöz fehér, 
száraz és savanykás bor szükségeltetik. 
Tokaji aszúból például nem keverünk 
fröccsöt. 

A most következő kritika közlése előtt 
sietek leszögezni, hogy a fröccsfogyasz-

A vendéglátás megszámlálhatatlanul sok tréfás nevű fröccsöt kínál. Vegyük például 
a „fordítottat”, amit a köznapi szóhasználatban, a kocsmákban hosszúlépésnek 
neveznek, s ami 2 deci szóda és 1 deci bor keveréke. A fütty a kisfröccs, vagy 
rövidlépés 1 deci bor és 1 deci szóda – mert egy füttyre ihatta meg a szomjazó. 
A nagyfröccs, azaz 2 dl bor 1 dl szóda tréfás neve hajtás	vagy húzós	– egy haj-
tásra, húzásra lehetett a gallér mögé küldeni. A mafla fél liter bor és ugyanannyi 
szódavíz keveréke. A házmester 3 dl borból és 2 dl szódavízből áll. Fordítottja a 
viceházmester. a háziúr	vagy bivalykorty 4 dl bor és 1 dl szóda, amit néhány helyen 
nagy	házmesternek	hívnak, a lakófröccs avagy kisházmester	pedig 1 dl borhoz   
4 dl szóda. Érdekesség a Krúdy-fröccs, a nagy író kedvence. Aránya szokatlan, 9 dl 
borhoz 1dl szódavízet kell önteni. Az író szerint ilyen arányban a víz megnevetteti 
a bort. A csatos a kristályvizes üvegnyi 1 liter bor és fél liter szódavíz keveréke, a 
lámpás pedig a másfél liter borba öntött fél liter szóda. 

Napjainkban is születnek érdekes összetételű fröccsök. Például a góréfröccs: 
egy kispohár borhoz csak annyi szóda, amennyi még a pohárban elfér. A sóher-
fröccsnél 9 deci szódához 1 dl bort kell adni ízesítőnek. A kisvadász 1 dl vörösbor 
és 1 dl kóla, a nagyvadász 2 dl vörösbor és 1 dl kóla keveréke. A matrózfröccsnek 
semmi köze a borhoz. Ha valaki ilyet kér, akkor egy korsó sörhöz fél deci rumot 
szervíroz a pincér, már ha ismeri a kifejezést. A postásfröccshöz sem kell bor. 
Ez dupla kávé rummal. És van még egy, Krúdy által is emlegetett és Ruffy Péter 
írásaiból elhíresült ital, a színészfröccs. Ahogyan ők írták, igen szegény ital: tiszta 
víz szódával, és az is langyosan.

tók tábora korántsem jelenléktelen. Nem 
reprezentatív felmérés szerint is akár 
milliókra rúghat. Olyan embertömegről 
van szó, melynek lélekszáma messze 
meghaladja akár az összes magyarorszá-
gi párt tagságának, de akár szavazóinak 
számát is. Éppen ezért érthetetlen az a 
kereskedelmi liberalizmus, mely teret 
enged, mi több, törvényesként veszi tu-
domásul, hogy manapság már a legtöbb 
vendéglátóipari egységben ásványvízzel 
hígítják a fröccsöt. Erre csak gyenge ma-
gyarázat, hogy eme kotyvalékok készítői 
többnyire nők, akiknek persze fogalmuk 
sincs a fröccs bukéjáról. A magyar örök-
ség lábbal tiprása ez, ami ellen minden 
fröccsivó hazánkfiának immár erélyesen 
kellene fellépnie.

csulák andrás
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valójában a balatoni bringakörút 
maga nem tisztán elkülönített ke-
rékpárutat takar, hiszen sok helyütt 

– főleg a déli parton – kevésbé forgalmas 
mellékutakon, kis utcákon visz az út. Na 
persze, ez már hatalmas előrelépés a tíz 
évvel ezelőtti állapotokhoz képest, mikor is 
például az északi parti tekerést a forgalmas 
71-es főút szélén lehetett csak megoldani. 
Azóta sokat változott a helyzet, s már akár 
családostul, gyerekekkel is bátran nekifog-
hatunk a balatoni bringázásnak. 

szÁnJunK rÁ töBB nAPOt!
– A rutinosabb kerekezők – ahogy a Ba-
laton körüli bringázásba minket beavató 
Földvári Zoltán is – akár hat-hét óra alatt 
körbe tudják tekerni a tavat. A kezdő 
túrázóknak azonban nem árt három vagy 
négy napot rászánniuk. Így napi 60-70 
kilométernyit kell csupán tekerniük, ami 
kibírható. Ez esetben célszerű családi 
házakban, faházakban, üdülőkben szállást 
foglalni. Az interneten rengeteg ilyen 
lehetőség van, nem árt arra figyelni, hogy 
a kerékpárunkat biztos helyen tudhassuk, 
amíg alszunk. 

– A balatoni bringakörút a déli parton 
szinte mindvégig sík területen, egyenes 
vonalban halad, a legtöbb helyütt nem 
külön kerékpárúton, hanem – nagyon kis 
forgalmú – mellékutakon. Az északi parton 

valamelyes emelkedőkre lehet számítani 
– árulja el Földvári Zoltán. – Célszerű Sió-
fokról kezdeni a túrát, kelet felé indulva. 
Azaz mindvégig a bal kezünk felől lesz a 
Balaton, nehéz eltévedni, s az eligazodás-
ban a „Balatoni körút” táblák mindvégig 
segítenek. Balatonvilágos–Balatonaliga 
környékén magasabb dombokon visz az 
út, talán innen nyílik a legszebb panoráma 
a tóra. Kenesénél a löszfalról tárul elénk 
gyönyörű kilátás, azt mondják, innen le-
het a legmesszebb látni. Almádiig erdős, 
vadregényes területen visz az elkülönített 
kerékpárút, s Füredig is nyugodtan lehet 
tekerni, végig kerékpárúton. A parti Tagore 
sétányt nem szabad kihagyni, érdemes 
kerülni pár száz métert érte.

HOsszú eMeLKedŐK
Hét-nyolc kilométernyire Tihany követ-
kezik, ha van erőnk, megéri betekerni 
akár a Belső- vagy a Külső-tóhoz, de az 
apátsághoz mindenképpen. Itt bizony nagy, 
hosszú emelkedőkre kell készülni, ahol 
lehet kapaszkodni a kormányba, sokszor 
ki kell állni a nyeregből. Visszatérve a 
balatoni körútra, Zánka felé visz az út. 
Egy kezdő túrázónak talán elég is az első 
napra ennyi: Zánkán vagy a szomszédos 
Balatonakarattyán számos régi üdülő kínál 
olcsó szállást, akár a „hegyekben”, akár a 
tóparton – jól fog esni egy kis pihenő.

cSODÁS	éLMéNyEK	–	KEréKPÁrrAL

Tekerjük körbe a Balatont!
A Balaton a biciklizők kedvelt célpontjává vált, hiszen néhány éve már gondta-
lanul körbekerekezhető. Családostul, gyerekekkel is nyugodtan nekivághatunk 
a balatoni bringázásnak. egy szakavatott kerékpáros, földvári Zoltán adott 
tanácsokat nekünk a magyar tenger körbetekeréséhez.
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Másnap a megfáradt végtagokra sík 
terep vár, hacsak nem döntünk úgy, hogy 
feltekerünk a Badacsonyra. Megéri, de 
meggondolandó. Aki nem vállalja a stra-
pát, az a part mentén tekerhet tovább. A 
szigligeti vár lábánál elhaladva csodás táj 
tárul elénk, amit csak egyvalami tetéz: a 
györöki Szép-kilátó. Aztán hamarosan 
Keszthelyre érünk, itt-ott nádasok men-
tén visz bennünket az aszfaltút. Földvári 
Zoltán itt javasolja a második éjszakai 
szállást, hiszen az estét talán e városban 
lehet a legszínesebb programok közepette 
eltölteni. 

keVésBé forgalmas uTcák
Harmadik napunk reggelén először dél, 
majd pár kilométer múlva kelet felé 
indulunk, a Balaton déli partján. Míg az 
északi részen szinte végig kerékpárúton 
mehettünk, addig a délin ritka a külön-
álló bicikliút, inkább kevésbé forgalmas 
mellékutakon visz a bringakörút. Ez a 
szakasz is bővelkedik látnivalókban, és 
megvan a maga szépsége. Kétségtelen, a 
dimbes-dombos északi part szebb, de van 
igazság a somogyiak mondásában is: az 
északi part a déliről látható, azaz emiatt 

a déli a szebb. Ki-ki döntse el maga! A 
harmadik napja tekerő vándornak pe-
dig már igazán kellemes az, hogy nem 
kell dombokra feltekernie. Hosszú, de 
nyugodt szakasz vár ránk Siófokig, ahol 
bezárul a kör.

*
Ha mégsem a tó körbekerekezése mellett 
döntünk, akkor is maradhatunk a Balaton 
környékén. Hiszen a Kis-Balatonnálz, 
a Káli-medence térségében is számos, 
szebbnél szebb kerékpárútvonal kínálkozik 
– mondja Földvári Zoltán. De az már egy 
másik történet. 

Pécsek imre

elkél a gumisZeTT

utunk során számtalan, kerékpárosokra 
specializálódott vendéglő, kiskocsma 
vár bennünket, s boltokat is találunk 
az út mentén. Több kerékpárszerviz is 
akad az útvonalon, de nem árt tartalék 
gumit vagy gumiragasztót, szerszá-
mokat és pumpát vinni magunkkal, 
hogy egy apró tüske ne rontsa el a 
kikapcsolódásunkat.
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Nyereménypályázat
Hagyományos pályázatunkon mindenki részt vehet, aki a helyesen kitöltött 
pályázati szelvényt kivágja, és 2011. 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 nyer-
tesek nevét. a nyertesek névsorát a kincses kalendárium honlapján (http://www.
kincses.hu) és a népszava 2011. április 28-i számában tesszük közzé.

A FŐdíJ: 1 500 000 Ft bruttó összeg

(mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!)
További nyeremények: 

3 megfejtőnek (helyes választ beküldőnek) fejenként 150 ezer forint (mely a kifizetést 
terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!)
2 megfejtőnek egy-egy 50 kötetes Jókai mór-sorozat, 26 kötetes magyarország 
története sorozat, 26 kötetes magyar festők sorozat
2 megfejtőnek egy-egy bécsi szállás 2 fő részére, 2 éjszakára, reggelivel, garázs-
használattal a Hotel-Pension conTinenTal-ban.

-------------------------------------------------------------------------------------------------&
PÁLYÁZATI SZELVÉNY

Név:…………………………………………………………………...................

Lakcím:………………………………………………………………..................

A megfejtést írják be a pályázati szelvény négyzeteibe. Beküldendő a kitöltött 
pályázati szelvény. csak	a	 szelvényen	beérkező	megfejtések	 (helyes	 válaszok)	
vesznek	részt	a	sorsoláson.

Magyarország 2011 első félévében látja el az európai unió tanácsának 
elnökségét. Melyik két ország alkotott vele egy „triót”, és töltötte be a 
tisztséget 2010-ben?  



