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gazi nemzetközi ügymenet:
amerikai célterület, német
szerző, magyar adatközlő,
szerb színész, horvát tájak. A

19. századi vadnyugat, Karl May,
Xántus János, Gojko Mitić, Hor-
vát-magaskarszt.  

A Dinaridák horvátországi ré-
szein forgatott, NDK-gyártású
„vörös westernek”, melyekben
szerb színész játszotta a főhőst,
Winnetou-t, a szerző pedig a vad-
nyugatot sosem látott, ám igen
jelentős képzelőerejű Karl May,
aki azonban az ott igencsak benn-
fentes Xántus Jánostól kapta első
kézből az információkat. Akinek
alakja a fehér szakember Old
Shatterhandként is megjelenhe-

tett a Közép- és Kelet-Európában
alapvetésnek számító művek-
ben – a kalandregények bő 120
évvel ezelőtti születésekor pedig
épp a Magyar Földrajzi Társaság
egyik vezetője volt… 

Xántus a 30-as éveiben vé-
gezte vadnyugati feltáró munká-
ját, Karl May 50 évesen kezdte
írni indiánregényeit, Gojko Mitić
pedig idén nyáron volt 77 éves.
Winnetou kalandjai (és a körül-
mények) persze fantáziaszülemé-
nyek, a vadnyugat világa pedig
rég letűnt. India viszont augusz-
tus 15-én ünnepli függetlenségé-
nek 70. évfordulóját – és kérdés,
vajon milyen változást hoztak a
modern évtizedek?...

india-kutató indián 
a földgömb 80 évvel ezelőtti
főszerkesztője, baktay ervin volt 
a magyar indián-mozgalom egyik
alapítója. táboraik a dunakanyarban,
a szentendrei-sziget melletti
zátonyszigeteken működtek

I

Indiánok, India
Dr. Nagy Balázs, főszerkesztő

forrás: dunaiszigetek.blogspot.hu
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Francsics László: a sas-köd – a teremtés oszlopai, 
avagy globulák izgalmas perspektívából?

jakab Gusztáv: szalagos méhészbogár 

ladányi tamás: párizs felett az ég

prohászka zoltán: hel-félsziget – a kétnyelvű földnyelv

rázsi andrás: Augusztus 20. a nyár vége(?)

kerekes istván: az ásító 

klicasz szpirosz: meteora

tóth ágnes: ma Minden harmadik foglalkoztatott ingázó 

bottlik zsolt: megosztott város(kép)? – a felszabdalt mostar
A hercegovinai Mostarról sokféle képzettársításunk lehet: a balkáni kisváros képe, amely 
a 19–20. század fordulóján Csontváryt is megihlette, vagy ahol a közép-európai szemnek 

szokatlan kulturális sokszínűség fogadja a mai napig a modern kor utazóit...

markó roland: mustang – Lo elveszett mennyei királysága
„Egy álmot kutattam, melyet már ezrek megálmodtak előttem. Egy elveszett horizontról 

álmodtam. Éreztem, hogy valahol létezik egy utolsó földdarab, mely még érintetlen és kortalan, 
melyet a világ még nem fedezett fel.” (Michel Peissel)

somfai kara dávid: xántus-western – old shatterhand magyar hangja
A többnyire zoológus-etnológus kutatóként ismert Xántus János a prérin szerzett élményeiről 

részletesen beszámolt családjának írt leveleiben. De nemcsak a famíliával, hanem magával 
Karl May-jel is aktívan levelezett, aki később róla mintázta Winnetou német barátja, 

Old Shatterhand alakját

holzinger géza: mlabrik – a sárga levelek szellemei
Egykor az erdő gyermekeiként születtek, éltek és távoztak a másvilágra. Zárt világukban 

legfeljebb vadállatokkal kellett farkasszemet nézniük. Később akaratlanul is turisták kameráiba kellett 
bámulniuk, ma meg már csak a bizonytalan jövőt fürkészi tekintetük. A Thaiföld északi vidékein élő 

mlabrik metamorfózisa békésen, ám megállíthatatlanul zajlik a szemünk előtt

lázár ádám: india 70
Nekem 20: két évtizede jártam először Indiában, munkatársaim már

többször, de nekem rengeteg olvasmány, film, álom valóra válása, amikor
végre kilépek a repülőtérről. A párás, fojtó meleg, a zaj,

a tömeg, a tülekedés ráébreszt: Indiában vagyok!
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ozmikus cseppkőbarlang,
vagy világító üreg? Csillag-
keletkezési régió, vagy HII-
zóna? A felvételen látható

Sas-köd valójában az ionizált gá-
zokból, főleg hidrogénből álló csil-
lagközi felhők jellegzetes példája,
amelyeket a benne elhelyezkedő
fiatal csillaghalmaz ultraibolya su-
gárzása késztet fénykibocsátásra.
E ködök fő érdekessége, hogy a
sűrűbb, a megfigye-
lés elől elzárt része-
ikben ma is csillagok
alakulnak ki.  Éppen
ezért a Sas-ködhöz
hasonló jelenségeket
a csillagászok igye-
keznek a csúcstech-
nológiát és csúcstel-
jesítményt nyújtó műszereikkel
megvizsgálni, hogy ezáltal magá-
hoz a csillagkeletkezés folyamatá-
hoz is közelebb juthassanak.

A Sas-köd központi részében
magasodó alakzat pedig olyany-
nyira érdekesnek találtatott, hogy
Jeff Hester és Paul Scowen kuta-
tók már 1995-ben, a Hubble űr-
távcső működésbe lépését követő
időszakban káprázatos felvételt
készítettek róla. Ez s vele együtt
a Sas-köd központja a korszerű
csillagászat egyik jól ismert szim-
bólumává nőtte ki magát, sokak
számára jelképezi a kozmosz ha-

talmas, rejtélyes, a földitől teljesen
eltérő, de gazdag mivoltát. A ma
érdekessége pedig, hogy több
mint 20 évvel a felvétel elkészülte
után mi, magunk, amatőrcsilla-
gászok is a nyomába eredhetünk
a kozmosz e szépségeinek.

Vegyük hát sorra, mit is tu-
dunk egy méretes, ám amatőr-
csillagászok számára is elérhető
robottávcsővel lencsevégre kapni! 

A 70 fényév kiterjedésű, vö-
rösen ragyogó hidrogénfelhő va-
lójában egy bemélyedés: egy
forró, de láthatatlan gázokkal teli
üreg, melynek fala halványan 
dereng a távcsőbe tekintők szá-
mára. Az üreg középpontjában a
Messier 16 jelű, fiatal csillaghal-
maz lakozik. Ez a társulás felelős
a ködösség fényléséért, illetve ala-
kítja át és tágítja csillagszeleivel
ma is az üreg belsejét. 

A 15 millió éves csillaghalmaz
erodáló hatásának köszönhetően
az üreg fala strukturálódik, néhol
sűrűbb csomók válnak ki belőle,

A Sas-köd
Szöveg: francsics László

A Sas-ködről és benne a teremtés
oszlopairól készült asztrofotót
Francsics László 20 cm tükörátmérőjű
távcsövével és 50 cm tükörátmérőjű
robottávcsővel készített felvételeiből
állította össze

A Teremtés Oszlopai, avagy 
globulák izgalmas perspektívából?

# C S I L L A G S Z Ü L E T É S  # G Á Z O S Z L O P  # H I D R O G É N F E L H Ő

4 PILLANTÁS AZ ÉGRE
A FÖLDGÖMB 2017. augusztus

E ködök fő érdekessége, hogy 
a sűrűbb, a megfigyelés elől elzárt

részeikben ma is csillagok
alakulnak ki.

