
Száz éve született Mészáros Kálmán 
A XIX. század utolsó harmadában és e század elején jól fölszerelt magyar expedíci-

ók (Teleki Sámuel, Széchenyi Béla, Déchy Mór, Zichy Jenő vezetésével) indultak 
útnak Afrikába és Ázsiába, hogy az európai tudomány által még nem, vagy kevésbé 
ismert területeken végezzenek természettudományi, néprajzi, nyelvészeti vagy egyéb 
művelődéstörténeti kutatómunkát. Ám voltak olyanok is szép számmal, akiket a 
tudományos ambíciókon kívül a megélhetés kényszere vitt külországokba, tengeren-
túli földrészekre. 

Ilyen nagyhírűvé vált utazónk volt például Torday Emil (1875-1931) etnográfus -
az afrikai Kongó folyam környékén élő néger törzsek kutatója - és Fuszek Rudolf 
orvos (1882-1941), állattani és néprajzi gyűjtő (az afrikai Libéria egykori egészségügyi 
minisztere). Kittenberger Kálmán (1881-1958) és Széchenyi Zsigmond (1898-1967) 
vadászszenvedélyüket kielégítendő mentek Afrikába, s az átélt páratlan kalandokat 
szépirodalmi igényű könyvekben tették közkinccsé; emellett igen jelentős zoológiai 
gyűjteményekkel gazdagították múzeumainkat. 

Kortársuk volt Mészáros Kálmán orvos, aki száz esztendeje, 1894. május negyedi-
kén született Gyulán. Édesapja a helyi törvényszéken dolgozott könyv- és irattáros-
ként. A hatgyermekes Mészáros család egyszerű háza (vertfalú, nádfödeles építmény) 
a gyulai Almásy grófok vadaskertjének szomszédságában állott. A kétholdas telken 
hatalmas dió-, tölgy és fenyőfák pompáztak. A vén, vaskos törzsű fákra fölkapaszko-
dott borostyán, a mahóniacserjék színpompás őszi levelei valóságos őserdei látványt 
nyújtottak. A kis Mészáros Kálmán a vadaspark drótkerítésén át el-elgyönyörködött a 
magas fák között röpködő madarakban, sétálgató szarvasokban. Kisgyermekkorában 
errefelé legeltette a libákat, s e romantikus környezetben fejlődhetett ki a természet 
titkai iránti mély vonzalma. (A Mészáros família kis háza és gyönyörű kertje ma már 
nem látható: a telek beleolvadt a gyulai kemping területébe, a házikót pedig az 1960-
as években lebontották.) 

Mészáros Kálmán a gyulai Római Katolikus Főgimnáziumban végezte középiskolai 
tanulmányait. Szorgalmas, szerény, jó magaviseletű, kiválóan tanuló diák volt. A nyári 
vakációk idején sokat segített szüleinek. Érettségi után a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem Orvostudományi Karára iratkozott be. Kitűnő minősítéssel szerez-
te meg orvosdoktori oklevelét. Tombolt az I. világháború. A friss diplomás Mészáros 
doktort is kivitték a frontra. Egy hadikórházban sebészként gyógyította az esztelen 
öldöklés tengernyi sebesültjét. 

A háború befejezése után Gyöngyösön kórházi osztályos orvosként, majd egy 
ideig az erdélyi Pecséren körzeti orvosként gyógyított. A világháborút lezáró trianoni 
békediktátum után Mészáros Kálmán elyesztette állását. Hiába kilincselt, hiába írt 18 
(!) kérvényt, itthon nem jutott munkához. Végső megoldásként a kivándorlást válasz-
totta. 1924 nyarán ládákba csomagolta orvosi eszközeit, ruháit, vadászfegyverét és 
kedvenc vadászkutyájával a gyulai állomáson vonatra szállt. 