Tanuló: Mint kellene tehát a tudományokban jó móddal előmennem?
Fortius: Kevés szóval könnyen meg nem mondhatom ugyan, mindazáltal igye-

kezem. Minek okáért három dolgokra vigyázz: Első a készület, a második az út, a 
harmadik a tudományok, mellyeket tanulnod kell.
Tanuló: A készület miben áll?
Fortius: Öt dolgokban.
Tanuló: Az első micsoda?
Fortius: Tégy oly célt fel, amelyre soha senki nem ért. Mert szép dolog a kö-

zépszerű tudós emberekkel elérkezni, de szebb még a legtudósbakkal egyarányú 
messze hagyíttani, legszebb penig mindeneket fellyülhaladni, és a nagy hegynek 
oly részében állani, ahova soha senki maga erejétől nem hághatott, s talám soha 
nem is hág. [...]
Tanuló: Mi a második?
Fortius: Megutálván a henyélést, szeressed az munkát. Fuss mindentől, valami 

az embert kényessé teheti. Hálj örömesben száraz deszkán avagy kemény kövön, 
mint lágy párnán avagy gyenge ruhán. [...] Egyél ollyan ételeket jobb szívvel, az 
mellyek nem igen kedvessek az ínynek: kerüld, valami gyönyörűséget hoz. [...] 
Egésségedre mindazáltal gondot viselj, mert annélkül dolgodban el nem járhatsz. 
Állj inkább, mint ülj; fuss, mint menj; soha tudományi fegyveredet kezedből le ne 
tedd. Az munka közt virágzik a virtus. Nem is lehet derekas dolog, úgy tetszik, az, 
melyhez fáradtság nélkül juthatsz. [...] Az tudomány gyükere keserű, gyümölcse 
penig gyönyörűséges. No tehát, ha mellyedben vagyon még elevenség, ha szívedben 

APÁCZAI CSERE JÁNOS

Tanács,
mellyet Joachymus Fortius ád Apáczai János által 

egy tanulásába elcsüggedt iffjúnak

Apáczai	csere	János	(1625–1659):	filozófus,	pedagógiai	író,	a	hazai	tudományosság	
és	nevelésügy	úttörője.	Hollandiában	folytatott	tanulmányai	után	a	gyulafehérvári		
kollégiumban	tanított.	Előadásaiban	bírálta	a	kulturális	elmaradottságot,	új	oktatási	
rendszert,	 pedagógiai	 reformot,	 anyanyelvű	 oktatást	 követelt,	 egyetem	alapítását	
javasolta.	Magyar	Encyclopaedia	című	munkája	a	kor	leghaladottabb	természettudo-
mányos	és	humán	ismereteit	foglalta	össze	magyar	nyelven.	Az	alábbi	részletek	az	első	
magyar	nyelvű	logikatankönyv,	Apáczai	Magyar	Logikácska	c.	műve	függelékeként	
megjelent	párbeszédből	valók.
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a virtusnak csak egy szikrája maradt, távul, távul légyenek minden lágy, könnyű, ké-
nyes dolgok, keményeket, keményeket keress, tűzön, vízen, kősziklákon, havasokon 
járj, kelj. [...] Valahol ez földön nehéz dolgot hallasz, ott teremj. Ez indulatodnak 
sorkából csak az halál vessen ki. Nincsen ez világon oly nagy dolog sohul, kit így 
tieddé nem tesz. [...]
Tanuló: Kőszíve volna annak, az kit ez beszédek szorgalmatos tanulásra nem 

indíttanának. Bezzeg nem hittem volna soha, hogy ennyi indulatot szerezhetne 
halandó ember szívemben. ugyan égek belöl. Mi vala a harmadik?
Fortius: Ha mihez fogsz, és egyelősször nem szolgál, kétségbe ne essél. [...] Ne 

légyen hát felette igen nehéz, ha munkádnak foganatját mindjárást nem láthatod. 
Mert az miként az órának árnyékát elébbmenni nem látod, hanem csak azon vészed 
eszedbe, hogy jóval is elébb ment, az fűben is nem hogy most nő, hanem hogy nőtt, 
az látszik. Az medvekölykek hat holnapi korokban kezdnek járni, két holnapnak előtte 
penig ingyen sem mozognak: így az jövendő derekas dolgok nehezen születnek, 
ellenbe penig az hirtelen virágzók hamar meghervadnak.
Tanuló: Menjünk tovább is már, ha tetszik, mert kévánom mind az ötöt egymás 

után hallani.
Fortius: Az gazdagság után vágyódást vesd meg.
Tanuló: Ha bizony az szegénységet tartják az emberek az tudomány legnagyobb 

akadályának.
Fortius: Én penig bizonnyal mondom, hogy semmi az szegénségnél az szorgal-

matos tanulásra nagyobb eszköz nincsen. [...]
Tanuló: Mellyik már az ötödik?
Fortius: Gyönyörködjél tudományodért magad dicséretiben, és ha látod, hogy más 

fellyülhalad, avagy tudatlanságodért megdorgál, bánkódjál rajta, és annak utánna 
nagyobbakra verekedjél.
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Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod e beteg hazának
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója? 

Sors és bűneink a százados baj,
Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
Ennek láncain élt a csüggedett faj
S üdve lőn a tettlen nyugalom.
És ha néha felforrt vérapálya,
Láz betegnek volt hiú csatája. 

Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
Rég ohajtott hajnal keletén,
Édes kínja közt a gyógyulásnak,
A kihalt vágy s elpártolt remény:
Újra égünk őseink honáért,
Újra készek adni életet s vért. 

És érezzük minden érverését,
Szent nevére feldobog szivünk;
És szenvedjük minden szenvedését,
Szégyenétől lángra gerjedünk;
És ohajtjuk nagynak trónusában,
Boldog- és erősnek kunyhajában. 

Nagy tanítvány a vészek honából,
Melyben egy világnak szíve ver,
Ahol rőten a vér bíborától
Végre a nap földerűlni mer,
Hol vad árján a nép tengerének
A düh szörnyei gyorsan eltünének; 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Liszt	Ferenchez
S most helyettök hófehér burokban
Jár a béke s tiszta szorgalom;
S a müvészet fénylő csarnokokban
Égi képet új korára nyom;
S míg ezer fej gondol istenésszel;
Fárad a nép óriás kezével: 

Zengj nekünk dalt; hangok nagy tanárja,
És ha zengesz a múlt napiról,
Légyen hangod a vész zongorája,
Melyben a harc mennydörgése szól,
S árja közben a szilaj zenének
Riadozzon diadalmi ének. 

Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban
Őseink is megmozdúljanak,
És az unokákba a halhatatlan
Lelkeikkel visszaszálljanak.
Hozva áldást a magyar hazára,
Szégyent, átkot áruló fiára. 

És ha meglep bús idők homálya,
Lengjen fátyol a vont húrokon;
Legyen hangod szellők fuvolája,
Mely keserg az őszi lombokon,
Melynek andalító zengzetére
Fölmerűl a gyásznak régi tére; 

S férfikarján a meggondolásnak
Kél a halvány hölgy, a méla bú,
S újra látjuk vészeit Mohácsnak,
Újra dúl a honfiháború,
S míg könnyekbe vész a szem sugára,
Enyh jön a szív késő bánatára. 
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És ha honszerelmet költenél fel,
Mely ölelve tartja a jelent,
Mely a hűség szép emlékzetével
Csügg a múlton és jövőt teremt,
Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal,
Hogy szivekbe menjen által a dal; 

S a felébredt tiszta szenvedélyen
Nagy fiakban tettek érjenek,
És a gyenge és erős serényen
Tenni tűrni egyesűljenek;
És a nemzet, mint egy férfi, álljon
Érckarokkal győzni a viszályon. 

S még a kő is, mintha csontunk volna,
Szent örömtől rengedezzen át,
És a hullám, mintha vérünk folyna,
Áthevűlve járja a Dunát;
S ahol annyi jó és rossz napunk tölt,
Lelkesedve feldobogjon e föld. 

És ha hallod, zengő húrjaiddal
Mint riad föl e hon a dalon,
Melyet a nép millió ajakkal
Zeng utánad bátor hangokon,
Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének. 

IRODALOM

	 Kincses	Kalendárium		 ���		 a	2011-es	esztendőre



egy meleg nyári éjjelen elmentem a Duna-partra sétálni, azon páratlan szépségű 
partra, melyen végig számtalan gázláng hosszú két csillagvonalat ír, melyek vé-
gei a végtelenbe vesznek. Ki az éjszakába, mely a lángok fényvonalai és a budai 

hegyek sötétkék tömege fölé lila boltot emel, telve teli sugárzó ékkövekkel.
Leültem a rakpartra, hol a lépcsők lefelé sietnek a láthatatlan sötét vízhez, és gondolat 

híjával, talán érzés híjával is, elmerültem a rengeteg, rejtélyes folyó, a fénylő lángok, a 
ragyogó mennyország nézésébe.

És könnyű hajók jöttek le nesztelenül a Dunán. Virágokkal voltak tele. Mind több és több 
jött át a Lánchíd óriás kapuja alól. Ott vetettek horgonyt előttem. Számtalan hajó volt 
már, rakva volt a Duna velök Pesttől Budáig, széltében, hosszában. S ni-ni! Nem egy, 
de ezer hold világított le reájok. Ah, nem! Hisz azok függő villanylámpák!

Most vettem észre, hogy minden hajóban egy leány ül, aki virágokat ad el. A virágha-
jók körül kis fekete gondolák sürögtek, forogtak. Ezekben ültek a vevők, csupa férfiak, 
kiknek fekete frakkja élesen elütött a virághajók tarka hátterétől. Ekkor jutott eszembe 
e csoda magyarázata. Hiszen ez az a nagy virágvásár, amelyről a lapok már előre annyit 
írtak. A nagy jótékonysági vásár a Dunán! Hogy is felejthettem el!?

Csodálatos virágvásár volt ez. Miden hajó virággal volt színültig tele.
A vevők egész rakományokat vettek meg egyszerre, óriási árért. Nemcsak sok pénzt, 

hanem olykor rangokat, udvarképességeket, excellenciás és főrangú címeket, magas 
állásokat, fényt, pompát, némelykor becsületet is adtak.

De a virágok nem minden hajóban voltak egyforma szépek, persze a fonnyadtabb 
virágokat sokkal, oh! sokkal olcsóbban kínálták, mélyen a beszerzési áron alul, majdnem 
ingyen. Olyan hajók is voltak, melyek jórészt mesterséges flórával csalták a szemet, 
máshol meg a művirágok csak keverve voltak az elevenekkel.

Ezért aztán sok elővigyázattal lehetett csak jó vásárt csinálni. Hosszú alkuvás 
után, midőn mindkét részről szakértők léptek közbe, mert az árusleányok is tanács-

BÁNFFY MIKLóS

Virágvásár

Bánffy	Miklós	 (1874–1950):	 gróf,	 diplomata,	 író,	 kultúraszervező.	 1906	 és	 1910	
között	Kolozs	megye	főispánja,	1910-től	1918-ig	az	Operaház	és	a	Nemzeti	Színház	
intendánsa,	 1921–22-ben	 külügyminiszter.	 Színpadi	 díszlet-	 és	 jelmezterveket,	 ka-
rikatúrákat,	könyvillusztrációkat	is	készített.	Háromrészes	nagyregénye,	az	Erdélyi	
történet	a	kiegyezéstől	az	első	világháborúig	tartó	időszak	panorámája.	Ez	a	novellája	
Mesék	című	kötetében	jelent	meg	a	xIx.	század	végén.
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adóhoz fordultak – vajon valódi értékkel fizették-e őket, nem hamis fénnyel, lyukas 
becsülettel.

A nagy tömkelegben, egy hajóról másra, kis koldus ugrált, egy serdülő fiúcska 
kintornával a nyakában. Egyik kézzel muzsikált, másikkal koldult, s oly szép dalokat 
játszott, hogy itt-ott egy-egy virágot dobtak kinyújtott kezébe. Így járta a vásárt. Dalolt 
mindenütt, s haladt tovább hajóról hajóra. Nem állott meg sehol. 

Sem ott, annál a bódító illatnál, melyen, mint valami csókra nyíló húsos ajkak, 
csodálatos piros, vérvörös szirmok feslettek – amelyek közé ah! mily jó lett volna 
dőlni, az ölelő indár a purpur virágok csókjai közé –, sem azon a másikon, melyen 
halvány, majd tejfehér, majd csak alig rózsás fényű flóra ömlött végig – vajon liliomok 
voltak-e? Finom titokzatos illatú virágok, mint valami bűvös szentély, könnyed tömjén 
fürtje –, sem amazon, hol sötét, majdnem fekete mályvák fűztek hosszú buja láncokat, 
sem a többi édes illatú arany és rózsafényű pompás virághajón. Végre a gondolatok 
nagy csődülete közé jutott, mely egy hajót vett körül, a legszebbet az egész vásáron. 
Összefűzve földöntúli mesés virágokból, melyek mindenfelé ragyogva jöttek le róla, 
olyan volt az, mint egy óriás csokor, melyet valami Pazar tündér csupa drágakövekből 
kötött volna egybe.

A fénylő fehér, tündöklő aranyszín között, egy még tündöklőbb, még fénylőbb, még 
ragyogóbb virág feslett. De nem. Az nem virág volt, hanem leány. Egy leány, akié volt 
a hajó.

Pajkosan nevetett, visszahajtva szőke fejét, s visszautasítólag intett a körüle sereglő 
tömérdek vevőnek. 

Pedig a vevők a legbecsesebbet, a legértékesebbet, legdicsőbbet kínálták a hajóért. 
De nem! Nem! – intett a leány, ez mind nem elég.

A kintornás fiú átcsúszott a tömegen, a csodás hajó közvetlen közelébe, s lelke-
sültségében a legeslegszebb dalait énekelte. És amint a dalok mind édesebben, mind 
szenvedélyesebben zengték körül, a virágos leány elfeledte a  körülötte zajongó, tolongó 
vevőket, kik mind nagyobb, mind mesésebb összegekkel ostromolták, és elragadtatva 
így szólt a gyerekhez:

– Ah! Neked adom az egész hajót, minden virágait dalaiért! Vedd, mindez a tied!
– Kincseidet, aranyhajó leány – felelt a koldusgyerek –, nem fogadhatom el, mert rövid 

idő múlva megbánnád, hogy tűnő dalokért elpazaroltad, amit mérhetetlen kincsekért, 
fényért, rangokért eladhattál volna. Neked adom összes dalaimat, s e zengő kintornát is, 
s engedd, hogy értök csak egy virágot szakítsak le Pazar füzéreidről, ezt a kis virágot, 
melynek olyan bájos, édes az illata, mintha az egy pillanatig együtt érzett, elveszett, 
elfeledett szerelemnek az emléke volna.