és idővel oszlopokká összetömö-
rödve emelkednek ki táguló kör-
nyezetükből.  A Sas-köd üregének
„padlójából” éppen egy ilyen –
emberi léptékkel mérve elképzel-
hetetlen kiterjedésű – 90 billió
kilométer magas gázoszlopegyüt-
tes mered a központi csillaghal-
maz felé. A gigantikus tornyok-
ban a csillagkeletkezés második
fázisa zajlik most: az oszlop szer-
kezetében egyenetlenségeket, sö-
tét csomókat észleltek a Hubble
űrtávcső felvételén. Ezek a terü-
letek sűrűbbek környezetüknél,
felszínükön az ultraibolya sugár-
zás hatására párolognak. E cso-
mókat magyarul „petéknek”,
vagy űrbéli „tojásoknak” is ne-
vezhetjük, bennük kis tömegű
csillagok kezdeményei rejtőznek.
Éppen a benne lejátszódó csillag-
teremtő folyamat miatt kaphatta
a monumentális képződmény a
Teremtés Oszlopai elnevezést.
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6 PILLANTÁS A MAGASBA
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A Teremtés Oszlopai jelensé-
gének általános elnevezése üstö-
kösszerű globula. A gáznyúlvány
szerkezetét vizsgálva ez gyorsan
érthetővé is válik: fényben ra-
gyogó, lassan párolgó, sűrű fej,
és ritka, elnyúló, eloszló csóva-
szerű törzs jellemző rá. Ám a Sas-
ködben a Teremtés Oszlopai
nincs egyedül. Az üreg keleti ta-
lapzatából egy szintén üstökösre

emlékeztető felhő emelkedik ki.
Felső pereme a környező csillagok
sugárzásának köszönhetően fény-
ben úszik, szára a központi csil-
laghalmaz erőteljes csillagszelének
köszönhetően egyre-egyre véko-
nyabb lesz, a kozmikus közeljö-
vőben teljesen eloszlik majd. A
globula, a gázoszlop feje maga is
párolog, így idővel előbukkannak
belőle a fiatal csillagok, ezáltal

végső soron az oszlopok pusztu-
lásukkal az anyag új formájának,
a csillagoknak adják át a teret.

francsics lászló
építészmérnök, fotográfus,

egyetemi oktató, a hazai

asztrofotós-mozgalom

egyik fő szervezője

http://www.ptes.hu

A Teremtés Oszlopai 
a Hubble űrtávcső felvételén
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szalagos méhészbogár (Tri-
chodes apiarius) az egyik
legdekoratívabb rovarfa-
junk. Az 1,2 cm-re meg-

növő bogár szárnyfedőin vörös
és kékesfekete harántszalagok hú-
zódnak, amikről azonnal felis-
merhetjük. A méhészbogár lárvája
különböző vadméhek fészkében
fejlődik, ahol az elpusztult vagy

beteg lárvákat fogyasztják el. En-
nek hiányában viszont az egész-
séges méhlárvákat sem kímélik. 

Valaha egész Európában meg-
élt, de napjainkra sokfelé vissza-
szorult. Magyarországon elter-
jedtnek mondható, májustól nyár
végéig gyakran találkozhatunk
vele vadvirágos réteken. Külö-
nösen kedveli a fehér, ernyős vi-

rágzatú növényeket, melyeken
különböző apró rovarokra vadá-
szik. Képünkön a cickafark vi-
rágzatán várja zsákmányát.

Szalagos méhészbogár
Szöveg és fénykép: Jakab Gusztáv

A
jakab gusztáv
biológus, botanikus, 
a Szent István Egyetem
AGK egyetemi docense





Párizs felett 
az ég

Akár Wim Wenders – az ismert német filmrendező – szavai is visszakö-
szönhettek volna, Berlin helyett a francia főváros apropóján. Milyen is
„Párizs felett az ég”? Csillagokban meglehetősen szegény, ugyanis a 
12 milliós világváros által kibocsátott fényözönben csak a legfényesebb
égitestek látszanak. 2017. április 29-én, a Csillagászat Napján a 210 méter
magas Montparnasse-torony tetejéről szemlélve a páratlan panorámát, Szöveg és fénykép: ladányi tamás

Betelgeuse

hold



# P Á R I Z S  # M O N T P A R N A S S E  # A  C S I L L A G Á S Z A T  N A P J A

a nyugati látóhatárt az Eiffel-torony uralja. Az előre kiszámított időpontban
készült felvételen a város időlegesen extra díszkivilágítást kapott szimbóluma
felett a háromnapos holdsarló látható. Égi kísérőnktől balra az Orion
alfája, a Betelgeuse lenyugvását követhetjük nyomon. És az éjszaka ellenére
is számos, nappalról ismert nevezetességet azonosíthatunk – az Invalidusok
házától a Diadalívig. 

ladányi tamás
asztrofotós, tanár, 
a csillagászat és a 
földrajz kapcsolata 
jelenik meg munkáiban

eiffel-torony

diadalív

invalidusok háza
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A Balti-tenger partján egymást
érik a kitűnő levegőjű üdülő-
helyek, Hel viszont nemcsak
ennek köszönheti különleges
hangulatát. A kikötő és az apró
házak mellett az erdőben meg-
búvó katonai védművek, a tör-
ténelmi múlt, a természeti ér-
tékek és a kasub kultúra együtt
teszik Lengyelország egyik leg-
izgalmasabb szegletévé e kes-
keny földnyelvet

vicinális még koromsö-
tétben húz ki Gdynia pá-
lyaudvaráról. Amint a
motorvonat döcögve ke-

rüli a Pucki-öblöt, a halovány
decemberi nap első sugarainál
megpillantjuk a tengert, amely
színtelenül olvad bele a téli haj-
nal horizontjába. Immár balra
is, jobbra is víz; Lengyelország
egyik legérdekesebb tájára ér-
keztünk: a Hel-félszigetre. A

kristálytiszta tengeri levegőt szin-
te harapni lehet, nem csoda,
hogy az ország kiemelt üdülő-
övezeteinek egyike ez a hely.
Bár nyáron pezseg itt igazán az
élet, decemberben sem tűnik
kihaltnak. A fagyos időben jól-
esne egy forró ital, s bár a fahéjjal
ízesített forralt sör kétségkívül
kreatív helyi specialitás, az íze-
sített vodkák színesebb kínálata
sokkal meggyőzőbb.

HEL-FÉLSZIGET
A kétnyelvű földnyelv

Szöveg: Prohászka Zoltán

A

HOSSZAN ELNYÚLÓ FÖLDNYELV
A KAMPÓ ALAKÚ HEL-FÉLSZIGET TERMÉSZETES
GÁTKÉNT húzódik A BALTI-TENGER 
ÉS A GDAŃSKI-ÖBÖL KÖZÖTT. A KÜLSŐ OLDALON
JÓL LÁTHATÓAK A DŰNÉK ÉS AZ ERÓZIÓT
CSÖKKENTŐ, MERŐLEGES GÁTAK
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# T U R Z Á S  # H O M O K  # H A D Á S Z A T

Bunkerturizmus
A félsziget egészéhez hasonlóan
a „fővárosa”, Hel is békés hely.
Az egyemeletes faházak és a ki-
kötő uralta városkában a turiz-
musról szól minden. Amellett,
hogy Hel a lengyel államfő ked-
velt pihenőhelye, tehetősebb
nyugdíjasok is előszeretettel köl-
töznek a félszigetre. Éppen ezért
ma már „Lengyel Florida”-ként
emlegetik a várost. 

A békés hangulat azonban
nem fedi el teljesen a félsziget
katonai arculatát – bár ez nem
is mindig cél. Stratégiai jelentő-
sége miatt Helt már a múlt 
században fontos katonai támasz-
ponttá fejlesztették. Az I. világ-
háború végéig a Német Biro-
dalomhoz tartozó félszigetet 
1919-ben az újjászülető Len-
gyelország kapta meg a Balti-
tengerhez kijutást biztosító kor-
ridor részeként. Varsó valóságos
erőddé építette a földnyelvet,
ahonnan a Gdański-öblöt tartotta
ellenőrzés alatt. Az 1939-es német

invázió során az elkeseredetten
védekező lengyelek fel is rob-
bantották a földnyelv egy részét,
szigetté változtatva az erődöt.
Stratégiai erősségét mutatja, hogy
Hel csak egy hónapos ostrom
után, az utolsók között adta meg
magát a német túlerőnek. 

A félsziget csúcsának jelentős
része a mai napig zárt katonai te-
rület, de az egykori támaszpont
több részét megnyitották az ér-
deklődők előtt. Hel mellett, a fél-
sziget csücskén félig földbe ásott,
több méter vastag vasbeton bun-
kerek hálózata húzódik, lövegtor-
nyok, tüzérségi ütegek kíséreté-
ben. A városkát övező erdőben
további ütegek, fegyverraktárak,
torpedóállások bújnak meg, me-
lyek között keskeny nyomközű
vasutat is kiépítettek. Ma a bázis
egy részén szabadtéri múzeum
működik, objektumai között a lá-
togatók nyáron a kisvasúton köz-
lekedhetnek, és próbára tehetik
tudásukat a lőtéren is.