Nagykanizsán és Trieszten át a franciaországi Marseilleig utazott, majd július 19-én 
beszállt az Angkor nevű tengerjáró gőzhajóba. Francia Szomália fővárosában, Dzsi-
butiban lépett Afrika földjére, ahonnét megint vonattal folytatta útját Etiópia (akkor 
Abesszínia) fővárosába, Addisz-Abebába. Itt néhány hónapig magánpraxist folytatott, 
majd görög kereskedő barátai beajánlották Észak-Etiópia legtermékenyebb tartomá-
nya, Godzsám fejedelméhez, Ras Hailuhoz, mert a nagyhatalmi feudális főúr „egy 
igazi európai orvost akart országában letelepíteni". 

1925 februárjában ötven öszvérből és ugyanannyi marcona fegyveresből álló kara-
ván indult el Addisz-Abebából, hogy a fehér orvost Godzsám fővárosáig, Debra 
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Markosig kísérjék. Sziklás hegyeken, eukaliptuszerdőkön, majd megművelt síkságo-
kon haladtak át, s február 19-én megérkeztek a Kék-Nílus partjára. Mészáros Kálmán 
így örökítette meg későbbi könyvében a feledhetetlen pillanatot: 

„Fenséges ősvilági kép: óriási, több kilométer széles, sziklás vadon mély völgye 
fölött áll a vándor. Tisztán nem látni a túlsó hegyoldalakat, mert a pára, mely a Kék-
Nílus felett lebeg, csak sejtetni engedi a távolba szemlélőnek a vidék vad szépségét. 
Lent, mélyen, hatalmas sasok keringenek számyrebbenés nélkül. Halálos csend — 
szellő se rezdül. S szemben, messze, a godzsámi sziklás hegyek elhagyatottságukban 
is fenséges büszkeséggel merednek az ég felé..." 

Február 22-én, izgalmas kalandok közepette keltek át a Kék-Níluson, amelyben 
hemzsegtek az afrikai nagy folyók rémei, a hatalmas krokodilok. Mészáros doktor 
kísérőinek az átkelés alatt szüntelen ropogtak a fegyverei, hogy távoltartsák az élet-
veszélyes, zsákmányra leső hüllőket. 

„Február 26-án érkeztem meg Debra Markosba. A fejedelem egyik öreg tábornokát 
küldte elém, egy óra járásnyira. A kölcsönös „de náje sztiling" (jó napot) után megin-
dultunk a városka felé. Flótások és kürtösök adták tudtára a népnek, hogy megérke-
zett a fejedelem fehér orvosa. Sereglett is a nép bámulni a nem mindennapi látványt. 
Éktelen kürtharsogás és flótázás közepette kísértek szálláshelyemre, amely hatalmas, 
három részre osztott modern, selyemhímzésű sátorból állott" - írja megérkezésének 
pillanatairól. 

Mint a tartomány egyetlen orvosára, rendkívüli föladatok vártak rá. Az emberek a 
legelemibb tisztasági rendszabályokat sem ismerték. Virágzott a varázslás és kuruzslás 
minden válfaja. A fertőző betegségek féktelenül pusztították a lakosságot. Mészáros 
Kálmán etiópiai orvosi működése alatt emberfeletti gyógyító munkát végzett: üszkö-
södő végtagokat amputált, maláriában szenvedőket kezelt, sokféle más sebészeti 
beavatkozást hajtott végre, férgekkel fertőzötteket látott el gyógyszerekkel, és körül-
belül nyolcezer (!) szülést vezetett le. 

Orvosi tapasztalatairól így szól: „Ezer és ezer esetben kellett tapasztalnom, hogy 
Etiópia távoli országainak népe akkor még sohasem látott orvost, és ha egyszer 
megbetegedett, a legnyomorultabbul el is senyvedt. A család együtt hált jószágaival; 
ezeket csak egy összetákolt kerítésfal választotta el a háziaktól. A kunyhó közepén, 
szabad tűzhely mellett „vetették meg" a földön fekvőhelyüket, amely legtöbbször 
földre terített marhabőrből állott. Takaróul vékonyabb-vastagabb, saját szövésű 
takaró szolgált. A füstös konyhai szag, a felszeletelt hústömegek, az emberi és állati 
test fojtó, bűzös, sűrű erdejében nőnek fel itt a gyermekek... De aki megmarad, abból 
azután csakugyan kemény, szívós, szenvedni tudó ember válik." 

