
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 

Források 
Bodnár István: Orvos voltam Abesszíniában. Képes Újság 1964. szept. 19-i szám; Bor-

sodi Gyula: Az abesszin császár orvosa voltam. Északmagyarország 1963. júlis 14-ei szám; 
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-
utazója. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1986. 2. szám (az 1985. március elsejei érdi 
emlékülésen előadott tanulmány); Kittenberger Kálmán - dr. Mészáros Kálmán. Afrikai 
vadászemlékek. Gondolat Kiadó 1970; Mészáros Kálmán. Keresztes majom. Búvár 1939. 
11. szám; Táplányi Endre dr.: Az abesszin császár orvosa, neves Afrika-vadászunk volt... 
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-
gyar Földrajzi Gyűjtemény igazgatójától. Mindnyájuknak hálás köszönetemet fejezem ki. 

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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politikai tudományokból szerzett doktorátust. Később országgyűlési képviselő, majd 
a főrendiház örökös tagja lett, a politika azonban valójában soha nem érdekelte 
különösebben. 

Gyermekkorától vonzódott a természethez, a növény- és állatvilág megfigyelése, 
megismerése kötötte le igazán a figyelmét. A családi illetve az arisztokrata rokonság 
kastélyait körülvévő gondozott parkok növényvilágát tanulmányozta behatóan. Tana 
Gyöngyösapáti, Somogytarnóca és Vörösvár parkjainak növényeit gyűjtötte össze 
évek során és szakszerűen herbáriumba rendezte. Ezekben a parkokban ismerkedett 
meg részletesebben távoli földrészekről származó különleges fákkal és cserjékkel. 
Tanulmányai befejezése után hosszabb ideig utazott a Földközi tenger mentén, 
megismerkedve az ottani dendroflórával. Nizza, Marseille, Cadiz, Algir, Tanger, Biskra 
környékén a lomblevelű örökzöldek kötötték le figyelmét. 1891-ben tért haza'Ma-
gyarországra, azzal az elhatározással, hogy hazánkban is megtelepíti ezeket az 
örökzöldeket, e hidegebb klímájú tájon is színt varázsolva a téli kopár szürkeségbe. 

Ebben az időben a magyarországi díszkertészet az örökzöldek közül csak a hazai 
borostyánt, a buxust és a mahóniát ismerte. A kastélyparkok gazdái mást nemigen 
mertek rendelni a külföldi — főleg németországi — faiskoláktól, a rossz talajra és a 
kemény téli fagyokra hivatkozva. Ambrózy már ekkor kijelenti: „... nem az éghajlat, 
hanem az előítéletek az örökzöld lomblevelűek megtelepítésének az akadályai." 

1892-ben feleségül vette Migazzi Antónia grófnőt, aki a házasságba a Bars megyei 
Malonyán lévő birtokát hozta. A Kanári szigeteken és a Genfi-tónál tett nászútjukról 
már délszaki növények magvaival tértek vissza. E magvak elvetésével, illetve német 
faiskolákból hozatott 16 faj elültetésével vette kezdetét 1894-ben a malonyai arboré-
tum megalapítása. Ambrózy korát messze megelőzve, a szaklapok hasábjain egy-
mással vitatkozgató kertész-botanikusok elméleteit figyelmen kívül hagyva rájött arra 
- bár lehet, hogy ez csak ösztönös megérzés volt - , hogy a környezet megváltoztatá-
sával módosítani lehet a növények életét. Kísérletezései során bebizonyosodott, hogy 
a magaslati fekvés helyettesíthető steril talajjal, a hűvösebb klímát kedvelő növénye-
ket a park nedvesebb részeire telepítette, azokat pedig, amelyek érzékenyek voltak 
az erős nyári napsütésre, tűlevelűekből ültetett fasorral védte. Nagyon egyszerűnek 
tűnik Ambrózy szállóigéje: „Ne ültessünk növényt oda, ahova azt mi kívánjuk, hanem 
oda, ahova az neki megfelelő." A kerttervezők gyakorta megmosolyogták a század-
fordulón Ambrózyt, aki a gyakorlatot sokkal előbbre valónak tartotta az elméleti 
fejtegetéseknél. Élesen szembefordult a befelé forduló, gyakran öncélú kutatással, 
mondván, hogy e tudósok nem tudnak ellenállni a „tudomány ostorának" és gyakor-
latisságuk hiányát a latin elnevezésekkel való dobálózás mögé rejtik. Lehet valaki a 
leghíresebb professzor, aki a laboratóriumban csodás eredményeket mutat fel, ha 
mint uborkatermesztő csúfos kudarcot vall — hangoztatta. 