Földindulás
A 36 kilométer hosszú és átlagosan
pár száz méter széles földnyelvet
egészen fiatal, homokos üledék
alkotja, nyugati felén pedig ho-
mokdűnék is találhatók. Összes-
ségében az egész egy sérülékeny,
óriás turzás, melyet a tenger hor-
daléklerakása (és a szél) emelt, és
ezek is pusztítják leghatékonyab-
ban. De nemcsak a Föld egyik
leglátványosabb turzása, hanem
valóságos turzáskampó! Messze
benyúlik a Balti-tengerbe, aztán
a vége szétterülve, ellaposodva
visszahajlik a szárazföld felé. 

Hel azonban a 17. századig
csupán szigetek láncolata volt,
melyek csak nyáron kerültek ösz-
szeköttetésbe a szárazfölddel. Az
összefüggővé vált turzás azonban
napjainkban is érzékeny alakzat,
s közel sem stabil földsáv. Az
erős szél komoly kihívás elé állítja
a dűnéket – a téli viharok alkal-
mával pedig még manapság is
előfordul, hogy víz alá kerülnek
a keskenyebb szakaszok, szigetté

UWAGA! (VIGYÁZAT!)
PARTVÉDELMI TÜZÉRSÉGI ÁLLÁS A SOK KÖZÜL. 
IDE MÉG NAPJAINKBAN IS TILOS A BELÉPÉS!

FELHAGYOTT KATONAI ŐRTORONY
BÁR AZ EGYKORI TÁMASZPONTok JELENTŐS RÉSZE LÁTOGATHATÓ, 
számos, ÉVTIZEDEK ÓTA HASZNÁLATON KÍVÜL ÁLLÓ 
HARCI LÉTESÍTMÉNYT hódít vissza LASSAN A TERMÉSZET 



# E R Ó Z I Ó  # D Ű N É K  # K A S U B O K

14 ÚTI TIPP
A FÖLDGÖMB 2017. augusztus

változtatva a földnyelvet. Az eró-
zió pedig nemcsak természeti át-
alakulást okoz, a földnyelv leg-
karcsúbb részén a közlekedőu-
takat is veszélyezteti.

Az elmúlt évtizedekben a leg-
különbözőbb módszerekkel igye-
keztek védekezni a félszigetet
romboló tengeri erózió ellen.
Kezdetben erdősítéssel próbálták
megkötni a dűnéket, Władysła-
wowo kikötőjének 1936-os meg-
építését követően aztán újabb
nehézséggel szembesültek. Mi-
után lebetonozták az addig ho-
mokos tengerpartot, a mester-
séges part a part menti áramlás
akadályává vált, s így a horda-
léklerakódás is lecsökkent: a föld-
nyelv elvesztette természetes üle-

dékforrását, ezért az erózió fel-
gyorsult. Ezt aztán a partra me-
rőleges gátak építésével igyekeztek
megfékezni, de ez is csak ideig-
óráig hozott enyhülést. Egészen
az 1990-es évek elejéig kellett
várni egy valóban működő meg-
oldásra: csak a dűnék mesterséges
megemelésével tudták lecsök-
kenteni a turzás keskenyedését,
biztosítva a vasút és a műút ép-
ségét. Ezenfelül a települések kö-
rül beton védőgátakat is építettek,
melyeket homokkal fedtek be,
hogy valamelyest a tájba simul-
janak. Bár a „dűnésítés” nem
szüntette meg az eróziót, az így
nem a természetes üledéket pusz-
títja, hanem a mesterséges réte-
geket. 

Nyelveiben él a nemzet
A félszigeten járva hamar feltűnik,
hogy a feliratok többnyire két-
nyelvűek. A lengyel mellett az
ahhoz igen hasonló, de mégis
furcsa, nehezen betűzhető neveket
látunk. Ezek kasub nyelven íród-
tak, amely a lengyel balti partvi-
dék középső részén honos. A ka-
subok a középkori nyugati szláv
pomerán törzsek leszármazottai,
etnikai értelemben nagyon közel
állnak a lengyelekhez. 

A kasub identitás egészen a
közelmúltig komoly viták tárgya
volt. Míg a németek germán ere-
detűnek tartották, a lengyel elit
egyfajta helyi lengyel népcso-
portként tekintett rájuk. A két
világháború között a lengyel kor-
ridorért folyó vitában a kasubokat
mindkét nemzet a sajátjaiként
tartotta számon. A kommunista
Lengyelország a beolvasztásukra
törekedett, a nyelvet lengyel di-
alektusnak kikiáltva. Tény, hogy
nagyon halvány a választóvonal
a lengyel és a kasub nyelv között,

ÁGYÚK HELYETT NYUGÁGYAK 
A TENGERPARTON 
A FÉLSZIGET szerepköre
ÁTALAKULT. A HAJDANI 
KATONAI BUNKER 
MA MÁR BÉKÉS, TURISZTIKAI
CÉLOKAT SZOLGÁL 

ELIGAZÍTÁS A NYELVI ÚTVESZTŐBEN
KUŹNICA FALU UTCATÁBLÁIRA A LENGYEL MELLETT KASUB 
NYELVEN IS KIÍRJÁK AZ UTCANEVEKET



s bár kasub irodalmi nyelv nem
létezik, kasub identitásról min-
denképp beszélhetünk. 

Lengyelország uniós csatlako-
zása nyomán 2005-ben viszont ki-
sebbségi nyelvként ismerték el.
Azóta megsokasodtak azok a tele-
pülések, ahol a lakosság egy része

kasub anyanyelvűnek vagy kasub
nemzetiségűnek vallja magát. Do-
nald Tusk, egykori lengyel minisz-
terelnök, az Európai Tanács elnöke
is büszke kasub származására, mint
ahogy anyai ágon a gdański (dan-
zigi) születésű német író, Günter
Grass is annak vallotta magát.

prohászka zoltán
A BÉCSI DIPLOMÁCIAI
AKADÉMIA HALLGATÓJA.
UTAZÁSAI SORÁN 
A KULTÚRA, A TÖRTÉNELEM
ÉS A TERMÉSZET KÖZÖTT
KERESI A KAPCSOLATOT

TÉLI NAPFÉNY
A DECEMBERI REGGELEN MÉG CSENDES 
ÉS KIHALT A KIKÖTŐ

Háromfordulós tanulmányi verseny, a földrajzi 
műveltség és a földrajzi intelligencia kreatív 
alkalmazásáról, angol nyelven. Az első négy helyezett
képviselheti Magyarországot 2018 nyarán 
az iGeo Nemzetközi Földrajzi Olimpián, Québecben.

Az első, online forduló kezdete: 2017. november 13.
Részletek és jelentkezés: http://hungeocontest.org
További információk: hungeocontest@gmail.com

A N G O L   N Y E LV Ű   F Ö L D R A J Z I   TA N U L M Á N Y I   V E R S E N Y   KÖ Z É P I S KO L Á S O K N A K
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ettős érzéseink lehetnek, ha
az augusztusra gondolunk. A
hónap első fele még minden-
kinél erősen kötődik a nyár-

hoz, ami nem csoda, hiszen ez ál-
talában része az év legmelegebb és
egyben legszárazabb időszakának.
Sokan ilyenkor kezdik meg az éves
rendes szabadságukat, tömegek lá-
togatják a népszerű pihenőhelye-
ket, a diákoknak még bőven tart
a vakáció, dübörögnek a fesztivá-
lok. Ám, ha valakit mégis bármi
otthon tart, akkor is bizonyosan
nyári hangulatban telnek a
(szürke) színes hétköznapok. 

Van is erre az időszakra egy
népi regula: őseink úgy tartották,
hogy ha augusztus első tíz napja
forró, zimankós telet várhatunk. 
Ismerve a légkör működését, alapos
a gyanú, hogy ilyen hosszú távon
igen nehéz lenne előre jelezni a tél
hőmérsékletét… De a megérzése-
ken túl megvizsgálva a nevezett idő-
szakokat (hátha létezik ez az érdekes

oszcilláció?), kiderült, hogy nincs
semmi összefüggés közöttük.

Van azonban egy érdekesebb 
– mondjuk úgy, legújabb kori –
népi megfigyelés: az igazi nyár csak
a naptár szerint tart 31-éig, való-
jában augusztus 20. után már hű-
vösebbé válik az időjárás. Talán
pont ez az a dátum, ami elválasztja
a hónapot, hiszen ettől kezdve vé-
szesen közelít a szeptember, az ősz
első hónapja, minden iskolás ré-
málma. És mindenkiből, aki va-
laha járt iskolába, előtörnek a régi
emlékek! Mindehhez hozzájárul,
hogy érezhetően rövidülnek a nap-
palok (igaz, ez már közel két hó-
napja, a nyári napfordulókor el-
kezdődött, de ilyenkor kerül át a
napnyugta időpontja este 8 óránál
korábbra), és mindenki arról be-
szél, hogy már érezhetően elindul
a lehűlés. Tehát visszavonhatatlanul
vége a nyárnak. 

