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A TÍZEZRES 
HÁTOLDALA:
ESZTERGOM 
„Christus vincit, Christus regnat, Christus im-
perat!” Az orgonával kísért énekkar hangja
pattanásig feszíti a kupolaboltozatot. Egy
falusi kistemplomot kétszázan is csordultig
megtöltenének. Ám itt, a székesegyházban
még a papszentelésére összegyűlt ezrek sem
tűnnek többnek, mint egy földre terített élő
szőnyeg. Az erőt és igazságot hirdető tér 
éppúgy szól a hívek közti egyenlőségről, mint
az egyházszervezet hierarchiájáról. A száz -
méteres kupolához viszonyítva szinte mind-
 egy, ki magas, ki alacsony, kövér vagy
sovány, gyenge vagy erős. De nem mind egy,
ki hol foglalhat helyet

SZÖVEG ÉS KÉP: TAMÁSKA MÁTÉ 

A papszentelés a szülőknek kicsit olyan, mint az es-
küvő. A gyerek felnőtt, kirepült. De az egyházfik la-
kodalma csendes, nincsenek pajzán tréfák, nem szól
zene, nincs éjszakába nyúló tivornya sem. Így hát a
rokonság hamar szétszéled, s ha már itt van, végigjárja
a város műemlékeit. Az esztergomi sétáknak osz-
tálykirándulás-hangulata van: Balassi és Babits, Géza
fejedelem és Szent István király, az emelt szintű érett-
ségihez nem árt tudni Vitéz Jánosról sem. Hanyag-
ságra nincs idő, szigorú sietség és szervezettség szük-
séges ahhoz, hogy egyetlen csodáról se maradjunk le.

PÁRKÁNY LEGSZEBB RÉSZE ESZTERGOM
A túlpartról világosan kirajzolódik a Várhegy 
szigetszerû kiemelkedése, illetve a feltárt 
középkori vár roppant kiterjedése (fent)

BÁR ÚGY TÛNHET, ÖREGSZIK A TELEPÜLÉS, 
a 65 év felettiek 16 százalék körüli aránya
országos összevetetésben mégis alacsony-
nak mondható
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Szépasszony
Pedig Esztergom alapvetően szelíd, ráérős város. Itt
van máris a neve, ami persze csak a boldog tudatla-
noknak szépen csengő női név. Legvalószínűbb,
hogy a latin Ister (Duna) és a régi magyarban cso-
mópontot is jelentő gomb összetételből ered, de
van, aki a Garam folyóra, mások a szláv grádra
(erősség, város) esküsznek, sőt a szlavisztika igazi
elkötelezettjei a sztregomj (vigyázni) igét vélik ki-
hallani. A turkológusok ugyanitt estrogin küpe (bőr-
páncél) és a strgun (tímár) párosításokkal pró bálkoz-
nak. Azért én az Esztert is kihallom... 

Nőiességére más is felfigyelt. Bánlaky Pál, a 80-
as évek szociológus-szociográfus nemzedékének
tagja egyenesen „fátyolos, hűvös-hívó szépasz-
szonynak” nevezte. Ez a Város (merthogy az igazi
lokálpatrióták, illetve akik annak akarnak látszani,
nagybetűvel írják) lenyűgöző, de tartózkodó, élő-
ben is úgy hat ránk, mint egy Szűz Mária-festmény
a Duna felett. De Esztergom egyben végtelenül
profán is. Ha mást nem mondunk, itt termel 
hazánk egyik első óriásmultija, amelynek olyan 
fülbemászó szlogeneket köszönhetünk, mint a 
„miautónk” meg az autó „motorja az ember”. 
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A Szent Város 

A bazilika – méretéből adódóan – messziről, sőt
igen messziről is kivehető. A Börzsönyben kirándu-
lók vagy odaát, a pozsonyi vasúton haladók elsőként
pillantják meg. Sokszor tűnhet úgy, egymagában
áll, város sincs körülötte, amiben van valami szim-
bolikus tartalom is. Az érsekség a magyar katoliciz-
mus szent helye, amely történetesen Esztergomban
található, de lehetett volna Kalocsán is. (Vagy ma-
radhatott volna Nagyszombatban, ahová a török
elől menekült az egyházi közigazgatás.) 