Ezt hallva úgy elkezdtem kacagni, hogy – felébredtem. Így végződött az álmom. 
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Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj” –
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.
Párnás szavadon át nem üt a zaj –
mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol –
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők – szabadok, kedvesek
– s mind ember, mert az egyre kevesebb...
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.

JóZSEF ATTILA

Thomas	Mann	üdvözlése
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volt idő, amikor azt hittem, a visszatekintés optikája téveszt meg, hisz a gye-
rekkor biztonságos díszletei méretükben, jellegükben sorra-rendre másnak 
bizonyulnak a felnőtt szemmel való megméretés percében. Emlékeim arany-

esője nem volt dzsungeli bozót a debreceni Szent Anna után, csak gazdag termést 
hozó bokorcsoportozat, a tábornok hajlékára, a nemes ízléssel tervezett, derűt és 
biztonságot egyszerre ébresztő épületre a legnagyobb jóakarat se mondhatta volna, 
hogy az, aminek én láttam: palota. Szinte minden méretből lecsiszolt valamit az új 
találkozás, otthonunk háza, amelyben születésemtől tizenhat éves koromig éltem, 
meglepően kicsinynek bizonyult, a kert is megkeskenyedett benne valahogy, és a 
szomszéd téglakerítésének magassága nem ért már a fellegekig, reálissá zsugorodott. 
Még első lépteim dajkái, a juhar- és ákácfák is csenevészebbnek mutatkoztak egy 
átlagos alföldi város centrumának fasorainál, a kút meg, büszke műtárgynak érzékelt 
kincsem, egyszerűen eltűnt, pedig milyen pontosan emlékszem rá, hogy karácsonytájt 
milyen üde, zöld üvegzekében préselte magából az artézi vizet a vérvörösből a téli 
szürkületben a tompa rózsaszínre fakuló medencébe. Annyi dimenzióváltozás után 
már meg a kút létezésében kezdtem kételkedni, olyan sajátos gyerek voltam, olyan 
eleven fantáziával, hátha csak kitaláltam, hogy itt valaha kút állt. De nem tévedtem, 
a barátaim megnyugtattak, a városrendezés kiszélesítette a fasort, a megnövekvő 
forgalmat gátolta volna a kőmedence, lebontották.

Megnyugtattak egyéb tekintetben is: nemcsak a gyerekkor illúziója, hogy valamikor 
hidegebbek és barátságtalanabbak voltak a téli hónapok. Volt idő, mikor a város valóban 
eltűnt a hóréteg alatt, de újabban a világ klímája meg a saját országunké együtt változott, 
mostanában ritkán vicsorít  ránk a szigorú tél, inkább eső hull, azt is felszárítja gyorsan a 
pusztai szél. De mikor gyerekek voltunk, valóban magasra lapátolt, kőkeményre fagyott 
hósikátorok között közlekedtünk, s a város, a fehér város fekete keretével, melyet a fagyott 
madarak húztak köré, csakugyan olyan volt, mint egy gyászjelentés.

Szabó	Magda	(1917–2007):	az	egyik	legtöbbet	fordított	magyar	író.	Fiatalkori	ver-
seskötetei	után	regényeivel	(Freskó,	Pilátus,	Katalin	utca,	ókút,	régimódi	történet)	
szerzett	nagy	népszerűséget.	Ifjúsági	művei	is	nagyon	közkedveltek	(Sziget-kék,	Tün-
dér	Lala,	Abigél).	Novellákat,	esszéket,	irodalmi	tanulmányokat	is	írt,	színdarabjait	
országszerte	 játszották.	Az	ajtó	című	regénye	2003-ban	elnyerte	a	rangos	 francia	
irodalmi	kitüntetést,	a	Femina-díjat,	2007-ben	pedig	a	Katalin	utca	az	ugyancsak	
francia	cévennes-díjat.	Ez	a	novellája	utolsó	elbeszélés-gyűjteményében,	a	Mézescsók	
cerberusnak	című	kötetben	jelent	meg	1999-ben.

SZABó MAGDA

Apám	táncot	jár
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Egy hajdani téli nap képét különös élességgel őrzi az agyam, a város statikus színpa-
dán néhány percnyi vad dinamika emléke: táncol az apám. Házunk szomszéd épülete, a 
mostani Svetits Intézet, a katolikus leánygimnázium gyerekéveimben telente jégpályát 
létesített, és kiváltságképpen ahhoz is hozzájárult, hogy megfelelően kiválasztott más 
vallás követői is látogathassák. Anyám családja, felmenői mind donátorai, anyagi ja-
vakkal támogatói voltak a katolikus egyháznak, természetes, hogy nekem is megadták a 
látogatási engedélyt. Anyám gyönge bokája sose bírta a korcsolyát, de apám, mondták 
a rokonok, állítólag elboldogult a jégen, rá várt hát a feladat, hogy engem megtanítson. 
Nem voltam gyáva gyerek, de ahogy megláttam, eliszonyodtam a sík jégterülettől, 
mikor meg ráállítottak, elkezdtem sikoltozni, álnoknak, bizonytalannak, kiszámítha-
tatlan veszedelem színhelyének sejtettem  az előttem feltűnő, fémvillanású lapot. Nem 
megyek rá, nem, s ha rákényszerítenek, nem indulok. Csápoltam, védekeztem, apám 
makacsul és szelíden próbálkozott, mikor észrevette, hogy a vastag kötött holmikon 
át is érezni, reszketek, és szándékosan betöröm a térdemet, hogy feltétlenül el kelljen 
esnem, mihelyt a jégre állítanak, szabadon engedett. Lecsatolta a korcsolyámat, és 
otthagyott a melegedőfülkében, elfogadta, ami történt,  nem akart meggyőzni semmi-
ről, a mi otthonunkban nem volt életkorhoz kötve a döntések tudomásulvétele. Nem 
akarom, hát nem akarom. A testem nyilván tudja, miért. Nem is érdemes, nem is illik 
bogozni az okot, évezredekre, évmilliókra nyúlhat vissza, hisz mindenki élettörténete 
visszafut a világ kezdetéig.

Megkérdezte a szemével, hagyhat-e egyedül a melegedőfülkében. Hát hogyne 
hagyhatna, ott deszka van a talpam alatt, és különben is ülök, és sült krumplit 
vehetek, mellettem sütötte egy tisztelendő nővér. Apám akkor egy meglepő, elké-
pesztően elegáns mozdulattal rászökkent a jégre, elkezdett rajta futni, fel-felugrott, 
táncolt, keringett, ábrákat karcolt, ütemesen dobogott a korcsolyaéllel, néztem 
utána, mint akit megbabonáztak. Én Szabó Elek régimódi	történetét az életemért 
nem tudnám megírni, mert nincsenek adataim, illetve ami van, az olyan kevés és 
olyan abszurd, hogy abból lehetetlen komponálni. Hová illesszem, mi elé vagy mi 
mögé, mit kezdett vagy végzett éjjeli lovaglása Ady Endre nevű jogásztársával az 
Emlékkerti kőoroszlán hátán, vagy a tényt, amit az egész família emlegetett, hogy 
kínai álarcot tett az arcára, és kikönyökölt a családi ház ablakán, úgy szólongatta 
meg a riadt járókelőket. A kínai arc és a kőoroszlán lovasa mellé most hirtelen egy 
villi sorakozott, egy hosszú történetet eltáncoló, ki meri végiggondolni, mi ellen 
tiltakozó nagy táncos figurája, aki száll a jégen, s olyan arabeszkeket és csuda 
mintákat karcol, hogy a pálya lassanként kiürül, és mindenki félrehúzódik, és nézi 
a férfit, aki táncol, a nagyon nagy művészek örömével és abszolút biztonságával. A 
levegő opál volt körülötte, decemberben ilyen méla színnel jelentkezik az alkony, 
amelyben nem szabad megvárni az este születését, mert az meg nem aláereszkedik, 
hanem alázuhan ilyenkor, váratlanul és brutálisan, mint a súly.

Apám táncolt, táncolt, táncolt. Addig tette, míg a portásnő be nem lépett, és oda 
nem kiáltotta neki, ha nem sértené, fejezze be a korcsolyázást, mert neki kaput kell 
csuknia. A szóra megmerevedett a tánc pózában, keze is úgy maradt, ahogy keringés 
közben tartotta, kicsit magasan, mintha Istenhez könyörögne a mozdulattal, aztán 
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azonnal kisiklott a peremre, lecsatolta a korcsolyáját, és hazamentünk. Ő nem szólt, 
nem szóltam én sem, mit mondhattunk volna egymásnak, amellett azonnal hazaértünk, 
hisz a szomszédos ház volt az otthonunk világa. Anyám persze azonnal észrevette 
az arcomon a könnyek nyomát, megérezte, valami feldúlt, de kivételesen nem ott 
kereste a bajt, ahol valóban volt, úgy sejtette, hiúságom szenved, s vigasztalt, csak 
türelem, a mester nem születik azonnal, majd megszokom a jég világát. Nem próbál-
tam magyarázkodni, minek, inkább megkíséreltem elrendezni magamban azt, amit a 
hallgatás fedett, s elsősorban nem is a felismerést, hogy a korcsolyázást nem nekem 
találták ki. ugyanilyen pillanatnyi döntéssel fordítottam én hátat a zongorának is, 
ahogy megbizonyosodtam róla, ezen a területen csak statisztálhatnék egyszer, azt meg 
nem vállalom. A könnyek a pálya peremén nem magamért hulltak, apámat sirattam, 
titkaiért, amelyekre ráéreztem, eltemetett, de hirtelen megsejtett álmaiért, a táncért, 
amelyet úgy tudott járni, mint senki, s amire nem tartottak igényt. Soha meg nem élek 
úgy decembert, hogy gondolataimba vissza ne táncoljon valószínűtlen figurája a nagyra 
hivatottak mozdulataival, míg jelenlétének szuggesztív erejét megérzi jég, ég, épület, 
nézők, alkonyat. ugyan hol táncol most ezen az ünnepen, és kit bűvöl, varázsol el? 
Van az Úristen nagy kertjében jégpálya? És anyám, ott mellette valahol, felfogta-e 
mostanra, hogy való igaz, örök bizonytalanság volt mellette az anyagi lét, hogy soha 
meg nem fékezett gyerekes könnyelműséggel irtózatos terheket rakott a famíliára, de 
úgy tudott a jégen táncolni, hogy a lélegzete elakadt annak, aki látta. Hogy kopogtatott 
korcsolyája hegyével azon a jégen, s mennyire süket voltam gyerekként, hogy nem 
értettem a kopogás szövegét.

Meg kellett öregednem, míg végre hallom, mit kopog, mit kopogott. Nézd – mondta 
az apám tánca –, én ezt tudom adni neked, ezt a szárnyalást, ezt a futást, játék ez, tu-
dom, de fontos, mert ha valaha megtalálod magadnak azt a jégpályát, amit neked öntött 
fel a sorsod, ami oktatás és biztatás nélkül is kezdettől ismerős lesz a számodra, majd 
eszedbe jut, hogy az arabeszkeket, amelyeket te táncolsz el, az én génjeim tanították a 
fantáziádnak, és ha ugrasz, már nem fogsz félni reális dolgoktól, csak saját igényed ijeszt 
meg, hogy az arabeszk olyan legyen, amiben nincs hiba. Míg megtáncolod magadnak a 
mindennapi kenyeret, úgy harapj bele, hogy eszedbe jussom ez az alkony és ez a tánc. 
Hallod, mit táncolok neked, és fogsz rá emlékezni, megrendelt, kívánt gyermekem, aki 
meg akartál futni jövendő sorsod elől? Nem fogsz menekülni tudni, legalább te táncolj 
majd egy életen át.

*
Istenem, kedves kis cinkének nézték, csivitelő, mulatságos madárnak. De minek érzékel-
hették volna, ha nem annak, aminek álcázta magát? Nem táncolt másnak, csak nekem, 
a mesebeli jégmadár.
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Európa, hozzád,
feléd, tefeléd száll szózatom a század
vak zűrzavarában,
s míg mások az éjbe kongatva temetnek,
harsány dithyrambbal én terád víg,
jó reggelt köszöntök. 

