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körül. Amit előző délután vagy este kiszór-
tunk nekik, mire felébredtünk, már jóformán 
elfogyott. Olykor ki kellett lépni a havas, 
fagyos erkélyre, pulóverben, papucsban az 
éhes raj közé, hogy újra feltöltsük az etetőt. 
Ilyenkor iszonyú szárnysuhogás, menekü-
lés a tágasabb égi mezőre, még távolabb eső 
fákra, mintha a legádázabb ellenség lépett 
volna közéjük. Tudomásul kellett vennünk, 
hogy a magok pótlása csak ezzel a kis lelki-
ismeretfurdalással együtt bonyolítható le. 
Mehetünk szombat reggelenként dermesztő 
hidegben a piacra, lehetőleg nem a későbbi, 
enyhébb délelőtti órákban, hogy még jusson 
madáreledel, nehogy elfogyjon, mire a ködös 
reggeli motortúráztatás után kijutunk, sőt ta-
nácsos volt a keddi piaci napokat is beiktatni 
a beszerzésbe, nehogy elfogyjon a tartalék, 
hiszen napról napra több madár érkezett. En-
nek ellenére ellenség voltunk, akitől menekül-
ni kell, amely életveszélyes lehet számukra, 
váratlanul lecsaphat, csapdát állíthat, lőhet.  
A madárnépség pedig tolvaj módra ment 
bele ebbe a veszélybe s játszotta ki a játéksza-
bályokat. Az éhség nagy úr, különösen, ha 
akár a legvékonyabb hótakaró is rátelepszik 
a táplálékra, s elrejti az olajos magvakat.

Rebbenő madárszárny, madárláb, madár-
szem. Nem értettünk madárnyelven, nem 
volt nyelv, amelyen megszólíthattuk volna 
őket, a függönyön átsejlő mozdulataink-
tól fél pillanat leforgása alatt szétrajzottak. 
Nem volt módunk a tudomásukra hozni, 
hogy hagyjuk a beidegződött játékszabá-
lyokat, nincs nálunk semmi, fegyvertelenek 
vagyunk, majdnem annyira védtelenek itt 
az üveglap mögött, mint ők, nem vagyunk 
ellenségek, s ők nem tolvajok. Nem tudtuk 
felülírni, semlegesíteni a génjeikbe biológiai-
lag erőteljesen beépült, mély gyökereket vert 
veszélyérzést. A (talán) kéttenyérnyi emberi 
agy tehetetlennek és ostobának bizonyult  
a körömnyi madáraggyal szemben. Más al-
kalommal is tapasztaltuk: ha vadon élő állat-
tal kerülünk szembe, csődöt mond az addig 
elsajátított, betanult, beidegződött emberi 
kommunikáció minden neme – még az is, 
amit házi vagy haszonállatainkkal sikerült 
kialakítanunk. Tudtuk hogyan magunkhoz 

hívni vagy épp ölelni, netalán nyugalomra 
inteni a foxit, ismertük számtalan macskánk 
kényelemérzetének jeleit, hozzánk simulása-
it, a disznók éhes vagy elégedett röffenéseit, 
a tyúkok kárálásának, a kakas rikkantásának, 
a pulykák duzzogásának, a gyöngytyúkok 
rikoltásának, a kacsák locsogásának, a libák 
szíszogásának jelrendszerét, ahogyan ők ma-
guk is értették hanghordozásunkat, mozdu-
latainkat. Ám ha vadon élő állattal kerülünk 
szembe, mindkét oldalon beáll a görcs. A ki-
sebb és félénkebb fajta félti a bőrét, a harcia-
sabb vagy vakmerőbb vicsorít, fontolgatja a 
támadást. Váltakozó körülmények között te 
vagy a vadász és a vad, a szembenállás felold-
hatatlan, a bizalom ismeretlen fogalom.

A szerepek mennyire durva leosztása ez, 
hogy ellenség és tolvaj, ellenség és áldozat!  
A madarak nem voltak tolvajok, mert ma-
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közben mesélte egy idősebb, nagyjából az 
apám korosztályához tartozó kollégám, aki a 
még akkoriban létező, hat köztársaságból és 
két autonóm tartományból álló, a máig tar-
tó yunosztalgiánk tárgyát képező NagyJu-
goszlávia viszonylatában is ismert ornitoló-
gus volt. Arról mesélt, hogy otthon van egy 
vércséjük, ami köztudottan ragadozó ma-
dár, s hogy ennek a vércsének egyik legked-
vesebb időtöltése, hogy kollégám feleségé-
nek a nyakhajlatában, egészen pontosan a 
nyak és a váll közötti, „sótartónak” is neve-
zett homorú hajlatban napozik. Hogy ami-
kor a feleség, aki mellesleg a város egyik ál-
talános iskolájának biológiatanárnője volt, 
kiül a kerti nyugágyba a napra, ez a rettent-
hetetlen ragadozómadár, amelytől a kutya 
is nyüszítve menekül, miután egy alkalom-
mal csőrével orron koppintotta, a leglágyabb 
szelídséggel gazdasszonya „sótartójába” te-
lepszik, vele egyetemben csendesen piheg a 
kora őszi napsütésben, s ha tehetné, órákig 
így ma radna.

