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KRÓNIKA

Nehéz idők

Emlékezet határok nélkül
Helytörténeti kutatások Jász–Nagykun–Szolnok 

megyében

Az évfordulók mindig figyelmeztetnek és egyúttal alkalmat adnak arra, hogy számba ve-
gyük, bemutassuk a legújabb helytörténet-kutatási eredményeinket. Így a közelmúltban a 
második világháborúra és az azt követő eseményekre figyeltünk. Legutóbbi kutatómun-
kánk során arra gyűjtöttünk adatokat, hogy milyen életviszonyok uralkodtak a gulágon, 
a hadszíntéren, a fogolytáborokban, milyen lelki sebeket kaptak a katonák, amelyeket az 
emberek, a családok egész életükön át hordoztak. A kutatómunkában és az azt bemutató 
konferencián hangsúlyt kaptak az oroszországi táborok mellett a bácskai és bánáti esemé-
nyek is. 

A több mint egy éven át tartó projektünk keretében a munkába bevont kutatók inten-
zíven kutatták a vállalt kutatási témájukat levéltárakban, egyéb közgyűjteményekben. A 
terepmunka során a családi emlékezethez gyűjtöttek visszaemlékezéseket, családi iratokat, 
fotókat, egyéb dokumentumokat. Célunk – a Szovjetunióba elhurcoltak és a keleti fronton 
harcolt, hadifogságba került magyar katonák emlékének összegyűjtése, bemutatása – meg-
valósult.  Szendrei Eszter például a debreceni hadikórház iratai alapján 14 246 főt tartal-
mazó lajstromokból 669 Jász-Nagykun-Szolnok megyei hazatért hadifogoly egészségügyi, 
szociális állapotára vonatkozó adatokat gyűjtött ki, dolgozott fel 1946–1947-ből. A kigyűj-
tött anyagból exceltáblázatok is készültek.

A projekt megvalósulás formái: konferencia, előadások, kiállítás, közgyűjteményekben, 
terepen végzett kutatások, tanulmányok.

Az Emlékezet határok nélkül konferencián 2017. februárban Szolnokon a Damjanich Já-
nos Múzeumban 11 szakmai előadás hangzott el hazai és külföldi előadók prezentációja-
ként. Azóta a konferencia-kötet is elkészült (kb. 300 oldalas mű), kiadásra vár. 

Előadók, szerzők: dr. Bagi Gábor kandidátus, történész-muzeológus, dr. Pandula Atti-
la habilitált egyetemi tanár, történész, Bojtos Gábor történész-levéltáros, Országh László 
történész, történelemtanár, dr. Muskovics Andrea PhD. néprajzkutató, muzeológus, Kó-
rizs József helytörténet-kutató (Szerbia), dr. Szőke Anna PhD. néprajzkutató (Szerbia), dr. 
Szendrei Eszter PhD. néprajzkutató, Elek György helytörténet-kutató, könyvtáros, Besenyi 
Vendel helytörténet-kutató, Tóth Gábor PhD-hallgató, dr. Örsi Julianna habilitált doktor, 
társadalomkutató.

Konferenciánkat megtisztelték jelenlétükkel, köszöntőikkel: Csönge Attila megyei le-
véltárigazgató, dr. Horváth László megyei múzeumigazgató, Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke, Herman József filmoperatőr, Országh László filmszakértő.

A konferencián részleteket mutattunk be a Fegyvernekiek a lágerben című filmből. A 
konferenciához meghívó, valamint egy olyan szinopszisokat tartalmazó programfüzet is 
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készült, amelyet a helyszínen és egyéb módon is terjesztettünk. A rendezvénynek 80–100 
hallgatója volt.

Partnereink voltak: MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Túrkevei Kulturális 
Egyesület, Túrkevei Református Egyházközség. Szakértők: Csönge Attila, Bojtos Gábor le-
véltárosok, Bagi Gábor történész-muzeológus, dr. habil. Örsi Julianna ny. múzeumigazgató.

Az Emlékezet határok nélkül projektünk megvalósulását az EMMI Gulág Emlékbizott-
ság és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Örsi Julianna

A XXIII. Partiumi Honismereti
Konferencia

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2017. szeptember 1–3. között 
Nagyváradon rendezte meg a XXIII. honismereti konferenciáját, a Partiumi Keresztény 
Egyetem új épületének amfiteátrumában. A regisztráció alatt mindenki megkapta a 2-es 
számú Partium lapunkat, amely a konferencián elhangzó előadásokat tartalmazza.

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus 
áhítatot tartott Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és 
Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség általános helynöke. A résztvevő-
ket köszöntötte: Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A házigazdák nevében dr. Pálfi József, 
az egyetem rektora köszöntötte a konferenciát, kifejtette, hogy a két intézménynek közös 
célkitűzései vannak, közöttük a Partium és a Bánság értékeinek felkutatása és megismer-
tetése. Ennek érdekében a PKE és a PBMET együttműködési szerződést írt alá. Pásztor 
Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke kihangsúlyozta, hogy minden ilyen rendezvényt, 
ahol megnyilvánulhatunk, támogatni kell. Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ 
Bihar Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke elmondta, hogy az egyesület egyik értéke 
ennek a térségnek, hiszen ha nem lennének feltárva a helyi értékek, akkor azok már nem 
is lennének. Igazi műhelyt hoztak létre az itt folyó kutatómunka érdekében. Gaál György, 
a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT) elnöke szerint az egyesület által elvég-
zett munka maradandó értéke a magyar művelődéstörténetnek. Ráday Mihály, a Város- 
és Faluvédők Szövetségének elnöke szerint nagyon fontos megóvni épített örökségünket. 
Utalva az egyesület könyvkiadására, fontosnak tartja, hogy a feltárt helytörténeti anyagok 
könyvekben megjelenjenek, mert így biztosan hozzáférhetők. Wanek Ferenc az Erdélyi 
Múzeum Egyesület nevében üdvözölte a konferenciát, sok sikert kívánva. Révász Gizella, a 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke boldognak érezte magát, hogy itt 
lehet, mert sokat tanult az egyesülettől. Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igazga-
tója, kifejtette, hogy régi kapcsolatai vannak az egyesülettel, közös tevékenységek szervezé-
sében és a könyvkiadásban. A konferenciát még megtisztelte jelenlétével Széphegyi László, 
a Város- és Faluvédők Szövetségének alelnöke, Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság 
elnöke, Kiss Endre József, a Kazinczy Ferenc Társaság titkára, dr. Dénes Zoltán kanonok, 
egyetemi docens, Millisits Máté, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, Sárkány Viola, 
a Bocskai István Szövetség elnöke, Dukrét Lajos, a Háromszéki Erdélyi Kárpát Egyesület 
elnöke, Balazsi József, Érsemjén polgármestere. 
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A köszöntések után átadtuk az idei Fényes Elek-díjakat: Berecz Gábor, az aradi Kölcsey 
Egyesület elnöke és Gaál György, a KLMT elnöke kapta meg. 

Az ünnepség után a plenáris ülés következett. A konferencia témái a következők vol-
tak: Szent László éve, a Reformáció ötszázéves ünnepe, Nagy személyiségeink emlékezete. 
Meghallgattuk Bélfenyéri Tamást (Fugyivásárhely) Szent László törvénykönyveiről. Dr. 
Pálfi József érdekes előadást tartott a Váradi Bibliáról. Olasz Angéla (Arad) a Kárpát-me-
dencében található Szent László-emlékeket ismertette vetített képes előadásban.

Délután dr. Csorba Csaba (Sátoraljaújhely) A keresztény vallás változásai térben és idő-
ben című értekezését ismertette. A kereszténység több mint kétezer évének eseményeibe 
nyújtott betekintést. Szekernyés János (Temesvár) A protestantizmus kezdetei a Temes-
közben című, nagy ívű ismertetőjét hallgathattuk meg. Dr. Dénes Zoltán atya a levéltári 
kutatások kimeríthetetlenségéről beszélt a Szent László emlékei Biharban című, rendkívül 
érdekes előadásában. Kifejtette, hogy a váradi vár nemzeti emlékhely, ahol királyaink van-
nak eltemetve. Deák József (Borossebes) I. Zsigmond király életéről és szerepéről beszélt. 
Ezután könyvbemutató következett: Fazekas Lóránd Egy nemesi család évszázadai – A Bö-
szörményiek Szatmárban című könyvét Kiss Kálmán (Túrterebes) ismertette. Itt említem 
meg, hogy a Podmaniczky-díjas Kósa Pál, a Várak, kastélyok, templomok folyóirat főszer-
kesztője, számos folyóiratot hozott ajándékba.

Ezután a közgyűlés következett, amelyen az elnök és a területi elnökök rövid beszámo-
lót tartottak. Majd a következő problémákat tárgyalták meg: a következő év kutatási témái, 
javaslatok a jövő évi programba, a következő konferencia helyszíne, székhely a Partiumi 
Keresztény Egyetemen, majd díszokleveleket adtunk át a nyolcvanon felüli tagtársaink-
nak. 

Este fellépett a Csillagocska néptánccsoport, fergeteges előadást tartva. Majd meghall-
gattuk Meleg Vilmos színművész szívhez szóló előadóestjét.

Szombat délelőtt a következő előadások hangzottak el. Mihálka Nándor (Nagyvárad) 
vetített képes előadásában a váradi várban történt ásatások történetét, a középkori székes-
egyház építéstörténetét ismertette. Mivel Arany-évet is ünneplünk, két előadás hangzott 
el. Nagy Aranka (Nagyvárad): Arany János családja, Ujj János (Arad): Az aradi Kölcsey 
Egyesület emlékezése Arany János halálakor. Ezután dr. Vajda Sándor (Borosjenő) Perecsé-
nyi Nagy László író, költő életét és munkásságát ismertette, aki Nagyváradon született, s 
korának egyik polihisztora volt. Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője 
bemutatta a legújabb lapszámokat. Ezután Millisits Máté Budapestről, Europa Nostra Dí-
jas, Műemléki felújítások a Kárpát-medencében című kiállítását nyitotta meg. 

Kávészünet után Kiss Endre József (Sárospatak) A reformáció Közép-Európában című 
előadását hallgattuk meg, majd Kupán Árpád (Nagyvárad) az egyházépítő és szervező Su-
lyok István püspök áldozatos tevékenységét ismertette. Pásztai Ottó (Nagyvárad) az And-
rás család híres személyiségeinek munkásságát mutatta be. A kétszáz éve született Irinyi 
Jánosról, a tudósról Makai Zoltán (Nagyvárad) értekezett. Dr. Szabó József dr., bihardió-
szegi helytörténész az Érmellék szőlészetének és borászatának apostolait mutatta be. Mes-
sik Miklós, a budapesti Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke Széchenyi-emlékek 
nyomában a Partiumban című, vetített képes előadását hallgattuk meg.

Délután két előadásra került sor: Vallasek István (Kolozsvár): Toró Tibor atomfizikus éle-
te és munkássága, Komáromi Ernő (Nagyvárad): Szántói Komáromi János élete és munkás-
sága. Ezután, Mihálka Nándor muzeológus vezetésével meglátogattuk a nemrég restaurált 
váradi vár részeit, a Vármúzeumot. Közben megkoszorúztuk Arany János szobrát. Este, 
Dalolj velünk címen, magyar nótákat énekeltünk. 
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Vasárnap a Fekete-Körös-völgyének műemléktemplomaival és népművészetével ismer-
kedtek a résztvevők. Magyarremetén megcsodáltuk a nemrég restaurált XIII. századi mű-
emlék templomot. Itt találhatók a Partiumban egyedülálló Szent László-legenda falfest-
ményei. Belényesben meglátogattuk a római katolikus templomot, amely 1752-ben épült. 
Ezután megkoszorúztuk Köröstárkányban a mártírok és hősi halottak emlékművét. Vá-
rasfenesen megcsodáltuk a Vura család tájházát, amelyben megőrizték a család régi népvi-
seletét, régi tárgyait. Itt épült fel Györffy István néprajztudós emlékterme. Az ő tevékenysé-
géről, a Fekete-Körös-völgyi kutatómunkájáról Dukrét Géza tartott előadást. Körutunkat 
Nagyszalonta megismerésével zártuk. Dánielisz Endre ny. tanár, helytörténész bemutatta 
a szoborparkot, a református templomot, az Arany-portát, Sinka István és Zilahy Lajos 
szülőházát, végül a Csonka-toronyban lévő Arany János Emlékmúzeumot.

A konferenciát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Bihar Megyei Szociális és Közösség-
fejlesztési Igazgatóság, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Ró-
mai Katolikus Püspökség, valamint az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatta.

Dukrét Géza

Alkotó honismerők Csongrád megyében
A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2017. szeptember 1-től október 15-ig tartó kép-
ző-, ipar- és fotóművészeti kiállítást rendezett Alkotó honismerők címmel.

A rendezvény létrejöttét Gergelyné Bodó Mária kezdeményezte, az ő ötlete és szervező-
munkája indította el és eredményezte az esemény sikeres megvalósulását.

A kiállításra most azok az alkotók kaptak meghívást, akik már bemutatkoztak „önál-
lóan” is, és örömmel vállalták a mostani megmérettetést. Így tíz tagtársunk munkáiban 
gyönyörködhettünk. 

A kiállításnak Szegeden a Kecskési Művelődési Ház adott otthont. A világos, fehér falú 
teremben jól érvényesültek a kiállított tárgyak, lehetőséget adva a csendes, nyugodt szem-
lélődésre.

Az alkotások tematikában természetesen valamilyen módon kapcsolódnak a honisme-
rethez, műfajában viszont igen változatos anyaggal találkozhattunk. Volt festmény, grafika, 
szobor, fotó, fafaragás, szerepeltek iparművészeti tárgyak, pásztorfaragások. 

Dr. Markos Gyöngyi munkáját, aki a kiállítást rendezte, ez egy kicsit nehezítette is, de 
ötletességével ügyesen oldotta meg a sokféleség egységessé tételét, kihasználva a falfelü-
letek méretét, tagoltságát, a tárlók elhelyezésének lehetőségét, így átláthatóvá tette a sok-
színűséget.

A kiállításról katalógus készült, amelyet Gergelyné Bodó Mária szerkesztett, anyagát Pál 
Lászlóné Szabó Zsuzsanna lektorálta, és ő szerkesztette a meghívót is. A katalógus megje-
lenését a Honismereti Szövetség támogatta.

Prof. dr. Blazovich László megnyitójában és a katalógus előszavában utalt arra, hogy a 
kiállításon az önmagukban álló alkotásokat egy rendező elv, a honismeret kapcsolja össze.