ó ősi világrész,
te régi, te rücskös, te szent, te magasztos,
lelkek nevelője, illatokat és ízt
szürő, csodatévő, nagyhomloku, könyves,
vén Európa. 

Ha mostoha is vagy, viaskodom érted
és verlek a számmal és csókkal igézlek
és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. 

Ki téphet el innen,
ki téphet el engem a te kebeledről?
Nem voltam-e mindig hű, tiszta fiad tán?
Kölyökkorom óta nem ültem-e éjjel
lámpám sugaránál tanulva a leckéd,
vigyázva, csodálva száznyelvü beszéded,
hogy minden igéje szivembe lopódzott? 
Már értik azóta az én gügyögésem,
bármerre vetődjem, sokszáz rokonom van,
bármerre szakadjak, testvérem ezer van.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

Európa
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Nem láttam-e Kölnben a német anyókát
esőbe csoszogni, Párizsba a tündér
francia leányok könnyű szökelését,
Londonban a lordok hajának ezüstjét,
s nem ettem-e, ittam munkásnegyedekben,
családi szobákba lármás olaszokkal?
Nem fájt-e velőmig a szlávok, a sápadt
szlávok unalma, a bánat aranyszín
fáradt ragyogása?
Mind édes-enyémek a népek e földön,
kitágul a szívem, beleférnek együtt. 

Fogadjatok engem
ti is szivetekbe,
s ti távoli népek
kürtösei, költők,
pereljetek értünk otthon a mivélünk
perlőkkel, anyánkért, s mi tiértetek majd
itthon perelünk, hogy élhessen anyátok.
Kiáltsatok együtt,
Európa bátor szellemei, költők,
hogy gyáva vadállat bújik el a vackán
és vaksi vakondok fúr alagútat.
Daloljatok együtt,
fények, fejedelmek, szellem-fejedelmek,
hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk,
ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből
és légi szavakból.
Kezdjetek előlről építeni, költők,
légvár katonái.

a rovatot budai tibor illusztrálta
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A	MI	GyErEKEINK

Úszás hazaszeretetből
1954 óta nem ért el olyan jó eredményt eb-n magyar úszóválogatott, mint 2010-ben 
a margitszigeten. a csapat remekül szerepelt, jóval túlszárnyalta a négy évvel ez-
előtti budapesti eb-n elérteket. Most hat aranyat szereztünk, akkor csak kettőt.  

Hosszú Katinka                                                                        MTI FOTÓ: IllyéS TIBOr

a 2010-es Úszó Eb nagy sikerekkel 
ért véget, hiszen a magyar úszó-
csapat 13 érmet nyert, ezzel az Eb 

éremtábláján a negyedik helyen, a franciák, 
az oroszok és az angolok után kaptunk he-
lyet. És gondoljanak bele, ők hány millióan 
vannak? Ezekben a magyar lányokban és 
fiúkban mégsem az a csodálatos, hogy világ-
hírűvé lett gladiátorok. Éppen ellenkezőleg. 
Nincs bennük semmi sztárallűr, semmi 
kivagyiság. Ezek a mi gyerekeink.

Ne haragudjanak meg rám, ha most nem 
századmásodpercekkel traktálom önöket. 
Mert hogy ma már ekkora különbségek 
szoktak lenni győztesek és a dobogó 
második meg harmadik fokára szorultak 
között. De az úszósport Magyarországon 
nem erről, hanem a hazaszeretetről szól. 
Olyan emberekről, úszókról, edzőkről, 
orvosokról, gyúrókról, szervezőkről, akik 
önzetlenül dolgoznak a sikeres Magyar-
országért.
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Verrasztó dávid                                                                   MTI FOTÓ: KOlláNyI PéTEr

Ezek a mi gyerekeink kora hajnalban 
kelnek, és persze utálják az egészet. 
A ködöt, a lassú tömegközlekedést, a 
hideg vizet. És mégis beugranak a me-
dencébe.

A hazaszeretet ellentmondásos érzés. 
Olyan, mint a szerelem. Csak a balga mondja, 
hogy akarunk szenvedni érte. Á, dehogy! 
Sokkal jobb lenne amúgy lebegősen, köny-
nyedén megélni. Milyen szép is lenne így 
hallgatni a Himnuszt. De nekik az érmeket 
egyáltalán nem adják könnyen. Ahhoz 
mindennap hajnalban kell kelni. Rengeteget 
szenvedni. Úszni tovább akkor is, ha már nem 
kapnak levegőt. Hát valami ilyen az úszás, 
ilyen világsztárnak lenni ebben a világban. 
Gyurta Dani, Cseh László, Hosszú Katinka 
és Verrasztó Evelyn rengeteget szenvednek 
hazafiságukért. Azért, hogy mi lássuk, amikor 
felhúzzák a magyar lobogót. 

Sokaknak nem húzzák fel a lobogót. 
Mert vannak százak, akik ugyanennyit 
dolgoznak, de nem lesznek tökéletesek, 
nekik nem jött össze valami. De ők is 

megérdemelnék szeretetünket, a dicsőítést, 
a reflektorokat, vakuk fényét. Nekik nem 
állítanak emlékművet, nem őrzik nevüket 
a Hajós Alfréd uszoda márványtábláinak 
falán. Őértük nem őrjöng a tömeg. Mégis 
ők így együtt, bajnokok és helyezettek, 
százezrek példaképei.

Egészen döbbenetes, amit a magyar 
úszósport évek óta művel. Jártam Svéd-
országban. Ott majdnem minden falu 
határában van egy uszoda. Az ember 
odamegy, automatikusan kinyílik az ajtó 
akár az éjszaka kellős közepén is. Találsz 
tiszta fürdőköpenyt és törülközőt is. És 
persze úszásra alkalmas kellemes vizet a 
medencében.

De svéd bajnokok nem tolongtak a 
margitszigeti uszodában. Nálunk meg alig 
van uszoda. Eszem ágában sincs a svéde-
ket bántani. Nekik nem kell győzni. Ők 
köszönik szépen, jól vannak. Futkároznak, 
síelgetnek, bicikliznek, rolleroznak. A mi 
gyerekeink azért izzadnak, mert tudják, 
nekünk a siker nagyon kell. És ehhez nekik, 
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a 2010-es úszó eb magyar érmei

cseh	László arany – férfi 200 m vegyes
cseh	László arany – férfi 400 m vegyes
Hosszú	Katinka arany – női 200 m vegyes
Hosszú	Katinka arany – női 200 m pillangó
Gyurta	Dániel arany – férfi 200 m mell
Mutina	Ágnes,	Dara	Eszter,	Hosszú	Katinka,	
Verrasztó	Evelyn arany – női 4 x 200 m gyorsváltó
Verrasztó	Evelyn ezüst – női 200 m vegyes
Hosszú	Katinka ezüst – női 400 m vegyes
Jakabos	Zsuzsanna ezüst – női 200 m pillangó
Verrasztó	Dávid ezüst – férfi 400 m vegyes
Jakabos	Zsuzsanna bronz – női 400 m vegyes
Kis	Gergő bronz – férfi 400 m gyors
Mutina	Ágnes bronz – női 200 m gyors
Barta	Nóra bronz – női műugró 3 m

cseh lászló                            MTI FOTÓ: IllyéS TIBOr

helyettünk is izzadni kell.
Összességében a 13 érem 

azt jelenti, hogy az 1954-es to-
rinói Európa-bajnokság óta ez 
a legsikeresebb magyar úszók 
által elért Európa-bajnokság – 
így értékelte a történteket Kiss 
László szövetségi kapitány.

A legnagyobb sikert Hosszú 
Katinka érte el, aki amerikai 
ösztöndíjasként készült a ver-
senyekre. 

Gyurta Dániel szerint a 
budapesti Eb tapasztalataiból 
el lehet kezdeni építkezni a 
londoni olimpiára. „Nyertem 
már világbajnokságot, nyertem 
Európa-bajnokságot, úgyhogy 
most már csak egy olyan ver-
seny van, amit nem nyertem, 
ez pedig az olimpia. Minden 
erőmmel és minden energiám-
mal azért fogok küzdeni, hogy 
az sikerüljön. Ez az időered-
mény, amit most produkáltam, 
nem lesz elég” – fogalmazott 
a klasszis. 

Cseh László maradékta-
lanul elégedett volt Európa-
bajnoki teljesítményével, de 
már ekkor a soron következő 
versenyre koncentrált. „Most 
jön két-három hét pihenő, 
utána újra elkezdjük a munkát, 
hiszen szeretnék elindulni a 
rövidpályás világbajnokságon 
most először, ott is szeretnék 
helytállni” – jelentette ki.

Az úszók mellett a műugró 
Barta Nórának is sikerült érmet 
szereznie a Margitszigeten, 
a 3 méteres műugrásban lett 
bronzérmes. 

cs. a.
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nagyszerű kezdeményezést indított el 
Kű Lajos, egykori kiváló labdarúgó. 
Az Aranycsapat Alapítvány elnöke-

ként meghirdette a Kárpát-medence diák-
sportjának felemeléséért indított mozgalmat. 
Ennek keretében hét szomszédos országban, 
ahol magyarok élnek, 250 ifjúsági csapat 
részvételével labdarúgótornát rendeztek. 

Minden második amerikai film arról 
szól, hogy az óvodában, az elemi iskolában, 
a gimnáziumban, az egyetemen, az utcán 
kosaraznak, baseballoznak, hokiznak, s 
lelkes szülők, nagyszülők, iskolatársak, lo-
kálpatrióták tömege nézi őket. Ilyen esemé-
nyek azelőtt nálunk is voltak, de az utóbbi 
időben valahogy kihaltak. Az utolsó ilyen 
emlékem 1968-ból származik, amikor váci 

gimnáziumomnak olyan erős csapata volt, 
hogy edzőpartnerei lehettek a város NB I-
es felnőtt női kézilabdásainak. Több százan 
szurkoltunk nekik. Azóta négy gyermekem 
végezte el a középiskolát, szereztek diplo-
mát, de iskolai sportversenyen azóta nem 
voltam. A diáksport agonizál, s ez így lesz 
egészen addig, amíg nem lesznek olyan 
emberek, mint Kű Lajos. Az egykori ma-
gyar és olimpiai válogatott ugyanis évekkel 
ezelőtt arra tette fel az életét, hogy meg-
szervezi a Kárpát-medencei összmagyar 
ifjúsági labdarúgó-bajnokságot. 

Évekig turnéztak a határon túli magya-
rok lakta településeken, s mindenütt nagy 
szeretettel fogadták őket. Ez adta az ötletet, 
hogy megszervezze a Kárpát-medencei 

DéL-AFrIKÁBAN	NyErTEK	KUPÁT

Összmagyar diákbajnokság

Buzánszky Jenő, az Aranycsapat egykori tagja, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök 
és Kű lajos, az FTc Üllői úti stadionjában                                MTI FOTÓ: SOÓS lAJOS
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összmagyar nemzeti diákbajnokságot, 
melynek segítségével a határon inneni és 
túli fiatalok találkozhatnak, s a sportértéken 
felül érezhetik az összetartozást is. 2003-
ban focival kezdték, azóta asztalitenisz, 
birkózás, kézilabda és sakk is szerepel a 
programban. Fiúk-lányok számára egyaránt 
szerveznek versenyeket. Erdélyben, Felvi-
déken, Délvidéken csapatok sokasága vív 
selejtezőket, s végül találkoznak egymással 
a döntőkön, például a Fradi-pályán.