Egy időben mi is egészen közel kerültünk 
a körülöttünk élő madarakhoz. Jó néhány 
évvel ezelőtt egy télen ugyanis madarakat 
etettünk. Volt egy zugunk, a padlástérben 
az ebédlőben, a radiátor előtt egy szőnyegre 

terített gyerekpokrócon (kis méretű Amba-
sador – mond ez valakinek valamit?) ültünk 
a fiammal, s az erkélyre néző dupla üveges 
ajtó átlátszó függönyén át szemléltük, mi 
történik kint, a havas téli táj e találomra ki-
metszett szegletében, a föld fölött, az ég alatt, 
mínusz néhány fokos hidegben.

Mekkora nyüzsgés, forgalom! Leszállások  
és felröppenések, ereszkedések és suhaná
sok, másodpercnyi mozdulatok oda és visz-
sza, harmincnegyvenötvenszeres ismétlő-
désben, újra és újra! Jöttek a kistestű madarak 
az erkély korlátjára szerelt, vízhatlan anyag-
gal bevont tetejű etetőhöz, cérnalábuk kis 
göcsörtös ujjaival megkapaszkodtak a pere-
mén, a bátrabbak egyenesen az etető téglalap 
alakú vályújába szálltak, felcsippentették a 
napraforgómagot, s már vitték is magukkal, 
iszkoltak vele az udvar szerteágazó barack-
fájának valamelyik ágára, hogy feltörjék a 
zsákmányt.

Mindez persze bonyolultabb, pontosan 
kiszámított, kellő óvatossággal véghezvitt 
hadművelet volt. A gyülekezőhely, a sereg-
szemle helyszíne ez a valamivel távolabb 
eső, gazdag ágbogú barackfa volt, amely-
ről élénk és rebbenékeny madártekintettel 
be lehetett mérni az állandó veszélyt rejtő 
tágabb és szűkebb térséget, s ahonnan az 
etető gyorsan fogyó tartalma is szemmel 
tartható volt. Hogy nemcsak madársokada-
lom van, van is miért leszállni, kockáztatni, 
veszélyes közelségbe kerülni velünk, akik-
ről soha nem tudni, mi mindenre vagyunk 
képesek. Mármint a fajtánk. A következő, 
közelebbi, emiatt még veszélyesebb állomás 
az erkély ablakával szemben levő, gyérebb 
ágazatú, ezért leleplezőbb cseresznyefa volt, 
innen egy röppenésnyire az erkély korlátja, 
rajta a barnára pácolt, zsineggel a korlátra 
erősített fa madáretető, benne a napraforgó-
magokkal. Ezt szombatonként vásároltuk a  
piacon, jobb híján kis kiszerelésben, tehát 
drágábban, de nem kis mennyiségben. Dél-
után, de inkább este, lámpafénynél teleszór-
tuk az etetőt, s reggelenként, a pokrócon ülve 
vártuk a madarakat. Dehogy vártuk! Már 
kora reggel, talán a hajnali óráktól ott voltak, 
nyüzsögtek, csiviteltek, pityegtek az etető 
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A TOPOLYAI PARK 
MÚLTJA ÉS TER
MÉSZETI ÉRTÉKEI

A topolyai parkot a xix. század elején te-
lepítette a vidék akkori birtokosának 

számító Kray család. A mintegy hat hektá-
ros területre több mint négyezer fát ültettek, 
közöttük őshonos fajokat, kocsányos tölgye-
ket (Querqus robur), fehér nyarakat (Popu-
lus alba), különböző kőriseket és juharokat, 
ezeken kívül egzotikumnak számító fafajo-
kat is, többek között cédrusokat, páfrányfe-
nyőket (Ginkgo biloba) és mocsárciprusokat. 
A park eredetileg angolparknak készült, de 
a nagyszámú fás és lágyszárú növény miatt 
sokan egyfajta botanikus kertnek is tekintet-
ték, s habár a bárói család tulajdonában állt, 
olyan közösségi térnek számított, amelyben 
szívesen tartózkodott Topolya minden pol-
gára. Ebben az időben a parkról több hiva-
tásos kertész gondoskodott, akik folyamatos 
munkával tartották karban.

A xx. század derekától számítva megkez-
dődött a park lefokozódása. Az akkori új 
hatalom nem ismerte fel a „nagykert” kul-
túrtörténeti és esztétikai értékeit. A termé-
szetvédelmi szempontok csak később ke-
rültek a köztudatba. Habár a park 1974ben 
védettségi státust kapott, a bürokrácia út-
vesztői, a szaktudás hiánya, illetve a min-

denkori városvezetés érdektelensége miatt 
az egykori park már csak árnyéka önmagá-
nak. Területe jelentősen csökkent, növény és 
állatvilága megcsappant. Ettől függetlenül 
még mindig igen komoly kulturális és termé-
szetvédelmi jelentőséget képvisel. Továbbra 
is vannak évszázados fái (kocsányos tölgy, 
juharlevelű platán – azaz a Platanus hybrida –,  
fehér nyár), ezenkívül érdekes és ritka ma-
dárfajok, rovarok, denevérek, hüllők és két-
éltűek végső menedéke, mivel statisztikai 
tény, hogy Szerbiában a zöldfelületek nagy-
ságát illetően Topolya község az utolsók kö
zé tartozik.