Valóban igaz ez az érzetünk?
Vagy lehetséges, hogy csak arról

van szó, hogy a nemzeti ünnepün-
kig kitartó nyári lendület után
szembesülünk azzal, hogy nemso-
kára beköszöntenek az egyre ko-
rábban szürkülő esték, és menthe-
tetlenül támad majd az ősz? Ha
megvizsgáljuk az augusztusi napi
középhőmérséklet-adatokat, láthat-
juk, hogy augusztus 20-án valóban
van egy töréspont, ami után jelen-
tősen csökkenni kezd a napi kö-
zéphőmérsékletek átlaga. Megálla-
píthatjuk tehát, hogy ez a
megfigyelés nem csupán a közelgő
iskolakezdés, vagy az emlékének
időjárásra kivetülő téves érzete, ha-
nem valódi légköri törvényszerűség. 

Talán nem véletlen, hogy erre
a napra került az egyik legjelentő-
sebb nemzeti ünnepünk?...

Augusztus 20. a nyár vége(?)
Szöveg: Rázsi András

k

rázsi andrás
meteorológus, 
az eszterházy károly
egyetem oktatója, 
az omsz munkatársa
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A Kárpát-medencében mért napi
középhőmérsékletek sokévi átlaga
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Románia máramarosi vidékein a hagyományőrző téli ünnepek
minden évben sokak által várt események. A távoli, hóba
zárt falvakból érkező csoportok nagy izgalommal készülnek
előadásaikra.  E gyerekcsapat is már kora reggeltől várakozott
a pillanatra, hogy bemutatkozhasson. Ám, mivel a program
tolódott, kezdett úrrá lenni rajtuk a fáradtság...

az ásító
Szöveg és fénykép: kerekes istván
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kerekes istván
tanár, nemzetközileg 
elismert fotográfus, portré-,
szocio- és természetfotókat
készít
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Az ,,égben lebegő kolostorok”
Görögország középső részén,
Thesszalonikitől három-, Athén-
től ötórás autóútra, Kalambaka
és Kastraki települések mellett
(fölött!) találhatók. Egyediségük
különleges elhelyezkedésükben,
a lenyűgöző tájképben, az ember
és a természet alkotta helyszín
egységében rejlik. Mindez persze
megjelenik a szakrális hangu-
latban és az elzártság, elszige-
teltség okozta egyedi vonások-
ban is

De miként jött létre a szilárd
alapzat, ami egyáltalán lehetőséget
teremtett a sziklaszirtek középkori
beépítésére?

Évtízmilliókkal ezelőtt Thesz-
szália területét tenger borította.
Északról nagy folyók szállították
évmilliókon át hordalékukat a se-
kélytengeri peremre. Sokuk ha-
talmas deltatorkolatot is épített,
bennük kavics, homok és sok fi-
nom szemcsés hordalék rakódott
le. Az üledékben található kalci-
um-karbonát, vas-oxid, kovasav
betonkeménységűvé változtatta a
lerakódásokat. Később erőteljes

Szöveg: Klicasz Szpirosz

METEORA
KOLOSTOROK
FÖLD ÉS ÉG
KÖZÖTT

Sziklaormok hátán
A Roussanou- (jobbra) és a St. Nicholas Anapafsas-kolostorok
(balra). A 15–16. században emelt épületek közül az előbbi
1988-tól apácakolostorként működik, 10-15 lakóval, utóbbiban
azonban mindössze egyetlen szerzetes él
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földmozgások, komoly emelke-
dések indultak, a tenger kiszorult
a Thesszáliai-síkságról. A felszín
fölé magasodó homokkő és kong-
lomerátum (kavicskő) a külső
erők hatására kopni-formálódni
kezdett. Mivel vannak igen el-
lanálló, kemény rétegeik és jóval

puhább részek is, a törések, kő-
zetrések mentén és a felületen
zajló, kőzetminőség szerint válo-
gató erózió változatos tornyokat,
szirteket faraghatott ki. A kolos-
torok pedig gyakran a nehezen
megközelíthető, ezért háborga-
tatlan, csöndes és békés helyekre

települtek: a sziklabércek teteje-
oldala kifejezetten ilyen. A fel- és
lejutás persze nem problémamen-
tes: korábban csörlőrendszerekkel,
csillékkel, létrákkal oldották meg
a mozgást, napjainkra viszont
már lépcsők vezetnek a kolosto-
rokhoz.
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A kolostorvidék keletkezéséről
nagyon kevés hiteles adat maradt
ránk. Az elvonulást kereső aszkéták
régen ismerték már a helyszínt, a
puhább rétegekbe vájt barlangok
kiváló helyszínt jelentettek az el-
vonuláshoz. Az első kolostorépítő
remeték a 11–12. századi Bizánc
belső villongásai elől menekültek
Thesszáliába. Az egykori feljegy-
zések arról írnak, hogy egy bizo-

nyos Nikosz atya a korábban itt
élő remetékkel 1367-ben alapította
az első szerzetesi közösséget. Ké-
sőbb megérkezett az Athosz he-
gyéről Varlaam és barátja, Atha-
nassziosz, akik Nikosz atyával
együtt ún. cönobita kolostort ala-
pítottak.

A sziklaszirtekre épült temp-
lomok-kolostorok 1988 óta a vi-
lágörökség részei.

Klicasz Szpirosz
a zrínyi miklós gimnázium
biológia-földrajz 
szakos tanára

A Megalo Meteoro (Metamorphoseos)-kolostor
A völgytalp fölé 475 m-rel emelkedő sziklán ülő kolostoregyüttes Meteora
legnagyobb szakrális épületcsoportja. Régebben csak csörlős szerkezettel,
felhúzott hálóban vagy a meredek sziklafal mellett lengő kötéllétrán
lehetett feljutni, de ma már kitartó lépcsőzéssel is látogatható. 
A 14. századi eredetű kolostor egykor a legmagasabb rangú egyházi helynek
számított a térségben. Több ezer négyzetméteres összterülete ellenére 
napjainkban csak néhány szerzetes lakja folyamatosan. A régmúlt idők
kolostorlakóira viszont polcokon felhalmozott koponyáik emlékeztetnek...



# I N G Á Z Ó K  # K Ö Z P O N T O K  # U TA Z Á S

24 TÉR-FIGYELŐ
A FÖLDGÖMB 2017. augusztus

dapestről indultak reggelente má-
sik településre, fővárosunkat Érd
és Dunakeszi követte 17 321, il-
letve 12 226 ingázóval. Az ország
ingázóinak közel 17%-át fogadó
főváros után a 174 járásközpon-
tunk közül Székesfehérvárra jártak
a legtöbben dolgozni, összesen 
30 829-en. Fejér megye székhe-
lyét Győr (30 281) és Miskolc 
(25 704) követi.

Most az Országos Területfej-
lesztési és Területrendezési Infor-
mációs Rendszerben (TeIR) el-
érhető, a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) legfrissebb, 2011-es
népszámlálási eredményeire ala-
pozva az ország összes ingázójának

adatait vettük górcső alá, ezen belül
pedig annak a 837 186 főnek a
munkába járási jellemzőit is vizs-
gáltuk, akik akkori lakóhelyükről
valamely jelenlegi járásközpontba
ingáztak. Utóbbi halmaz lakóhely-
munkahely kapcsolatai 29 427 db
útviszonyt eredményeztek, s az 
átlagos távolság 91 km hosszú és
74 perc időtartamú volt két tele-
pülés között.

Térképünk 25%-os intervallu-
mokba sorolva ábrázolja, hogy az
egyes településeken élő foglalkoz-
tatottak hány százaléka ingázott
másik településre. A legnagyobb
arányban a Nyugat-dunántúli-ré-
gió településeiről ingáztak, így azok

ma Minden harmadik 
foglalkoztatott ingázó

Szöveg: Tóth Ágnes

Csaknem másfél millió magyar,
összesen 1 340 831 fő dolgozott
a lakóhelyétől eltérő településen
a legfrissebb népszámlálási ada-
tok szerint. Budapest, Érd és 
Dunakeszi bocsátotta ki a leg-
több elingázót, s a legnépszerűbb
célpont szintén Budapest volt,
ahová 2087 településről jártak
dolgozni.

A hazai foglalkoztatottak 34%-a
volt ingázó 2011-ben. Ebbe a
körbe tartoznak a más belföldi te-
lepülésre vagy külföldre ingázók és
azok is, akik változó településeken
végezték munkájukat.