S az összmagyar ifjúsági labdarúgó-
bajnokságnak már válogatottja is van. Nem 
is akármilyen! Eljutottak Dél-Afrikába is, 
a labdarúgó világbajnokság színhelyére, 
tizennégy éves futballistáink ugyanis részt 
vehettek a Nemzetek Tornáján, melyet a 
világbajnokság utolsó két hetében rendeztek 
meg a Hessequa tartománybeli Riversdale 
városában. A  Nemzetek Kupájára több 
mint hatvan csapat nevezett, Kínából, Dél-
Koreából, Norvégiából, Olaszországból, s 
erre hívták meg a magyarok alkotta csapa-
tot is. Az összetartozás legszebb példája, 
hogy a Kárpát-medence és az anyaország 
fiataljai egy csapatban játszottak. a 12 

Kű LAJOs

Sportolói	pályafutásának	első	állomása	a	székesfehérvári	VT	Vasas	(Vadásztöltény-
gyár)	csapata	volt.	1968-ban	már	a	Videotonnál	mutatkozott	be	az	élvonalban.	1968	
és	1974	között	az	FTc	színeiben	játszott	–	ahol	UEFA-kupa	elődöntőben	is	szerepelt,	
4	bajnoki	ezüstérmet	és	2	MNK	győzelmet	szerzett.	125	élvonalbeli	mérkőzés	után	a	
másodosztályú	Volán	Sc-hez	igazolt.
1977-ben	illegálisan	elhagyta	az	országot.	1978-ban	Belgiumban	tűnt	fel	az	Fc	

Bruges	csapatában.	Ugyanebben	az	évben	BEK-döntőt	játszott,	ahol	kikaptak	a	Li-
verpooltól.	1968-ban	belga	bajnok	lett	a	csapattal	együtt.	1980–1981-ben	egy	idényt	
az	Egyesült	Államokban	töltött,	majd	honvágya	visszahozta	a	magyar	határ	közelébe,	
az	ausztriai	Kismartonba,	ahol	1984-ben	a	burgenlandi	bajnokság	az	Fc	Mönchof	
csapatában	fejezi	be	az	aktív	labdarúgást.1972-ben	8	alkalommal	szerepelt	a	váloga-
tottban,	háromszor	játszott	az	olimpiai	válogatottban.	1997-ben	hazaköltözött.	2004-ben	
egy	új	kezdeményezést	indított	el,	az	Aranycsapat	Alapítvány	elnökeként	meghirdette	a	
Kárpát-medence	diáksportjának	felemeléséért	indított	mozgalmat.

fős válogatott gerincét a legjobb felvi-
déki és kárpátaljai focipalánták alkották, 
kiegészülve néhány „hazai” focistával, 
a Videoton, a Ferencváros és a Puskás 
Akadémia játékosaival. Mezeiken nem a 
hagyományos Hungary felirat volt látható, 
hanem a Hungarians (magyarok), ezzel 
is hangsúlyozva, hogy az egész Kárpát-
medencei magyarságot képviselik. 

A fegyelmezetten küzdő, lelkes együt-
tes mind a hat meccsét megnyerte, ezzel 
kupagyőztes lett. A gyerekek életre szóló 
élményekkel lettek gazdagabbak, hiszen 
rengeteget utaztak Fokvárostól a Jóre-
ménység-fokig. Ottlétükkor egész Dél-
Afrika a vb lázában égett, extravagáns 
és fanatikus szurkolókkal találkoztak 
mindenütt. Csodálatos napokat töltöttek 
kint. Családoknál laktak, megismerked-
tek egy egzotikus országgal.

Kű Lajos szerint a siker újabb len-
dületet adhat a határokon átívelő sport-
mozgalomnak. Példája remélhetően 
követőkre talál, s talán életre kelti a hazai 
diáksportot is.

-acs
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Az immár kilenc éves, jelenleg maximum 25 milliós 
1+1 éves Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett 
augusztus elsejétől megjelent a legfeljebb ugyanekkora 
összegű, de akár hároméves futamidejű forgóeszköz-
hitel is, szeptembertől pedig csatlakozott 50 milliós 
plafonnal, legfeljebb tíz éves futamidővel a beruházási 
hitel. A Széchenyi Kártya Program termékpalettája jövő 
januártól lesz teljes az ugyan csak legfeljebb 50 millió 

forint összegű és 10 éves futamidejű Széchenyi önerőhitellel.
A forgóeSzKözhitel nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, ha-
nem hosszabb futamideje miatt sokkal inkább a cégek hitelportfoliójának racionalizálására, piacaik 
megtartására és bővítésére, például az áruvásárlások, készletbeszerzések finanszírozására jelent 
optimális hitelformát. A maximum 25 millió forintos hitelösszegre az állam a következő 3 évre 2% 
kamattámogatást biztosít. E mellett a garanciadíj is támogatást élvez.
A beruházáSi hitel összegében és futamidejében is a középtávú tervek megvalósításához ad 
segítséget. 2010. szeptember 1-től indul és a beruházási kedv ösztönzése és a KKV szektor ver-
senyképességének növelését célozza, új vagy használt ingatlanok vásárlásán, gépek beszerzésén 
vagy infrastruktúra bővítésén keresztül.

A hitelösszeg maximum 50 millió forint, legfeljebb 10 éves futamidőre, amihez a Kormány 2%-os 
kamattámogatást és garancia-díjtámogatást ad.
Az önErőhitEl lehetőséget ad rá, hogy azon vállalkozások, melyek eddig kizárólag önerő hiá-
nyában nem tudtak részt venni EU-s pályázatokon, azok is lehetőséget kapjanak, vagyis a pályázati 
források nagyobb arányú kihasználását és a sikeresen megvalósuló projektek számának növelését 
célozza meg  kis- és középvállalati szegmens szereplői közt. 
A termékek egymásra épülnek és kiegészítik egymást, a KA-VOSz 300 irodájában pedig segítenek 
annak eldöntésében, hogy egy-egy cégnek melyikeket érdemes igénybe vennie. 

A már meglévő folyószámlahitelre 1 százalékos kamattámogatás mellett, az új termékre idén 2 
százalékot ad az állam a futamidő első 3 évére. 

A Széchenyi Kártya koordinálását a KA-VOSz zrt. végzi.
 1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd irodaház, „A” torony, i. emelet

Kékszám: (06/40) 200-427 (helyi tarifával hívható!) 
e-mail: kavosz@kavosz.hu • www.kavosz.hu

Ügyfélszolgálat 1: (06-1) 302-0855 /2120-es mellék 
1062 Budapest, Váci út 1–3. WestEnd irodaház, „A” torony, i. emelet

Ügyfélszolgálat 2: (06-70) 935-7783 • 1034 Budapest, nagyszombat u. 14.

a Széchenyi Kártya-cSalád 
négytagú leSz
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Ismerek olyan fiatalembert, akinek éve-
kig az volt a passziója, hogy szilveszter 
napján megmászta a Tátra legmagasabb 

csúcsát. Ott a mínusz 30 fokban sátrat vert, 
az őrjöngő hóviharban teát főzött, s ezzel 
az itallal koccintva köszöntötte az új esz-
tendőt. Ez az ifjú, történetesen az én fiam, 
aki ugyan nősülése, gyermekei születése 
óta megszelídült, ma már csak sziklát má-
szik, lezúduló hegyi folyókon tutajozik, de 
azért azt vallja, hogy az életben legalább 

egyszer minden férfinak meg kell másznia 
a Mount Everestet.

Az extrém sportoknak hihetetlenül sok 
fajtája létezik. A bungee jumping (ugrás 
a mélybe gumikötéllel) például amerikai 
találmány. A régi szép időkben igencsak 
veszélyes elfoglaltságnak számított. 
Baráti csoportok kezdtek magas, folyók 
vagy szakadékok felett átívelő hidakról 
gumikötélen leugrálni. A kötél akkor fogja 
meg s húzza vissza az öngyilkosjelöltet, 

Hibbant sportok
Víz	alatti	biciklizés,	egykerekű	motorozás	és	egyéb	passziók

az emberiség egyik fele az életben maradásért küzd, a másik fele meg unatkozik. 
és kitalál mindenféle őrültséget, amivel ijesztgetheti magát. extrém sportoló 
kétféle ember lehet. az egyik fajta keresi az életveszélyt. a másik csoport hülyét 
csinál magából. Következő összeállításunkban mindkettőre találhatnak példát.

Bungee jumping
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amikor az éppen beverné a fejét a földbe 
vagy a vízbe. A kísérlet többnyire jól si-
kerül. A hatóságok hosszú ideig üldözték 
ezt a passziót. 

már aZ eXTrém is unalmas
Ma már a bungee jumpingot nem szokás 
egyértelműen az extrém sportok közé 
sorolni, mert ahhoz túl biztonságos. A kö-
télugrás mindennapos dologgá vált. Egyik 
vállfaja szinte minden vurstliban, ifjúsági 
rendezvényen megtalálható. Ilyenkor egy 
nagy daruval húzzák fel a jelentkezőt, s a 
delikvens onnan veti magát a mélybe. 

Sokak számára már az ejtőernyős ug-
rás is hajmeresztő ötlet. De vannak, akik 
már unják. Ezért találták ki a késleltetett 
ugrást, a tandemet, a csoportosat, amikor 
mindenféle figurát alakítanak a szabadesés 
során a csoport tagjai. Mások deszkával 
szlalomoznak a levegőben. De ez mind 
semmi. Milyen kunszt ugyanezt ejtőernyő 
nélkül, egy kajakkal végrehajtani! 

A 40 éves amerikai Miles Daisher, a 
világ egyik legtapasztaltabb ugrója azt 
találta ki, hogy valami újszerűt visz be a 
sportba. Így született a Skyaking. 

HullámVasúT görkoriVal
Először egy hídról ugrott kajakkal Kali-
forniában, és sikeresen landolt az alatta 
lévő folyóban. Egy évvel később ugyanezt 
a mutatványt repülőből is kipróbálta. Az 
ember, ha hason fekve zuhan, a sebessége 
körülbelül 190 km/óra. Ha kinyújtott lábá-
val előre teszi, akkor elérheti az óránként 
270 kilométeres sebességet. Egy hajóval a 
feneke alatt viszont a szabadesés sebessége 
csak 160 kilométeres, így tovább lehet a 
levegőben az ugró. 

A német Dirk Auernek is fura hobbija 
van. Hullámvasúton görkorcsolyázik, 
meg néha versenyautók mögött (skijöring 
feeling). Egyszer például óránkénti 256 

kilométerrel vontatták, ami azért elég 
durva.

Nem bírnak magukkal a német búvárok 
sem. Kitaláltak egy új sportot, a víz alatti 
rögbit. Oxigénpalack nélkül harcolnak egy 
3,5-5 méter mély medence fenekén a lab-
dáért. A kapu két kosár, abba kell bejuttatni 
a labdát. Szabályok nem nagyon vannak, 
akár a „kapuba” ülve is lehet akadályozni 
a gólszerzést, amíg a játékos bírja tüdővel. 
A labda sós vízzel töltött, passzolásnál  
2-3 métert tud megtenni, miközben lassan 
süllyed. Ennek a sportnak állítólag Ma-
gyarországon is van már egyesülete.

LeJtŐre szÁrnyAs ruHA
A speed reading nagy sebességű repülés 
a (sí)pálya mentén néhány centivel vagy 
méterrel a föld felett. Az eszköz, amivel a 
repülést végrehajtják, az ejtőernyő és a sik-
lóernyő kombinációja, állítólag stabil, jól 
irányítható és fékezhető. A stabil technika 
lehetővé teszi az akár több mint 100 kilo-
méteres sebességű száguldást a lejtőn.  

Az ember nem elégszik meg a szabad-
esés okozta mámorral, kell valami plusz. 
Ez a skysurfing, a szárnyas ruha. Története 
az 1930-as évekre nyúlik vissza. Clem 
Sohn híres amerikai ejtőernyős vásznat 
és fémrudakat használt denevérszerkó-
jához. Az ötvenes években Loe Valentin 
kísérletezett ki egy merev szárnyat, amit 
egy fémszerkezettel a derekára csatolt. 
De az igazi áttörést 1990 után Patrick De 
Gayardon (DeG) találmánya hozta meg, 
aki az ejtőernyők sajátosságaival ötvözte a 
ruhát. A ruhán a levegő átáramlott, felfújta, 
s az ettől merevséget kapott. De Gayardon 
az olasz Alpokban és a Grand Canyon felett 
tartott bemutató repüléseivel lett híres, és 
bizonyította ruhája életképességét. 

Pihent agyú fiatalemberek feltalálták az 
egykerekű motort is. A gépek kicsit traktor-
ra, kicsit motorra hasonlítanak. Elöl-hátul 
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talpak vannak rajtuk, középen pedig egy 
átlagos szériamotor, első kerék nélkül. A 
versenyeken köbcenti szerint indulnak a 
versenyzők. A hátsó keréken általában sze-
gecses, de minimum cross gumi van, hogy 
a rajtnál ne kaparjon el a gépezet, mivel a 
versenyt nem aszfalton, hanem füves vagy 
földes pályán rendezik meg. 

 A lényeg, hogy indulásnál ki kell tenni 
a motort egy kerékre, vagyis a hátsó talpra, 
amin a rider áll, majd úgy kell tartani a táv 
végéig. Ha ez nem sikerül, az első talp leér 
és lelassítja a versenyzőt. Nem teljesen 
veszélytelen ez a sport, mert ezeken a 
gépeken kormány sincs.

Egy új-zélandi móka lényege, hogy 
175 méter magasról egy kilométer hosszú 
kötélpályán az embert Superman pózban 
elindítják egy kanyon felett. Az utazás alatt 
elérhető akár 160 km/h sebesség is. És a 

legjobb rész még utána jön, a végén elindul 
a páciens hátrafelé a kötélen! 