A török kézre került Esztergom még jó ideig őrizte
hajdani fényének építészeti hagyatékát: „Usztrurgum
vára híres, páratlan város. A saturnusig érő, szilárd
alapra épített templomok és zárdák vannak benne,
amelyek a tévelygő imaházai és a Messiás hitén való
ulemák (iszlám vallástudós) tartózkodási helyei.” A
végvári zónába került város azonban a 18. század ele-
jén már romhalmaz. A legtöbb helyen még az utcák
vonalát is újra kellett mérni. A reformkorban neki-
láttak a mai bazilika építésének, amely részeként a kö-
zépkori „Szép Templom” (Szt. Adalbert-székesegyház)
és a vár maradványait a földbe döngölték. Végül a vá-
rosképből eltűnt középkort az 1930-as évektől régé-
szek, művészettörténészek és építészek alkották újra,
sajátos múzeumi modorban, töredékes valóságként.
Talán innen ered az elsőre kissé hűvös, néhol szinte
mesterkélt hangulat, amelyen mindenkinek át kell es-
nie, mielőtt a kisvárosias Esztergomhoz közelebb ér. 

DZSÁMI A BAZILIKA LÁBÁNÁL
A török kort a magyar művelődéstörténet a
pusztulás időszakaként tárja elénk. Az ál-
landó háborúk bizonyára okot adnak erre a
képre, azonban egyre több feltárás jelzi,
hogy a törökök hajlandóak voltak szépeket is
építeni. A harcokat túlélt dzsámikat és mina-
reteket csak az 1700-as évek újjáépítése ik-
tatta ki a városképekből. Nem volt ez más-
ként Esztergomban sem. 

A Duna-parton emelkedő Özicseli Hadzsi
Ibrahim-dzsámit előbb magtárnak, majd
hosszú időn át lakóháznak használták. Álla-
pota leromlott. A rendszerváltás után Karl
Rosenberg vállalkozó vásárolta meg, aki ere-
detileg szállodát kívánt építeni. Végül Mezős
Tamás műemléki tervezőnek köszönhetően
dzsámi lett belőle, és egy Pro Cultura Hun-
garica-díj, amelyet a befektető az értékmentő
munka támogatásáért kapott. 

A dzsámit leginkább ablakainak törökös
formája emeli ki az utcaképből, illetve a du-
nai oldalon magasodó „félbetört” minaret –
amely az épületegyüttes legjellegzetesebb
eleme. A dzsámival újabb „leg”-et tudhat ma-
gáénak Esztergom: itt található a Duna
mente legészakibb oszmán-török építészeti
emléke.

A VÍZIVÁROS KANYARULATAI 
A KÖZÉPKORIG NYÚLNAK VISSZA, 
miközben a mai Esztergom nagyobbik része 
a törökkel vívott harcokban olyannyira elpusztult, 
hogy még az utcákat is újra kellett mérni (jobbra fent)

A HÚSZAS ÉVEK VÉGÉN ELKÉSZÜLT 
VÁRMEGYEI BÉRPALOTA 
a párkányi városkapuban áll. (Neo)barokkos
eleganciáját Wälder Gyulának, a Horthy-korszak 
legemblematikusabb építészének köszönheti (jobbra lent)