Ambrózy 1894-től 22 éven át tevékenykedett Malonyán. Ezalatt hozzávetőlegesen 
mintegy 700 fajból, változatból illetve formából álló gyűjteményt hozott létre, ahol 
nemcsak a Földközi tenger mentéről, hanem a Balkánról, Kis-Ázsiából, a Távol-
Keletről és az amerikai földrészről származó ritkaságok díszlettek. Az 55 hektár 
kiterjedésű park nagyrészét az arborétum foglalta el, két kis tavacska, valamint egy 
gyümölcsös és egy faiskola helyezkedett el rajta. Hazánkban elsőként Ambrózy 
honosította meg a bambuszokat, az örökzöld tölgyeket, a szkimmákat, az örökzöld 
lonicerákat, a kalmiákat, az addig jobbára szabadföldi és szobai dísznövényként 
ismert havasszépe rhododendron fajokat és még számos más addig ismeretlen dísz-
növényt. 

A malonyai arborétumot mediterrán jellegűnek nevezhetjük - melynek örökzöld 
jellegét főként a babérmeggy adta - ahol csodálatos látvány tárult az oda látogató elé. 
Érzékletesen írta le Malonyát Lyka Károly a művészettörténet magyar klasszikusa, aki 
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1912-ben járt Ambrózynál: „Novemberben, amikor már csak a Halottak napja virágai 
emlékeztetnek, hogy él a természet, abban a ritka élvezetben volt részem, hogy a 
leggazdagabb virulás közepette tölthettem néhány órát. Már a kastély bejáróját sma-
ragd színű ruhába öltöztetik a délszaki felfutó csrjék, amelyek körül kivillog a tűztö-
vis száz meg száz rózsapiros bogyója, akár egy hímes keleti szőnyeg... A parkban a 
zöld szín minden árnyalatában virul egy nagy erdő, hetven hold csupa lomb. Nincs itt 
tél, örül-virul minden. Bár a novemberi égbolt alig küld egy-egy sugarat, mégis 
felragyog a sok vastag, bőrszerű levélen, a babérmeggy cserjéken, mellette finom 
tűleveleken, vagy páfrányszerűen megoszlott lomb, sőt sudár bambuszokon. Nagy 
levélpamacsait lógatja egy sor fa, egy sereg gyapjúprémbe öltözött kóró felett, másutt 
nyúlánk, sarlós leveleit függeszti alá a sok eucalyptus, s henyén heverteti ágait a 
nehézszagú borókák egész serege. A feltűnő cserjék alja is megállítja a sétálót, mert 
onnan serked ki egy hangarózsaerdő, a hangák egész nyája, függő páfrányok, fölfelé 
kanyargó különös folyondárok, melynek fonadékán át megpillanthatjuk a Himalája, a 
Kaukázus, a Kanári szigetek ritkaságait, köztük olyan fajokat is, melyekből legfeljebb 
egy-két példány van még Európa néhány leggazdagabb füvészkertjében. Itt a szabad 
ég alatt erejében virul a természet, holott a park határain túl fakó, ernyedt, téltől 
dermedt minden." 

Ambrózy munkájának folytatását az I. világháború akadályozta meg. 1916 telén 
családjával együtt az ősi birtokra, Tanára költözött és soha többé nem tért vissza 
Malonyára. Az örökzöldek hazai meghonosítását továbbra is célpontjának tekintette, 
s végül a családi birtok közelében, a szintén Vas megyei Kám község határában, az 
akkori Jeliháláson (Jeliszállás) találta meg az alkalmas területet, ahol 1917-ben mint-
egy 200 hektár nagyságú birtokot vásárolt. A terület 82 %-a erdő, a többi szántóföld 
volt. A táj természetes állapotában érdekes látványt nyújthatott Ambrózynak. Az 
évszázadokon keresztül folytatott makkoltatás, szénégetés és hamuzsír főzés meg-
ritkította az erdőállományt, átalakította és lerontotta környezetét. Ambrózy, aki 1917-
ben családneve mellé felvette a Migazzi nevet is, azért döntött főleg Jeli mellett, mert 
megfelelőnek találta a klimatikus viszonyokat, hiszen itt találkoztak az Alpok, az 
Adria és az Alföld hatásai. 