Biciklis BúVár a láPon
Gondolták volna, hogy bringával is lehet 
búvárkodni? Értelme nem sok van, de azért 
vicces dolog. A rekordot a 62 éves olasz 
Vittorio Innocente tartja, aki 28 méteres 
mélységben tekert 65 méter hosszan egy 
bringával. A sebességi rekord is az övé: 
1200 métert hajtott egy medencében 87 
cm/másodperces sebességgel.

Ennél is különösebb sport a tőzeglápi bú-
várkodás. A lápban 55 métert kell megtenni 
a lehető legrövidebb idő alatt. A rekordot 
Joanne Pitchforth tartja 1 perc 35 másod-
perces időeredményével. A bringák vázában 
ólom, a kerekeiben pedig víz van, ez adja a 
kerékpár húzását a csatorna alján. 

a. cs.

Nagy repülés a sípálya fölött
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Magyarok 
versenykamionokban

a k amionos Európa-bajnokság 
(egyébként a többi kontinensen 
is rendeznek hasonlókat, a legiz-

galmasabbnak és leglátványosabbnak a 
brazíliait tartják) angol, francia, spanyol 
finn és egy Eb-futamból áll. Az első kifeje-
zetten versenyre szánt kamiont a Mercedes 
építette, azóta már szinte minden jeles 
márka képviselteti magát, jelen van a ver-
senysorozatban a MAN, a Scania, a Volvo, 
a Renault is, ha egy idő óta kimondottan 
gyári csapatok nem is indulnak. 

Ellentétben a kezdeti időkkel, amikor 
még utcai kamionokkal álltak rajthoz a 
versenyzők, mára speciálisan megépített, 
hatalmas teljesítményű, a legújabb techni-
kai vívmányokkal fölszerelt versenygépe-
ket használnak. 

Egy ilyen szupergép manapság akár 
300 km/h sebességre is képes 14 000– 
18 000 köbcentiméteres, 1400 lóerős 
motorjának köszönhetően. A versenye-
ken egyébként szigorúan tilos túllépni 
a 160 km/h sebességet, ezt műholdról 

ellenőrzik, és már 161 km/h tempóért is 
kizárás jár. Ezt a sebességet 30 km/h-ról 
nem több, mint 6 másodperc alatt képes 
elérni egy versenykamion. A nagy sebes-
ség nagy fékezésekkel jár, ami alaposan, 

amikor a 80-as évek második felében magyarország a Hungaroring építése okán a 
Forma–1 lázában égett, az angliai donningtonban megrendezték az első kamionos 
pályaversenyt (1985). az eredetileg fia european Truck racing championship 
néven futó versenysorozat hamarosan nálunk is bemutatkozott, mégpedig magyar 
résztvevővel. Krasznai János a Hungarocamion színeiben 1990-ig versenyzett, 
s több futamgyőzelmet is szerzett Mercedes kamionjával. Az autósportnak 
ez az ága itthon jószerivel feledésbe merült, mivel a forma–1-es versenyeket 
rendező pályákról, így a mogyoródiról is száműzték a száguldó monstrumokat. 
A versenysorozatnak pedig 2008-tól ismét volt magyar résztvevője. A 2010-ben 
repülőszerencsétlenségben elhunyt szobi Balázs az Oxxo racing színeiben egy 
man volánjánál küzdött a bajnoki pontokért.

Szobi Balázs
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akár 400 fokra is fölmelegíti a kerekeket, 
ezek hűtésére 240 liter vizet használnak 
föl egy verseny alatt.

Az eredeti FIA European Truck Racing 
Championship sorozat 9-10 versenyhét-
végéből állt. Az utóbbi években Spanyol-
országban (Albacete, Barcelona, Jarama) 
és Franciaországban (Nogaro, Le Mans) 
hagyományosan több futamot is tartanak. 
Kelet-Európában csak a csehországi Most 
rendez kamionversenyeket. Ezenkívül 
Olaszország (Misano), Belgium (Zolder), 
Hollandia (Assen) adott otthont futamok-
nak. A szezon legkiemelkedőbb eseménye 
rendre a nürburgringi Truck Grand Prix. A 
németek hatalmas fesztivállá növesztették 
az elmúlt negyed évszázadban a rendez-
vényt: countryfesztivál, óriási ipari expo 
kapcsolódott a versenyhez, és az utóbbi 
években a Truck Trial Európa-bajnokság 
(teherautók, kamionok terepversenye) 
futamával is kiegészítik a rendezvényt. 
Ezeken a hétvégéken nem ritka a 200 ezer 
látogató sem. 

A Hungaroringen utoljára a 80-as évek 
végén rendeztek futamot, s már akkor szur-
kolhattunk magyar versenyzőnek Krasznai 
János személyében, aki a Hungarocamion 
csapatában egy Taurus (!) abroncsokkal 
szerelt Mercedessel állt rajthoz. A magyar 
pilótának szép jövőt jósoltak a sportág 
szakemberei, de mivel a versenyt három 
év után kitiltották a mogyoródi aszfalt-
ról, a hazai szállítási vállalat kiszállt a 
versenysorozatból. S hiába van 2008 óta 
ismét magyar résztvevője – Oxxo Racing 
– a bajnokságnak, a kísérlet, hogy a 
Hungaroringen ismét futamot rendezzenek, 
kudarcot vallott, bár vannak, akik még 
reménykednek.

Amikor Krasznai János ott körözött 
kamionjával a vadonatúj Hungaroringen, 
a több mint 100 ezer néző egyikeként ott 
ült a lelátón Szobi Balázs is. Akkor persze 
még meg sem fordult a fejében, hogy egy-
szer ő is egy versenykamion volánja mögé 
ülhet. Sokkal később egy németországi 
futam megtekintése közben született az 

A dakar-ralin 2007-ben kategóriájukban az 5. helyen végeztek
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ötlet, hogy kipróbálja az autósportnak ezt 
az ágát. Igaz, a motorizáció, a vezetés, 
a különleges járművek és a versenyzés 
iránt addigra már régen elkötelezte magát. 
Földön, vízben, levegőben is kipróbálta 
magát. Motocrossozott, snowboardozott, 
vitorlázott és repült, majd később bele-
kóstolt a vízi sportokba is, többek között 
a jetskizésbe, ami számos díjat hozott a 
számára. De indult raliversenyeken La-
dával, részvevője volt a Suzuki Kupának. 
S túl volt a dakaros sikereken, a sivatagi 
ralin 2007-ben az 5. helyen végeztek MAN 
teherautójukkal. Innen csak egy ugrás 
lehetett a kamionos pályaversenyzés. Bár, 
amint egy interjúban mondta, a két verseny 
legfeljebb a járművek méretében hasonlít: 
„a Dakar-ralin naponta olykor ezer kilomé-
tert is megtettünk, de szinte végig egyedül 
voltunk. A pályaversenyeken, főleg a rajt 
után, de igazából végig 20-25 másik, 
hasonló méretű autóra kell figyelni. Nem 
szabad megfeledkezni arról sem – az erős 
motor és a jó fékek ellenére –, hogy egy 
ilyen versenykamion bizony 5,5 tonnás. Ha 

ez nekimegy valaminek, akkor azt arrébb 
teszi…”

Szobi Balázs csapata, az OXXO Racing 
– azaz most már OXXO–Hahn Racing – az 
elmúlt években igazán profi gárdává fejlő-
dött. Első versenyévük eredményeit, telje-
sítményét látva kapták a lehetőséget, hogy a 
gyakorlatilag gyári MAN-csapatként műkö-
dő Hahn Racinggel közösen folytassák. Ez 
elsősorban technikai szempontból jelentett 
nagy lehetőségeket, a magyar versenyző 
a legkorszerűbb műszaki megoldásokat 
felsorakoztató autóba ülhetett. 

Szobi Balázs nagy reményekkel vágott 
neki a 2010-es évadnak, s ezek alapján nem 
túlzás állítani, hogy a tragikus repülőgép-
szerencsétlenség (a 37 éves versenyző egy 
Cessna 172 típusú repülőgéppel zuhant le 
Budapest III. kerületében 2010 júliusában) 
nem csak egy életet, hanem egy ígéretes 
versenyzői karriert is derékba tört.

A tragikus szerencsétlenséget követő ver-
seny előtt, a németországi Nürburgringen a 
mezőny megemlékezett a magyar pilótáról, 
de a rajtvonalon ott állt az OXXO Racing 

öt-hat tonnás nagy „vasak” egymás nyomában
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kamionja is. A volánnál Birnbauer Zoltán 
ült. A 42 éves veszprémi születésű verseny-
ző gyermekkorától kezdve a motorsport 
szinte minden fajtájában kipróbálta magát. 
Első bajnoki címét 2004-ben supermoto 
quad kategóriában szerezte, később pedig 

terepraliban ért el számos kiváló ered-
ményt. Jelenleg off-road versenyek speciál 
szakaszain szórakoztatja a nézőket, néha 
nem kis meglepetést okozva. 

A történet tehát folytatódik.
–mnp–

KRASZNAI JÁNOS sem kamionversenyzőként kezdte 
sportpályafutását, 22 éves koráig jégkorongozott a KSI-
ben, majd a Fradiban, a válogatotban 75 alkalommal 
játszott. Mai fogalmaink szerint tehát profi volt, de akko-
riban ezt még nem így hívták. Az élsportolóknak volt civil 
állásuk is, Krasznai a Tejipari Vállalattól kapott fizetést, de 
a szokástól eltérően ő ténylegesen is dolgozott, hajnalonta 
teherautóval hordta a tejet. De már akkor is nagyobb autó-
ra vágyott, így kötött ki végül a Hungarocamionnál. Ami-
kor kiderült, 1987 májusában először nálunk is kamionos 
Eb-futamot rendeznek, a versenyt szervező és autókat is 
indító Hungarocamion 
válogatót hirdetett. 
Krasznai jelentkezett és 
készült a hungaroringi 
válogatóra: Trabant-
jával rótta a köröket, 
ráment egy tank ben-
zinje, illetve utána 14 
ezer forintot költhetett 
a tönkrement autó ge-
neráloztatására. De a 
befektetés megtérült, 
mert válogató végén 
kiderült, ő képviselheti 
a Hungarocamiont. A magyar pilóta újoncként mindvégig a biztonságra törekedett, 
kilencedik lett a szezon végén. A második évadtól már a legnagyobb kategóriában 
indult, 88-ban az év végén hatodik, 89-ben harmadik, 90-ben – úgy, hogy a szezon 
utolsó versenyén már nem állt rajthoz – ismét hatodik lett. A Hungarocamion 1990-
ben kiszállt a kamionversenyzésből, amihez volt némi köze a motorsportokat máig 
meghatározó Bernie Ecclestone-nak is. Ecclestone látta, hogy a kamionversenyben 
is van fantázia, ezért 1990-ben be akart szállni ebbe az üzletbe is, de a csapatok nem 
kértek belőle. Erre ő bosszút állt: utána nem engedték azokra a pályákra a kamionokat, 
ahol a Forma-1 járt. A Hungaroring is kiesett, a Hungarocamion pedig azt mondta, 
ha nincs hazai verseny, annyira nem fontos a számára ez a műfaj. 

Krasznai Mercedese – ezúttal a füvön 
A SzErző FElVéTElEI
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GÁRDONYI GÉZA

Mi	leszel,	kisfiam?
–	Mi	leszel,	kisfiam?
– Huszár leszek, apám.
 Végy kardot és csákót meg egy lovat alám.
– Vennék	is,	fiam,	mert	nincs	szebb	a	világon,
	 Mint	a	magyar	huszár:	kardosan,	lóháton.
	 De	nehéz	sor	ám	ez,	s	nem	is	egészséges,
	 Kivált,	ha	közel	mégy	a	vad	ellenséghez:
	 Kard	villan,	kard	csattan,	mint	az	ég	villáma!
	 Mit	csinálsz,	ha	egy	a	fejedet	levágja,
	 Mit	csinálsz	majd	akkor,	kis	huszárbarátom?

– Hát akkor… én is az ő fejét levágom.
– Jobb	lenne	valami	nyugalmasabb	pálya:
	 Teszem	azt,	légy	püspök,	az	Isten	huszárja;
	 Vagy	könyvkereskedő,	ez	jó	neked	éppen;
	 Vagy	cukrász:	az	nyakig	jár	a	süteményben;
	 Vagy	légy	fűszerboltos:	lesz	mazsolád	zsákkal,
	 Egész	nap	számolhatsz	cukros	mandulával.
	 Vagy	légy	író,	mint	én.	Ez	se	rossz	pálya	ám…
	 Hát	mi	leszel,	fiam?
– Huszár leszek, apám.