Pókfauna

A pókok az ízeltlábúak csoportjának egyik 
legsikeresebb, de korántsem annyira ismert 
képviselői. Ismeretek hiányában sokszor un-
dort váltanak ki az emberekben, pedig az 
ökológiai hálózatban fontos szerepet tölte-
nek be ragadozóként és táplálékként is. Hiá-
nyuk az élőhelyek degradálódására utal.

Ma már a pókok több faja is képes az ember 
közelében élni mint kozmopolita és szinant-
róp faj. Mindezek arra utalnak, hogy az em-
beri tevékenység nyomán egyre inkább csök-
kennek a pókok természetes élőhelyei. Emiatt 
található annyi pókfaj az ember által terem-
tett mesterséges biotópokban, melyek talán  
a legjobban utánozzák az eredeti, természe-
tes élőhelyüket. Ilyenek például a parkok, az 
arborétumok, a kertek vagy az üvegházak.

A topolyai park területén közel tíz éve foly-
nak arachnológiai kutatások. Az eredmények 
alapján következtetni lehet rá, hogy a pókok 
számára ez a terület egy természeteshez ha-
sonló oázisnak számít, amelyben a jelen lévő 
fajok nagyon jól érzik magukat. Parkunk-
ban huszonöt család képviselői találhatóak 
meg, ami jelentős eredmény, hiszen egész 
Szerbiában harminchét család van jelen. Ha 
a fajok elterjedési területét (area) elemezzük,  
a következőket tudjuk leszűrni: a legnagyobb 
mértékben a palearktikus fajok (elterjedé-
si területük Európa, Ázsia és Afrika északi 
része) találhatóak meg itt, 51%ban; a széles 

gunk adtuk nekik az eledelt, s nem voltak 
áldozatok, mert tolluk sem görbült, meg az 
életükkel sem kellett fizetniük. Pedig fizet-
tek, bőségesen! Látvánnyal, szépséggel, ke-
csességgel, hangokkal. Délelőttönként zajlott 
az élet: szárnysuhogások, csivitelések, pitye-
gések, színek, kontrasztok, finom átmenetek, 
formák és mozdulatok. A félénkebbek rebbe-
nékenysége, a nagyobb testűek zsarnokos-
kodása, s igen, tipródások, csőrkoppintások, 
torzsalkodások is. A táplálkozás a fennmara-
dásért folytatott harc.

Jöttek a madarak, kitárult egy számunk-
ra addig ismeretlen univerzum, amelyről, 
akár a bennünket körülvevő fákról, mezei 
és gyógynövényekről, szinte semmit nem ta-
nítottak nekünk soha. Előkerült a madárha-
tározó: ez a sok feketesárga a széncinege, ez  
a kék cinege, ez a fenyőrigó, ez a zöldike. Soha 
nem láttuk őket eddig, amíg a fák lombjaiban 
rejtőztek. Csupa finom, disztingvált mozdu-
lat. A rengeteg csérogó veréb s a távolabbi 
fákról figyelő feketerigók között a piros fejű 
tengelic (mert beazonosítottuk) megjelenése 
ritka, ünnepi pillanatnak számított. Annál 

kevésbé a nagyobb dimenzióinak biztos tu-
datában az etető legközepén vagy peremén 
trónoló néhány gyönyörű, testes és erős 
csőrű meggyvágóé (ennek is utánajártunk). 
A több héten át ismétlődő jelenetek csúcsa 
mégis az élénk, pirosfeketefehér színkont-
rasztban pompázó balkáni fakopáncs királyi, 
arisztokratikus színrelépése volt, ahogyan  
a cseresznyefa törzséhez szegezte magát, 
szinte a semmiben állva.

Nem tudtunk elmozdulni a gyermekpok-
rócról. Mintha odaszögeztek volna bennün-
ket a hátunkat melengető radiátor bordái-
hoz. Lapultunk az erkélyajtó elfüggönyözött 
üveglapja mögött, úgy néztük a röpködést, 
ezt a madárhangoktól, szárnysuhogások-
tól teljes zsongást, kapkodó sürgésforgást, 
hogy a mozdulat legkisebb jelét se adjuk. Lé-
legezni is alig mertünk, nehogy a legapróbb 
mozdulatunkkal eláruljuk, hogy ott figye-
lünk, leskelődünk a lenge, átlátszó függöny 
mögött, Kosztolányi Hajnali részegségének 
versalanyához hasonlóan ámulva a világ egy 
olyan részletén, amelybe eddig nem volt be-
lépésünk.