Jelin nemcsak arborétumot, hanem botanikus kertet is kívánt létesíteni. Jeli már 
nem örökzöld dendrológiai parknak, hanem virágos tájkertnek készült" — írja Rapaics 
Raymund, a kiváló természettudományi szakíró. 1921-1922-ben külföldi tanulmányu-
takat tett, főleg németországi botanikus kertekkel és arborétumokkal ismerkedett 
meg. Terveit 1923-ban, a Természettudományi Társulat ülésén tárta a nyilvánosság 
elé: „Magyarországon a tavasszal léptem ismét kertészeti aktivitásba Vas megyében... 
Szülővármegyémben, amelynek flóráját és klímáját legjobban ismerem, ahol régeb-
ben és a legtöbb helyen kertészkedtem, kiindulva tanai kertemből, amelyben negy-
ven éve hordom a növényeket, és ahová sok szivárgott Malonyáról is, ... szándéko-
zom Jeli változatos növénytakaróját megmenteni, és a gazdag honosítási lehetőségeket 
kihasználni." Ennek megfelelően már a birtok megvételekor mindennemű tevékenységet 
megtiltott a területen, hogy az ott élő eredeti növények erőre kapjanak és elszaporod-
janak. Ezt követően a park különböző részein faiskoláikat és csemetekerteket hozott létre, 
kísérleti parcellákat alakított ki, egyes ágyásokban pedig földkeverési kísérleteket végzett. 
Nagyszámban ültetett a magyarországi tájakra leginkább jellemző gumós és hagymás 
növényeket, évelőket 10-100 m2 nagyságú foltokban. Az 1920-as évek végére áfonya, 
borbolya, ciklámen, fagyai, japánsom, kecskerágó, liliom, nárcisz, nőszirom, tőzike és még 
sok más növény pompázott a park legkülönbözőbb részein. Nem véletlen, hogy hamaro-
san a „virágos gróf" néven emlegették. Ekkor már teljes joggal nevezhette alkotását 
„Hortus Botanicus Jeli"-nek (Jeli Botanikus Keit). 
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Kedvencei továbbra is az örökzöldek maradtak. Vásárlással és cserével fenyőfélék 
sokaságát szerezte be és telepítette el. Jeli ékességét pedig a havasszépék (rhodo-
dendronok) adják. Hogy mennyire közel álltak Ambrózy-Migazzihoz az örökzöldek, 
azt jelzi jelmondata is: „Semper vireó." 

Munkaereje teljében, a további fejlesztés tervezgetése közben támadta meg 1932-
ben a gyógyíthatatlan betegség. Ennek ellenére tovább dolgozott, életének utolsó 
hónapjaiban írásban adta ki utasításait, mert beszélni már nem tudott. 1933. augusz-
tus 31^én hunyt el Tanán. Utolsó kívánságának megfelelően a Jeli Botanikus Kertben, 
az általa megjelölt helyen temették el. 

Kevéssé ismert, hogy a két nagy park létrehozása mellett egyéb tevékenységével is 
kivette részét a természet- és környezetvédelemből. 1930-ban tervet készített Temes-
vár folyójának, a Bega-nak szabályozására, melynek révén a Bega-csatomát nemcsak 
hajózhatóvá kívánta tenni, hanem az ott létesítendő vízierőmű segítségével a Bánát 
ármentesítését és öntözését is meg kívánta oldani. A főrendiházban 1910-ben elhang-
zott felszólásával megakadályozta az Egyetemi Botanikuskert áttelepítését. 1916-ban 
írt dolgozatában a biológiai egyensúly megbomlásának veszélyeire figyelmeztetett 
azzal, hogy nemzetközi összefogást hirdetett a vonuló hasznos madarak védelmében. 
E madarakat a Földközi tenger mentén, elsősorban Olaszországban fogták össze 
előszeretettel, étkezési célokra. Ambrózy szenvedélyesen fejtette ki — csaknem nyolc 
évtizeddel ezelőtt — hogy a mind belteijesebbé váló mezőgazdasági termelés követ-
keztében amúgy is egyre kevesebb a hasznos madár, mely a megsokasodott rovarok 
számát korlátozhatná. 

1922-ben született az a terve, mely szerint Közép-Európa több országában parko-
kat kívánt létrehozni, melyek teljesen önállóan, de ugyanakkor egymással szoros 
kapcsolatban állva, kicserélhetik tapaszatalataikat, növényeiket, ily módon fejlesztve 
az egyes arborétumokat és parkokat. Sajnos, csak Jelin és a Prága melletti Pruhonicén 
jött létre ilyen park. Ez utóbbi létrehozója a spanyol származású, Prágában egy ideig 
diplomáciai szolgálatban álló Silva Taruca volt, aki eredményesen működött együtt 
Ambrózy-Migazzival. 

Tervei között szerepelt a Gellért-hegy parkosítása, továbbá a Vác és Zebegény kö-
zötti hegyoldalak örökzöld lomblevelűekkel való beültetése. Ez utóbbi területről 
akarta Közép-Európát délszaki növényekkel ellátni. Sajnos elképzelése nem valósult 
meg, csakúgy, mint másik terve, a Balaton északi részének hasonló módon való 
betelepítése sem. 

Bár Ambrózy - mint többször hangoztatta - gyakorlati ember volt, kísérletei, mun-
kája eredményeit papírra vetette. Többségük kéziratban maradt, de azért jónéhány 
írása megjelent német botanikai szaklapokban, itthon pedig a Botanikai Szemlében 
és a Kertészeti Szemlében. 