A haza, a szülőföld jelenik meg az egyes művekben az alkotók világlátásával, szellemi, 
művészi indíttatásával megvalósult formában. Németh Lászlót idézte, aki azt írta, hogy 
ép lelki élet nincs szülőföld nélkül. A mindennapi élet, az emlékek, amelyek hozzáfűznek, 
nemesítenek és érzelemgazdaggá tesznek. Ezt hangsúlyozta megnyitójában, mert úgy érzi, 
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hogy ezt sugározzák a kiállított művek felénk, nekünk, akik szintén az alföldi környezet-
ben élünk, ezért talán jobban megragadnak bennünket. Beszélt az alkotók egyéb honis-
mereti munkásságáról, így is bemutatva őket a megnyitó közönségének. Kiemelte, hogy 
nem a hiúság kiélése vagy a népszerűségre törekvés miatt alkotnak, hanem azért, hogy 
közkinccsé tegyék azt, ami bennük van és amit értéknek tartanak.

Dobayné Deák Éva, aki a katalógus nyomdai előkészítője is volt, hangulatos, színes anya-
got hozott. Akvarelljei, pasztell krétarajzai frissek, lendületesek, rajzszakos végzettségéhez 
méltók.

Kiss Árpádné Bodó Bernadett hobbija az alkotómunka. Sokféle technikát alkalmaz, 
láthattunk tőle papírból készült maketteket (12 éves volt, amikor az Országház makett-
jét összeállította), vesszőből, gyékényből készült használati tárgyakat, üveg és tűzzománc 
képeket.

Dr. Kruzslicz István Gábor sokoldalú alkotó. Komoly helytörténeti kutatómunkája mel-
lett megszerezte a rajztanári diplomát is. Szénrajzai, akrillal festett tájképei, kedves szobrai 
alátámasztják a mesterségbeli tudás meglétét.

Licsicsányi István a kiállítók doyene, a díszítő fafaragás magas szintű mesterségét szem-
léltette. Munkái egy egész tárlót tettek ki, „böngészésre” késztetve a látogatókat.

Lőkös Sándorné fényképei dokumentumfotók. Hódmezővásárhely környékének pusz-
tuló tanyavilágát idézik. Munkáinak érzékeny színvilága még fokozza a látvány lehangoló 
hangulatát.

Markos Anna mint útkereső fiatal, hatásos és szép dokumentumfotókat mutatott be.

Dr. Blazovich László megnyitja a kiállítást (Kovácsné dr. Faltin Erzsébet felvétele)
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A fekete-fehér képek kontrasztjai hűen tükrözik a téma látványvilágát, a zsidó temető 
egyszerűségét, a temetkezési szokások dokumentumait, amelyek ugyanakkor művészi él-
ményt is nyújtanak.

Pál László György fotósorozata valódi értéket képvisel. Az Eltűnt tanyai iskolák emléke-
zete című sorozat darabjai az eltűnt iskolák „maradványait”, emlékhelyeit örökítette meg. 
Ezek a fotók nemcsak mint dokumentumok nagyon értékesek, hanem mint alkotások is 

– odafigyelésre, megállásra késztetnek.
Pál Richárd színes fotóinak világát ő maga így fogalmazta meg: „Experimentális-koncep-

tuális munkáim középpontjában a valóság és a képzetes (konstruált) valóság ellentmondá-
sossága, a környező világ és az ember viszonyának rendszerezése áll.”

Nagy Gábor, a makói József 
Attila Múzeum néprajzkutatója a 
kiállítás igazi meglepetésembere 
volt.  Mint népi iparművész igen 
magas színvonalú pásztorfaragá-
sokkal színesítette a kiállítást, és 
bőrdudajátékával, amely a meg-
nyitó része volt, óriási sikert ara-
tott.

És végül jómagam: elsősorban 
sokszorosító grafikát „gyártok”, 
de kedvelem az egyedi grafikai 
technikákat is, különösen a dió-
pác melegsége vonz. A sokszoro-
sító grafikák közül a hidegtű fes-
tőisége, lágysága, a leheletfinom 
vonalak érzékenysége fogott meg. 
Témáimat a természetből merí-
tem, de a látványt átalakítva feje-
zem ki gondolataimat, érzéseimet.

A jövőben szeretnénk teret adni azoknak a tagtársaknak is, akik talán túl szerények, 
vagy csak egyszerűen félnek a megmérettetéstől, de mégis szívesen megosztanák másokkal 
is az alkotás gyötrelmét, örömét, élményét.

A kiállítás létrejöttét támogatták: Csongrád Megyei Honismereti Egyesület; Kecskési 
Művelődési Ház, Szeged; Honismereti Szövetség; Deli Albin magánszemély (Dorozsma); 
SZSZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Ormos Zsuzsanna

Nagy Gábor bőrdudán játszik (Deli Albin felvétele)
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Néprajzkutatók II. Makói Találkozója
A József Attila Múzeum szervezésében 2017. szeptember 6-án tartották meg a Néprajzku-
tatók II. Makói Találkozóját. A szűken vett diszciplínán túl történészek, tánckutatók, hely-
történészek mutatták be folyamatban lévő kutatásaikat vagy vándoroltatott kiállításaikat 
az Alföld, a Temesi Bánság és Északkelet-Magyarország területéről. Az előadók jelentős 
hányada a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszékének öregdiákja. A rendezvény Szikszai Zsuzsanna múzeumigazga-
tó és Nagy Gábor néprajzos muzeológus kezdeményezése, amelynek keretében a hagyomá-
nyos néprajzi, muzeológiai témák mellett hallani lehetett a kultúrakutatás és muzealizáció 
újabb tendenciáinak adaptálásáról is.

Szeged, Makó és a Dél-Alföld irodalmi és kulturális kölcsönhatásait elemezte Bogoly 
József Ágoston művelődéstörténész, Bene Zoltán, a Szeged folyóirat főszerkesztője, Forgó 
Géza történész muzeológus és Felföldi László, az MTA Zenetudományi Intézet kutatója.

A lokális életvilágok muzealizálhatóságát, bemutathatóságát járta körül Szabóné Bog-
nár Anikó és dr. Végh Katalin a Kecskeméti Katona József Múzeum első világháborús 
kiállításának példáján, Nagyillés Anikó szegedi segédmuzeológus a háború és a jezsuita 
gyermeknevelés esetében, Glässer Norbert pedig az izraelita állampatrióta királytisztelet 
értelmezési rétegeinek vonatkozásában.

A közösségi normák működéséről tartott előadást Varga Sándor a mezőségi táncházak 
térhasználatának példáján. A közösségi emlékezetről és az eltérő kutatói stratégiákról Oti-
lia Hedeşan, a Temesvári Nyugati Egyetem professzor asszonya és Bucin Mihaela, az SZTE 
Román Nyelv és Irodalmi Tanszék főiskolai docense.

A hagyományos múzeumi gyűjtő- és gyűjteménykezelő munka alapkutatási témáit jár-
ta körül Szűcs Judit (Tari László Múzeum), Barsi Csaba (Herman Ottó Múzeum), Pintér 

A rendezvény résztvevői
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Zsófia (Koszta József Múzeum), Vincze Klára (Tari László Múzeum), Purgel Nóra (Koszta 
József Múzeum), Tüske Anita (Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény). 

Terendi Viktória (Tornyai János Múzeum) a temesi Bánságban található Végvár pél-
dáján mutatta be a spontánképek morfológiai és tartalmi elemzési lehetőségeit. Szikszai 
Zsuzsanna egy múzeumi tárgy olvasatait tárta fel más képi, szöveges és narratív források 
egymásra rétegzésével egy kalapkészítő példáján, Makó polgári életvilágának egy mozza-
natát mutatva fel. Nagy Gábortól a kortárs magyar szűrszabók hagyomány-újraértelmezé-
seiről hallhattak.

Glässer Norbert

A 90 éves dr. Tóth Ferenc köszöntése
Makón A Magyar Kultúra Napjának legszebb rendezvénye idén minden 
makói Tóth Feri bácsijának ünnepélyes köszöntése volt 90. születésnapja 
alkalmából.

2018. január 19-én került sor a köszöntő ünnepségre a makói József At-
tila Múzeum földszinti kiállítótermében, amelyet zsúfolásig megtöltött a 
városban, a megyében és a szakmában közszeretetnek örvendő, minden-
kivel barátságos, jó kedélyű, segítőkész ember előtti tisztelgés szándéka. 

Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató üdvözlő szavait követően a Ma-
kói Művészeti Iskola hangulatos zenei produkciója köszöntötte az ünne-
peltet. A dr. Tóth Ferencet mint Makó díszpolgárát kiemelő polgármes-
teri üdvözlet felolvasása után az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának 
vezetője, dr. Vígh Annamária meleg szavakkal méltatta a makói hely-
történeti és irodalmi múzeum megszervezőjének, ma már nyugalma-
zott múzeumigazgatónak kitartó és példamutató munkáját, amellyel e 
két közgyűjteményt létrehozta, gyarapította, kiállításait országszerte 
ismertté tette. Dr. habil. Marjanucz László, a SZTE Történeti Intézete 
Modernkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára köszöntőbeszédében dr. Tóth Ferenc életművének három fő te-
rületét emelte ki: a helytörténeti kutatásait, a József Attila makói évei-
hez kapcsolódó irodalomtörténeti jelentőségű felfedezéseit, valamint a 
néprajzkutatói tevékenységét és mindezek eredményeinek kötetekben, 
tanulmányokban, cikkekben való közreadását.

Az ünnepi alkalomra az NKA és Makó Város Önkormányzata támo-
gatásával 685 oldalas kiadványt szerkesztettek az egykor általa létreho-

zott makói múzeum mai munkatársai. A Makói József Attila Múzeum Évkönyve sorozat II. 
kötetébe a történelem, a néprajz, a művészettörténet, a régészet szakterületeiről 44 szerző 
(professzorok, néprajzkutatók, helytörténészek, tanárok, régészek) adta írásait tudomá-
nyos kutatásairól, ezzel köszöntve az ünnepeltet, aki meghatottan mondott köszönetet a 
szép szavakért és a születésnapja alkalmára készített gazdag tartalmú kötetért.

A könyvet dr. Halmágyi Pál ny. múzeumigazgató ajánlotta a közönség figyelmébe. Az 
alábbiakban a kötet egyik tanulmányából vett részlet mutatja be dióhéjban a jeles helytör-
ténész személyiségét, valamint életútjának és munkásságának néhány szeletét.

Az ünnepi 
rendezvény 
meghívója
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„Tóth Ferenc Maros-parti városunk egyik utolsó reneszánsz szellemiségű kutatója. Szere-
tett, tisztelt tanárom és példaképem 1947-ben érettségizett a makói Csanád Vezér Gimnázi-
umban Bécsy Tamás, Lator László, Császtvay István, Pintér Lajos, Stenszky Miklós, Karsai 
András osztálytársaként. Dr. Giday Kálmán volt az osztályfőnöke, nagy hatást gyakoroltak 
rá tanárai, Ecsődi Ákos és Hetvényi Lajos is.1 Magyar–történelem szakos tanári diplomáját 
a szegedi egyetem bölcsészettudományi karán 1952-ben szerezte meg. Régészetet is tanult, 
majd az egyetem Történeti Intézetében lett tanársegéd és könyvtáros. 1955-től 1964-ig vissza-
tért tanítani szárnyra bocsátó makói gimnáziumába.2 Diákjai áhítattal hallgatták magyará-
zatait, magukkal ragadó művészettörténeti előadásait. 

1964-ben kinevezték a makói József Attila Múzeum igazgatójának. Ekkortól indult nagy 
ívű múzeumszervezői, helytörténetírói, sorozat- és kötetszerkesztői tevékenysége. Szerkesz-
tésében százötvennél is több kiadvány jelent meg, publikációinak száma meghaladja a há-
romszázat. Több mint félszáz könyvet szerkesztett és részben írt, köztük az életművének 
tekinthető Makó monográfiája hat kötetét. Cikkeit rendszeresen közli a Marosvidék, a Ma-
kói História, a Honismeret és még nagyon sok folyóirat. Működése idején fölépült az új mú-
zeumépület, a skanzen több épülete, megnyílt az Espersit-ház irodalmi múzeum, és felépült 
a makói hagymás ház Ópusztaszeren. 1976-ban doktorált a szegedi egyetemen, disszertáció-
ját Népi építkezések Makón címmel írta. Máig szüntelenül dolgozik, kutat, publikál. József 
Attila-kutató, művészettörténész, muzeológus, várostörténész és mindannyiunk városszere-
tetre tanítója. Szerteágazó érdeklődése szeretett városa és térsége történelmi, irodalmi, nép-
rajzi, egyháztörténeti, gazdasági, képzőművészeti és kulturális örökségének egészére kiterjed. 
A fiatalabb generációk sorát nevelte a múlt tudásalapú tiszteletére, megbecsülésére. Egész 
munkássága a helyismeret és a hely szelleméhez kötődő személyiség gazdagítását szolgálja. 
Makó tudományos, művészeti és közéletének talán legismertebb személyisége, a „legmaka-
ibb makai” elnevezés igazságának alapja közkedveltsége, óriási tudásának és emberi nagy-
ságának megbecsülése.”3

Tóth Ferenc jeles honismerő is, hiszen már 1974-ben országos honismereti diáktábort 
szervezett és vezetett munkatársaival Makón, éppen akkor, amikor ő maga még múzeum 
nélküli múzeumigazgató volt. Azt vallotta, hogy dolgozni minden körülmények között le-
het, illetve kitartóan kell és lehet munkálkodni a nehéz körülmények ellenére is. A Csong-
rád Megyei Honismereti Híradókban közölt írásaiban megörökítette a fiataloknak életre 
szóló útravalót nyújtó diáktáborok kutatási módszereit, eredményeit. Mindenhol és min-
denkor szívesen megnyitotta ismereteinek gazdag tárházát, számtalanszor tartott előadá-
sokat a honismereti–helytörténeti matinékon, a megyei levéltári napokon, konferenciákon. 
Az országos Honismereti Szövetség 2003-ban Bél Mátyás–Notitia Hungariae Emlékérmet 
adományozott neki áldozatos és fáradhatatlan tevékenységéért.4 

Feri bácsinak jó egészséget, további alkotóerőt, kutatói aktivitást kíván és szeretettel kö-
szönti a honismerők széles tábora.

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

1 József Attila Gimnázium. Makó. Tablók könyve 1895–2010. Szerk.: Sipos-Bartha Ilona. Helyi Könyvek.hu Bt., 
Nagykanizsa, 2010. 31.
2 Forgó Géza: Kronológia. Események dr. Tóth Ferenc életéből. In: Makói História 2008/1. 8. (11. évfolyam 39. 
szám) A József Attila Múzeum kulturális lapja. Szerk.: Forgó Géza.
3 Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna: A makói gimnáziumtól a szegedi egyetemig és azon túl. In: A makói József 
Attila Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Csengeriné Szabó Éva–Forgó Géza–Nagy Gábor–Szikszai Zsuzsanna. József 
Attila Múzeum, Makó, 2018. 271.
4 Honismeret Csongrád megyében (1969–2011). Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből XXXIX. Szerk.: 
Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna–Gergelyné Bodó Mária. Szeged, 2011. 417–418.
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In memoriam

Minőség, hűség, teljesítmény
Emlékezés Kovács Lajosra 

(Piliscsév, 1949. november 3.–Dorog, 2017. október 10.)