ÖZICSELI HADZSI IBRAHIM DZSÁMIJA
ólomtetejû, festett deszkamennyezetû, nagy 
térfogatú, téglaminaretes, magas és új építkezésû 
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A büntetett város 
A Várhegy a maga világraszóló műemlékeivel volta-
képpen maga a Város. Mindaz, ami körülötte van,
már csak a kisbetűs város, kedves, vidékies hangulatú
házakkal. Mikor 1895-ben létrejött a mai Eszter-
gom, ahhoz a királyi városon és a Vízivároson túl a
falusias Szenttamás és Szentgyörgymező is csatlako-
zott. Vasúti fővonal és gyáripar híján már akkor sejt-
hető volt, hogy a növekedés tartalékai ezzel ki is me-
rültek. Csendes hivatali városkaként élte tovább
hétköznapjait, egészen a 20. század közepéig, mikor
is a földindulásszerű változások közepette úgy tűnt,
faluvá változik. A magyar katolicizmus szimbólu-
maként túl sok lelki tartalommal bírt ahhoz, hogy a
kommunista hatalomátvétel beérje a máshol is szo-
kásos államosításokkal. A 70-es évek finoman rend-
szerkritikus visszatekintésében ezt így fogalmazták

meg: „A felszabadulás után sokáig úgy látszott, hogy
a város nem találja meg helyét az ország nagyarányú
gazdasági fellendülésében.” Ma már könnyen leír-
ható: a klerikális fellegvárnak bűnhődnie kellett! Rá-
kosi állítólag a bazilikát is le akarta romboltatni, és
köveit beépíttette volna a már akkor is tervezgetett
bős-nagymarosi vízlépcső gátrendszerébe. Szeren-
csére kellően gyenge volt az ország, hogy ilyen mun-
kát megvalósítson. Maradt az átszervezési láz. Ko-
márom-Esztergom megye nevéből elhagyták a „rossz
emlékű” Esztergomot, a megyeszékhelyet Tatabá-
nyára helyezték, a járás hivatalos központja a bá-
nyász-öntudatú Dorog lett. Reggelente tanácsvona-
tok vitték a hivatalnokokat az új központokba.
Felmerült a névváltoztatás ötlete is, Dózsavárosra, de
a politikai perek dömpingjében végül ez elmaradt.
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A HETVENES ÉVEKBEN 
„RENDEZETT” RÁKÓCZI TÉR 
iskolapéldája annak, hogy egyetlen
központi terület átalakításával 
a városkép történeti egysége a káoszig
felbontható 

A BAZILIKÁVAL SZEMBEN 
TALÁLHATÓ BÉKE TÉRI 
lakótelep nemcsak békét 
sugárzóan csendes, de meglepôen 
ötletes is, mint azt a pincesorra 
emlékeztetô garázsok is mutatják 

A MÁRIA VALÉRIA HÍD 
MINDEN BIZONNYAL A LEGSZEBB 
NEVET VISELÔ DUNA-HIDUNK 
A párkányi lakótelep azonban 
mintha antitézise lenne 
a történeti Esztergomnak 

A 60-as évek iparfejlesztési politikája azonban újra felfedezte
magának Esztergomot. Ezt paradox módon éppen annak köszön-
hette, hogy az 50-es években nem kapott ipart. Az erősen szennye-
zett dorogi szénmedence munkásainak egy része a jó levegőjű Esz-
tergomban kapott lakást. Az 50-es évek után másodszor állt elő az
a furcsa helyzet, hogy az emberek nem a környező vidékről ingáz-
tak a régió történetileg adott központi településére, hanem fordítva. 
A városba költöző ezrek révén lassanként átalakult a város hagyo-
mányos értékrendje is. Az akkoriban kiadott Panoráma útikönyv
megállapítását azóta szociológiai vizsgálatok is megerősítették: 
„Az egyház egykori fellegvára ma bányászok, ipari munkások és ta-
nulók városa.” Számszerűen mindez azt jelentette, hogy az 1990-es
években a városlakók 40 százaléka bevándoroló, új esztergomi volt. 
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A befejezetlen város 

A rendszerváltás egyik napról a másikra rehabilitálta
Esztergom múltját, és megnyitotta az utak az újjá-
születés előtt is. 1990-ben a bennfentesek már tudni
vélték, hogy gyorsvasút fogja összekötni a várost Bu-
dapesttel, a visszakapott kanonoki épületekben pedig
egy katolikus egyetem pompás szemináriumi termei
kapnak majd helyet. A magyar Oxfordból végül any-
nyi valósult meg, hogy az egyház átvette a tanító-
képzőt, a kanonoksoron pedig oktatási központ nyi-
totta meg kapuit. 