KIS KINCSES

	 Kincses	Kalendárium		 247		 a	2011-es	esztendőre

benedek elek

A	Mohos	tulkai

sűrű erdő borította hajdan a Mohos-hegyet Gömörben. Hanem egyszer arra vetődött 
egy szegény ember, akinek egy fejsze volt minden gazdagsága, s addig vágta, irtotta 
az erdőt, mígnem a Mohos-hegy megkopaszodott. Csak itt-ott hagyott egy-egy 

fát, bokrot, hogy ha kifárad a munkában, legyen, aminek az árnyékában megpihenjen. A 
vidékbeli emberek csóválgatták a fejüket: ugyan mit akarhat az a szegény ember? 

Az pedig nem szólt, csak mosolygott magában, s felszántott egy jó darab helyet a 
Mohos lankásán. A felszántott helyet bevetette piros szemű búzával, s esztendőre olyan 
szép vetése volt, hogy csudájára jártak.

– Lám, lám, ki hitte volna – mondogatták az emberek.
A szegény ember minden esztendővel nagyobb-nagyobb darabot szántott föl, s egy-

szerre csak nem volt szántatlan hely a Mohos tetején, oldalán: búzavetés hullámzott a 
tetőn, szőlő mosolygott a napos oldalán. Közben a szegény ember megházasodott, s Isten 
megáldotta sok gyermekkel. De a szegény ember nem búsult azon, hogy mit adjon gyer-
mekeinek: az asztalfiából a kenyér soha ki nem fogyott. Ahogy szaporodtak a gyermekek, 
úgy szaporodott a gazdasága. Számát sem tudta ökrének, lovának, juhának. 

És nőttek, nevelkedtek sorban legények, leányok: azok megházasodtak, ezek férjhez 
mentek, de egy sem hagyta el az apai házat. Ahányan voltak, mind egy kézre dolgoztak, 
s így sokkal többre mentek.

– Lássátok – mondotta az öreg –, ha én behunyom a szememet, akkor is maradjatok 
együtt, a birtokot el ne osszátok. Sokan vagytok, egyre kicsi esnék, de ha együtt maradtok, 
egymást támogatjátok, soha ki nem fogy a kenyér az asztalfiából.

Nem is merték emlegetni az osztozkodást az öreg életében, de amint a szemét be-
hunyta, ez is, az is mondogatni kezdte; mégiscsak jobb lesz, ha megosztozunk. Ki-ki 
magának, mint a lúd…

Na, abban mind meg is egyeztek, hogy osszák el a birtokot. A földet, a pénzt, a lá-
bas jószágot, s mindent. De mintha Isten sem akarta volna, hogy megosztozkodjanak, 
százszor is elakadt a mérőlánc, amint húzták keresztül-kasul a szántóföldeken. S amikor 
nagy üggyel-bajjal megcsinálták az osztályt, egy sem volt azzal elégedett. Az egyik 
többet kapott, de rosszabbat. A másik jobbat, de kevesebbet, de volt olyan is, aki amiatt 
békétlenkedett, hogy kevesebbet kapott s rosszabbat is.

Aztán a lábasjószágokra került a sor. De még csak itt gyűlt meg a bajuk igazán! Mert 
ment, ahogy ment az osztás mindaddig, amíg egyforma számmal jutott valamennyire 
ökör, ló, tehén, tulok, juh, de megmaradt hat pár tulok, a legszebb, s mert tizenketten 
voltak osztozó testvérek, egyre csak egy jutott, párja nélkül. Azám, de mind párosával 
szerette volna!

No, mit csináljanak, hogy tegyenek igazságot?
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Azt határozták, hogy kieresztik a pajtából a hat pár tulkot, hadd menjenek s amelyiknek 
a földjén megállapodnak, legyen azé.

Kieresztik a tulkokat, s ím, azok neki rugaszkodnak a hegynek éktelen bőgéssel, s egy 
szempillantásra úgy eltűnnek a hegy tetején, hogy csak csengőjük szava hallatszott, az is 
alig. Hej, vajon hol állapodtak meg! Mind abban reménykedett, hogy az övén.

Nosza, szaladtak ki a tetőre, hadd lássák a tulkokat. Azám, nem látták sehol. Mennek 
erre, mennek arra, keresik mindenfelé, s hát egyszerre csak megállanak mind, mintha 
földbe gyökerezett volna a lábuk. Ott, ahol legkeményebb volt a föld, íme, most süp-
pedős semlyék, halál fia, aki rálép. És kihallik a földnek gyomrából a tulkok szomorú 
bőgése…

– ó, drága szép tulkaim! – kiáltottak fel a testvérek egyszerre, s sírva borultak egymás 
nyakába.

– Istennek ujja ez – mondta a legöregebb testvér. – Nem hallgattunk az édesapánk 
szavára, íme, az Isten megmutatta, hogy mit tegyünk.

Visszamentek mind az apai házba, s többet egy sem gondolt az osztásra; és együtt 
éltek, együtt dolgoztak. 

Hanem a süppedős semlyék megmaradt a Mohos tetején, s éjjelenként mintha kihal-
lanék a tulkok bőgése.

– Halljátok – mondják ilyenkor a környékbeli népek –, bőgnek a Mohos tulkai. Bi-
zonyosan osztozkodnak valahol…
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nincs olyan gyerek, aki ne ösmerné a verebet, 
de azt kevesen tudják róla, hogy nem olyan 
kártékony állat, mint ahogy hírét költötték. 

Igaz, hogy nyáron belátogat a gabona közé, de mi-
csoda kicsinység az a kár ahhoz a haszonhoz képest, 
amit tavasszal csinál nekünk. Mert mielőtt megérik 
a gabona, a veréb tisztán csak hernyóval él. 

Tudós emberek megvigyázták, hogy egy veréb 
háromezernél több hernyót eszik meg hetenkint. Ha a hernyót nem enné meg a veréb, 
a hernyó a mi gyümölcseinket enné meg, és akkor bezzeg nem látnánk se cseresznyét, 
sem almát, sem egyéb gyümölcsöt. Azt is kevesen tudják, hogy a veréb milyen okos, 
értelmes állat. Egy tudós ember egyszer verébfészket talált valami düledező házban. A 
fiókverebek még csupaszok voltak, akkoriban kelhettek ki a tojásból. 

– Hazaviszem ezeket a kis verebeket, gondolta a tudós, és magam etetem őket. Meg-
próbálom, hogy meg lehet-e őket úgy szelídíteni, mint a kutyát, macskát, hogy engem 
ismerjenek. 

Kiemelte óvatosan a falból a fészket, és vitte a kis verebekkel együtt hazafelé. A 
verébanyó, verébapó nagy sírással követte a tudóst. Bokorról bokorra repültek utána. 
Elkísérték egészen hazáig. 

A tudós megsajnálta a két öreg verebet. Betette a fészket egy madárkalitkába és kiakasz-
totta a ház falára. Az öreg verebek azonnal etetni kezdték ott is a gyerekeiket, és szépen 
fölnevelték. De a tudós is etette őket. A verebek látták, hogy a tudós szereti őket. Mikor 
már felnőttek és szárnyra keltek, a tudós hívására mindig előjöttek és ettek a kezéből. 

De nemcsak ők bátorkodtak ám hozzá, hanem más verebek is. Valahányszor a tudós 
kiment a kertjébe, körülröpködték őt és várták, hogy mikor nyúl a zsebébe kenyérmor-
zsáért vagy kendermagért. Akkor aztán a kezére szálltak, és úgy ettek a tenyeréből. 

Volt úgy, hogy kinyitotta az ablakát és a szobában maradt. Ilyenkor beröpültek hozzá a 
verebek, és ettek az asztaláról. Azt mondja egyszer a tudós, megtréfálom verebeimet, hadd 
csudálkozzanak. Más ruhát vett magára és összeborzolta a szakállát, bajuszát, úgy nyitotta ki 
az ablakát és úgy ült az asztalához. A verebek csakhamar megjelentek az ablaknál, de amint 
a tudóst meglátták, nem mertek bemenni. Csak ott csipogtak, röpködtek az ablak körül. 

Ekkor a tudós megszólalt: 
– No, kis madaraim, mért nem jöttök be? 
Abban a pillanatban beröpült hozzá az egész verébsereg: megismerték a hangjáról. 
De szép lenne, ha a gyerekek, ahelyett, hogy szétdúlják a verébfészket, így megsze-

lídítenék őket. Mert az állat is tud ám szeretni. De hogyan szeresse azokat a kegyetlen 
rossz szívű gyerekeket, akik őt csak bántani szokták!  

GÁRDONYI GÉZA

A	veréb
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friedrich Schiller 1804-ben írta meg drámáját Wilhelm Tellről, azaz Tell Vilmosról, 
a középkori Svájc híres szabadságharcosáról. Ez egy, a maga nemében egyedülálló 
népdráma, amelynek hőse nem egy rendkívüli személyiség, hanem a svájci nép 

maga. A svájci nép ugyanis nem volt mindig szabad. A középkorban a szomszédos Auszt-
ria, a Habsburgok uralkodtak felette. Gessler, az ország helytartója, nagyon kegyetlen 
ember volt, és sok szigorú törvénnyel próbálta uralma alá hajtani a svájciakat. Gessler 
tudta, hogy gyűlölik, ezért kigondolt egy ördögi tervet. Megparancsolta a szolgáinak, 
hogy kerítsenek egy magas póznát, tűzzék fel arra az ő kalapját, és minden arra járó 
ember tisztelettel köszöntse azt. Aki elmulasztaná a tiszteletadást, börtönbe kerül.

Tell Vilmos a hírneves íjász távol járt falujától, amikor a parancsot kihirdették. 
Fiával tartott éppen hazafelé, s látta ugyan a kalpagot, de eszébe sem jutott üdvözölni 
azt. Miután az őrök többszöri figyelmeztetése ellenére sem hajolt meg a zsarnokságot 
jelképező fejfedő előtt, mindkettőjüket elfogták. Tell kérte a helytartót, hogy legalább a 
kisfiát engedje szabadon. Gessler hajlandó volt megkegyelmezni mindkettőjüknek, de 
rettentő feltételt szabott. A mesterlövész hírében álló Tell Vilmosnak egy almát kellett 
nyilával eltalálnia. Ez önmagában még nem lett volna olyan nagy baj, de az almát a 
kisfia fejére tették. Elég, ha csak egy kicsit megremeg a keze, és a nyíl akár meg is ölheti 
a gyermeket. Hiába könyörgött a kétségbeesett apa, hogy inkább meghal, mint hogy 
ilyen szörnyű próbát kelljen kiállnia, a zsarnok Gessler nem kegyelmezett. Ha Tell nem 
hajlandó parancsát végrehajtani, őt és a gyereket is megöleti. A mesterlövész elővette 
hát az íjat, kilőtte a nyilat – s a fiú szerencsére sértetlen maradt. A zsarnok helytartó 
azonban észrevette, hogy Tell Vilmos a lövés előtt nem egy, hanem két nyilat készített 
elő. Kérdésére a megígért kegyelemben bízó íjász bevallotta e tettének okát. Ha a keze 
véletlenül megremeg, s a nyíl a gyermekét találja el, Gessler kapja a második lövést. 
És ez a lövés biztosan célba talált volna. A helytartó éktelen haragjában ígérete ellenére 
börtönbe záratta Tellt. Ő azonban megszökött a börtönből. Ez idő tájt a svájci nép fel-
lázadt már a zsarnokság ellen, s hősiesen küzdött a szabadságért. A zsarnok Gesslert a 
hős Tell Vilmos nyila sebezte halálra.

A magyar kártyát más néven Tell-kártyának is szokták nevezni, ugyanis első készítője, 
a pesti Schneider József ennek a történetnek a szereplőit festette a 32 lapos paklira. (A 
budapesti Kazinczy utca 55. alatti emléktábla szerint éppen 175 éve, 1836-ban.) Hat 
lap a szabadsághős Tell Vilmost és társait, két lap a zsarnok helytartót, Gesslert és csat-
lósát ábrázolja. Schneider a Habsburgok elleni küzdelem hőseiben a magyarokat vélte 
felfedezni, akiknek szintén az ausztriai uralkodócsalád elnyomásában kellett élnie a 
reformkorban, az 1830-as években is. 