A legtöbben (78 681 fő) Bu-

az elingázók aránya a foglalkoztatottakon belül
népszámlálás – 2011

az elingázók 
a foglalkoztatottak 
arányában

75,1–100% 

50,1–75%

25,1–50%

0–25%

nincs adat

az elingázók száma

50 fő felett 

11–50 fő

6–10 fő

3–5 fő

1–2 fő



nagy része a 75,1–100% közötti
kategóriába sorolható. Szélsőséges
példaként említhető Lendvadédes,
ahonnan mind a 7 foglalkoztatott
más településre járt dolgozni... Az
50,1–75% közötti kategóriába tar-
tozik a legtöbb település, összesen
1603 db. A 25,1–50%-os értékek
leginkább Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye településein tapasztalhatók.
A 0–25%-os csoportba csupán
155 település tartozik, s ez esetben
is az előzőleg említett két megye
dominál. Három olyan települé-
sünk volt, ahonnan egyetlen fő
sem ingázott: Csenyéte, Gagyapáti
és Litka. Érdekesség, hogy mind-
három község az Encsi járásban ta-
lálható. 

A „Honnan ingáztak a legtöbb
járásközpontba?” kérdésre elsőként

Tóth Ágnes
Tanulmányait a SZIE-n végezte, 2013 óta ingázik
a Lechner Tudásközpontba, ahol statisztikai
adatokkal, valamint térinformatikai projek-
tekkel foglalkozik

A részletes  interaktív térképet itt érheti el:
http://gis.lechnerkozpont.hu/foldgomb

naponta ingázó
Naponta ingázó az a foglalkoz-
tatott, aki nem ugyanazon a te-
lepülésen dolgozik, mint ahol
ténylegesen lakik. Napi ingázás
szempontjából Budapest egyet-
len településnek minősül, a ke-
rületek közötti napi munkába
járás nem minősül ingázásnak.
A naponta ingázók közé számí-
tanak a napinál ritkábban (pl.
két-három naponta), de rend-
szeresen ingázók is. Az  ún. vál-
tozó  településen  dolgozók: azok
a  foglalkoztatottak,  akik tevé-
kenységüket  rendszeresen  más-
más településen végzik (pl.
ügynök, piaci árus). 

Budapest nevezhető meg, a fővá-
rosiak összesen 156 különböző 
járásközpontba jártak dolgozni
2011-ben. Budapestet követi Deb-
recen (94), Miskolc (90) és Szeged
(82), s elmondható, hogy az első
15 helyen kizárólag megyei jogú
városokat találunk.

Ha megfordítjuk a kérdést, és
azt szeretnénk tudni, hogy hova
ingáztak a legtöbb helyről, akkor
szintén Budapest büszkélkedhet
a legnagyobb értékkel. 2087 te-
lepülésről jártak a fővárosba dol-
gozni, amely a 2011-es település-
állomány 66%-át jelentette. A
járásközpontokon belül a sorban
következő Győr (761), Zalaeger-
szeg (680), illetve Pécs (588) volt,
ami részben abból adódhat, hogy
mindhárman egy-egy aprófalvas
térség központjai. 

A gis.lechnerkozpont.hu/foldgomb
oldalon elérhető interaktív térké-
pünkön még számos más infor-
mációt is megtudhatunk egy-egy
településről, ha annak a 837 186
fős ingázó tömegnek a jellemzőit
vizsgáljuk, akik lakóhelyükről va-
lamely járásközpontba vagy Buda-
pestre ingáztak. Az egyes települé-
sekre kattintva kirajzolódik, hogy
onnan mely járásközpontokba és
pontosan hányan ingáztak, illetve
megtudhatjuk, hogy mindez hány
százalékot jelentett a kibocsátó te-
lepülés összes ingázóján belül. Ki-
derül továbbá, hogy a kibocsátó és
a céltelepülés személygépkocsival
közlekedve – a leggyorsabb utat fi-
gyelembe véve – hány kilométerre
és hány percre fekszik egymástól. 



fotó: istockphoto



INDIA 70
Nekem 20: két évtizede jártam először Indiában. „Amikor befutunk
Delhibe, kiviszlek egy piacra” – mondja kollégám. Hárman vagyunk:
két operatőr és én, a készülő dokumentumfilm szerkesztője.
Munkatársaim már többször jártak itt, de nekem rengeteg 
olvasmány, film, álom valóra válása, amikor végre 
kilépek a repülőtérről. A párás, fojtó meleg, a zaj, 
a tömeg, a tülekedés ráébreszt: Indiában vagyok! 

Szöveg: Lázár Ádám
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India: a hatalmas, színes bazár
Az egykori Selyemút helyén. Delhi Chandhi Chowk elnevezésű piaca
alighanem a világ egyik legnagyobb, leggazdagabb áruválasztékú
vásárlóhelye. De zöldség-, gyümölcs- és virágpiacot minden településen
találni, és ott valójában minden kapható
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ó időbe telik, amíg a hatalmas forgalmon átvergődve a szálláshelyre
érünk. A színpompás, radzsasztáni turbános fejdíszes portások látványa,
az udvariasság mintha visszarepítene abba a korba, amikor a nyugatiak
itt nem látogatók, hanem uralkodók voltak. De persze ez  most egy

nagy szálloda vendéglátása…
Ledobjuk csomagjainkat, és riksával indulunk Chandhi Chowk, Delhi

és talán a világ egyik legnagyobb, de feltétlenül egyik legszínesebb piacára.
A forgatagban valaki finoman, de határozottan rángatni kezdi a kezemet.
Lenézek. Egy négy-öt éves gyerek – hogy fiú-e vagy lány, kiderítetlen
marad. Hosszú, térdéig érő, valamikor szürke ing van rajta. Erősen fogja
a kezemet. Amerre megyek, jön velem, egészen addig, amíg úgy félóra
után néhány rúpiát a kezébe nem csúsztatok. Hatalmas, barna szemével
rám néz, és eltűnik a forgatagban. 

Az óriási ember- és árutömeg szinte lebénít. Közben az indiai származású
brit író, Sir Salman Rushdie nyilatkozatára gondolok. Amikor sok év távollét
után megérkezett Delhibe, s még mielőtt kilépett volna az érkezési csarnok-
ból, tehát bármit is láthatott volna, egy riporter megkérdezte: „Gondolom,
kíváncsi rá, hogy utolsó látogatása óta mennyit változott India?” Rushdie
szomorkásan ránézett és elmosolyodott: „India sohasem változik”. 

j
India megváltozott?
Néhány hónap alatt tűnnek el 
a bádogvárosok, és helyükön
felhőkarcolók emelkednek. 
A metropoliszokban a rozzant kalyibák
helyére óriási lakó- és irodaházakat
emelnek. Ezzel próbálják a hatalmassá
duzzadt lakosság lakás-, társadalmi
és közlekedési gondjait enyhíteni. india
naponta változik!

Új repülőterek  
haidarábádot  és  Mumbait  követve, 
többéves munkával után Delhi Nemzetközi
repülőterét is újjáépítették: Elegáns, gyors,
kényelmes, a több millió utazó, átutazó
érkezését, távozását szolgálva. 
Ha a csatlakozások között hosszabb 
az idő, itt akár meg is szállhatunk
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Fénylő India
Ha valaki hisz a véletlenekben, akkor ez is az lehet: 20 évvel később most
ugyanabba az elegáns, méregdrága szállodába érkezem egy találkozóra,
ahol akkor megszálltunk. De itt nincsenek véletlenek, csak istenek és csil-
lagok. Ez India. 

A márvánnyal borított csarnok közepén hatalmas márványasztal, tele
színes ajándékdobozokkal. Az egyiken megakad a szemem. A díszdobozban
egy görögdinnye, elegánsan becsomagolva. Kicsi, aranyozott spárgával a

gyümölcshöz rögzítve, diszkréten lóg az
árcédula. Nézegetem a többi dobozt is,
de szemem állandóan visszatér a dinnyé-
hez, illetve annak árához. 

Barátaim még nem érkeztek meg, van
időm belelapozni a mellettem lévő asztalra

helyezett évfordulós kiadványba. 1947-ben, amikor India kivívta függet-
lenségét, 290 millió, többségében nagyon szegény ember élt az országban.
Most, 70 évvel később 8,5%-os évi GDP-növekedésről értesülök. India
ma már a világ legnagyobb feketetea- és generikusgyógyszer-gyártója. Az
élelmiszer-termelésben és -feldolgozásban egyre nagyobb szerepet kap a
napenergia. 2016-ban a külföldi beruházások 27%-kal növekedtek, és a
világon a harmadik a „zöldépítészetben”. A leghihetetlenebb pedig az,
hogy hamarosan India lehet a legnagyobb az önvezető járművek előállítá-
sában. De vajon mindez csupán jól hangzó statisztika, vagy a mindennapi
ember is érez valamit a dinamikus változásból? Megváltozott-e az élete?