Mi lett Ambrózy-Migazzi további alkotásainak sorsa? 
A Malonyán lévő birtokot, mely a trianoni békediktátum után a Csehszlovák Köz-

társaság területére esett, szétparcellázták, de az arborétumot meghagyták és gondoz-
ták, az 1928-29- évi kemény tél hatalmas fagykárokat okozott. 1945 után a kastélyt az 
arborétummal együtt állami tulajdonba vették, majd 1953-ban a Szlovák Tudományos 
Akadémia kezelésébe került, a kastélyban növényhonosítással és dendrológiával 
foglalkozó kutatóintézetet hoztak létre. 1967-ben, az arborétum alapításának 75. 
évében felállították Ambrózy mellszobrát és nemzetközi konferenciát rendeztek. Az 
arborétum jelenleg is megkapó látvány nyújt változatos és ritka növényvilágával. 

A Jeli arborétumot Ambrózy-Migazzi halála után leánya örökölte. A park növényál-
lományának gyarapítása abbamaradt, csak fenntartásról illetve védelméről tudott 
gondoskodni az örökös, ennek ellenére sok növény kipusztult. Az igazi kár azonban 
a n. világháború alatti és utáni években következett be. A háborús évek, majd az 
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arborétum gondozásának hiánya komoly veszteséget okozott a növényállományban. 
Bár 1953-tól természetvédelmi terület lett Jeli, a pusztulást és kártételeket nem tudták 
megakadályozni. 1958-tól Zoltai Ferenc vasvári tanár kezdeményezésére rendezik 
meg a Je l i Napok" rendezvényeit, melyek azután ráirányították a figyelmet az elha-
nyagoltságában is nagy értékeket jelentő és a tudományos kutatás számára sok 
lehetőséget rejlő arborétumra. 

Ambrózy-Migazzi Istvánnak 1968-tól emléktábla, 1970-től sétány őrzi emlékét 
Tanakajdon, 1971-ben pedig Jelin felavatták vadkörtefa rönkbe faragott portréját. 
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Dr. Pintérfános 

Emese á lma művelődéstörténet i ve té lkedő 

1994. április harmincadikán került sor Budapesten a Honismereti Szövetség által az el-
múlt évben meghirdetett és számos szervezet által támogatott, hónapok óta zajló vetélkedő 
döntőjére. A játékban 700 hazai, 30 felvidéki és 54 erdélyi középiskolás diákcsapat vett 
részt, akik közül a döntőbe 25 hazai, 3 felvidéki és 6 erdélyi csapat került. 

Valamennyi résztvevő emléklapot kapott, a döntő versenyzői pedig értékes könyvjutalomban 
részesültek. A magyarországiak közül a gimnáziumi kategóriában a tíz első helyezett csapat tagjai 
résztvesznek az Újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola honismereti táborában. 

A szakközépiskolai és szakmunkásképző kategória nyerteseinek jutalma székelyföldi 
körutazás. A határon kívüli csapatok tagjai a Hét Vezér Alapítvány által szervezett honisme-
reti táborban vendégeskednek. Ezen kívül az I - III. helyezettek különdíjakat is kaptak. 

Gimnáziumi kategóriában: Szakközépiskolai kategóriában: 
L Nagy Lajos Gimnázium II. Csapata, Szombathely Gépipari Műszaki Szakközépiskola, Szombathely 

Halinka Péter, Horváth Krisztina, Tóth Hajnalka Benedek István, Dancsecs Róbert, Erős Etele 
tanár: Sipos Csilla tanár: Dr. Szabó László - Lóránt Katalin 

n . Bajza József Gimnázium, Hatvan Kereskedelmi és Vendéglátóipari I., Balassagyarmat 
Tóth Eszter, Kiss Zsuzsanna, Wagner Katalin Simán Emese, Bellér László, Jámbor Attila 
tanár: Kovácsné Kiss Éva tanár: Kökény István 

ül . Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Szt. István Gimn. és Hirtechnikai Szakk. Esztergom 
Kovács Dömötör, Varga Csaba, Magyar Balázs Némedi Csaba, Csapucha Rita, Pándi Krisztián 
tanár: Szarka László tanár: Erösné Vörös Viktória 

Szakmunkástanuló kategóriában: Határon túli csapatok közül: 
L 506-os ISZI, Pécs L Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvariiely 

Zokopecz János, Jalk Dénes, Sipos Marcell Kovács Zsolt, Ványolós Endre, Vass Csilla 
tanár: Hegedűs Éva tanár: Ványolós István 

n. Márton Áron Elméleti Gimnázium, Csíkszereda 
Darvas Gyöngyi, Nagy Antal, Szatmári Szilárd 
tanár: Bel dean Veronika 

m. Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztár 
Király Emőke, Fodor Ildikó, Kovács Agnes 
tanár: Illyés Izabella 
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