Kovács Lajos halálával fájdalmas veszteség érte Dorogot és a Honismereti Szövetséget. 
Olyan ember távozott közülünk fizikai valójában, aki a minőséget képviselte íróként, pe-
dagógusként, helytörténészként egyaránt. 

Nem véletlenül fordult a figyelme a magyar pe-
dagógiát Apáczai és Comenius nyomán újra sors-
kérdésként kezelő Zsolnai József életműve felé. A 
nevelésügyet a „tudomány egészében” értelmezni 
kívánó Zsolnai programját akkor kezdte bevezetni 
iskolájában, amikor már túl volt az esztergomi tábor-
sorozaton, amelynek során gyerekekkel feldolgozta 
és megjelentette Esztergom szinte teljes történetét. 
Akkor már többkötetes, neves íróként megjelent egy 
gyerekekkel készített interjúja az egyik Zsolnai-féle 
tankönyvben. Vezetése alatt került a tantervbe a do-
rogi Zrínyi iskolában a „gyakorlatközeli pedagógia” 
programja, és annak egyik fontos eleme a „Kutató 
Gyerekek Tudományos Konferenciája”. Irányításával 
és mentori példájával az ország egyik legsikeresebb 
iskolájává vált a dorogi a tudománypedagógia minő-
ségi művelése terén. Kovács Lajos pedig egyértelműen 
a mozgalom legtöbb sikert felmutatni tudó tagja lett. 

Ez volt pedagógiai munkásságának Zsolnaival egybecsengő lényege: sikeres tehetségki-
választás, és valódi teljesítményre ösztönzés, élethosszig tartó készségek, kompetenciák 
fejlesztése. Az egyik ÉKP-s értekezlet szünetében átadta neki az általa szerkesztett egyik 
kötetét, a Dorogi értékek nyomában című, csak gyerekírásokat tartalmazó könyvét. Zsol-
nai így köszönte meg: „Tudod, könyvállványomon minden ÉKP-s iskolának van egy polca. 
A tietek a leghosszabb.”

Pedagógiai törekvéseit azért is tudta sikeresen megvalósítani, mert rendkívüli szín-
vonalú és mennyiségű saját teljesítményt mondhatott magáénak íróként, szerkesztőként, 
közéleti személyiségként, kutatóként egyaránt. Szenvedélyesen érdekelte a helyi értékvilág. 
Izgalmasan, új helyismereti műfajokat teremtve tudta publikálni kutatási eredményeit. Ta-
nítványaival is helytörténeti témakörben érte el legnagyobb sikereit.

Szépirodalmi munkásságának is jellemzője, hogy a helyi környezetben játszódnak mély 
humanizmust tükröző történetei. Magával ragadó volt kifejezőereje, műfajhoz illeszkedő 
stílusa. Mindennek egyik kiemelkedő példája kétkötetes sporttörténetünk. A szorgal-
mas gyűjtő, Meszes Lajos tényhalmazából olyan izgalmas, hétről hétre nyomon követett 
eseménysor bontakozik ki az olvasó előtt, amely csak Tandori Dezső hasonló tematikájú 
könyveihez hasonlítható. 

Kovács Lajos
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Szerkesztőként is arra törekedett, hogy minél több dorogi kapjon helyet folyóirataiban. 
Az egyik alkalommal a Szegeden megjelenő Kincskereső című gyermekirodalmi folyóirat 
folytatásokban közölte meseregényét. Illusztrátornak a dorogi művész-tanárt, Furlán Fe-
rencet kérte fel. Az Új Forrás című megyei folyóiratban is markánsan jelent meg a dorogi 
tematika, valamint publikáltak Doroghoz kötődő szerzők, mutattak be dorogi alkotókat. 

Helyismereti sorozatai (a Dorogi Füzetek 53 kötete, a Dorogi értékek nyomában 27 kötete) 
Magyarország honismereti térképen egyik legjelentősebb hellyé tették Dorogot. Közösség-
teremtő készsége ott lappang kiadványaiban is: gyakran vált szerkesztési elvvé, hogy vala-
mennyi alkotó a témakörben közös, antológiaszerű kiadványokban közösen jelenjen meg.

Külön fejezetet jelent közéleti munkássága. Tizenhat évig volt a képviselő-testület tagja. 
Ott is közösséget képviselt, Dorog Város Barátai Egyesületét, amelynek létrehozatalában 
is kiemelkedő szerepet játszott. A DVBE megalakulásakor a szervezet céljairól többek kö-
zött ezt írta: „Egyesületünk politizáló, de nem politikai szervezet. Amiért szót emelünk, az 
a várospolitika. Nyitottak vagyunk minden iránt, amire egy kisebb vagy nagyobb közösség 
igényt tart. Szeretnénk megőrizni a városközpont lebontott, történelmi épületeinek emlékét, 
szobrainkat, múltunk ereklyéit. Kiadványokkal, füzetsorozattal kívánjuk megörökíteni múl-
tunkat.” Mindez tökéletesen megvalósult. A közel három évtizede tevékenykedő szervezet 
vezetőségének folyamatosan tagja volt titkárként, szerkesztőként, az utóbbi években pedig 
az elnöki feladatot látta el. 

Mindezek mellett szintén nagy odaadással és szakértelemmel töltötte be a megyei ho-
nismereti egyesületi elnöki tisztségét is. Évekig elnökségi tagja volt a Honismereti Szö-
vetségnek. A szövetséggel együtt szervezett sok országos és Komárom-Esztergom megyei 
konferencia is jól példázza elkötelezettségét a honismeret és helytörténet iránt.

Dorog városa jól megérdemelt országos és megyei díjai mellett többszörösen és a legma-
gasabb formában is kifejezte elismerését Kovács Lajos életműve iránt. Minőségre törekvése, 
lakóhelyéhez való termékeny hűsége örök példa marad, teljesítménye viszont megismétel-
hetetlen.

Dankó József–Forróné Virág Zsuzsa

Albert Gábor emlékezete
2017. december 8-án, 88 éves korában „hazatért Teremtő Urához” Albert Gábor, tudatta az 
újesztendő első napjaiban a szomorú hírt a gyászjelentés. Sarkában, vigaszul a diadalmas 
mottó: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (II. 
Tim 4, 7–8) Majd következtek az elhunyt legfontosabb címei: „Kossuth-, Magyar Örökség és 
Berzsenyi-díjas író, Budakeszi díszpolgára, A Haza Embere, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja.”

Szíven ütött a hír, hiszen régi, kölcsönös szeretet-kapcsolat fűzött össze bennünket, 
gyakran „bukovinai családtagom”-nak nevezett. Szememet könny futotta el, felidéztem 
legutóbbi találkozásunk emlékét. Október utolsó napján történt, hogy a Pesti Vigadó fo-
lyosóján melléültem.  A telefonjával bajlódott, s miután sikeresen felhívtuk az unokáját, 
kicsit beszélgettünk. Megajándékoztam a legutóbbi könyvemmel.

– November 8-án viszonzom – mondta –, jöjjön el a könyvbemutatómra! A meghívót is 
elküldte. Megígértem, de sajnos, nem tudtam elmenni.  
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Albert Gábor 1929. október 30-án született a Baranya 
megyei Egyházasharasztiban, elemi iskoláit a közeli 
Sámodon, majd az Ormánság fővárosában: Sellyén, kö-
zépiskolai tanulmányait a kőszegi Hunyadi Mátyás Ka-
tonai Nevelőintézetben és a pécsi gróf Széchenyi István 
Állami Gimnáziumban végezte. Érettségi után az ELTE 
Bölcsészkarán tanult, de járt a pécsi Pedagógiai Főis-
kolára, a budapesti Református Teológiai Akadémiára 
és a pécsi Jogtudományi Egyetemre is. Végül is az EL-
TE-n szerzett magyar nyelv és irodalom szakon tanári 
és könyvtárosi képesítést.

1954-től 1964-ig az Országos Széchényi Könyvtárban 
dolgozott, ez idő alatt jelent meg D. Szemző Piroskával 
és Vizkelety Andrással közös szerkesztésében Schiller 

Magyarországon című bibliográfiai kötetük.  Első, nyomtatásban megjelent munkáját Né-
meth László Galileijéről írta 1955-ben. Írói élményeit, tájszavait szülőhelyéről, az Ormán-
ságból hozta, latinos műveltségéből fakadóan gyakran idézett klasszikus és antik szerzőket. 
1964-től az akkor alakuló MTA Zenetudományi Intézetének munkatársaként az intézmény 
könyvtári és dokumentációs osztályát vezette harminc éven át. Az 1960-as években rend-
szeresen publikált tanulmányokat, kritikákat és főleg novellákat pécsi és budapesti folyó-
iratokban. Első szépirodalmi munkáját, novelláit 1966-ban adta ki Albérleti szobák címmel 
a Szépirodalmi Könyvkiadó. Albert Gábor az irodalom csaknem minden műfajában figye-
lemre méltót alkotott, „írt cselekményes novellát, jelképes kisregényt, sűrű szövésű tudatre-
gényt és fölfedező erejű szociográfiát” is. Érdeklődése kiterjedt a magyar múlt nagy fordula-
taira, az Árpádok korára, az 1848-as szabadságharc utóéletére, de a trianoni békediktátum 
következményeire is. Nemzedékének történelmi élménye, az 1956-os forradalom számára 
is meghatározó jelentőségű volt, tanulmányaiban a magyar esszé legjobb hagyományait 
folytatva, korának társadalmi kérdéseire, a magyar sorskérdésekre kereste a választ. 

Legfontosabb művei: Az istentagadó (négy kisregény, 1969), Kagylóhéjban (regény, 1974), 
Útvesztők verőfényben (1979, novellák), Királyok könyve (történelmi regény, 1980), Egy lako-
dalom végelszámolása (novellák, 1983), Hol vannak azok az oszlopok? (regény, 1983). Az Emelt 
fővel című, szintén 1983-ban megjelent ismeretterjesztő műve többéves könyvtári kutatás-
nak és terepmunkának az eredménye, az akkoriban indult Magyarország felfedezése című 
sorozat kiemelkedő műve. Ez a sorozat a magyar szociográfiai irodalom klasszikusainak 

– Németh László, Illyés Gyula, Erdei Ferenc, Kós Károly és a többiek – szellemében a XX. 
századi magyar történelem legfontosabb, a nemzet életét meghatározó sorskérdéseit vette 
számba. Albert Gábor kötete a második világháború poklait megjárt, s immár a „szocializ-
mus dicső útján” botladozó, együttélésre ítélt népcsoportok, a hazai svábság, a felvidékről 
elűzött magyarok, a bukovinai székelyek és a moldvai csángók sorsát tárta az olvasók elé.

Nekünk, bukovinai székelyeknek ez könyv a „történelmi elégtétel” erejével hatott. Az 
„Emelt fővel” jelmondatunkká vált, amit sokak által lenézett népcsoportunk ünnepi meg-
emlékezésein zászlónkra tűzhettünk. Gáspár Simon Antal istensegítsi születésű székely 
népművészünk szavait az író könyve „homlokára” emelte, biztatást, önbecsülést adott, 
minket is és más letiportakat is felemelt: „… sok rosszat híreszteltek rólunk azok, akik el-
lenségnek neztek münköt, […] de üdővel bébizonyítjuk, hogy ezek rágalmak vótak, s akkor 
mü es felemelt fővel járhatunk, és mindenki láthatja, hogy hű gyermekei vagyunk a drága 
magyar hazának…”

Albert Gábor
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Albert Gábornak az 1986-os írószövetségi közgyűlésen elmondott, a kádári diktatúrát 
bíráló beszéde miatt egy ideig nem jelenhettek meg könyvei. 1989-ben – az ugyancsak most 
elhunyt – Tőkéczki Lászlóval megszervezte a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesü-
letet, amelynek elnöksége mellett titkári teendőit is ellátta, 1991-ben az Új Magyarország 
című napilap alapító főszerkesztője lett, 1989 és 1994 között pedig a Magyar Írószövetség 
Arany János Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. Főszerkesztője volt továbbá az Új 
Magyar Híreknek és a Magyarok Világlapjának is, 1989-től a Magyar Írószövetség választ-
mányának, majd elnökségének tagja, ahogy a Százak Tanácsa, a Magyar Művészeti Akadé-
mia társadalmi szervezete is tagjai közé választotta. 2010-től a Magyar Írószövetség örökös 
tagja, 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett.

Munkásságát József Attila-díjjal, Péterfy Vilmos-díjjal, Arany János-díjjal, a Magyar Ér-
demrend lovag-, majd tiszti keresztjével ismerték el, 2015-ben Kossuth-díjat kapott, 2017-
ben pedig Berzsenyi Dániel-díjjal és Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

Albert Gábor író koporsóját 2018. január 4-én mintegy kétszázan (családtagjai, rokonai, 
barátai, pályatársai és tisztelői) kísértük utolsó útjára. Nyugodjék békében!

Kóka Rozália

A természet csodái

Színek az ibolyán innen és túl
Az Év Ásványa, a fluorit

A Magyarhoni Földtani Társulat által 2015 őszén elindított Az Év Ásványa program 2018. 
évi jelöltjei közül a fluorit diadalmaskodott a választáson, megelőzve a kalcitot és a szfale-
ritet.

A fluorit, magyarosított nevén folypát, kalcium-(di)
fluorid (CaF2) összetételű vegyület, a halogenidek közé 
tartozó ásvány. Elnevezése latin eredetű, a folyni (flue-
re) szóból származik. A középkori gyökerű név egykori 
fő és ma is fontos felhasználási területére is utal, mert a 
kohászatban az ércek és salakok olvadáspontjának csök-
kentésére, azaz folyósító anyagként használják.

A fluorit a szabályos rendszerben kristályosodik, jel-
lemző, könnyen felismerhető kristályformái a hexaéder 
(kocka) és az oktaéder (8 szabályos háromszög alkotta 
idom), illetve ezek kombinációi. Már a ritkábban elő-
forduló, de igen összetett, rendkívül lapgazdag, olykor 
szinte gömbszerűnek mutatkozó, vagy éppen átnövéses 
ikreket alkotó kristályai is elvarázsolhatják az ásványok 
kedvelőit, de valószínűleg szokatlan színgazdagsága se-
gítette győzelemre az ásványgyűjtők körében a kvarc 
után talán a második legnépszerűbb ásványt. A kristá-
lyok megjelenését a képződési körülmények (pl. a hő-

A Magyarhoni Földtani 
Társulat fluoritot ábrázoló 
plakátja
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mérséklet, az oldatrendszerek összetétele) határozzák meg, így a formák és színek gyakran 
a lelőhelyre jellemzőek.

Talán nemcsak én, hanem sok korombeli is először a Búvár Zsebkönyvek sorozat ásvá-
nyokat bemutató kötetének címlapján találkozott a fluorittal.  Breznay Lívia festményén 
egy cornwalli kristálycsoport szerepel.