Mészáros Kálmánnak több mint tíz esztendei etiópiai tartózkodása alatt számos le-
hetősége nyílott arra, hogy hódolhasson vadászszenvedélyének, minthogy főnökei 
lehetővé tették számára a nagyobb, hosszú hetekig tartó vadászexpedíciók szervezé-
sét, s adtak melléje fegyveres kísérőket. Akkoriban igen kevés fehér vadásznak 
adatott meg, hogy Etiópia mesés gazdagságú, szinte még érintetlen vadászparadicso-
mait becserkészhesse. Nem voltak kiépített utak, s a vadásznak több száz kilométert 
kellett öszvér- vagy lóháton utazni egy-egy szafárin - gyakran véres küzdelmet 
folytatva a jól fölfegyverzett bennszülött rablóbandákkal. Mészáros Kálmán etiópiai 
vadászútjain összesen mintegy hétezer (!) kilométert járt. 

Godzsám tartomány fejedelmével, első kenyéradójával megromlott kapcsolata, 
mert a nagyhatalmú önkényúr hónapokon át nem folyósította a megbeszélt fizetését. 
A doktor szolgáját, akit ő a fővárosba küldött a postáért, elfogatta. „Én nem vagyok a 
maga rabszolgája - mondta bátran a fejedelem szemébe. - Én fehér orvos vagyok, 
akit munkája miatt tisztességes bánásmódban részesítenek az emberek az egész 
világon, nem olyanban, mint maga részesít engem itt... Hónapokon keresztül közön-
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séges bennszülött kunyhóban laktam, örökös nélkülözések között teljesítem orvosi 
kötelességemet, most pedig elfogatja szolgámat, megfosztva annak lehetőségétói is, 
hogy hírt adhassak rokonaimnak és barátaimnak, hogy még élek." 

1925. november 26-án előzetes engedély és útlevél nélkül fölkerekedett, s elindult 
Addisz-Abebába. Útközben többször megállították kis karavánját, s a tartomány 
nagyhatalmú törzsfői közül többen életveszélyesen megfenyegették az orvost. Végre 
tíz nap múlva megérkezett a fővárosba. 

Mészáros Kálmán újra magánrendelőt nyitott. Neves családok (köztük az uralkodó 
famíliája) tagjai éppúgy szerepeltek páciensei között, mint az egyszerű szegények. 
Megtanulta a többség nyelvét, az amharát. Jóindulattal, mély emberséggel közeledett 
betegeihez. „Soha nem utasítottam vissza ezeknek a népeknek a vendégszeretetét. 
Mindig éreztem, hogy amit adnak, azt őszinte, könnyed szívvel adják, s hálásak 
tudnak lenni, ha egy kézszorítást vagy egy barátságos szót adtam nekik cserébe." -
olvashatjuk útirajzában. 

Néhány esztendő alatt Mészáros Kálmán az etióp fővárosban nagy hírnévre tett 
szert. <5 volt a háziorvosa a későbbi uralkodó keresztapjának, Dedzsazmacs Mesasa 
Voldinak, a dél-etiópiai Kambata tartomány urának. 1929 novemberében sikeres 
műtétet hajtott végre rajta, s a szokásos fizetség mellett a tartományfőnök megajándé-
kozta Mészáros doktort egy hófehér keresztes majommal (Colobus gueresa.) E zoo-
lógiai ritkaságról később tanulmányt írt, amely a Búvár folyóirat 1939 novemberi 
számában jelent meg. 

Dedzsazmacs Mesasa Voldinak feltehetően kulcsszerepe volt abban, hogy hamaro-
san a trónörökös, Tafari (később I. Hailé Szelasszié) is fölfigyeljen rá. A trón váromá-
nyosa korának haladó szellemű, európai műveltségű afrikai személyisége volt. Etió-
pia a nagy gyarmatosítások idején is megőrizte nemzeti függetlenségét, ám rendkívül 
elmaradott, feudális jellegű ország maradt. Tafari mélyreható reformokkal igyekezett 
leküzdeni a szegénységet: síkraszállt a rabszolgaság eltörléséért, ipari beruházásokat 
támogatott. Egészségügyi tanácsadója Mészáros Kálmán lett! 