Egyházi egyetemi város nem lett Esztergomból,
de fürdőváros annál inkább. Alig ugrásnyira a 
pati nás strandfürdőtől, 2005-ben adták át a Finta
József tervezte élményfürdőt. Az Esztergom–Pár-
kány-várospárnak ez a harmadik fürdője. Most ne
kérdezzük, hogy szakmailag égetően szükség volt-e
rá, s hogy éppen ilyen méretű épület hiányzott-e a
városképből?!… Mindenesetre szerencsés időben
született, mert befejezték. Nem úgy, mint a vele át-
ellenben évek óta szürkén hullámzó betoncsontvá-
zakat. Esztergom az elmúlt években nemcsak csődbe
ment, de látványosan tette ezt. Kevésen múlt, hogy
ugyanolyan sötétségbe nem burkolózott, mint annak
idején az átkosban, amikor a villanyoszlopokat ki -
ütötték az „erre rendszeresített orosz teherautók.” 

A teherautós-legendát Onagy Zoltánnál olvas-
tam, aki különös könyvet szerkesztett Esztergomról.
Ebben 56 kortárs író jegyezte fel élményeit a városról,
nem kevesen közülük a párkányi söröket is ide értve.
Főként a fővárosiak szemében a túlpart úgy tűnik fel,
mint valami hatalmas csapszék, ahol számolatlanul
habzik a megcsehesedett szlovák sörkultúra. Úgy tű-

NEMCSAK A ZLÁTYI BÁZSÁNT TESZI, 
hogy a párkányi Fô utcát néhol már szürreálisan 
elrendezett kiállítótárnak érzékeljük, amelyben egymás
mellé helyezték a régi, poros, falusias hangulatot, 
a szocialista határváros puritán fegyelmét és a 2001-es
hídnyitás utáni posztmodern szépítkezési vágyat

„AZ ÁTLAGSZEMLÉLÔ CSAK ÖT LEDÉR NÔALAKOT LÁT”
— írja egyik kritikusa Párkányi-Raab Péter 
Ister-kútjáról, amely valójában a város névadó 
folyójának, a Dunának a szimbóluma, és szûk 
egy évtizede része a történeti Széchenyi térnek 



nik, hogy a híd 2001-es megnyitása óta sokkal nagyobb változások zaj-
lottak az alig tízezres Párkányban, mint Esztergomban. A Fő utcát fal-
tól falig érő viacolor szín- és formakavalkád borítja, nem hiányzik a szö-
kőkút sem. Aki látta a húsz évvel ezelőtti Párkányt, emlékszik a hídfő
rántottsajtszagú söntésére, bizonyára elámul a változásokon. Én leg-
alábbis elámultam. Egyvalami azonban örök: Párkányba azért érdemes
átmenni, hogy finom söröket kortyolva még egyszer megnézzük Esz-
tergomot, amint méltóságteljesen a Duna fölé emelkedik.  

A hídon ezerszámra átgördülő autók és buszok zöme számára
mindez a mindennapok része. Nekik nem a látkép maga, hanem an-
nak tízezresek hátoldalán felbukkanó másolata a fő motiváció. Ha hi-
hetünk az interneten közzétett adatoknak, Esztergom legnagyobb
gyárának, a Suzukinak 6000 fős alkalmazotti gárdájából 40 százalék
szlovákiai. Azt már Vályi András kutatásaiból tudjuk, hogy abszolút
többségük egyben magyar nemzetiségű is. A gyár alapterülete akkora,
hogy elférne benne az egész történeti óváros. Bár a 2014-es nem a leg-
jobb esztendő volt, a 150 000 legyártott autó alig 30 000 lakosra ve-
títve jól érzékelteti a város és gyárának léptékkülönbségét. 