A fluorit a színtelen, tökéletesen átlátszó kristályoktól, a fehér, a különböző színárnya-
latú sárga, zöld, kék, lila, rózsaszín, vörös, barna és szürkén át az egészen feketéig szinte 
minden színben előfordul. Ráadásul gyakran a színezés nem egyenletes, hanem sávos, öves 
vagy foltos, s ez rendkívül érdekessé és esztétikussá teszi a példányokat. E színgazdag, vál-
tozatos megjelenést az ásvány (elméleti) képlete nem indokolja, hiszen a vegytisztán előál-
lított kalcium-(di)fluorid színtelen. Az ásvány tehát nem saját színű, amit az is mutat, hogy 
porrá törve még a legélénkebb színű sötétlila vagy zöld fluorit is fehér. Ennek ellenére a lila 
fluorit durvább szemcsés őrleményét megtalálták középkori festményekben. Mindazonál-
tal még így sem érdemes kísérletezni a fluorittal mint pigmenttel, hiszen egyes élénk lila 
színű példányok a napfény hatására elvesztik színüket, kifakulnak, sőt, színt is válthatnak.

A fluorit színéért a természet alkotta kristályban lévő „hibák”, azaz a kalcium- illetve a 
fluoridionok helyére beépülő különféle „szennyező” kémiai elemek (pl.: vas, mangán, króm, 
nátrium, ritkaföldfémek, hidroxid- és oxigénionok), a természetes radioaktív sugárzás ál-
tal előidézett szerkezeti defektusok, olykor más ásvány, illetve szerves anyag zárványai a 

„felelősek”. E „hibáknak” tulajdonítható egyes fluoritok azon különleges tulajdonsága is, 
hogy mesterséges fényben más színűnek mutatkoznak, mint a napon. A napfény ibolyán-
túli (UV-) összetevői ugyanis látható fény kibocsátására gerjesztik az ásványt. Ez a sajátság 
persze a sötétben, a szemünkkel nem érzékelhető ibolyántúli sugárzással megvilágított 
példányokon látható igazán: egyes fluoritok kék, lilás, vöröses, fehér, sárgás vagy zöldes 
színben világítanak, azaz fluoreszkálnak. A névbeli hasonlóság nem véletlen, hiszen mind 
a fluoreszkálás fizikai jelensége, mind pedig a fluor kémiai elem a fluoritról kapta a nevét.

Némely példány mechanikai vagy hőhatásra is gerjeszthető, és zöldesen vagy kéken lu-
mineszkál, sőt, a hatás megszűnte után is világít (foszforeszkál). Ilyen pl. a fluorit egyik 
ritka, idegen elemekkel erősen „szennyezett” változata, a klorofán, amelyet élénk zöld ter-
molumineszcenciája miatt pirosmaragdnak is neveznek. 

Úgy gondolhatnánk, hogy varázslatos színeinek köszönhetően drágakőként is népszerű 
a fluorit, ám tökéletes hasadása és viszonylag kis keménysége miatt korlátozott a felhasz-
nálása. A Mohs-féle karcolási keménységi skála 4-es fokozatát éppen a fluorit testesíti meg. 
Tűvel nehezen, késsel könnyen karcolható. A drágakőként használt ásványok általában ke-
ményebbek a kvarcnál, a 7-es keménység „etalonjánál”. Ha nem is tartozik a klasszikus drá-
gakövek közé, szépsége és könnyű faraghatósága miatt díszítőkőként régóta alkalmazzák. 
Az ókori rómaiak által a korabeli feljegyzések szerint murrhina névvel illetett, Perzsiából 
származó, sokszínű, sávozott anyagot, amelyből főleg ivóedényeket készítettek, a fluorittal 
azonosítják. Ezt támasztja alá két megmaradt fluorit dísztárgy, a British Museumban őr-
zött Crawford-  és a Barber-kupa. Később az angliai fluorit tett szert nagy hírnévre. A der-
byshire-i Castletonban bányászott – és talán már a rómaiak által is ismert – tömeges, lilás-
kék-sárga sávos fluoritot Blue John-nak nevezik. A XIX. században igen változatos formájú, 
elsősorban díszítő funkciójú vázákat, kelyheket, tálakat, obeliszkeket készítettek belőle. Az 
egyik bánya ma is működik, látogatható, sőt, korlátozott mennyiségben faragványokat is 
készítenek a nyersanyagból. Manapság Kína szállítja a hasonló megjelenésű sávos fluorit 
nyersanyagot és faragványokat. Amerikai prehisztorikus régészeti leletek között is találtak 
fluoritból készített emberfigurát és különféle ékszereket (gyöngy, medál, fülbevaló).
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Hazánkban is több, különböző korú sírleletből ismerünk fluoritgyöngyöket. Ezeket – 
lila színük alapján – a régészek sokáig ametisztnek vélték. Talán a legismertebb a székesfe-
hérvár–maroshegyi X–XI. századi sírból előkerült 16 szemes nyaklánc és 8 szemes karkötő. 
A különböző színekben pompázó fluoritokból 2–3 cm hosszúságú, hordó alakú, hosszában 
átfúrt gyöngyöket készítettek, amelyekre hat lapot csiszoltak, és a gyöngyszemek elejét és 
végét is egy-egy sima lappal zárták le. Kákay Szabó (1974) vizsgálatai derítették ki, hogy a 
gyöngyök fluoritból készültek, sőt, arra következtetett, hogy a fluorit forrása minden bi-
zonnyal velencei-hegységi, a Pákozd közelében lévő felszíni fluoritos telérkibúvás, amely-
nek élénk lila, vöröseslila, könnyen megmunkálható fluoritdarabkái igen keresettek és el-
terjedtek lehettek a sírleletek alapján.

A fluorit a leggyakoribb hazai halogenidásvány. Bár Tóth Mike (1882) Magyarország ás-
ványai című munkájában csak a mai határon túli területekről említ fluoritot, így pl. a mai 
Szlovákiából az élénklila selmeci, a zöld és ibolyaszínű bélabányai, vagy a mai romániai 
területről a kapniki példányokat vagy az újmoldovai kék, sárga, fehér, vörös, zöld színű 
fenn-nőtt kristályokat, olykor cseppkőszerű halmazokat említi meg. 

Koch Sándor Magyarország ásványai című művének 1966-os kiadásában már a mai 
magyarországi előfordulások szerepelnek, ráadásul csaknem mindegyik ma is ismert le-
lőhely. Az üledékes kőzetekhez (mészkő, márga) kötődően Budapest (Martinovics-hegy, 
Gellért-hegy), Csővár, Pécsely, a magmás kőzetekhez kapcsolódó ólom- és cinkércesedést 
kísérve a Mátrában (Gyöngyösoroszi, Nyírjes, Parádsasvár), a Börzsönyben (Nagybör-
zsöny), illetve a Velencei-hegységben (Gécsi-hegy, Szűzvári malom, Kőrakás-hegy, Pátka, 
Tompos-hegy, Nadap, Pákozd). Közöttük a legjelentősebb fluoritelőfordulás a szűzvári és 
pákozdi volt, ahol részben színesfémércekkel együtt az 1950–60-as években termelték ki a 
fluoritot, ipari felhasználás céljára. A kezdetben a külszínen, majd később mélyszinten is 
művelt bányákból a bányászat 1967-es befejezéséig közel 80 ezer tonna fluoritot termeltek 
ki a színesfémek ércei mellett.

A hazai fluoritok előfordulásának legújabb és legteljesebb összefoglalója Szakáll Sándor 
és Fehér Béla mineralógusok nevéhez fűződik, akik szerzőtársuk, Tóth László ásványgyűj-
tő és ásványfotós varázslatos felvételeivel illusztrált, a 2016-ban ismét megjelent Magyaror-
szág ásványai című könyvükben  földrajzi egységek szerinti veszik számba az ásványlelő-
helyeket, köztük a legújabb fluorit-előfordulásokat is. Így került fel a fluoritlelőhelyek listá-
jára többek között néhány újabb mátrai, velencei-hegységi, budai-hegységi, bükki, mecseki, 
soproni-hegységi vagy éppen bazaltzárványokhoz kapcsolódó előfordulás is. A könyvben 
szereplő ásványok többsége a miskolci Herman Ottó Múzeum ásványgyűjteményében is 
megtalálható, a múzeum (http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/online-adatbazi-
saink), illetve az Ásványtár (www.mineral.hermuz.hu/asvanytan/asvanytar.php) on-line 
adatbázisában kereshetőek és számos példány fotója is megtekinthető. Ugyancsak reme-
kül használható fluoritfotó-nézegetésre és a hazai lelőhelyek megismerésére a lelkes és az 
információkat önzetlenül közkinccsé tevő amatőr gyűjtők által felépített, működtetett és 
folyamatosan bővülő Geománia internetes oldal is (www.geomania.hu).

A fluoritot az iparban legnagyobb mennyiségben hidrogén-fluorid és egyéb fluortartal-
mú vegyületek előállítására, a klasszikus kohászati folyósításra, valamint üveg- és zománc- 
ipari célokra használják. Különleges alkalmazási terület az akromatikus optikai lencsék 
gyártása nagy tisztaságú mesterséges fluoritból. 

A hétköznapokban egyes fogkrémek összetevői közt is felfigyelhetünk fluortartalmú 
vegyületekre. Az igen kis mennyiségű fluorid többnyire nátrium-fluorid (NaF), ón-fluo-
rid (SnF2) vagy aminfluorid („olaflur”) formájában kerül a fogkrémbe, amelyből a fluorid 
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beépülhet a fogzománcba, erősítve azt. A fogkrémek összetételét vizslatók akár a fluorittal 
megegyező anyaggal (CaF2) is találkozhatnak, de ennek hatása – csekély vízoldhatósága 
miatt – nem igazolt.

Nem maradhat ki a honi fluoritos múltidézésből Benkő Ferenc 1786-ban kiadott első 
magyar nyelvű ásványtani könyvének (Magyar mineralogia) tömör fluoritleírása, amely-
ben a fizikai tulajdonságok megfigyelésekre alapozott ismertetése ma is helytálló. 

Bár e kedvcsinálónak szánt cikkben a korlátozott technikai lehetőségek miatt a fluo-
rit igazi színpompáját nem tudtam bemutatni, remélem, hogy sikerült a Kedves Olvasó 
figyelmét ráirányítani a 2018-as Év Ásványának megismertetését célzó programjainkra, 
s egyiknek-másiknak talán résztvevője is lesz. Ismeretterjesztő cikkek, előadások, kiállí-
tások, interaktív foglalkozások, játékok, fotók, lelőhelyek bemutatása, kirándulások, pá-
lyázatok segítenek majd abban, hogy az érdeklődők jobban megismerhessék az ásványok 
szemet gyönyörködtető világát, különféle tulajdonságaiknak köszönhető hasznosíthatósá-
gukat és bepillanthassanak a földtudományok rejtelmeibe. Kövessen bennünket, vegyen 
részt a programjainkon, ismerkedjen meg az fluorit igazán, ibolyán innenni és túli színes 
világával! 

Honlap: evasvanya.hu, facebook oldal: Év ásványa, email cím: evasvanya@gmail.com
Jánosi Melinda

Pulai lemezes, leveles típusú alginit 
(Dr. Tóth Csaba felvétele)

Az Év Ásványi Nyersanyaga, az alginit
Az alginit egy maar típusú vulkáni kráterben, speciális települési körülmények között és 
összetételben képződött kőzet, amelyet a világon először a Dunántúlon, Pula község ha-
tárában fedeztek fel. További különlegesség, hogy azóta is csak a Kárpát-medencében si-
került alginit-telepeket felfedezni. Felfedezése a szakszerű földtani kutatás eredménye, de 
romantikus, meseszerű elemeket is tartalmaz.

A Magyar Állami Földtani Intézet Barnag–Vöröstó–Nagyvázsony–Pula–Öcs és Talián-
dörögd térségét 1973-ban térképezte föl. Bejelöltük a földtani képződményeket, kőzeteket, 

amelyek a fölszínen láthatóak voltak. Ezeket 
részletesen leírtuk, bejelöltük a települési vi-
szonyait, és ezen adatokból készítettük el az 
észlelési térképet. Ahol ezekből nem lehetett 
megállapítani, hogy mi rejtőzik a talajtakaró 
alatt, milyen kőzetek és hogyan települnek a 
mélyben, ott fúrásokkal tártuk föl a földtani 
viszonyokat. Pulán 1973. október–november-
ben mélyítettük le a Put-1. térképező fúrást. A 
fúrás rossz magkihozatallal laza, zöldes-sár-
gás színű, homokszerű, illetve agyagtörme-
lékes mintát hozott a felszínre. A szokatlan, 
furcsa kőzettel kapcsolatos első felismerés 
akkor történt, amikor a fúrómunkások tüzet 
gyújtottak és ebbe véletlenül bekerült a por-
szerű fúrási maganyagból, amely föllobban-
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Alginit keletkezése vulkáni kráterben
(Forrás: Solti G.: Az alginit.

A Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi kiadványa.
MÁFI, Budapest, 1987. 8.)

totta a tüzet. Ezzel világossá vált, hogy éghető anyagtartalommal rendelkezik. A részle-
tes anyagvizsgálat alapján gyorsan kiderült, hogy egy addig Magyarországon ismeretlen 
nyersanyagot, alginitet fedeztünk föl. Az újabb meglepő felismerést a részletes földtani 
térképezési adatok kiértékelése adta, amelynek során egy egykori, ma már teljesen elfe-
dett vulkáni krátert sikerült kirajzolni. Ez abban az időben nagy újdonságnak számított 
és megalapozta a további alginitkutatások lehetőségeit. Pula ezzel úgy került be a földtani 
tudományos kutatásokba, hogy a világon először itt fedezték fel az alginitet egy vulkáni 
kráter üledékeként. 

Az alginit kőzet egy algabiomasszából és agyaggá elmállott vulkáni porból, tufából álló 
litholit. A Kárpát-medence Pannon-tórendszerének nyugalmát a pliocén korban (3–5 mil-
lió évvel ezelőtt) heves vulkáni kitörések zavarták meg. Ezek nemcsak a jól ismert bazalt-
hegyeket, de jellegzetes, speciális tufagyűrűket is létrehoztak. A vulkanizmus elcsendese-
dése után ezeknek a tufagyűrűknek a belsejét víz töltötte ki és krátertavak keletkeztek. A 
krátertavak vizét hévforrások melegítették fel és a Föld mély rétegeiből kioldott, mikroe-
lemekben, ásványi sókban gazdag forró oldatokkal tápanyagban gazdaggá tették. Ehhez 
jöttek még a vulkáni tufák üveganyagának bomlásából is származó szervetlen ásványi 
kolloidokban lévő elemek. A jól elzárt, nyugodt vizű krátertavakban a különleges körül-
mények együttes hatására az algák és más lebegve élő vagy úszó állati és növényi szerve-
zetek hihetetlen mértékben elszaporodtak. Elhalva és keveredve a sűrű parti növényzetről 
behordott, bemosódott virágporok, levelek maradványaival, majd leülepedve a krátertó 
aljára, ott oxigénhiányos anaerob környezetben tufamálladékkal és más plankton és nek-
ton szervezetek elhalt maradványaival együtt, szapropel iszapként halmozódtak fel. A krá-
tertó feltöltődési szakaszaiban a meleg iszapot előszeretettel és nagy tömegben keresték fel 
nagy testű állatok (rinocérosz, őstulok) dagonyázásra. Ezek közül némelyik itt elpusztulva, 
a teteme elbomlásából következően, az iszapot foszforban igen gazdaggá tette. Ez a bio-
massza diagenizálódva, tömörödve, évmilliók során speciális fizikokémiai változásokon, 
átalakulásokon keresztülmenve érte el jelenlegi állapotát, amely az alginit nevű kőzet. Az 
elnevezés utal a biomassza alga eredetére.