Ám az idős Zauditu császárnő külön élő férje, Ras Guksza nem ismerte el Tafari 
trónöröklési jogát és az uralma alatt álló Gondar tartományban fegyveres lázadást 
robbantott ki. A mozgósított, mintegy 30 ezer főnyi császári sereg egyetlen orvosa 
Mészáros Kálmán volt. 1930. március 31-én zajlott le a döntő ütközet a polgárháború-
ban, amelyben az ősi fegyverek (íj, kaid, dárda) mellett már szerepet kaptak a modern, 
európai gyártmányú gyilkolóeszközök: a géppuska, a kézi lőfegyverek, a tüzérség, sőt 
(francia pilótákkal) két repülőgépet is bevetettek. Tafari hadserege nagy győzelmet aratott 
a lázadók felett, de mindkét oldalon igen sok volt a halott és sebesült. 

Mészáros Kálmán mindent megtett, ami orvosilag és emberileg lehetséges volt: 
„Nem éppen a legnagyobb sterilitással dolgoztam - írja - , de meg kellett tennünk, 
amit csak tehettünk elhagyatottságunkban. Mert azok voltunk, elhagyatottak. Részt 
vettem a világháborúban; ott éltem át egy-egy ütközet után, amit most megint át 
kellett élnem. Halálra fáradtan operálni, rendelkezni, izzadtan, véresen, szomjasan, 
éhesen; éjjel is, rövid megszakításokkal folytatni tovább a jajgató, szenvedő ember 
fájdalmának csillapítását. Végtagok amputációja, koponyalékelés, vérzéscsillapítás... 
Tovább, tovább hozzátok a legsúlyosabb eseteket - kiáltok embereimre... Ez így 
ment nap mint nap. A levegő már bűzös volt a hullaszagtól... Beszélek a fővezérrel. 
Azonnal el kell hagyni a csatatér közelét is. A vizek fertőzöttek, kitör a járványos 
betegség! És akkor sok ezer ember nem fogja meglátni otthonát. Azonnal kiadja a 
parancsot. Egy óra múlva versenyt futunk a halállal." 

Kétheti kemény menetelés után érkeztek meg Addisz-Abebába. Pár napos pihenés 
és fölkészülés következett, hogy a győzelmi díszszemlére rendbe szedje magát a 
sereg. A szemle napján az egész város talpon volt, s tízezrek gyűltek össze a Dzsán 
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Méda nevű mezőn, ahol fölállították a császári díszemelvényt. (Tafárit, a trónörököst 
ettől a naptól I. Hailé Szelassziénak nevezték. A lázadó Ras Guksza elesett a csatában, 
s Zauditu császárnő a hír hallatára megmérgezte magát.) Napfelkelte után megszólal-
tak a dobok, kürtök és harsonák. A fővezérrel az élen megindultak a hadsereg alegy-
ségei, hogy elvonuljanak az új császár előtt. Márványrajzolatú, lobogó sörényű gyö-
nyörű paripán az első sorban lovagolt a sereg egyetlen orvosa, Mészáros Kálmán is. 
Mielőtt az emelvény elé értek volna, egy magas rangú udvari ember fölkérte a dok-
tort, hogy - császári parancsra! - fáradjon föl a dísztribünre. Ahogy leszállt a nyereg-
ből, váratlanul (milyen kicsi is tud lenni a világ!) nyakába ugrott földije, dr. Gajáry 
Kálmán újságíró. 

Mészáros Kálmán fölment a lépcsőkön és az előírt katonás vigyázzállásban üdvö-
zölte a császárt, majd a két francia pilóta között helyett foglalt. Onnét nézte a ritka, 
feledhetetlen, szinte középkori látványt, amit így örökített meg: Jönnek ezren és 
ezren, kiabálva, tolongva, dicsőítve saját hőstetteiket. Az írnokok alig győzik felírni a 
harcosok nevét. Egy névnek sem szabad kimaradni, mert a harcosok szenvedéseiért, 
sérüléseiért nagy jutalom és ajándék jár a császártól... Eltartott ez a bevonulás vagy 
két óráig..." 