A leghihetetlenebb, hogy hamarosan
India lehet a legnagyobb az önvezető

járművek előállításában.

fotó: istockphoto
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Szorongató India
Óriási késéssel befutnak az ismerősök is. Fuldoklanak a dühtől. Egy másik
Indiáról panaszkodnak. A taxis menet közben bejelentette, hogy a nagy
forgalomra tekintettel felemeli az előre megállapított tarifát, és nagy borra-
valót vár. És ezt előre meg is akarja kapni, a fizetésig pedig leáll. Ráadásul
az olcsó szállodájukban a falak és a matracok is nedvesek, a fürdőszobában
viszont nincs víz. Beszélnek az önjelölt „idegenvezetőjükről”, aki kifejezett
kérésük ellenére sem hagyja őket békén, s egyre csak
a „vezetésért járó napidíjat” követeli tőlük. Mondják,
hogy vonattal, repülővel, busszal és főleg autóval
mennyit utaztak, és bármilyen is volt a jármű, mindig
késett – időnként 4-6 órát is. Ülünk a csodás, elegáns
szállodában, és hallgatom a történeteket. Mi az igaz?
Barátaim napi élményei vagy a kiadvány adatai? Köz-
ben nézem a dinnyét. India megváltozott? 

A taxis menet közben bejelentette, 
hogy a nagy forgalomra tekintettel

felemeli az előre megállapított tarifát, 
és nagy borravalót vár. És ezt előre meg is

akarja kapni, a fizetésig pedig leáll. 

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
LÁZÁR ÁDÁM

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu

fotó: istockphoto
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Közlekedés
Az állami kézben lévő indiai vasút, 
a világ negyedik legnagyobb
VasútTársasága. Több mint 7000
állomás, napi 22 millió, évi 8 milliárd 
utas és 1101 milliárd tonna áru jelzi 
a méreteket

A buszok, villamosok jó néhány évtizede
készültek. Ezeken a férfiak és a nők 
csak egymástól elkülönülve utazhatnak

Akinek taxira nem futja, 
vagy a taxi nem fut a monszun miatt,
annak marad a kerékpáros vagy
motoros riksa

születéskor várható élettartam (év)

férfi: 68  
nő: 64  

india

kína

magyarország

férfi: 76  
nő: 72  

2000

700

férfi: 78  
nő: 71  

évente gyártott filmek száma (2016, db)

india
usa

7

22

űrrakéta indítások száma (2016, db)

india
kína

21usa

5 millió

3,3 millió

hadsereg mérete (fő)

india
kína

2,2 millióusa

1,3%

0,54%

népességnövekedés

india
kína

0,44%usa
–0,38%magyarország

164,4 cm

171,5 cm

A 45 éves férfi lakosság 
átlagos testmagassága

india
kína

179 cmusa
178,8 cmmagyarország
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Mindennapi India
Indiában az adásvétel mindig is az élet szerves része
volt. Ma, amikor az ország lakossága meghaladja az
1,3 milliárdot, ennyi ember napi ellátása elképesztő
feladat. A földet megművelni, vetni-aratni, szüre-
telni, feldolgozni, szállítani, azután eladni több száz-
millió embernek ad munkát. 

India egy óriási bazár, ahol majdnem bármit lehet venni, majdnem
bármikor. Éjszaka, a vonatra várva a pályaudvaron, a vágányok között és
utazás közben frissítőt, teát, szendvicseket a szerelvényen. A városokban,
a lassan hömpölygő kocsisorok között gerezdekre szeletelt kókuszdiót,
léggömböt, újságot és műanyag karkötőt. Műemlékek közelében olcsó
napszemüvegeket, szobormásolatokat, mobiltelefont. És elmagyarázha-
tatlan, hogy ha az emberen van már napszemüveg, miért nem akar venni
még egyet!? És ha már venni nem akar, miért nem ad nekik a pénzéből?
Mondjuk, dollárt vagy eurót!

Olyan tevékenységeket látunk, amelyek – ilyen formában – ismeretle-
nek Nyugaton. Az utcákra néző szuterénekben, járdákon szabók, cipészek
és borbélyok dolgoznak. Egy banándoboznyi hely az üzletük, szalonjuk.
De van, akinek ennyi hely sem kell. Vérnyomás- és testsúlymérést vállalnak,

India egy óriási bazár, ahol majdnem
bármit lehet venni, majdnem bármikor.
Éjszaka, a vonatra várva a pályaudvaron, 

a vágányok között és utazás közben
frissítőt, teát, szendvicseket a szerelvényen.

a 2008-as, 2011-es 
és 2016-os terrortámadásokat
követően a nagy tömegek jelenlétével
számoló repülőterek, állomások,
piacok, sportesemények komolyabb
védelmet, ellenőrzést kapnak a világ
harmadik legnagyobb hadseregétől

fotó: oláh szilvia
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sőt a Gangesz partján egy férfi ellentmondást nem tűrően fültisztítást
ajánl. Ugyancsak itt agyagból készítenek naponta sok ezer vázát, csészét.
Az utcai árusoknál ezekből lehet kapni a „massala chai”-t, a fűszeres teát.

Fogyasztás után a csészécskét rögtön a földhöz vág-
ják, összetörik. Így a legtisztább, mert így más nem
ihat a használt edényből. A csészeszilánkok aztán
újabb embereknek adnak munkát, mert az edény-
törmeléket össze is kell söpörni. Ezt – az Indiai Al-
kotmányban lerögzítetten már több mint 50 éve
nem létező – legszegényebb, „érinthetetlen” réteg
tagjai végzik.

Fogyasztás után a csészécskét rögtön 
a földhöz vágják, összetörik. 

Így a legtisztább, mert így más nem ihat 
a használt edényből. A csészeszilánkok

aztán újabb embereknek adnak munkát...

Nyugaton ma már ismeretlen foglalkozások
az Óriási tömeg lakásgondjainak enyhítésére rengeteg építkezés zajlik, ezért hatalmas mennyiségű építőanyagra van szükség. 
a téglagyárak A nagyobb folyók közelében találhatók 
a garázsban a munkások személyenként naponta minimum 200 farmert festenek meg
kicsi a varrógép, de a szabó naponta befejezhet egy öltönyt 
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fotó: oláh szilvia fotó: oláh szilvia
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Az útminőség és a használati intenzitás megviseli a közlekedési esz-
közöket. Az út szélére parkolva javítják a teher- és személyautókat, bu-
szokat, riksákat, bicikliket, motorokat.  Az utak mentén, folyók közelében
magas tornyok is emelkednek. A téglavetők a homokos, agyagos üledéket
formákba helyezik, aztán kiteszik a tűző napra.
Megszilárdulva mehet a kemencébe kiégetni.
2500 tégla készítéséért 5000 forint jár. A közelben
nádcukorüzlet zajlik. Asszonyok cipelik ütemesen
több 10 kg-os, hosszú nádkötegeiket a feldolgo-
zóba, máshol pedig rögtön kézi présekkel facsar-
nak a nádból levet.

„Jöjjenek! Elviszem magukat valahova. Ilyet
még biztosan nem láttak!” – mondja sofőrünk, amikor néhány nap
után észreveszi, hogy leginkább a számunkra szokatlan helyszínek, fog-
lalkozások érdekelnek. Egy szegényebb negyedben egy garázshoz vezet.
Amikor kocsink megáll a szűk, kis utcában, a környék összefutó gyerekei
mind be akarnak jutni a kapun. Mintha még sosem látták volna a belső
történéseket. Ez a farmerfestő üzem. Bent három férfi dolgozik. A he-
lyiségben sötét van és penetráns bűz. Leginkább lábszárra emlékeztető

A téglavetők a homokos, agyagos üledéket
formákba helyezik, aztán kiteszik 

a tűző napra. Megszilárdulva mehet 
a kemencébe kiégetni. 2500 tégla

készítéséért 5000 forint jár. 

vasrudak fekszenek előttük, arra húzzák rá a nadrágszárakat, majd szí-
nezőanyaggal 5-10 percig dörzsölik. Ekkorra már előkerül egy rendőr
is, aki hosszú bambuszbotjával serkenti a gyerekeket a műhely elhagyá-
sára. De a felhasznált színező vegyszernek olyan erős a párolgása, hogy
már könnyezünk és köhögni kezdünk.

