
feltétlenül Mayr könyvével érdemes
kezdenünk; ez csak a legelszántabb
olvasóknak ajánlott. A Mi az evolú-
ció?-t azok forgathatják haszonnal,
akik úgy érzik, már tudják a választ a
kérdésre, és inkább a népszerû iroda-
lom alapján megszerzett ismereteik
bõvítésére, elmélyítésére töreksze-
nek. Azoknak tehát, akik tudják, ki is
az a bizonyos vak órásmester, hogy
mitõl olyan érdekes a panda hü-
velykujja, és hogy miért is olyan ve-
szélyes Darwin (az utóbbi évszázad
tudományos világképét alapvetõen
meghatározó) ideája.

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Kállai Tibor, Vince Kiadó, 
Budapest, 2003, 333 oldal, 3495 Ft)

SCHMIDT EGON:

MMaaddaarraakk  BBuuddaappeesstteenn

Schmidt Egon ornitológus már har-
minc-negyven éve írogatta mada-
rásznaplóját, amikor úgy döntött,
hogy egy könyvet állít össze ezekbõl
a történetekbõl, élményekbõl, meg-
figyelésekbõl. De nem szakkönyvet,
hanem egy érdekes, tanulságos, szí-
nes elemekkel fûszerezett könyvet,
melynek címe: Madarak Budapesten.

A rohanó hétköznapokban meg
sem fordul az ember fejében, hogy
valaki a madarak viselkedését figyeli
a forgalmas belvárosban, a házak te-

tején, a budai zöldövezetekben, szi-
geteken. Schmidt Egon múlhatatlan
szorgalommal teszi mindezt. Sétái
során megfigyeli, hallgatja, sõt ha
kell, segíti is kedvenceit, sokszor
összevérezve magát, mintha kocs-
mai verekedésben vett volna részt. 

A könyvben tehát a Budapest te-
rületén élõ madarakkal kapcsolatos
élményeit osztja meg velünk a szer-
zõ, kezdve a feketerigóval, a gezén,
sarlósfecskén, verebeken, macska-
baglyon, vörösbegyen, cinegén, sza-
lonkán át, egészen a békét jelképezõ
galambokig. 

Különös, hogy ezek között sok
erdei madarat találunk, amelyek fog-
ták magukat, és beköltöztek a város-
ba. Úgy tûnik azonban, hogy jól ér-
zik itt magukat, ugyanis megfelelõ
körülményeket biztosítottunk nekik
az életben maradáshoz � gondoljunk
csak az élõsövényekre, bokrokra, fal-
ra futtatott borostyánra, parkokra,
kertekre. Ezt bizonyítja, hogy a feke-
terigó-állomány Budapesten egyre
növekszik; a szerzõ egyenesen Bu-
dapest címermadarának nevezi, mert
mindenütt megtalálható.

Május elején érkezik Afrikából a
geze és a sarlósfecske. Sétáljunk ki a
Margitszigetre, és hallgassuk meg a
geze énekét: �repertoárjuk szinte ki-
meríthetetlen�. A sarlósfecskék �szé-
dületes sebességgel suhannak a há-
zak között, hogy aztán a következõ
pillanatban irdatlan magasságba
emelkedjenek és ott hajszolják a re-
pülõ rovarokat�.
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A verebek és a balkáni gerlék az
állatkert legszabadabb madarai, hi-
szen kedvük szerint röpködhetnek
egyik ketrecbõl a másikba. 

A könyv borítóján is látható
macskabagoly a Svábhegyen, a Mar-
gitszigeten és a Népligetben egy-
aránt megtalálható. Megtudhatjuk,
hogy a sárgarigó korábbi neve arany-
málinkó volt, s azt is, hogy a kar-
valyposzáta az alsótestét díszítõ kar-
valymintázatról kapta nevét. A káro-
gó fekete varjak szerencséjének tartja
a szerzõ, hogy szeretünk szemetelni.
És bizony, nemcsak nekünk embe-
reknek, de a madaraknak is van táj-
szólásuk: nem ugyanazt éneklik
Nyugat-Európában, mint keleten.
Sok faj esetében kimutatható dialek-
tus, például a pintyeknél.

A könyvben alapos leírást ka-
punk a madarakról, olvashatunk
táplálkozási, költözködési szokása-
ikról, fiókáik gondozásáról, fészek-
építésükrõl. Az ember akár egy ki-
rándulásra is magával viheti ezt a
könyvet, hogy alaposabban megis-
merje kedvenceit. 

Végezetül fontosnak tartom
megjegyezni, hogy 1902 óta létezik
a madarak és fák napja. Ennek hiva-
talos dátuma egy 1996. évi kor-
mányrendelet alapján május 10.
A könyv szerzõjét pedig megnyug-
tathatom: szerintem mindenkit
elbûvöl a kertekben, városokban,
falvakban, szigeteken, utcákon hall-
ható madárdal. El sem tudom kép-
zelni a tavaszt a gyöngyözõ hangú

vörösbegy, a csattogva felelgetõ fü-
lemülék vagy a poszáta csilingelõ
hangja nélkül. 

ELEK TÜNDE

(Új Ember Kiadó, Budapest, 2003, 
200 oldal, 1600 Ft)

CSERNUS IMRE � 
DOBAI BENEDEK � 
TÁRNOK ALFONZ:

DDrrooggmmaa

Jobb lett volna, ha Csernus Imre
egyedül írja ezt a könyvet. Igazi írói
attitûd, ha valaki egy kicsit öntömjé-
nezi magát. Nem rossz, ha van ben-
ne cinizmus, önirónia, �lightos� fi-
lozófia, úgy könnyebb elviselni. Ha
nincs, legalább utálhatjuk � ez is jó
érzés. Vagyis mindenképpen jó, ha
az író a pózt tudatosan vállalja, tisz-
tában van vele. Fõként, ha ugyanezt
várja el beszélgetõtársaitól.

Azért lett volna jobb, ha Csernus
egyedül írja a könyvet, mert két ba-
rátja hozzáírásai unalmasak, semmi
újat nem hoznak, felesleges kom-
mentárokat fûznek a fõszöveghez,
így inkább csak tompítják a könyv
lendületét. Mert a könyv lendületes,
a Csernus által leírt történetek izgal-
masak; egy pillanatra sincs az az ér-
zésünk, hogy torzítaná a valóságot,
már várjuk az újabb vendégét, akivel
beszélgetni fog. Azért vendéget írok,
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