A katonai egységek elvonulása után a fővezér lépett az uralkodó elé. Ismertette a 
Ras Guksza elleni hadjárat lefolyását, fölsorolta a lázadók elleni harcban résztvevő 
nagyfőnökök nevét, s a legvégén „a seregével jóban, rosszban kitartó magyar orvost 
dicsérte meg, akit mindnyájan megtapsoltak". A jelentés után I. Hailé Szelasszié 
császár (a Négus) kitüntette a testvérháború hőseit. Mészáros Kálmán a sebesültek 
áldozatos, hősies ellátásáéit az Aetiópia tiszti csillagának lovagja arany érdemjelet 
kapta, a zöld-sárga-piros nemzeti szalaggal. 

A polgárháború után Mészáros Kálmán még évekig Etiópiában maradt. A császári 
ház orvosaként, az uralkodó egészségügyi terveinek egyik legfőbb megvalósítójaként 
úttörő munkát végzett az elmaradott afrikai országban. Gyógyító és szervezői tevé-
kenysége mellett ezekben az években is módja nyílt hosszú vadászexpedíciókra. 
Bejárhatta a vadban gazdag etiópiai tartományok mindegyikét. Hűséges bennszülött 
fegyveres kísérőivel eljutott a rettegett, fanatikus iszlám danakil törzsek földjére, akik 
még akkoriban is űzték a fejvadászatot. E vad és féktelen törzseknél - orvosunk 
szavait idézve - „a férfi legszebb, legférfiasabb, legmegkövetelőbb ékessége az 
emberölés" volt. A danakilok lakóhelye azon az óriási földrészsávon fekszik, amely 
Afrika keleti tengerparti vidékén Eritrea tartományt Kelet-Afrikával köti össze. E 
területen éltek egyedül a fekete földrészen vadszamarak. Mészáros Kálmán nagyon 
szeretett volna legalább egyet elejteni a rendkívül ritka állatfajból, de egyik éjszaka a 
fejvadászok mégölték kedves szolgáját, s ez leírhatatlan pánikot okozott a kísérők 
között. Ám itt sikerült végre lőnie egy kapitális nagykudut, Afrika antilopkirályát. 

Sikerült elmennie a Rudolf-tó és a Stefánia-tó vidékére is, amelyeket 1888 márciu-
sában a nagy honfitárs utazó, Teleki Sámuel fedezett föl és nevezett el a trónörökös 
házaspárról. Nemes nagyvadakat ejtett el: orrszarvút, antilopféléket (közöttük a 
rendkívül ritka nyálát őelőtte még nem lőtt magyar vadász), oroszlánokat. 

Etiópiai vadászkalandjainak kiemelkedő eseménye volt, amikor egyetlen perc alatt 
négy (!) oroszlánt terített le. A vadászati rekordok könyvébe kívánkozó esetet érdek-
feszítő stílusban örökítette meg könyvében: „Két nőstényoroszlánt látok kibukkanni 
vagy 150 méterről a ritka bozótból. Egy pillanatra azt gondolom: - De kár, hogy nem 
sörényes. A másik pillanatban azonban már az egyik váll-lapján pihen az irányzék és 
lövök a legközelebb levőre. Haragosan felhördülve földre vágódik. Gyorsan isméte-
lek, célzok: lövök a másikra, amely már elfelejtett támadni, dacára, hogy a farkát 
felvágta a levegőbe, és egy pillanatra rám meredve, fülét hátraszegte; ugyanis a 9,3-as 
Magnum végzett vele is. - Még két hím oroszlán! - hallom az egyik emberem hangját. 
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Tekintetem elvág a füves boktos terepen. Két, szépen fejlett hímoroszlán a rejtő 
takaróban gyorsan menekül. Az egyik hirtelen megáll és felém bámul. Csak a fejét 
látom, amikor fegyverem dörren. Mintha villám ütötte volna le; azonnal eltűnt a 
magas fűben. Egy pillanat és a másik hirtelen kitör a bozótos fűtengerből és felém 
támad... éles csattanás és a gyönyörű vad egy halálos lövéstől hörögve földre vágó-
dik... Nem tagadom, kissé büszke örömmel fogtam a fényképezéshez, hiszen tud-
tommal egy perc alatt négy fejlett oroszlánt, s köztük két hímet, nemigen lőtt még 
egyetlen afrikai vadász sem." 