Az alginitből, a fentiek szerint 
keletkezett fosszilis biomasszából, 
eddig több mint félszáz elemet 
mutattak ki. Ez rendkívül gazdag 
makro- és mikroelemtartalmat 
jelent. Ezek az elemek hármas ré-
tegszilikátokban szervetlen kötés-
ben, illetőleg humuszanyagokkal, 
huminsavakkal szerves vagy kelát 
kötésben vannak jelen. Az anyag-
ból ásványi összetevőként agyag- 
ásványok (montmorillonit, illit), 
karbonátok (dolomit, kalcit, ara-
gonit), kvarc és a kovasav amorf 
változata volt dominánsan kimu-
tatható. Ezek mellett alárendelten 
gipsz, plagioklász, káliföldpát, szi-
derit, geothit, magnezit, pirit ásvá-
nyok találhatók még e kőzetben. 
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A humuszanyagok specifikus tulajdonságainak egyike a biokémiai, növényi növekedést 
serkentő hatás. Az alginit alkalmazása során a huminsavak egyrészt enzimszerű, másrészt 
hormonszerű serkentő hatást, illetve a gyökerek permeabilitásának szabályozásán keresz-
tül közvetett serkentő hatást fejtenek ki a növényzetre. Az alginit részletes hatásmechaniz-
musát az alábbiakban foglaljuk össze. 

Az alginit hatása a talaj fizikai tulajdonságainak befolyásolása útján jelentkezik. Nagy 
duzzadóagyagásvány-tartalma mindazon talajokban, amelyek gyors víznyelése és kis víz-
tartóképessége miatt gyenge vízgazdálkodásúak, javító hatású. Segít a csapadékot vagy az 
öntözővizet a növények gyökérzónájában visszatartani, tartalékolni. Ezzel egyidejűleg ki-
szűri a szivárgó talajnedvességből a tápanyagokat, és ezzel a növények számára több tápe-
lemet biztosít a gyenge tápanyag-gazdálkodású talajokban. Ezenfelül szűrő hatással van a 
vízzel együtt mozgó talajszennyezésekre is, különösen, ha szennyvízöntözést alkalmaznak. 
További fizikai hatás mutatkozik azokban a talajokban, amelyek agyagásványkészletükben 
kevés szmektitet tartalmaznak. Ezeknek a szmektitszegény talajoknak az alginit montmo-
rillonit tartalma megváltoztatja a szerkezetképződését, a savanyosodását, valamint a tá-
panyagmegkötését. Mivel Magyarországon, de a világ több helyén is a talajok – és nem csak 
a homoktalajok – nagy területen szmektitszegények, az alginit talajjavító szerként való al-
kalmazása nagy területeken lehet eredményes. Homoktalajok javítására potenciálisan a 
legjobb talajjavító anyag. 

A térfogatával közel azonos mennyiségű víz megkötésére képes alginit a vizet a bento-
nittal ellentétben úgy köti meg, hogy közben térfogata nem növekszik. A vízmegkötéssel 
jelentősen megváltozhat a talaj víz- és tápanyag-szolgáltató képessége, a talaj hőmérséklete, 
és mindez kedvező befolyással van a talajlakó élőlények életkörülményeire. Az alginit igen 
nagymértékben lecsökkenti a kimosódási veszteségeket.

Az alginit talajkondicionáló szerként történő alkalmazását minden olyan talajon java-
soljuk, ahol a talaj víz- és tápanyagtartó képességét fokozni kell. Az alginites kezelés hatá-
sára ugyanis megnövekszik a talajban a kolloid méretű frakció aránya, amely a kezelt talajt 
lényegesen több víz és tápanyag megkötésére, tartalékolására teszi képessé. 

A talajjavításra való felhasználásánál a talajba vitel, vagy más alkalmazás módját meg-
szabja a cél, valamint a gazdaságosság. A talajba vitel legegyszerűbb módja a szántott ré-
tegbe való bekeverés. Ezt a felszínre való kiszórással, majd tárcsával való bekeveréssel ér-
hetjük el. Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, ha a szántott réteget kívánjuk megjavítani, 
mint a szmektitszegény talajok esetében, ha azok nem homokok. Az ilyen beviteli módhoz 
célszerű az alginitet őrölt állapotban alkalmazni. A szilárd állapotú alginit talajba vitele 
történhet réteges talajjavítás módszerével is. Ezt az eljárást az Egerszegi Sándor által ki-
dolgozott módszer után réteges homokjavításnak nevezzük, és elsősorban homoktalajokon 
alkalmazzuk. A módszer elméleti alapja, hogy a homoktalajok víz- és tápanyag-gazdálko-
dását úgy javítja meg tartósan, hogy a javítóanyagot a talaj mélyebb (45–60 cm) rétegeiben 
helyezi el. Talajba vitelének további lehetősége az öntözés. Az alginitszuszpenzió nemcsak 
a talajon alkalmazható kedvező hatással, hanem a növényzetre is felvihető. A szuszpenzió 
készítéshez ajánlatos az alginitet minél finomabb szemcsékké aprítani, mivel így öntöző- 
vagy permetezőkészülékekkel is kijuttatható a szuszpenzió, másrészt minél finomabbra 
őröljük a kőzetet, annál nagyobb felületen fejti ki hatását. 

Az alginit leginkább a kedvező talajjavító tulajdonságai révén vált ismertté, de valójában 
nagyon sok területen hasznosítható. Ezt mutatja be az alábbi felsorolás, amelyet a teljes-
ség igényével készítettünk el az eddigi, négy és fél évtized alatt elért kutatási eredmények 
alapján. 
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Ipar: energetika (palaolaj-kinyerés, elégetés); vegyipar, petrolkémia (derítőföld-előállí-
tás, karogén, algakoncentrátum); szilikátipar (hő- és hangszigetelőkőzetgyapot-gyártás, 
cementgyártás, üvegkerámia- és vitrokerámiaelőállítás, könnyítettpalakerámia-előállítás, 
tömörpalakerámia-előállítás, barnacsomagolóüveg-előállítás, habüveg-előállítás, csiszoló-
szerszámkötőanyag-, palaüveggyöngy-előállítás, nedvesség hatására oldódó üveggyöngy- 
(üvegfritt-) előállítás). 

Mezőgazdaság: talajjavítás (talajerő-növelés, talajregenerálás, talajszerkezet-javítás, ta-
lajvízháztartás-szabályozás, aszálykárcsökkentés, szervesanyag- [humusz, szerves szén] 
utánpótlás, makro- és mikrotápanyag-utánpótlás, alginit alapú földkeverékek, készítmé-
nyek [pl. Gyökéritató], alginit mikroőrlemény, ALGIMIX ásványi mikroőrlemény-keverék, 
lombtrágya szuszpenzió, komposztálás); növénytermesztés, növényvédelem (termékeny-
ség-javítás, szuszpenziós fatelepítés, szuszpenziós gyümölcsfa- és szőlőtelepítés, növeke-
désserkentés, hozamnövelés, növények ellenállóképességének növelése, növényi műtrá-
gya-előállítás, granulálás); állattartás (istállók és egyéb állattartó helyek szagtalanítása, 
hígtrágya-komposztálás, állatetetésnél tápadalék, állatgyógyászat, trágyakezelés).

Környezetvédelem: szennyezett talajok semlegesítése, utak síkosságmentesítése, hulla-
dékkezelés, olajtartalmú szennyvíziszapok kezelése, olajszennyeződés lebontása, műtrá-
gyakiváltás. 

Humán hasznosítás: gyógyhatású termékek (Algalit reumakenőcs), kozmetikai hasz-
nosítás, gyógyászati alkalmazás (hajkezelés, psoriasis kezelése), sugárzóanyag eltávolítás 
szervezetből (Algavit), táplálékkiegészítés, toxikus elemek kivonása/megkötése cigarettá-
ból (cigarettafilter összetevő).

Az első alginittelep 1973-ban, Pulán történt felfedezése óta a Kárpát-medencében még 
öt olyan maar típusú vulkáni krátert találtak az alginitkutatásokban résztvevő geológu-
sok és geofizikusok, amelyekben alginit, bazaltbentonit, illetve diatomit települ: Gércén 
(1974-ben), Várkeszőn (1975) és Egyházaskeszőn (1986), majd ezt követően 1993–94-ben, a 
szlovák–magyar földtani–geofizikai együttműködés keretében a Felvidéken Pincen és Jel-
sőcön. Az összesen hat előfordulás közül ötben nyílt bánya (csak Várkeszőn nem). Hazánk-
ban alginitet napjainkban – a bányászati engedélyek, illetve az ásványvagyon-nyilvántar-
tás alapján – Pulán és Gércén bányásznak, az innen kinyert nyersanyagot Vázsonyi alginit, 
illetve Gércei alginit kereskedelmi néven forgalmazzák.

Az alginit felfedezését követő komoly kutatások indultak el: sokan nagy fantáziát láttak 
abban, hogy saját szakterületükön vizsgálják meg az alginitet, annak hasznosíthatóságát. 
Számos szakdolgozat, több egyetemi doktori, kandidátusi, de még akadémiai levelező tag-
sági székfoglalónak is az alginit volt a témája. Magyarországon azért is egyedülálló ez a 
földtani képződmény, bányatermék, mivel ilyen nagyon gazdag kutatási háttérrel (össze-
sen több mint 1500 kutatási jelentés és cikk, számos szabadalom) rendelkezik. A folyama-
tosan bővülő kutatási eredményekkel a kutató-fejlesztőknek megnyílt a reális lehetőségük 
olyan eljárások kidolgozására, amelyek az alginit hasznosítására irányulnak. Az első algi-
nites szabadalom (szabadalmi bejelentés) 1976-ban születetett meg. Tudomásunk szerint 
napjainkig összesen 87 db szabadalmi bejelentés, illetve szabadalom született szerte a vilá-
gon. A 87 szabadalomból, illetve szabadalmi bejelentésből 48 db mezőgazdasági, környe-
zetvédelmi új eljárásról szól, míg 16 db a humán hasznosításról. A szabadalmak elsősorban 
Magyarországon születtek, de ismertek alginites szabadalmak, szabadalmi bejelentések pl. 
Ausztriából, Szlovákiából, Csehországból és Németországból is. 

Az alginit értékét – a szabadalmak, szabadalmi bejelentések nagy száma mellett – nö-
veli, hogy a gércei alginit már hungarikumként szerepelt a Lisszaboni Megállapodás jegy-
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zőkönyvében is (728-as sorszámmal). A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvényben, illetve a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gon-
dozásáról szóló 114/2013 (IV.16.) Korm. rendeletben, a Természet és környezet kategóriában 
elsőként, Magyar Értékként szerepelt a Gércei alginit. 

A jövő kutatásfejlesztési témája lehetne, hogy kiértékeljük az alginitszabadalmakban 
megfogalmazott újdonságokat, és ezek alapján tárjunk fel új lehetőségeket. Szükséges 
volna az alginittel kapcsolatos földtani és geofizikai kutatásokat is újraindítani, a korábbi 
kutatásokat továbbvinni. A legfontosabb feladatnak a több évtizedes hagyományra vissza-
tekintő, mintegy másfél évtizeddel ezelőtt megszűnt országos talajjavító program újrain-
dítását tartjuk.

Solti Gábor

Az Év Algája, a Staurosirella grunowii
Az őslénytan vagy a fosszília szó kapcsán minden bizonnyal nem az algák jutnak az olvasó 
eszébe, sokkal inkább pl. a mamutok, a dinoszauruszok, vagy a borostyán. Annak ellenére, 
hogy az algák nagy többségének felépítése nem alkalmas arra, hogy több évszázadon, vagy 
évezreden keresztül tartósan megőrződjön, a fosszilizálódásra alkalmas kovaalgák váza – 
szilícium-dioxid tartalmuknak köszönhetően (kovaváz) – akár évmilliókig képesek épen, 
felismerhető formában megmaradni (Buczkó, 2016). 

Bori Szlovákiában, Léva váráról alig több mint 15 km-re található, pár száz lakosú kis 
falu. Már a XIX. századtól jól ismert az őslénykutatók előtt nyílt színi diatómaföldjéről. 
A 2018-ban Az Év Algájának választott fajt, a Staurosirella grunowii kovaalgát innen írta 
le Pantocsek József 1892-ben. Ezt a jellegzetes felépítésű, a rokonsági körébe tartozó ta-
xonokhoz képest nagyméretű fajt a kortársak is „kecsesnek”, „elragadónak” tartották. „A 
négyszögletű vázak egy díszített tengeri csillagra, vagy hópehelyre emlékeztetnek; felületük 

a jellegzetes felépítésű kiemelkedések 
miatt hullámosnak látszik.” (Buczkó, 
2016)

A szavazásban részt vevők is így 
gondolhatják, hiszen ritka, hogy 
egy ma már nem élő faj kapja az 
év élőlénye címet – hacsak nem Az 
Év Ősmaradványa kategóriában 
indul. A Staurosirella grunowii ma 
kihaltnak tekintett, de csaknem 15 
millió éven át (középső-miocén–ké-
ső-pleisztocén) volt lakója vulkáni 
tavaknak, kiédesülő tengereknek és 
más édesvizeknek (Buczkó, 2016). 
Előfordulását Európán kívül Észak- 
és Közép-Amerikából, valamint 
Ázsiából is kimutatták (Morales et 
al., 2014). 

A „Staurosirella grunowii” nevű kovaalga
(Buczkó Krisztina felvétele, méretjelölés: 10 µm)
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A kornistárnics

Az S. grunowii a kovaalgák hasadékvonallal nem rendelkezők csoportjába tartozik, 
vagyis aktív mozgásra nem képes. A vázak peremén található, tüskeszerű képződmények-
kel az algasejtek ugyanakkor képesek egymáshoz kapcsolódni; így akár hosszú láncokká 
szerveződni. A kapcsolódás módja nem merev, hanem flexibilis, amely lehetővé teszi, hogy 
a láncok „elhajoljanak”. Az összekapcsolódás miértje nem teljesen tisztázott, ugyanakkor 
ez a fajta flexibilitás hozzájárulhat ahhoz, hogy a láncot alkotó egyes egyedek a környezeti 
körülményekhez alkalmazkodva esetlegesen megtalálják a számukra legmegfelelőbb pozí-
ciót, pl. a fotoszintézishez. Az S. grunowii ma is élő, sokszor tömegesen előforduló rokonai 
sokkal kisebbek, de hasonlóan képesek a láncképzésre. Ezek az úgynevezett fragilaroid ko-
vaalgák akár a mérnökök számára is tartogathatnak érdekes információt: hogyan lehetne a 
mindennapok gyakorlatában alkalmazni ezeket a rögzítési módokat, amelyek az évmilliók 
alatt tökéletesedtek. Az így kialakult kapcsolódási módok mechanikai szempontból stabi-
lak, de ugyanakkor az egyes elemeknek elegendő mozgásteret biztosítanak.