Sofőrünk néhány házzal lejjebb ismét megáll. „Jöjjenek, szeretném,
ha meglátogatnának bennünket és elfogyasztanának velünk egy csésze
teát!” – mondja. A meghívás nemcsak egy spontán ötlet volt, mert felesége
és anyósa jó ideje dolgozhatott az ebéden. Két kisgyermeke csillapíthatatlan
érdeklődéssel néz a konyha felé. Közben látjuk, hogy a farmerfestőből is
ide hozzák a fél nadrágszárakat, amiket aztán az asszonyok varrnak kész
nadrággá.

A Színek Ünnepe – Holi
Évente egyszer, a Holikor Indiaiak
milliói ünnepelnek, egymás arcát,
ruháját színes porral bekenve.
Ilyenkor nem ajánlatos fehér
ruhában, drága fényképezőgéppel 
az utcákon járni, színes esemény
lehet...

fotó: istockphoto

fotó: istockphoto
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Egy apró falucskán hajtunk át. Kérem a sofőrt, hogy álljunk
meg egy fa árnyékában, szemben az artézi kúttal. Érdekel, kik, mi-
lyen gyakran jönnek ide vízért. Lányok, asszonyok érkeznek folya-
matosan, mindenkinél több kancsó, lábas van. A tiszta víz nagy
kincs, pláne, ahol ilyen kevés és ilyen meleg van. Legalábbis nyáron.
Mert télen, főleg este erősen lehűl a levegő, s ahogy alkonyodni
kezd, az üzletek, irodák, házak előtt férfiak gyűlnek össze. Középre
néhány gallyat dobnak. Meggyújtják. A füstöt körülülve, az univer-
zumot fűtve sokáig melegszenek. 

Az elegáns szálloda görögdinnyéjére gondolok. A vékony, aranyozott
cérnán lógó ár: 200 dollár! Megváltozott volna India? A tömegeknek ke-
véssé. Ahhoz még több időre lenne szükség...

Lázár ádám
Író, újságíró, a BBC
Világszolgálatának
egykori szerkesztője

India változik!
A legtöbb templom, kegyhely, vár,
műemlék belterületén ma már tilos 
a koldulás. így A VADENTA MOZGALOM
KOLKATAI BELER MATH KÖZPONTJÁBAN IS



MEGOSZTOTT 
VÁROS(KÉP)?

Szöveg: BOTTLIK ZSOLT, kép: bottlik zsolt, Kálló Péter 



A hercegovinai Mostarról sokféle képzettársításunk lehet:
a balkáni kisváros képe, amely a 19–20. század fordulóján
Csontváryt is megihlette, vagy ahol a közép-európai
szemnek szokatlan kulturális sokszínűség fogadja a mai
napig a modern kor utazóit. De eszünkbe juthat a 
Jugoszlávia földbomlását kísérő borzalmas háború is, és
azok a képsorok, melyeken a város jelképének számító
Öreg híd lerombolását láthatjuk. A híd – amely nyugat-
európai anyagi, valamint tevékeny magyar közreműkö-
déssel épült újjá – azóta is a különböző kulturális gyö-
kerekkel rendelkezők békés egymás mellett élésének
szimbóluma. 

De vajon így gondolják-e a háború alatt még egymás
ellen harcoló mostariak is? A háború óta megjelenő és
minden szinten érzékelhető szembenállás tapasztalata
nem írja-e felül a békés egymás mellett élés elképzeléseit
és a globalizált világ multikulturális voltába vetett hitet?
Most nemcsak a jelenkori társadalmi törésvonalak tör-
téneti gyökereit, hanem ennek érzékelhető jelenségeit is
megmutatjuk egy virtuális mostari séta során
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Kilátás a Bulvárra
amellett, hogy Mostar természetföldrajzi környezetét is szemlélhetjük, összegző képet kapunk a város
történelméről. A főút mente hordozza a fizikai és kulturális összecsapások nyomait. A Spanyol tér, a mesterlövészek
harcálláspontjai a még mindig romos magas épületekben, a mór stílusú Gimnázium újjáépített tömbje (a Monarchia egyik
építészeti emléke),  de háttérben föltűnik a Ferences templom minaretszerű tornya és a Hum-hegyen felállított
hatalmas kereszt is, amely a város majd’ minden pontjáról látható...
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Történeti színfalak
Bosznia-Hercegovina – mint ahogy neve is utal rá
– történelmileg két részből áll. Az északi rész a ha-
sonló nevű folyóról elnevezett tulajdonképpeni
Bosznia, míg a déli a mai ország mintegy negyedét
kitevő Hercegovina, amely a környék 15. századi urának titulusára utal.

Bosznia–Hercegovina mai területén a kora középkorban a nyelvi
állapotokat a szlávok 6–7. században történő bevándorlása határozta
meg, amely modern értelemben nem jelentett nyelvi egységet, de még-
iscsak meghatározott valamilyen közös keretet. Az egyházszakadást kö-
vetően, a kereszténység keleti és nyugati befolyási övezetének (Róma és

A térség 15. századi oszmán meghódítása
következtében a lakosság vallási

összetételében arányeltolódás 
következett be. 
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Eme áttérések leginkább a mezőgazdasági termelésre alkalmasabb
nyugat-balkáni, mélyebben fekvő alföldi területeket, folyóvölgyeket,
medencéket, illetve a stratégiailag fontos kereskedelmi és hadi utak
menti térségeket érintették. Emellett az oszmán adminisztráció központi
helyzetű településekbe történő beköltözése is szerepet játszott abban,
hogy a muszlim településterület növekedésének szintén fontos földrajzi
jellemzője volt, hogy sokkal magasabb arányban lakták a városokat,
mint a keresztények.

Nyűzsgő központ
a forgalmas bazár egy korabeli
képeslapon. az áruválaszték ma is
széles, de természetesen leginkább
a turisták igényeire(?) formálva

Bizánc) határvidékévé vált. Ugyanakkor egyik vallási irányzatnak sem
sikerült tartósan fölénybe kerülnie. Sőt, a 12. században e területen lét-
rejött első államban később (13. sz.) megjelent  egy harmadik keresztény
irányzat, amelyből párhuzamosan a világi hatalom erősödésével a térség
kulturális képét egyre inkább meghatározó boszniai egyház alakult ki.
Visszaszorulásukban később a ferences rend jelenléte és támogatott te-
vékenysége is jelentős szerepet játszott.

A térség 15. századi oszmán meghódítása következtében a lakosság
vallási összetételében arányeltolódás következett be. Mindezt a katoli-
kusok északra vándorlása, az ortodox és iszlám vallásúak érkezése és a
lakosság jelentős részének iszlámra történő áttérése magyarázza.

a letűnt fénykor kövei
Az Öreg hidat körülölelő
üzleti negyedben, a Neretva
bal partján főleg 
a kézműipar, a jobb parton
pedig a kiskereskedelem volt
a fő tevékenység. Szűk
utcák, kis üzletekkel,
kereskedelmet kiszolgáló
épületekkel (raktárak),
fürdővel és
karavánszállásokkal
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Mostar fénykora
Mostar fontos stratégiai helyzetben, a Neretva észak–déli irányú völgyé-
nek kiszélesedésében, ún. kapuvárosként Hercegovina központi térsé-
gében fekszik. Alapításának idején, a Neretva két partján épült két vár
és az itt található átkelő körül formálódott a korabeli városközpont. 
A központi funkciókkal rendelkező balkáni települések a kezdeti, dina-
mikus hódításokkal jellemezhető oszmán időszak első évtizedeiben vették
föl azokat a keleties jegyeket, amelyeket többnyire ma is megfigyelhetünk. 

A 16. századi Mostar első, ha nem az egyetlen igazi fénykora volt,
amikor Hercegovina gazdasági centrumává nőtte ki magát. Ez leginkább
a Birodalom terjeszkedésével függött össze az itt
állomásozó katonaságot kiszolgáló tevékenységek
és a stratégiai helyzet együttes hatása következtében.
A lakosság döntően muszlim vallású volt, jóllehet
megfértek mellettük a korábban már a környéken
lakó katolikusok is. 

Az Oszmán Birodalom területszerző politiká-
jának dinamizmusa a 17. századra megtorpant.

A 16. századi Mostar első, ha nem az
egyetlen igazi fénykora volt, amikor

Hercegovina gazdasági centrumává nőtte
ki magát. Ez leginkább a Birodalom

terjeszkedésével függött össze

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
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Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Magyarország középső részéről történő kiűzésük Bosznia stratégiai 
jelentőségét is fölértékelte. A kiürített magyarországi területekről 
elmenekülő muszlim adminisztráció és lakosság többsége itt települt le
a határőrizettel megbízott térségekbe.