E rendkívüli vadászteljesítmény tovább öregbítette Etiópiában orvosunk hírét-ne-
vét. Az egy perc alatt lőtt négy oroszlánra még mindig emlékeznek Etiópiában. Szlo-
vákiai, vágsellyei magyar barátom, dr. Szatmáry Attila állatorvos (a Honismeretben is 
találkozhattunk nevével: a Madárvárta, 1979 című írása folyóiratunk 1980. 1. számá-
ban olvasható) 1987. július 26-án (kassai egyetemi hallgatóként) írott leveléből idé-
zek: „Két etióp egyetemista is tanul itt velünk. Az egyik a volt etióp császár (Hailé 
Szelasszié) leszármazottja és hallott dr. Mészárosról, mint nagy vadászról és azt az 
oroszlánlövés-világcsúcsot is említette..." 

Mészáros Kálmán föl volt szerelve az akkori idők modem filmfelvevő- és fényké-
pezőgépeivel. Hosszú időt áldozott arra, hogy földbe ásott leshelyekből lefilmezze, 
lefényképezze a vadakat. Azzal a szándékkal tette ezt, hogy „a Természet egy-egy 
titkát ellophassa, s filmen megörökítve egyszer hazájába elvigye". 

1935 októberében Mussolini olasz fasiszta hadereje hadüzenet nélkül támadt rá a 
független Etiópiára. Mészáros Kálmánnak is menekülnie kellett. Nagy vadászati 
gyűjteményének csak kis részét tudta magával vinni Tanganyikába (ma Tanzánia). 
Még több mint két esztendeig vadászott itt, s 1938-ban tért végleg haza Magyarország-
ra. Még abban az évben sajtó alá rendezte vadászútjainak naplóját, melyet Abesszínia, 
a vadászok paradicsoma címmel jelentetett meg. E könyvében megcsillogtatja szépí-
rói erényeit, amikor elbeszéli számos izgalmas kalandját. Munkája Kittenberger 
Kálmán és Széchenyi Zsigmond hasonló témájú művei mellett is megállja helyét. 
(Újrakiadása nagyon időszerű volna, legalább most, a szerző születésének centenári-
uma tiszteletére!) 

Kiskunfélegyházán, majd 1954-től a Borsod megyei Ároktőn folytatta gyógyító te-
vékenységét. 1962-ben ment nyugdíjba, s ekkor Mezőcsáton telepedett le. Még idős 
korában is számos előadást tartott a TiT-ben. A hallgatóság nagy örömére mindig 
színesen, élvezetesen, érdekfeszítően, de mértéktartó szerénységgel idézte föl afrikai 
élményeit, kalandjait. Amikor 1956 októberében megsemmisült a Nemzeti Múzeum-
ban kiállított világhírű (Kittenberger-féle) Afrikai-gyűjtemény, az idős Mészáros 
Kálmán fölajánlotta megmaradt állatbőreit, trófeáit a Természettudományi Múzeum-
nak. Csak egy oroszlánbőrt, a már említett fehér keresztesmajom bundáját, az etióp 
császártól kapott törzsfőnöki (!) díszruhát és néhány apróbb emléktárgyat (így kedves 
afrikai útitárasit, hegedűit) tartotta meg. 

Nyugdíjas éveiben könyvének átdolgozását és kibővítését tervezte. Ám a teljes 
kötetet nem adták ki, csupán egy válogatást, mely Kittenbergeirel közös könyvben 
jelent meg 1970-ben. A Budapesten megrendezett Vadászati Világkiállítás évében, 
1971. szeptember 25-én hunyt el a miskolci megyei kórházban. Mezőcsáton helyezték 
örök nyugalomra. 