Felhasznált irodalom. Buczkó K. (2016): Egy sármos alga. Élet és Tudomány 35: 1119.; 
Morales E. A., Buczkó K., Wetzel C. E., Novais M. H., Ognjanova-Rumenova N., Hoffmann 
L., & Ector L. (2014): Transfer of Staurosira grunowii to Staurosirella. Diatom Research 
https://doi.org/10.1080/0269249X.2013.804446 

Abonyi András–B-Béres Viktória–Buczkó Krisztina

Az Év Vadvirága, a kornistárnics
Nem volt könnyű dolguk Az Év Vadvirága szavazás résztvevőinek, amikor három feltűnő-
en szép virágú növény közül kellett kiválasztaniuk a 2018-as év vadvirágát. Az apró nőszir-
mot (Iris pumila) és fehér tündérrózsát (Nymphaea alba) kissé megelőzve, de mindvégig 
vezetve az idei év vadvirága a kornistárnics (Gentiana 
pneumonanthe) lett.

Míg az apró nőszirom száraz sztyeprétek és bokor- 
erdők, a fehér tündérrózsa pedig tavak, holtágak nö-
vénye, addig a kornistárniccsal láp- és mocsárréteken, 
valamint hegyi réteken találkozhatunk. Egyre ritkáb-
ban, mivel élőhelyei visszaszorulóban vannak, gyakran 
kiszáradnak, becserjésednek, a kornistárnics eltűnését 
okozva ezzel. Ma szórványosan találkozhatunk vele a 
Duna–Tisza közén és a Dunántúl nyugati részén, vala-
mint a hegyvidékeink rétjein, főként a Bükk és a Zemp-
léni-hegység környékén. Ritkasága miatt védett, termé-
szetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Nyár közepétől hozza 20–60 cm-es száron nagy-
méretű kék virágait, amelyek egészen a fagyokig nyíl-
hatnak. Virágtalan állapotban nehezen felismerhető, 
szálas levelei és vékony szára beleolvadnak a környező 
gyepbe. Enciánkék virágain olykor apró fehér pontok 
látszanak. Ezek a szürkés hangyaboglárka petéi. A szür-



  102  

kés hangyaboglárkának a kornistárnics a kizárólagos tápnövénye. Hernyói hangyákkal él-
nek együtt: az álcázott hernyókat a hangyadolgozók mintegy saját lárváikként nevelik, a 
hangyabolyban bábozódnak be, majd a kikelő lepkék nyár közepén rajzanak. Különleges, 
speciális körülményeket igénylő fejlődése miatt ritka lepke, azonban hazánkban még több-
felé élnek erős populációi.

Hazánkban is több rokona él, így a Szent László-tárnics (Gentiana cruciata) és a fecske-
tárnics (Gentiana asclepiadea), a tárnicsok mégis elsősorban havasi növények. A nemzet-
ség Genthiosról, az utolsó – Shkodrában, a mai Észak-Albániában székelő – illír királyról 
kapta nevét, akinek orvosai ismerhették fel a környező hegyekben növő sárga tárnics (Gen-
tiana lutea) gyökereinek gyógyhatását. 

A tárnicsgyökerek főzete emésztésjavító, étvágygerjesztő, teájuk májvédő hatású, de szív- 
gyógyszerként és tüdőbaj ellen is használták (innen a kornistárnics latin fajneve: pneumo- 
= tüdő-). A kornistárnics egyik népi neve ördögméze, mivel gyökeréből készül(t) a meglehe-
tősen keserű enciánpálinka. Ritkaságuk miatt ma már hazánkban és Európa-szerte egyik 
fajuk sem gyűjthető.

A tárnicsok latin neve nemzetközi szóvá vált és a legtöbb nyelven így nevezik őket: gen-
tian, genciana, gentiane, genziana, enzian, encian. Ez utóbbi szlovák és cseh név nálunk is 
ismert enciánként. A tárnics név Márton József 1803-as német–magyar szótárában jelenik 
meg először.

A kornistárnicsot, mint sok más növényt, élőhelyeinek megszűnése és átalakítása fenye-
geti leginkább. Azt hihetnénk, hogy természetszeretőként így nem sokat tehetünk érte, ez 
azonban nem így van! Mivel könnyen és biztosan megismerhető, így megbízható adatokat 
gyűjthetünk a fajról, amelyeket az illetékes nemzeti parkokkal megosztva máris sokat tet-
tünk a növényért és egyben a természetért.

Bodrogzugi élőhelyein gondot okoz, hogy a tömegesen elszaporodó gyalogakác (Amor-
pha fruticosa) hatékonyan gépi kaszálással szorítható vissza, ez azonban nem kedvez töb-
bek között a kornistárnicsnak sem, így sok helyen a jelentős élőmunkát igénylő beavat-
kozások vezethetnek eredményre. És ne feledjük: minél többen ismerik a kornistárnicsot, 
és a hozzá kötődő boglárkalepkét, annál többen érzik fontosnak a megőrzésüket, ami a 
hatékony védelem legfőbb segítője.

Barina Zoltán

Az Év Fája, a virágos kőris
NEVEZÉKTANA

A virágos kőris (Fraxinus ornus) tudományos nemzetségneve, a Fraxinus a köznyelvi latin-
ban már ezt a nemzetséget, pontosabban a magas kőrist és a vele gyakran összetévesztett 
keskenylevelű kőrist jelentette. Már ezen a néven találjuk Vitruvius De architectura libri 
decem, Vergilius Eclogae és id. Plinius Naturalis Historia című műveiben is. Egyesek a latin 
frango, fregi, fractus = megtör szóra vezetik vissza a fraxinus eredetét, amelyet szerintük a 
törékeny (?) faanyag miatt kapott volna, ez azonban nem bizonyított. Úgyszintén kevésbé 
igazolt magyarázat, miszerint az ógörög frasso = bekeríteni, fraxis = kerítés szavakból szár-
mazna a fraxinus, ugyan a kőriscölöpök valóban alkalmasak kerítés készítésére.
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Virágos kőris és virágzata (Korda Márton felvétele)

Az ornus fajnév már a római íróknál is a virágos kőrist jelölte, Vergilius és Plinius fent 
említett műveikben, vagy Columella De arboribus című könyvében már elkülönítették e 
fajt a többi akkor ismert kőrisfajtól. Eredete megint homályba vész, bizonyos etimológiai 
magyarázatok az ógörög oreinos = hegyen növő (← oros = hegy) szóból eredeztetik, amely 
név élőhelyére utal(hat).

Az 1055-ben napvilágot látott Tihanyi alapítólevélben említik először a kőris szót egy 
összetételben: „usque ad magnam uiam, que dirigitur in keuris tue” (azaz „a nagy útig, 
amely Kőristő felé vezet”). Közszóként már 1193-ban adatolható keures-ként, az 1305 kö-
rül összeállított Besztercei Szójegyzékben és az 1405 körül írott Schlägli Szójegyzékben már 
keres fa megjelölést találunk. 1703-ban a Dorstenius-féle Botaniconba bejegyzett magyar 
növénynevek között kőrös fa szerepel, Benkő József 1783-ban megjelent Nomenclatura Bo-
tanica művében körös-fa, köris-fa alakban találjuk. A kőris fanév a nyelvészek szerint ótö-
rök eredetű, a magyar nyelvbe még a honfoglalás előtt kerülhetett.

A körös szó ott található számos helynevünkben is, a Fekete-, Fehér- és Sebes-Körös 
folyók nevében, vagy a Köröshegy, Körösnagyharsány, Köröstetétlen, Körösladány, Körös-
szakáll, Körösszegapáti, Köröstarcsa, Körösújfalu településnevekben.

A virágos kőris tudományos fajnevét (Fraxinus ornus) Linné adta az 1753-ban megje-
lent Species Plantarum című műve második kötetében, később Christian Hendrik Persoon 
1805-ben új nemzetségbe sorolta Ornus europaea fajnévvel, de ez a felfogás a későbbiekben 
nem honosodott meg. Gyakrabban használt magyar neve, a virágos kőris feltűnő virágza-
tára utal, a ritkábban használt mannakőris név pedig a fatestből kifolyó és megszilárduló 
mannára (lásd később).
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ALAKTANA

Termete az elterjedési területén belül észak–déli irányban nő, az északi részeken csak 
ritkán éri el a 15 méter magasságot, míg Dél-Európában gyakran meghaladja a 20 méter 
nagyságot. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy az évszázadokon keresztül gyom-
fának tartott virágos kőrist – különösen a jobb termőhelyeken – az erdészek igyekeztek 
visszaszorítani, s így hazánkban is e fajnál a „letörpítés” jelensége figyelhető meg. Törzse 
hajlott, szabálytalan növekedésű, rövid, és hamar, fokozatosan vastag ágakra bomlik, ezért 
sem becsülték az erdészek ezt a fafajt hosszú ideig. Kérge feltűnő, amely alapján könnyű 
felismerni, sötétszürke, sokáig sima marad, idős korban rücskösen repedezik, esetenként 
világos foltokkal tarkított is lehet.

A virágos kőris rügyei ezüstszürke színűek, sokszor vörhenyesek. A kőrisekre jellemző 
páratlanul szárnyalt levelek e fajnál 5–9, rendszerint 7 levélkéjűek. A levélke válla sokszor 
részaránytalan, lemeze kissé bőrszerű, felül fénylő, amely a szubmediterrán elterjedésével 
és a szárazságtűrésével hozható kapcsolatba. A levélke fonákja világoszöld, a főér alsó sza-
kasza rozsdás szőrű, amely az idő előrehaladtával le is kophat. Lombozata ősszel sárgára 
vagy ibolyásvörösre színeződik, a virágoskőris-előfordulások a tájban ilyenkor jól kirajzo-
lódnak.

Május első felében is könnyű messziről megismerni e fafajt, mivel lombfakadás után 
10–20 cm hosszú bugában nyíló virágjainak sárgásfehér pártái összetéveszthetetlenné 
teszik a virágos kőrist. Édeskés illatú virágait – a többi hazánkban előforduló kőrisfajjal 
ellentétben – rovarok porozzák be. 2–3 cm hosszú, vörösesbarna lependék termése korán, 
már július végén érik.

ELTERJEDÉSI TERÜLETE

A virágos kőris elterjedési területe Spanyolország keleti partvidékétől Északnyugat-Anató-
liáig húzódik, a földközi-tengeri szigetek és félszigetek nagy részén megtaláljuk.

Az északi határt az Alpok déli lába, a Magyar-középhegység és az Erdélyi-szigethegység 
adja, ettől északabbra néhány szórványelőfordulása ismert. Ha a Kárpát-medencei előfor-

dulás északi részét jobban górcső alá 
vesszük, amit Moesz Gusztáv kiváló 
botanikusunk és mikológusunk meg is 
tett a múlt század elején, akkor azt vesz-
szük észre, hogy több más délies elter-
jedésű, szubmediterrán súlypontú nö-
vényfajjal együtt a virágos kőris egy jól 
meghúzható vonalig terjed. Ezt a felis-
merőjéről Moesz-vonalnak nevezték el, 
ami a mai Magyarországtól északra, az 
Északi-Kárpátok déli lábánál húzódik, 
s többek között idáig jut el a molyhos 
tölgy, a csertölgy, a sajmeggy, a cserszö-
mörce is, s eddig a vonalig termeszthe-
tő a bortermő szőlő, a szelídgesztenye, 
a királydió, az őszibarack, a házi berke-
nye, a mandula, vagy a dohány.A virágos kőris elterjedési területe
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ELŐFORDULÁSA

A virágos kőris nálunk a dombvidékek, s még inkább a középhegységek fafaja. A sík vi-
dékeket elkerüli, mert az alföldi kontinentális klíma szélsőségeit – miként a csertölgy 
sem! – nem kedveli. Hazánkban a Dél-Dunántúlon, a Kapostól és a Siótól délre gyakori 
faj, de a laza alapkőzetű (főleg lösz alkotta) tájakon visszaszorítása látványos (pl. a Balaton 
és a Kapos között). A szubmediterrán klímahatás alatt álló Dunántúli-középhegységben 
szintén gyakori, de az Északi-középhegységben az erősödő kontinentális klímahatás mi-
att természetes úton csak a Bükk hegységig jutott el, itt és ettől keletre csak ültetett és 
elvadult példányaival lehet találkozni. Úgyszintén hasonló megjelenésű a Soproni-domb- 
vidéken is.

A virágos kőris hazai előfordulása (Fekete pont – őshonos előfordulás, 
fekete háromszög – ültetett, elvadult előfordulás)

Élőhelyein való előfordulását vagy hiányát, és gyakoriságát hazánkban jelentősen 
befolyásolják a korábbi évszázadok tájhasználatai, továbbá tartósan negatív erdészeti 
megítélése. Szakmai körökben a bokorerdők fafajának tartják a molyhos tölggyel együtt, 
de a mész- és melegkedvelő tölgyesek állományaiban is fontos szerepet tölt be. Utóbbi 
előfordulására korábban már gyanakvással tekintett az erdészszakma, mivel a tölgyek 
térfoglalását féltette tőle. A többi erdőtársulásban egyértelműen a száműzendő fafajok 
közé tartozott, amelynek napjainkra meg is lett az eredménye. Megemlítendő, hogy kü-
lönösen a bokorerdők, mész- és melegkedvelő tölgyesek helyére korábban kiterjedten 
ültetett kultúr feketefenyvesek és kultúr erdeifenyvesek állományaiba – a nemkívána-
tosság ellenére – igyekezett visszaszivárogni a virágos kőris, mivel a két említett fenyőfaj 
állományai rossz egészségi állapotban vannak, pusztulnak (pl. Keszthelyi-hegység, Ba-
laton-felvidék).
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FELHASZNÁLÁSA

A faanyag műszaki tulajdonságai – a többi kőriséhez hasonlóan – kedvezőek, azonban kis 
fatömeghozama miatt iparilag nem hasznosítják. A fa méreti és alaki tulajdonságai is ked-
vezőtlenek, a görbe, erősen ágas törzs nehezen feldolgozható, manapság inkább tűzifaként 
értékesítik. Fáját korábban a bognáripar hasznosította, sarjait Dél-Európában szőlőkaró-
ként vagy gyümölcstámként értékesítik.