A gyárban állítólag gondok vannak a szakszervezeti érdekképvise-
lettel, de az ott dolgozók vagányul fizetnek a strandfürdő büféjében, sőt
a „zöld dobozba” (élményfürdő) is el-ellátogatnak. De munkanap fe-
gyelmezetten masíroznak a szalag felé, útjukat buzdító feliratok kísé-
rik: „Kicsi, kevés, könnyű, szép!”, „Nyitott szemmel / mindent újra el-
lenőrizve / érjük el céljainkat!”. Néhány perc, és a műszak beáll, fejét
lehajtva egyszerre mozdul, mint mikor a hívek a krédót mondják. 

A KÁLVÁRIA — NEVE ELLENÉRE 
— KELLEMES HELY 
Az 1990-es évekig 
a rendszerkritika megtûrt 
helyei voltak a pinceszerek,
ám azóta elcsendesedtek. 
Az utóbb években a szerény
présházakat hivalkodó családi
házak váltják fel 

Az írás az NKA által támogatott, 
a „Dunai városok településképe 
— épületszociográfiai sorozat” része

A háttér-kutatómunka az OTKA által 
támogatott „Kettéosztott városok 
tér- és társadalomszerkezete” címû
projekt részeként valósult meg



A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány és A Földgömb magazin
Vámbéry Ármin szavaival — s egyben saját mottójával — immár nyolcadszor
hirdet vetélkedôt középiskolás diákok számára. A versenyre jelentkezhet
bármely magyarországi és határon túli közép iskola kétfôs csapata.
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat

A verseny alapvetôen az általános és középiskolai tananyagra, 
aktuális hírekre és az általános mûveltségre épít. 
A verseny kiemelt témaköre: AUSZTRÁLIA, ÓCEÁNIA ÉS AZ ANTARKTISZ
(A kontinensek felfedezésének története, természeti, gazdasági-társadalmi
és kulturális földrajza, világhírû — a térségekhez kötôdô — emberek stb.)
A Földgömb expedíciós csapatának az Atacama—Ojos del Salado térsé-
gében történô kutatásai, kalandjai, megadott írások alapján.
Külön hangsúlyt kapnak a lapunkban megjelent és általunk kijelölt 
cikkek, írások.

A verseny három fordulóból áll: 
Az elôdöntôre 2016. február 17-én (szerdán) 15—17 óra között kerül sor. 
A középdöntô és a döntô a Bonyhádi Petôfi Sándor Evangélikus 
Gimnáziumban kerül megrendezésre, 2016. március 18—19-én. 

A nyertesek és felkészítô tanáraik értékes nyereményekkel gazdagodhat-
nak A Földgömb, az Eupolisz Utazási Iroda és az STA Travel jóvoltából. 
De a döntôrôl senki sem mehet haza üres kézzel! 

Nevezési határidô: 
2016. FEBRUÁR 8. 
Nevezni lehet a 
verseny.afoldgomb.hu oldalon, 
illetve a (06-1) 231-4040 
telefonszámon!
A RÉSZLETEKRÔL 
A FÖLDRAJZVERSENY HONLAPJÁN 
OLVASHATNAK: 
verseny.afoldgomb.hu

(A 2000 Ft-os nevezési díjat átutalással vagy 
csekken kell befizetni legkésôbb február 10-ig. 
A versenyen csak a nevezési díjat határidôre 
befizetôk vehetnek részt!)