Mészáros Kálmán az 1920-as és az 1930-as években olyan területeket járhatott még 
be Etiópiában, ahová európai kutatók és vadászok alig juthattak el. Megfigyelései, 
fénykép- és filmfelvételei, följegyzései éppen ezért kivételesen értékesek néprajzi és 
zoológiai szempontból. Nem is beszélve a töredékében is egyedülálló gyűjteményről. 
Orvosi munkáját nemes humanizmus jellemezte, melyet híven tükrözött költői szár-
nyalású ars poeticája: „Az életet védeni és megtartani - kötelesség!" 
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Emlékének méltó megbecsülése még csak a kezdeteknél tart. Az érdi Magyar Föld-
rajzi Gyűjteményben (az érdi kulturális napok rendezvénysorozat keretében) 1985. 
március elsején a sorok írója tartott megemlékezést Mészáros Kálmán életútjáról és 
munkásságáról. Előtte írásaimmal - Orvosi Hetilap, Békés Megyei Népújság - igye-
keztem fölhívni rá a közvélemény figyelmét. Az emlékülés után lánya, Feyér Lászlóné 
Mészáros Erzsébet az érdi múzeumnak adományozta édesapja felbecsülhetetlen 
értékű relikviáit (köztük a megemlékezésben említett arany érdemjelet), melyek ma 
már az állandó kiállításon láthatóak. 

Sajnos az alapvető szakirodalomban nem szerepel neve (például kifelejtették a 
Magyar Életrajzi Lexikon ül., kiegészítő kötetéből, melyben az 1967 és 1978 között 
elhunyt neves honfitársaink biográfiája olvasható); vagy ha igen, akkor olyan durva 
tévedés formájában, mint a Magyar utazók és földrajzi felfedezők - egyébként igen 
értékes és jelentős munka - című kötet 331. oldalán (Tankönyvkiadó, 1973), ahol 
„Molnár" (!) Kálmánként olvashatjuk egy mondatban. 

Remélhetően most, születésének centenáriumán talán kerül egy szerény emléktáb-
la gyulai gimnáziumának falára, hisz szülőháza már nem áll. És szakmai berkekben 
(vadászat, szakirodalom, orvostörténet) is rangjához méltóan fognak megemlékezni 
róla. Hisz munkásságával egy távoli nagy afrikai országban, Etiópiában öregbítette 
nemzetünk hírét. 

Kálmán Gyula 
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Kálmán Gyula: Mészáros Kálmán emlékezete. Orvosi Hetilap 1983. 16. szám; Kálmán 
Gyula: Gyulától Afrikáig. Kilencven éve született Mészáros Kálmán. Békés Megyei Népúj-
ság 1984. május 5-ei szám; Kálmán Gyula: Mészáros Kálmán, Északkelet-Afrika vadász-
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Búvár 1972. 6. szám. - Mészáros Kálmán életútjára vonatkozóan adatokat kaptam (1982-
től) Gabnai Sándortól (Gyula), Feyér Lászlóné Mészáros Erzsébettől, a híres orvos lányától 
(Bp), Mészáros Lajostól, az unokaöccsétől (Gyula) és dr. Kubassek Jánostól, az érdi Ma-
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125 éve született Ambrózy-Migazzi István 
A Nyitra közelében lévő Malonyán (ma: Mlynany - Szlovákia), és a Szombathelytől 

mintegy 30 km-re délre elhelyezkedő Jeli területén létrehozott európai hírű arboré-
tumok megteremtője gróf Ambrózy István 1869. március 5-én született jómódú arisz-
tokrata családban. A kor divatjának megfelelően szülei a teleket a Földközi tenger 
mediterrán éghajlatú fürdővárosaiban töltötték, így született Ambrózy is Nizzában. 
Életének első 11 évét azonban otthon, a családi kastélyban, a Vas megyei Tanán (ma: 
Tanakajd) töltötte. Tanulmányait 1880-tól a bécsi Theresianumban folytatta. A közép-
iskola elvégzése után a belgiumi Louvain-ben, majd Budapesten jogot hallgatott, s 
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