A virágos kőris mellett alkalmazott másik neve, a mannakőris utal arra, hogy ez a nö-
vény is szolgáltat mannát. Arról még ma is folyik a szakmai vita, hogy pontosan mi is 
az a bibliai manna. Mózes II. könyvében az alábbiakat olvashatjuk: „Reggel pedig harmat 
hullott a táborra körös-körül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borí-
tották a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izráel fiai, azt 
kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, 
hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. […] Izráel háza mannának nevezte 
el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézeskalácsé.” Ezek 
alapján arra következtethetünk, hogy a manna valójában valamely, a területen honos nö-
vényfaj édes nedve lehet, amely cseppekbe száradva azután a széllel szétterül a sivatagban. 
Egyesek szerint a mannatamariska (Tamarix mannifera), mások szerint a tevetövis (Alhagi 
maurorum) lehetett ez a növény. Ugyanakkor a botanikai munkásságáról is híres Lőw Im-
mánuel rabbi a manna forrását teljesen másként képzelte el, szerinte a Lecanora esculenta 
ehető zuzmófaj lehetett a manna. Ez a zuzmó Perzsia és Kisázsia területén honos, s óriási 
tömegben szállítja a szél kiszáradt telepeit.

Tény, hogy egyéb növényfajok is szolgáltatnak mannát. Így több eukaliptusz faj mellett a 
virágos kőris is, amelynek sima kérgén keresztül gyakran szívogat a mannakabóca (Cicada 
orni), s a szívás nyomán csordul ki az édes nedv. Ezt felismerve a XV. századtól Dél-Itáli-
ában, a XVII. századtól Szicíliában nagy területeken kezdték ültetni a virágos kőrist. 7–12 
éves korától fogva 20–30 éves korig a 8–10 cm átmérőjű törzseken júliusban és augusztus-
ban a kérgen bemetszéseket végeztek, amelyen keresztül barna váladék préselődött ki. Ez 
aztán a levegőn sárgásfehérré vált és megkeményedett, amelyet összegyűjtöttek. Mivel a 
manna vízoldékony, ezért e területeken őrt alkalmaztak, aki eső közeledtén megszólaltatta 
a mannaharangot, amely felszólításra gyorsan összegyűjtötték a mannát. A jó manna ke-
vés cukrot és legalább 75 % mannitot tartalmaz, ez édeskés ízű és kellemes méz illatú. Az 
így gyűjtött mannát köhögés ellen és enyhe hashajtónak használták. A mannitot cukorbe-
tegség esetén cukorhelyettesítő szerként is alkalmazzák.

Bartha Dénes
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Óriás szitakötő (Karl Csaba felvétele)

Az Év Rovara, az óriás szitakötő
A szitakötők a legősibb rovarrendek közé tartoznak. Korai elődeik, az ősszitakötők kb. 300 
millió éve, a felső-karbonban éltek. Lenyomatukat egyes kőzetek szinte teljes épségben 
megőrizték. Az óriás ősszitakötő (Meganeura monyi) a legnagyobb ismert fajuk volt, 
szárnyfesztávolsága elérte a 60–70 cm-t, így Európa valaha élt legnagyobb rovarának 
számít.

Az óriás szitakötő (Anax imperator) már a nyolcadik a „kiválasztottak sorában”: 2011-
ben a hétpettyes katica, míg tavaly, 2017-ben a nagy szarvasbogár lett az év rovara. Ta-
lán érdemes fölsorolnunk a többit is: imádkozó sáska, citromlepke, földi poszméh, nagy 
szentjánosbogár és mezei tücsök. A kiválasztás szempontjai többek között az ismertség, a 
könnyű felismerhetőség, a tetszetős megjelenés, a gyakoriság, esetleg az adott faj kultúr-
történeti vonatkozásai. Az alapvető cél persze minden esetben az, hogy hazánk egy-egy 
jellemző, esetleg védett rovarfaját megismertessük és megkedveltessük a nagyközönséggel.

A szitakötő szó nyelvünkben már régóta jelen van, eredetileg a szitát készítő mestert, a 
szitást jelentette. A régebbi korok embere által is jól ismert rovarra (a nyelvújítás előtt bo-
gárnak mondták) való alkalmazás hátterében a szitakötő szitára emlékeztető, jellegzetes 
szárnyerezete állhat. (Nem kizárt, hogy egyben tréfás utalás a foglalkozásra.)

Világszerte mintegy 6000 a ma ismert szitakötőfajok száma, zömük a trópusi területek 
lakója. Európában 143, Közép-Európában 84 fajuk él, ami az összes fajhoz képest kevésnek 
számít. A hazánkban élő 64 szitakötőből 22 faj törvényes védelem alatt áll, közülük öt fo-
kozottan védett, ez utóbbiak eszmei értéke 100 000 Ft. 

Az óriás szitakötő testhossza 68–84 mm, szárnyainak fesztávolsága 92–106 mm. Test-
hossza alapján a második legnagyobb fajunk, míg szárnyfelülete megközelíti a ritka he-
gyiszitakötő (Cordulegaster heros) méretét, amely Európa és egyben Magyarország legna-
gyobb szitakötője. A hím és nőstény közötti ivari kétalakúság elsősorban a színmintázat 
különbözőségében nyilvánul meg. Felülről nézve a hím potroha kék alapszínű, a nőstényé 
viszont zöld, vagy kékeszöld, ritkábban kék. A tor mindkét ivarnál egyszínű zöld, mintázat 
nélküli. Potrohuk hátoldalának közepén vastag, egybefüggő, csipkézett szélű, barnásfekete 
sáv húzódik végig.

A repülő életmód következtében a nagy-
szitakötők tora igen erőteljes, belsejében 
óriási légzsákok és hatalmas izomkötegek 
találhatók, amelyeknek a repülésben van 
szerepük. A szárnyak bonyolult módon 
kapcsolódnak a torhoz, aminek következté-
ben külön-külön is mozgathatók, így a szi-
takötők nemcsak a rovarokra általánosan 
jellemző repülési módra (azaz a szárnyak 
egyidejű emelésére és süllyesztésére) képe-
sek, hanem sokféle olyan manőverre, amely 
szinte páratlan az élővilágban. Ilyen többek 
között az egy helyben lebegés vagy a hátra-
felé repülés. 

A szitakötők kivétel nélkül ragadozók, 
csak élő állatokkal táplálkoznak, többnyire 
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a náluk kisebb testű rovarokkal. A nagyszitakötők, így az óriás szitakötő is a levegő akro-
batái, szúnyogokból, legyekből, böglyökből, lepkékből és más, repülő rovarokból álló zsák-
mányukat hosszabb-rövidebb légi hajsza során ejtik el. A kisebb rovarokat a levegőben, 
repülés közben fogyasztják el, a nagyobb zsákmánnyal a növényzetre, faágakra telepednek.

A zsákmány megszerzésében hatalmas, olykor szinte az egész fejüket beborító összetett 
szemüknek van kulcsszerepe. Észlelésük hatékonyságát a csaknem 360 fokos szögben el-
fordítható fejük tovább fokozza. Az összetett szem tíz-, húsz- esetleg harmincezer egység-
ből áll, és mozaikszerű képet állít elő a külvilágról. Biztos, hogy az így létrejövő kép számos 
tekintetben alatta marad az emberi szem által alkotott kép minőségének, viszont a mozgás 
érzékelésében a rovar sokkal többre képes. Előttünk ugyanis a villámgyorsan mozgó tár-
gyak összefolynak, míg a szitakötő szeme a századmásodperces vagy még rövidebb idejű 
változásokat is észleli. Ehhez még hozzátehetjük, hogy a szitakötők, és általában a rovarok 
a poláros fényt és a számunkra láthatatlan ultraibolya fénytartományt is érzékelik.

Az óriás szitakötő lárvája elsősorban állóvizekben él – a növényzetben gazdag tavak, 
víztározók, bányagödrök, kavicsbányatavak, halastavak, holtágak, csatornák és lassabban 
áramló vizek egyaránt megfelelnek a kifejlődéshez, de fontos neki a napsütés és a kellő-
képpen felmelegedő víz. A lárvák fejlődése gyors, általában egy év alatt végbemegy, de a 
folyamatos fejlődés miatt mindig lehet különböző korú lárvákat találni a tenyészőhelyeken. 
A lárvák többsége szinkronizáltan alakul át májusban, a nyár során azonban szeptemberig 
is megfigyelhetők lárvából kibújó egyedek. A kifejlett szitakötőket a legnagyobb számban 
májustól augusztusig lehet észlelni.

A kifejlett óriás szitakötők átlagos élettartama nagyjából egy hónap, vagy legfeljebb ket-
tő. Kevés madár tudja őket zsákmányul ejteni, szinte csak a kiválóan repülő kabasólyom 
(Falco subbuteo) és a gyurgyalag (Merops apiaster). A szitakötők szinkronizált, tömeges 
kikelésénél persze más madarak és békák is lakmározhatnak belőlük, már amennyiben a 
szitakötők a reggeli szürkületkor még nem repültek el pihenőhelyükről.

A tojásállapot többnyire csak néhány napig tart, olykor azonban elhúzódik, ilyenkor a 
rovar ebben az alakban is telel át. Az embrionális fejlődés végén a tojásból kibújó 1–2 mm-es 
féregszerű előlárva élete csak rövid ideig tart (percekig, néhány óráig, esetleg egy napig) és 
különösen azoknál a fajoknál van fontos szerepe, amelyek nem a vízbe, hanem a növények 
szöveteibe, talajba rakják tojásaikat. A lárvaállapot időtartama nagyon különböző, néhány 

hónap vagy akár több év is lehet, közben 
9–16 alkalommal vedlenek, és a vedlések 
után visszamarad a lárvabőr (exuvium). A 
vedlésekre azért van szükség, mivel a ro-
varok kültakarója kitinből épül fel, amely 
nem képes tágulni, így a folyamatosan 
növekvő lárva időről időre „kinövi régi 
ruháját”. A vedlések előrehaladtával a lár-
va fokozatosan egyre hasonlóbbá válik a 
kifejlett rovarhoz, az imágóhoz.

A szitakötők lárvái a vízi életmódhoz 
jól alkalmazkodott ragadozók. A nagy-
szitakötők esetében zömök testalkatúak 
és erőteljes felépítésűek, változatos alakú-
ak. Többnyire az alzaton sétálva keresik 
áldozatukat, vagy a növényeken várakoz-Óriás szitakötő lárvája (Tóth Sándor felvétele)
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va lesnek prédára. Fenyegetés esetén gyakran lendülnek ellentámadásba, vagy a potroh-
végükön található erős tüskéikkel védekeznek, esetleg fogóálarcuk bevetésével próbálnak 
ijesztőnek látszani. Bélkopoltyúval lélegeznek, nincsenek farlemezeik, így úszni sem tud-
nak. 

A szitakötőlárvák jellemző képlete az alsó ajak módosulása révén létrejött fogóálarc. A 
hosszú fogó nyugalmi helyzetben összehajtott állapotban van a fej alatt, a végén egymás 
felé mozgatható, erős, fogazott lemezek találhatók. A szerkezet a zsákmány megragadására 
és a száj felé továbbítására szolgál. A zsákmányt észlelő szitakötőlárva rendkívüli sebesség-
gel képes fogóálarcát előrelendíteni és áldozatát foglyul ejteni. A megfogás hatékonyságát 
növeli a végbélből kipréselt víz, mely a rakétaelv alapján nagy sebességgel előrehajtja a 
lárvát. A halálos szorításból szinte soha sincs menekvés, a szitakötők olykor fajtársaikat 
is megragadják és felfalják. Áldozataik többsége azért többnyire a vízben élő féreg, rák, 
rovarlárva vagy más kisebb vízi élőlény.

A nagyobb fajok kifejlett lárvái ebihalakat, sőt halivadékokat és kisebb halakat is képe-
sek zsákmányul ejteni. Kisebb vizekben az óriás szitakötő lárvája egyértelműen csúcsra-
gadozónak számít: az utolsó vedlés előtt álló, akár 6 centiméteres lárva, több mint 1 cm-re 
is kilendíthető fogóálarcával valóban félelmetes ragadozó. A szitakötőlárvák természetes 
ellenségei a ragadozó halakon kívül a rágójukból emésztőenzimet kibocsátó csíkbogárlár-
vák és a vízipoloskák.

Az utolsó vedlés időszaka alatt a szitakötő nagyon sérülékeny, és fokozottan ki van téve a 
ragadozók (főleg a békák és a madarak) támadásának. Erre a kényes folyamatra ezért késő 
este, éjszaka vagy kora hajnalban kerül sor. A lárva ilyenkor fölkapaszkodik egy vízből ki-
álló nádszálra vagy kőre, és igyekszik a víztől eltávolodni. Amikor kellő magasságban van, 
erősen megkapaszkodik, és pumpáló mozdulataival felhasítja szűkké vált lárvabőrét. A ha-
sadás a fejen indul és a potroh felé halad. Az imágó lassan kihúzza magát bőréből. Ilyenkor 
még alig hasonlít a kész szitakötőre, szárnyai apró csökevénynek látszanak. Éppen ezért 
szárnyereibe testfolyadékot pumpál, hogy a szárnya kifeszüljön. Órákat vesz igénybe ez a 
folyamat, a test jellegzetes színeinek megjelenése pedig napokig, sőt, inkább hetekig tart.

Szél Győző

Az Év Hala, a balin
A Magyar Haltani Társaság kezdeményezésére 2010 óta választják meg Az Év Halát Ma-
gyarországon. A meghirdetett választás során 2017. december 31-én déli 12.00 óráig lehetett 
leadni a voksokat a társaság elnöksége által kiválasztott három őshonos halfajra. 

A szavazás során összesen 5771 szavazat érkezett be. A harmadik helyen a voksok 29 szá-
zalékát kapó kövicsík (Barbatula barbatula) végzett. Ez a viszonylag kis termetű, megnyúlt, 
hengeres testű hal elsősorban a hegy- és dombvidéki vízfolyásaink gyakori lakója. Táplá-
lékát főként a mederfenéken élő parányi állatok, valamint szerves törmelék és növényi ré-
szek adják. Őshonos, védett fajunk, eszmei értéke tízezer forint. Hazánkban még gyakori, 
állományait elsősorban élőhelyeinek eltűnése veszélyeztetheti.

Második helyezett a szavazatok 33 százalékát begyűjtő domolykó (Squalius cephalus) lett. 
A domolykó Európa-szerte széles körben elterjedt halfaj. A Kárpát-medencében főként a 
kisebb vízfolyások középhegységi és dombvidéki szakaszán, a róla elnevezett domolykó-
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zónában gyakori, de előfordul a nagyobb folyóink gyorsabb szakaszain is. Fiatal korában 
elsősorban parányi planktonszervezetekkel és makrogerinctelenekkel táplálkozik, az idő-
sek azonban kifejezetten mindenevők, növényi anyagokkal, gerinctelen állatokkal, sőt ha-
lakkal, békákkal és kisemlősökkel is táplálkoznak. Kiváló sporthal, idehaza különösképp 

– pisztrángfajokban gazdag vizek ritkasága következtében – a műlegyező horgászok köré-
ben népszerű. Bár a vízszennyezéseket aránylag jól tűri, reofil (áramláskedvelő) faj lévén 
állományait elsősorban vizeink duzzasztása veszélyezteti. 