Támogatóink:

A 2015-ös VII. Földgömb Nemzetközi
Középiskolai Földrajzverseny 
gyõztesei EGY BALTI KÖRÚTON 
vehettek részt

A 2015. ÉVI VERSENY GYÔZTESEINEK
A FELFEDEZÔK NAPJÁN TÖRÖK ÁDÁM,
AZ MTA FÔTITKÁRA IS GRATULÁLT
A képen a szegedi Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnázium gyôztes 
csapata: Kovács Kristóf, 
Szajbély Zsigmond és a felkészítô
tanárok: Szôllôsy László 
és Szôllôsyné Pálfi Melinda

„Ésszel járom be a Földet!”



Karancsi Zoltán (1964) geográfus, 
a Szegedi Tudományegyetem JGYPK
Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékének
egyetemi docense. Kedvenc kutatási
területei a táj- és környezetesztétika, a
geomorfológia, valamint az ember kör -
nyezetátalakító tevékenységének vizs-
gálata

Karátson Dávid (1964) az ELTE Ter-
mészetföldrajzi Tanszékének vezetője,
egyetemi tanár. Szakterülete a vulka-
nológia, vulkánmorfológia. A Kárpá-
toktól az Andokig számos tűzhányó vizs-
gálatában vesz részt. Szakmai irányítása
mellett valósult meg a Kemenes Vulkán-
park kiállítása www.seashepherd.org

Ladányi Tamás (1972) asztrofotós, 
tanár, a „The World At Night” nem-
zetközi elit fotográfusszervezet tagja.
Munkájában a csillagászat és a földrajz
kapcsolatának megjelení tésére fóku-
szál, művészeti aspek tusból és tudomá-
nyos is  meret terjesztés céljából

Sain Mátyás (1972) térségfejlesztő, ko-
rábban a VÁTI, jelenleg a Lechner Tu-
dásközpont tervezőjeként 1999 óta
foglalkozik vidékfejlesztéssel, terület-
fejlesztéssel, közösségi tervezéssel, a fel-
zárkóztató programok térségfejlesztési
vonatkozásaival 

Tamáska Máté (1976) szociológus,
szociográfus, a váci Apor Vilmos Kato-
likus Főiskola oktatója. Érdeklődésének
középpontjában a társadalom és az
épített környezet kölcsönhatása áll.
Aktuális munkáiban a Duna tele pü lés képi
helyzetét vizsgálja a Bécs és Budapest
közötti szakaszon

Tiner Tibor (1954) közgazdász-geog-
ráfus, közel két évtizede gyűjti a Kárpát-
medencén kívüli magyar kötődésű 
európai emlékhelyeket, emlékeket, kü-
lönös tekintettel a magyar vonatkozá-
sú történelmi és kulturális értékekre

Trupka Zoltán (1966) tudományos
újságíró, a Magyar Asztronautikai Társaság
és a Tudományos Újságírók Klubjának 
elnökségi tagja. 1996 és 2012 között a 
Magyar Csillagászati Egyesület elnökségi  tag-
ja is volt. Tudományos újságírói tevékeny -
ségé ért 2008-ban Hevesi Endre-díjat kapott

Borzsák Sarolta (1975) geográfus,
hidrológus, szabadúszóként különböző
természet- és környezetvédelmi projek-
tekben dogozik. Barlangkutatással több
mint 25 éve foglalkozik, a hazai kutatá-
sokat támogató Karszt és Barlang
Alapítvány Kuratóriumának tagja

Bottlik Zsolt (1966) geográfus, az ELTE
Földrajz- és Föld tu do má nyi Intézetének
tanszékvezető docense. Kutatási területe
az etnikai földrajz, valamint Kö zép- és
Délkelet-Európa or szá gainak re gio nális
földrajza. Az ELTE Etnikai Földrajzi
Műhelyének alapítója

Egri Csaba (1975) barlangkutató, a
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társu-
lat tagja. A magyar természetvédelem hi-
vatalos szervezetén belül a barlangok mint
élettelen természeti értékek megóvásával
foglalkozik. Szabadidejében is szívesen
száll alá, hogy 3-dimenziós felvételeket
készítsen itthon és külföldön egyaránt –
www.caverna.hu