Tell Vilmos a 175 éves  
magyar kártyán
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gyermekreJTVény
Idei játékunk a magyar kártya alsó és felső lapjaihoz kapcsolódik. Vajon kire illik a 
„személyleírás?” Párosítsd az alakokat és a leírásokat! Majd fogj egy pakli kártyát, 
és találd meg, melyik alak melyik kártyán van! Piros alsó? Esetleg tök felső? Vagy 
inkább makk? Jó keresgélést, jó játékot! 

személyleírások: 
a – Kuoni, a pásztor. Jobb keze kissé előre nyújtva, baljában pásztorbot, nyakába 
akasztva kürt. Más változatokon jobb kezét álla elé emeli, balját öve fölé helyezi. 
B – Gessler Hermann, a gonosz Habsburg zsarnok. Jobb kézfején vadászsólyom ül, 
mivel Schiller drámájában is így jelenik meg a színen.
c – Reding Itel főbíró, kardjára támaszkodó férfi. Több helyen ,,Itell” alakban felira-
tozva.
d – Stüssi, a vadász,  eredetileg csősz, csak később lett vadász belőle. Jobbjában bot, 
bal karját esküre emeli. A korai kártyákon Stüssi vadász jobb kezében íjat tart. 
e – Ő Tell Vilmos íjászmester. Jobb kezében számszeríj, baljában nyílvessző. A 
korai kártyákon jobb karja előre nyújtva, balja a teste mellett, hátán íj.

Beküldendő az öt darab szám-betű pár.

51 2 3 4

A megfejtést 2011. március 31-ig kérjük beküldeni a következő címre: 
CentAL Kft. 1509 Budapest, Postafiók: 44. 
A címzés alá kérjük felírni: „Gyermekrejtvény”.

A helyes válaszokat beküldők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

Fődíj: 150 000 Ft, bruttó összeg, 
(mely a kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!)

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:
Két – helyes választ beküldő – megfejtőnek 100 000 Ft, bruttó összeg, (mely a 
kifizetést terhelő adókat és járulékokat is tartalmazza!)
Öt megfejtőnek egy-egy könyvcsomag a Kossuth Kiadótól.

A nyertesek névsorát a Kincses Kalendárium honlapján (http://www.kincses.hu) és 
a Népszava 2011. április 28-i számában tesszük közzé.
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Fenyőkoszorúzta virágos völgy ölén
Aranyszavú madár puha fészket rakott…
Halljátok-e dalát, milyen szépen csendül!
Nyissatok ablakot!
Tárjátok ki neki örök szeretettel
Legmélyebb rejtekét érző szíveteknek!
Zárjátok be oda az édes magyar szót,
Mint ahogy a bércek kincset rejtegetnek.
Égbe nyúló fenyők fölzúgnak örömmel:
„Hozott Isten, te szép, aranyszavú madár!
Fészkedre borulunk, hogy édes otthonod
Legyen ez a határ!
Dalolj, madár, dalolj! Zengd be ezt a tájat,
Hogy virág fakadjon dallamod nyomában!
Csöndes rebbenéssel telepedj le sorba
A havasi pásztor kicsi kunyhójában!”
Megreszket a bércek kincstermő kebele:
„Milyen bűbájos hang! Tündér muzsikája?
Szebb, mint a szívemnek, mint arany szívemnek
Csengő dobbanása!
Muzsikálj, te tündér, bűvös muzsikádon!
Varázslelkű dalod legyen az én dalom!
Én majd a szívemen, arany szívemen át
Százszor, ezerszer is visszhangoztatom!
Tűzzetek lobogót a hegyek ormára,
Lengesse zászlónkat valamennyi fenyő!
Aranyszavú madár szép szavába zengjen
Nemzeti ős erő!
Csengj, te szép magyar szó! Dalold be magadat
Erdő zúgásába, patak csörgésébe,
Völgyek ölén zengő harang kongásába,
Fölnevelő dajka altató dalába,
Születő gyermek bölcsőrengésébe!”

PóSA LAJOS 

A	magyar	szó
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felhőnyi seregbe verődve száll a seregélymadár. Szétterjed, majd tömörül; hullám-
zik, kavarog. A nagy madársokaság szava zúg, mint a malom zúgója. Szőlőéréskor, 
cseresznyepiruláskor megszállja a felhőző seregély a szőlőt, a kertet. Bizony, nagy 

akkor a kártétele, mert áll a seregély törvénye, mely egyezik a ludakéval. Mert ha a lúd 
belészalad a vetésbe, akkor, mint már tudjuk, törvénye ez:

Ki-ki magának,
Ki-ki magának!
Tisztesség ne essék, mondván: talán sok embernél így van ez!
Ha pedig a seregély érés idején elborítja a cseresznyefát vagy a hamvasodó szőlőge-

rezdet, akkor meg a maga törvényét zsinatolja, így:
Ki mit kaphat,
Ki mit kaphat!
Mohósága pedig akkoron keményen dézsmáló.
Nem sokat hajt a csősz kurjantására, keveset a kereplő szavára, és csak amikor a 

rozsdásból közéje durrantanak, kap szárnyra, de csak azért, hogy kisvártatva vissza-
térjen. Ekkor a seregély ellen való 
védelem helyén is van. De ez a 
kártétel az esztendőnek csak egy 
kis részében lehetséges, amíg t. i. 
a seregélynek való gyümölcs érik.

Mit csinál ez a madársereg az 
esztendőnek többi részében? Nagy 
ám ennek a sora és tanúságtétele. 
A délszaki telelésből korán tér 
vissza hozzánk a seregélymadár, 
s ekkor nagy foltokba tömörülve 
megszállja, sőt elborítja a mezőt, 
a kaszálót, az ugart, és szedi, szedi 
pitymallattól alkonyatig a sok földi 
bogárságot, annak petéjét, kukacát 
s a jó ég tudja még mijét, mijét 
nem! Akkor is az a törvénye:

Ki mit kaphat,
Ki mit kaphat!
De ekkor már nem kártétel ám a 

műve, hanem tiszta haszon – min-

HERMAN OTTó

A seregélymadár
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den fűszál, minden vetés, minden gazda javára. No és azután beveszi magát a gulyába, 
csordába, a nyájba és a kondába. Verőfényes időben szépen illeszkedik a legelő jószág 
árnyékába, szedegeti a térség bogárságát. Jaj, de ekkor megdonog a fekete légy, hogy 
petéjét lerakja a jószágra, a jószág ekkor megbogárzik. Nekiiramodik, száguld esze nél-
kül, hogy menekülhessen a bajtól. A pásztorembernek tenger baja támad, hogy a kezére 
bízott, nekivadult falkát utolérje, helyreterelje, hogy becsülettel beszámolhasson vele. 
De mikoron a seregély jelentkezik és megszállja a gulyát, tudja a pásztor, hogy vége a 
bogárzás időszakának, tehát megpihenhet.

Mert a bogárzás után métely keletkezik a jószágon. Amikor pedig kinyüvesedik a 
nyáj: akkor kezdődik a seregélymadár igazi áldása. Megszállja a barom hátát, a sertés, 
a juh nyüves részét: az állat pedig meg se moccan, veszteg áll, hogy szárnyas jó barátja, 
a seregély, szép csínján kifeszegethesse és kiszedhesse a gonosz nyüvet; akkor bezzeg 
bölcs felcsere a jószágnak az a seregélymadár!

Hát nem tiszta haszon ez?

Régi idők játékai
csalogató 

A csalogató nevű játék hasonlít az Adj 
király katonát… nevű játékhoz, ám itt nem 
„szakítani” kell játékosokat, hanem elcsalni. 
Kevésbé balesetveszélyes, ám ugyanolyan 
figyelmet, ravaszságot, ügyességet és gyors 
reakcióképességet igénylő mozgásos játék. 
Célja, hogy az egyik csapat tagjai a másik 
csapat tagjait saját csapatukhoz maradék-
talanul átcsábítsák.

Játékszabály: 20-40 lépés távol-
ságra két sorban álljanak fel a részt-
vevő játékosok, egymással szemben, 
sort alkotva. A csoportok egymást 
váltva próbálnak a másik csoportból 
elcsalni valakit a saját cso-
portjukba.  Egy-egy jó 
futó elindul társat 
szerezni a szem-
közti sorból. Ez 
a sor látva a 
közeledő szán-

dékát, bal kezét tenyérrel felfelé kitartja, jobb 
kezét a feje fölé emeli, hogy megérinthesse a 
közeledőt, s ugrásra készen vár. A közeledő 
(csalogató) éles szemmel vizsgálva társait, 
néhány lépést tesz ide-oda a sor előtt, s 
ijesztgeti a sort, úgy, mintha meg akarná 

érinteni valamelyikük kinyújtott 
kezét, majd hirtelen belecsap 

az egyikük tenyerébe, s 
hazairamodik. A meg-

érintett tenyerű 
játékos – akit el 
akartak csalni 

– megpróbálja 
megérinteni az őt 

elcsalni szándékozót, 
ha azonnal nem sikerül 

neki, akkor a másik után szalad, 
s ha érinteni tudja azelőtt, hogy 

a saját sorához érne, akkor ő csalta el 
saját csoportjához. Amennyiben nem sikerült 
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Gorodki 
A gorodki a legnépszerűbb orosz népi játék, sok évszázaddal ezelőtt, még a kijevi fejedelmek 
korában kezdték el játszani. Lényege: egy alkalmasan elhajított ütővel különböző bábu-
alakzatokat kell eltalálni. A játékot két csapat játssza, a csapatnak akárhány tagja lehet. 

A játéktéren az alapvonaltól öt méterre egy-egy bástyát, nagyjából tíz méterre pedig 
két várat jelölnek meg a csapatok, két, egymástól két méterre lévő, 2 x 2 méteres négy-
zetet. Ide kerülnek a bábuk, melyek a mi kuglifiguráinkhoz hasonlítanak, viszont sima 
henger alakúak és mintegy 40 centiméter magasak. Ezeket a bábukat a várban állítják 
fel a játékosok, különböző alakzatokban, melyek egymás után következnek: 1. Ágyú, 
2. Csillag, 3. Kút, 4. Tüzérség, 5. Gépfegyverállás, 6. Levelezőlap, 7. Birka, 8. Sarló, 
9. Torony, 10. Csorda. 

megérintenie, s a csalogató játékos visszaér-
kezik saját csoportjához, akkor  a csalogató 
csalta el magához, s ezen játékos mögé kell 
állnia. Akinek már van elcsalt játékosa, de 
őt szintén elcsalja valaki a másik sorból, az 
újra kiszabadul, sőt ha több elcsalt játékos 
állt mögötte, mindegyik visszamehet saját 

csoportjához. Ha valakinek kitartott kezét 
érintették, futhat azonnal, de ha kézérintés 
nélkül ugrik ki a sorból, rögtön elcsaltnak 
minősül, s önként kell a másik csoport csa-
logató játékosát követnie. A játék célja, hogy 
valamelyik csoport elcsalja a másik csoport 
valamennyi játékosát. 

Ezek után a csapatok felváltva két-két bottal próbálják leütni ezeket az alakzatokat. 
Először az alapvonalról dobva az alakzat központi elemét kell kiütni, utána már a bástyá-
ból, azaz közelebbről kell dobni. Laposan, a föld fölött pörgetve dobnak a velük ellentétes 
oldalon álló vár felé. Egy ütés akkor ér, ha a bábu, melyet eltalált a bot, teljesen kirepül 
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Bábuűzés
A bábuűzés a gorodki egy kedvelt változata. A pálya egy 24 méter hosszú és 12 méter 
széles, sík területen kijelölt téglalap. Ennek közepén keresztben felezővonalat húznak, 
és vele párhuzamosan mindkét oldalon 4-4 újabb vonalat jelölnek ki, egymástól egy 
méter távolságban. A középvonalra egymástól arányos távolságban 12 kuglibábut 
helyeznek el. 

A csapatok a pálya két végében helyezkednek el, felváltva, az egész csapat egyszerre 
dob a kuglikra rongylabdával. Amelyik bábut eltalálták, és eldőlt, azt a csapatnak joga 
van egy vonallal közelebb állítani a saját térfeléhez. Ha viszont ezt a bábut a következő 
körben a másik csapat eltalálja, akkor az egy vonallal feléjük kerül közelebb: azaz a 
másik csapat elől is meg lehet szerezni a kuglikat. Amelyik kuglit a negyedik vonalról 
is kidobták, azt ki kell vonni a játékból. 

Általában 10-10 dobás után ér véget a játék: amelyik csapatnak több pontja van, az 
nyert. A teljesen kiütött bábuért öt pont jár, a negyedik vonalon állóért négy, a harmadikon 
állóért három, a másodikon állóért kettő, az elsőn állóért egy. 

a vár területéről. Ha nem talál, vagy a bábu nem jutott túl a határon, az ütés érvénytelen. 
Ha a bábu valamelyik vonalon áll meg, ott újra fel kell állítani és tovább próbálkozni. 

Az a csapat, amelyik az első alakzatot hamarabb, azaz kevesebb ütésből ki tudta ütni, 
ír egy pontot, majd tovább haladnak: felépítik a második alakzatot. Így folytatódik ez 
egészen a tizedik alakzatig. Ha ezt is leütötték, kiderül, melyik csapat nyerte a partit. 
Egy meccs három partiból áll. 