Viszonylag nagy előnnyel, a szavazatok 38 százalékával a balin (Leuciscus aspius) lett a 
2018-as év hala. A balin halfaunánk egyik különleges faja, ugyanis a zömmel békéshalakat 

magában foglaló pontyfé-
lék családjának egyedüli, 
kifejezetten halevő raga-
dozója. 

Teste izmos, megnyúlt, 
oldalról lapított. Félig fel-
ső állású szája a ragadozó 
életmód következtében 
kifejezetten nagy mére-
tű, hasítéka túlér a szem 
elülső vonalán. Alsó áll-
kapcsa felfelé ívelt, az ajka 
kampószerűen behajló, 
ami lehetővé teszi számá-
ra, hogy fogak hiányában 
is meg tudja ragadni a 

prédahalakat. Úszói szabályos felépítésűek, jellemző a mélyen bemetszett farokúszó, vala-
mint a mélyen beöblösödő farok alatti úszó. Testét viszonylag apró pikkelyek fedik. Az alsó 
úszói (a mell- és a hasúszók, valamint a farok alatti úszó) már fiatal korban is rózsaszínesek, 
a kifejlett példányoknál kifejezetten vörhenyesek. 

Európa vizeiben széles körben elterjedt halfaj, elterjedésének határát nyugaton az Elba 
folyó, keleten az Urál hegység alkotja. Legészakibb állományai Skandinávia déli részein 
fordulnak elő, déli elterjedési határa a Duna vízrendszere, de előfordul Kis-Ázsiában, vala-
mint a Kaszpi-tengerbe ömlő folyókban is. 

A balin elsősorban nagyobb vízfolyásainkban gyakori, de jelentős állományai élnek a 
nagyobb állóvizeinkben, mint például a Balatonban és a Tisza-tóban is. Ugyan jó alkal-
mazkodóképességű, amit bizonyít az is, hogy akár a félsós tengeröblökben is előfordul, de a 
víz tisztaságára érzékeny. A balin elsősorban a nyílt vízi régió lakója, itt keresi magányosan 
vagy kisebb csapatban a táplálékát, mely során zömmel a hasonló élettérben élő küszra-
jokból zsákmányol. Ahol gyakori, ott a nyári időszakban gyakran hangos a víz a küszöket 
kergető balinoktól. 

Ivarérettségét 3–4 éves korban éri el. Szaporodása rendszerint március közepétől május 
elejéig tart, ilyenkor az ivari hormonok megemelkedett koncentrációja következtében a hí-
mek testét nászkiütések, más néven dorozsmák fedik. A nőstények sóderes vagy homokos 
aljzatra rakják az ikrákat, amelyek száma 30 000–400 000 között változik. A lárvák kö-
rülbelül tíz nap alatt kelnek ki, s főként állati planktonszervezetekkel, például kerekesfér-
gekkel táplálkoznak. Később egyre nagyobb arányban fogyasztanak makrogerincteleneket, 
kizárólagos halfogyasztásra kb. a második életévük megkezdésekor térnek át. 

A balin (Sallai Zoltán felvétele)
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A balin viszonylag hosszú életű és jelentős testnagyságot elérő halfajunk, a jól fejlett 
példányainak hossza 50–60 cm, de kivételesen az egy métert is elérheti. A magyarországi 
horgászrekord 10,54 kg, amely példányt 1991-ben a Lázbérci-tározóból fogták ki.

Hazánkban 2016. január 1-jétől megszűnt a természetesvízi halászat, ám a balin azelőtt 
sem játszott nagy szerepet a halászok zsákmányában. Ennek ellenére a horgászok köré-
ben igen népszerű, ugyanis kiváló sporthal. Elsősorban pergető és műlegyező módszerek-
kel fogható, de például ősszel gyakran rajta vész a más ragadozóhalak számára felkínált 
élőhallal csalizott készségeken is. Mint valamennyi horgászatilag jelentős halunkat, így a 
balint is különféle korlátozások védik. Tilalmi ideje március 1-jétől április 30-ig tart, ezen 
időszak alatt tilos a balin fogása. Az ettől eltérő időszakban naponta maximum 3 db, leg-
alább 40 cm-es testhosszt elérő példány fogható ki. Azonban fontos megjegyezni, hogy 
utóbbi a hal standard testhosszára vonatkozik, amelyet a fejcsúcstól a farokúszó kezdetéig 
mérünk. Húsa szálkás, s ugyan minősége alulmarad a klasszikus ragadozóhalakétól (pl. 
süllő, harcsa, csuka), megfelelő elkészítési módszerekkel (pl. bő olajban kisütött, bőrén 
irdalt filéként) rendkívül ízletes is lehet.

Tógazdasági termelése és a mesterséges szaporításból történő telepítése elenyésző, így a 
horgászok által kifogott példányok utánpótlása szinte teljes mértékben a természetes sza-
porulatra hárul. Ma még gyakori halunk a balin, de hogy ez így is maradjon, kifejezetten 
ügyelnünk kell vizeink tisztaságára, a természetes ívóhelyek fennmaradására, valamint az 
állományok bölcs hasznosítására.

Antal László–Nyeste Krisztián

Az Év Madara, a vándorsólyom
A vándorsólyom (Falco peregrinus) – legalábbis a madárvilág tagjait tekintve – egyike a 
legmegkapóbb természeti jelenségeknek. Olyan attraktív ragadozó, amely már puszta 
megjelenésével lenyűgözi az embert. Nem véletlen, hogy az emberi mohóság (a kor mező-
gazdasági technológiájával karöltve) fél évszázada egy csapásra eltüntette a hazai égboltról 
ezt a különleges madarat.

A vándorsólyom – az Antarktisz kivételével – a Föld összes kontinensén rendszeresen 
előfordul és költ. Mivel az élőhelyek tekintetében sem válogatós, így nem véletlen hogy 
számos (a kutatók szerint összesen 19) alfaja alakult ki. Hazánkban a törzsalak (azaz a 
F. peregrinus peregrinus) előfordulása jellemző, de emellett a nagy testű, világos színeze-
tű, északi elterjedésű F. p. calidus jelentkezik szórványosan a téli időszakban. Különleges 
ritkaságként könyvelhető el a – hozzánk legközelebb a Balkánon fészkelő, kis termetű és 
sötét téglavörös színezetű – F. p. brookei alfaj, amit eddig csak néhány esetben figyeltek 
meg Magyarországon.

A hazánkban korábban is csekély számban fészkelő vándorokra nagyon kedvezőtlen ha-
tással volt a DDT nevű rovarölő szer, amelynek növényvédelemi célú széles körű alkalma-
zása – mint később erre fény derült – katasztrofális helyzetet okozott a táplálkozási hálózat 
felső szintjén álló élőlények körében. Bár e szer felfedezése anno Nobel-díjat érdemelt, a vi-
lágon elsőként Magyarországon került betiltásra az 1960-as évek végén. Ez a méreg ugyanis 
felhalmozódik a szervezetben (emberekben mind a mai napig kimutatható!) és számos 
problémát okoz a szervrendszerben. Éppen a különböző ragadozómadarak – köztük a ván-
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dorsólyom – szaporodási eredményének nagy-
arányú csökkenése irányította rá a figyelmet e 
szerre, amiről később kiderült, hogy rákkeltő 
és nemzőképtelenséget, ill. születési rendelle-
nességeket okoz.

Mindez persze viszonylag lassú folyamat 
volt, miközben a vándorsólymok maroknyi 
állományát egyéb hatások is sújtották. Főként 
az I. világháború táján a híradásokat szállító 
postagalambok védelme érdekében szó sze-
rint irtották a sólymokat. Később a ritka fajok 
fennmaradását kiemelten nehezítő magáncélú 
és intézmények számára készülő tojásgyűjte-
mények okoztak érzékeny problémákat, s ezt 
tetézte a solymászati hasznosításból fakadó 
fiókagyűjtés. Nem csoda hát, hogy a vándorsó-
lyom – amely pedig egy világszerte széles kör-
ben elterjedt, kozmopolita faj – alig ötven éve 
(1964-es utolsó, bükki költése után) kikerült a 
hazai költőfajok köréből.

Időközben azonban kedvező irányú folya-
matok is megindultak kontinensünkön, pél-
dául a DDT már említett betiltása vagy a ter-
mészetvédelmi és ezen belül madárvédelmi 
törekvések erősödése, amely a fajok elvi (jogi) 
és konkrét (élőhelyfejlesztések, fészekőrzések 
stb.) védelmével járt. Mindez a vándorsólyom 
elterjedésének változását is magával hozta: a 
faj fokozatosan kezdte visszahódítani a koráb-
ban lakott térségeket. A környező országokban 

– főként a Kárpátok peremén – fészkelő állo-
mány erősödésével várható volt hazai újrate-
lepülése is, amely aztán végül 1997-ben követ-
kezett be a Dunakanyar térségben, majd indult 
be a következő évben. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) éppen e 
20 éves évforduló okán választotta Az Év Ma-
darául a vándorsólymot a 2018-as évben.

Az első, egyedi fészekőrzéssel biztosított, majdhogynem „dédelgetett” költések után 
hamar kiderült, hogy a vándorok tudnak vigyázni magukra. Mivel alapvetően kedvelik 
a sziklás környezetet, az alföldről a hegyekbe szorult síkvidéki rokon, a kerecsensólyom 
(Falco cherrug) által korábban használt, de elhagyott (sokszor mesterségesen kialakított 
vagy megerősített) sziklapárkányokat egyre-másra belakták. Míg a kerecsenek több eset-
ben kénytelenek voltak megosztani a költőhelyet a tojásokra veszélyt jelentő, igen intelli-
gens hollóval (Corvus corax), addig a vándor ezt a potenciális tojásrablót egyszerűen nem 
hagyja megtelepedni a környéken. Igen aktívan támadva védi a fészkelőhely légterét min-
den egyéb fajtól, így messze sikeresebb lehet a költése is.

Fiatal tollruhájú vándorsólyom köröz 
a fészkelőhely környékén 
(Selmeczi Kovács Ádám felvételei)

Öreg tollazatú vándorsólyom pihen 
fészkelőhelye közelében
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Mindezt látványos állományemelkedése mutatja: az újratelepülést követő húsz év alatt 
felívelt az állomány, amely mára eléri a negyven költőpárt. Ugyancsak beszédes adat a 
kirepült fiókák számbeli alakulása: míg ez 1997-ben mindössze 2 példány volt, addig tíz év 
múlva 26, míg a tavalyi évben már 102 fiatal sólyom hagyta el sikerrel szülőhelyét!

A vándorok a világ leggyorsabb madarai. Bár kell ehhez némi turpisság, az előkelő cím 
nem túlzás. Európában ezek a nagy testű sólymok kizárólag repülő madarakkal (legfő-
képpen galambokkal és seregélyekkel) táplálkoznak, amelyeket sokszor igen magasról zu-
hanva ejtenek el. A vadász ilyenkor összezárt szárnyakkal, meredek szögben, zuhanórepü-
lésben támad, amelyet rövid, erőteljes csapásokkal gyorsít fel. A mérések tanúsága szerint 
ilyenkor a sólyom sebessége elérheti a 400 km/órát is! (A turpisság tehát abban rejlik, hogy 
nem aktív repülésről van szó, bár ez mit sem változtat az eredményeken.) Zsákmányát 
kisebb sebességnél egyszerűen megragadja, míg nagyobb sebesség esetén ütést mérve vagy 
hátrafeszített, borotvaéles hátsó karmával végighasítva a hátat, eltöri a gerincét.

A vándorsólyom – legtöbb rokonához hasonlóan – nem épít fészket, hanem más raga-
dozók elhagyott fészkébe, sziklapárkányok üregeibe vagy akár épületek tornyaiba rakják 
tojásaikat.

Az északi területek tundráin, ahol sem fák, sem pedig sziklás élőhelyek nem találhatók 
nagy bőségben, akár a csupasz földön is képes fészkelni, ami hazai szemmel meglehetősen 
meghökkentő látvány, bár ez a stratégia más ragadozóknál (pl. hóbagoly, gatyás ölyv) ál-
talánosan elterjedt, sőt, számos más talajon fészkelő madárfaj – amely alapvetően ezek 
zsákmánya – is a közelben telepszik meg. Ezzel két legyet ütnek egy csapásra: más (akár 
szőrmés) ragadozókkal szemben védettekké válnak, míg a látszólagos „öngyilkosokra” a 
fészke közelében egy ragadozó sem vadászik, hiszen a lakhely közelében semmi szükség 
sincs a feltűnősködésre… 

A vándorsólyom a legmagasabb hazai védelmi kategóriába, a fokozottan védett állatfa-
jok körébe tartozik, egy példányának (legyen is az bármilyen fejlődési – tehát tojás, fióka 
vagy kifejlett madár – alakban) természetvédelmi értéke ötszázezer forint. 

Persze nem mindenki örül a vándorsólyomnak. Mivel előszeretettel zsákmányol galam-
bokat, a hegylábi fészkelőhelyeken élő galambtartók, galambászok rémülettel veszik tudo-
másul egyre fokozódó jelenlétét.

Érdekességként könyvelhető el, hogy az ezredforduló táján egy tojó vándorsólyom jelent 
meg a budapesti Szent István-bazilikán, amelyet a helyi madarászok Pirinek kereszteltek 
el. Kis ügyeskedéssel sikerült a lábán lévő gyűrű alapján megállapítani, hogy az egyik pi-
lisi fészekből származik, ahol 1999-ben kelt. Ez a madár minden évben itt telelt; általában 
szeptemberben költözött a tornyok közé, majd egészen kora tavaszig maradt. Sokan meg-
figyelhették ez idő alatt az oszlopfőkön pihenő sólymot, amely sokszor még az éjszakai 
világításban is zavartalanul mozgott a területen. 

Piri ihletőleg hatott korunk jeles természetillusztrátorára, Kókay Szabolcsra, aki több 
grafikát és akrilfestményt is készített róla, amelyekkel rangos nemzetközi – pl. az angol 
British Birds és az amerikai Leigh Yawkey Woodson Art Museum által indított – pályáza-
tokon is sikerrel szerepelt. Ám hiába telepítettek a ragadozóvédelemmel foglalkozó szak-
emberek költőládát az egyik toronyba, Piri nem állt párba és sajnos 2005 után többé nem 
is jelent meg a bazilikánál.

Bár az épületeken költő vándorsólymok nem ritkák, s hazánkban is szinte minden na-
gyobb városban előfordulnak rendszeresen telelő példányok, eleddig épületen lévő sikeres 
költésére hazánkban nem volt példa.

Selmeczi Kovács Ádám