Farkas Alexandra (1988) az ELTE
Környezetoptika Laboratóriumának dok-
torandusza és az MTA Ökológiai Ku-
tatóközpont Duna-kutató Inté ze tének
kutatója. 10 éve foglalkozik légkör -
optikai jelenségek vizsgálatával

Francsics László (1984) építész mér -
nök, fotográfus, egyetemi oktató, a
Magyar Csillagászati Egye sü let tagja.
Csillagászati kép    rögzítéssel 2003 óta
foglalkozik, szakterülete az asztro fi zi kai
ér de kességek esztétikus bemutatása. A
hazai asztrofotós-mozgalom egyik fő
szervezője

Jakab Gusztáv (1975) biológus, a
Szent István Egyetem GAEK egyetemi
docense. Szakterülete a Kárpát-me-
dence virágos növényeinek rendszerta-
na, valamint a negyedidőszaki klíma- és
vegetációfejlődés. Kutatásai mellett kü-
lönösen fontosnak tartja az eltűnő ter-
mészeti értékek fényképes dokumentá-
lását

Kálló Péter (1978) a Metropol fotóri-
portere, számos rangos díj nyertese. Fo-
tóblogja (kallopeter.hu) 2012-ben Gol-
denblog Awardot (a Legjobb fotóblog
– 1. hely) kapott, majd – a Photoblog
Awards 2012 keretében – bekerült a vi-
lág legjobb 20 fotóblogja közé
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Az éggömböt tartó Atlasz a Magyar Földrajzi 
Társaság védjegyként bejegyzett jelképe

A hegyi vezető után rögtön maga
Divald Károly, eperjesi fotográ-
fusmester lépkedett, kezében
rettentő nagyságú, szöges végű
bot, amellyel medvét le he tett
volna ölni. Ez volt a korabeli
fényképezőállvány. Mögötte a
legerősebb legény hozta a 30 
kilós kamerát. A sorban haladó
tót atyafiak a sötétkamra sátor-
lapjait, a sátorkarókat, a nehéz
üveglemezeket, a vegyszeres ládát,
víztartályt, az asztalt és ki tudja,
még mi mindent hoztak? 

Lapalapító (1929):
Dr. Milleker Rezsô

Az új sorozat 
újraindítói (1999):
Dr. Nemerkényi Antal
és Farkas Péter 
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SALEP – ORCHIDEÁK ÉS EMBEREK

PÉTER ILDIKÓ–SZIGETI-BÖRÖCZ FERENC:

KÉPEK A MAGAS-TÁTRÁBÓL

A Közel-Keleten, Kis-Ázsiában és
a Balkánon az orchideák szárított
gumóinak lisztjét forró, frissítő
ital készítéséhez használják, és
arab eredetű szóval salepnek 
nevezik. A gyűjtés Törökország-
ban évszázadok óta folyik, ám ma
e növények drámai mértékű
visszaszorulása tapasztalható. 
Az európai export alapján az
évente elpusztított kosborok szá-
mát csak Törökországban több
tízmillió példányra teszik.

ALAPÍTVA: 1872

„A férfiak vadásztak, a nők gyűj-
tögettek...” Ennyit szinte bizto-
san mindenki tud a földműves-
ség elterjedése előtti időkben élt
eleinkről, vagy távoli földrészek
eldugott törzseiről. Vajon sza-
badidőben bővelkedő, stressz-
mentes, gyerekeikkel sok időt
töltő, vidám emberekről van-e
szó, akik fittyet hánynak a világ
nagy részét foglalkoztató problé-
mákra, vagy éppen ellenkezőleg:
az éhenhalástól, a betegségektől
félő, állandó rettegésben élő, a
fejlődésre képtelen emberekről?
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