Az Oszmán Birodalomban az egyik alappillér volt a muszlim vallású
csoportok helyzetbe hozása. Ennek ellenpontjaként a döntően vidéken,
illetve a városok közelében élő nem muszlim lakosság közül a katolikusok
nyelvi alapon, az ortodoxok pedig a görög vezetésű egyházszervezettől
való önállósodással törekedtek kitölteni a 19. századi nacionalizmus
korabeli kereteit.

Miközben a horvát és szerb nemzeti mozgalmak ekkor már komoly
politikai törekvéseket fogalmaztak meg, a balkáni muszlimok között modern
értelemben vett nemzeti egység nem figyelhető meg. Ez utóbbi fokozatosan
alakult az Oszmán Birodalom Balkánról történő kiszorításával párhuza-
mosan. A csoporttudat a későbbiekben folyamatosan erősödött, mígnem
az 1970-es évekre a titói Jugoszláviában a délszláv nyelvű muszlimokat
önálló csoportnak ismerték el, és magukat bosnyáknak definiálhatták.

központi attrakció
Miközben az Öreg híd a kívülállóknak 
a középkori keleti építészet
gyöngyszeme, esetleg a megbékélés
szimbóluma, a helyi fiatalok számára 
a vagányságot is jelenti a csaknem 
30 méteres magasságból a Neretvába
ugrani. A hídról ugrásnak több száz
éves hagyománya van, ami ma turisták
ezreit vonzza július utolsó
vasárnapján a városba
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Hatalom és városszerkezet
Bosznia Osztrák–Magyar Monarchia általi katonai
megszállását a muszlimok ideiglenesnek tekintették,
és passzív ellenállásba burkolóztak. A Monarchia
időszaka azonban elég hosszú volt ahhoz, hogy
több városépítészeti emlékkel járuljon hozzá a mos-
tari városképhez. Amellett, hogy a közép-európai építészeti hagyományok
jelennek meg az ekkori épületek stílusában, ez a korszak az, amikor az
oszmán időkben fizikailag is elkülönült munka- és lakóhely funkcionális
részei kezdtek összekeveredni. A város észak és nyugat felé terjeszkedett,
és az addigi Öreg híd (Stari Most) mentén működő központ fokozatosan
elvesztette a jelentőségét, miközben a muszlim társadalom is egyre inkább
a perifériára szorult.

1920-ban megalakult a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (1929-től
Jugoszlávia), amely magában foglalta Bosznia-Hercegovina területét, és
lényegében a szerb érdekeket érvényesítette. Ezt az időszakot a muszlim
politikai vezetők helykeresése jellemezte: hol a szerb politika, hol a
horvát autonómiatörekvések mellé álltak. 

A továbbra is Hercegovina fővárosának számító település életében
ez a korszak a csendes stagnálás időszaka volt. A közigazgatás átszervezése
miatt kevésbé volt a középpontban, illetve a belgrádi hatalom oldaláról
perifériának számított, így elkerülték az állami beruházások. 

1920-ban megalakult a
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (1929-től

Jugoszlávia), amely magában foglalta
Bosznia-Hercegovina területét, és lényegé-

ben a szerb érdekeket érvényesítette.

A Stari Grad (Óváros) 
madártávlatból
A város fénykorára emlékeztető
óváros későbbi épületek szorításában
is feltűnően kompakt tömbje a modern
korban újra központi funkciókat lát el.
Ebben szerepe van a kultúrhordozó
muszlim bosnyákoknak, akik az 1970-es
években lettek a „titói“ Jugoszlávia
elismert népcsortja
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A szocialista „titói” Jugoszláviában a szerb nacionalizmus tö-
rekvéseit felváltotta a proletár internacionalizmus táptalaján álló
„testvériség és egység” ideológiája. Elfogadva az ország etnikai
heterogenitását, a nyelvi hasonlóságokat hangsúlyozták – a nem-
zetiségi kérdés történelmi hátterét és társadalmi vetületeit háttérbe
szorították. Emellett a szocialista táborból száműzött Jugoszlávia
az 1960-as években az el nem kötelezett országok mozgalmának
állt élére, így több muszlim országgal is jó viszonyt ápolt. E fo-
lyamat az előző 100 évvel ellentétben az 1960-as évektől gazda-
ságilag és identitásában is erősítette a boszniai muszlimokat.

Mostar életében is újabb fellendülés kezdődött.
Elsősorban a gazdasági fejlesztések (alumínium-
kohászat, vízi erőmű, dohánygyár) munkaerőigénye
és a környezeti lehetőségek miatt a nyugati városrész
(illetve a város déli előtere) terjeszkedett. Ekkor te-
vődött át végérvényesen a Neretva jobb partjára a
város új centruma, és épültek a többemeletes, to-
ronyházas városrészek.

A szocialista táborból száműzött
Jugoszlávia az 1960-as években állt 

az el nem kötelezett országok
mozgalmának élére, így több muszlim

országgal is jó viszonyt ápolt. 

mostar központjának eltérő szerepkörű részei és legfontosabb épületei

távol egymástól
Az előtérben az 1990-es évek harcaiban elesett muszlimok fejfái, amelyek
több köztér képét is meghatározzák a városban. a háttérben 
a minaretszerű, a horvát identitás számára elsődleges katolikus
templomtorony jelzi a többségi társadalom jelenlétét
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A polgáháborús Mostar
Bár a „titói” Jugoszlávia igyekezett a nemzeti kü-
lönbségekből adódó problémákat kezelni, a súrló-
dásokat nem tudta teljesen háttérbe szorítani. Így
elemi erővel föltörve, véres háborúval kezdődött a
politikai rendszerváltozás és ezzel párhuzamosan a
jugoszláv etnikai mozaik teljes szétesése. 

Bosznia 1992-ben kinyilvánított függetlensége
nyomán a Jugoszláv Hadsereg által támogatott szerbek az ország jelentős
részeit ellenőrzésük alá vonták. Ekkor a horvátok és a muszlimok még
együtt harcoltak a szerbek ellen. A boszniai horvát vezetők azonban 
– nem bízva az ország önállóságában – 1992 nyarán kikiáltották a Her-
ceg-Boszniai Horvát Köztársaságot. A háború így háromoldalúvá vált. 

1992 őszén vonták blokád alá a horvátok Mostart, amelyet földrajzi
és stratégiai jelentősége miatt szerettek volna szakadár államuk fővá-
rosává tenni. 

A harcok során a város kettészakadt, a horvátok által megszállt
nyugati területekről elűzték a muszlimokat. A megmerevedő frontvonal
a város nyugati részében húzódó főutca (Bulvar) mentén teljesen ketté-
vágta a várost. A város ellenőrzéséért vívott csatározások alatt a szemben
állók a tüzérségi támadássorozat során először szisztematikusan lerom-
bolták az ellenség szimbolikus jelentőségű egyházi épületeit (templo-
mokat, kolostorokat, rendházakat) és oktatási intézményeit. Ezután 

A város ellenőrzéséért vívott csatározások
alatt a szemben állók először

szisztematikusan lerombolták az ellenség
szimbolikus jelentőségű egyházi épületeit

és oktatási intézményeit.

a mostarban élő népcsoportok
létszámváltozása (1961–2013)

bosznia-hercegovina nemzetiségi
összetétele (1991–2013)
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következett a lakó- és gazdasági épületek, majd az infrastruktúra teljes
megsemmisítése. Mostar így vált az 1990-es évek délszláv háborújának
legdurvábban lerombolt városává, mire 1994 tavaszán amerikai nyomásra
sikerült beszüntetni a horvát–bosnyák szembenállást és tető alá hozni a
bosnyák–horvát föderációt.

Manapság a várost körülvevő magaslatokról lepillantva már nehezen
vesszük észre a háború közvetlen nyomait a döntően nyugati segítséggel
újjáépült településen. Következményeit azonban akkor is érezhetjük, ha
csak egy sétát teszünk az egykori frontvonal mentén. 

A háború előtt relatív többségben az 1971-ben elismert nemzetiséggé
váló muszlim vallású bosnyákok voltak. Mellettük jelentős horvát és
szerb csoportok is lakták a várost. A háború hatására a szerbek létszáma
drasztikusan lecsökkent, ma már alig 3000 főre olvadt egykor jóval na-
gyobb létszámú közösségük. A bosnyákok jelentős embervesztesége és
kivándorlása miatt a legújabb adatok szerint a horvátok számítanak a
vezető népcsoportnak. 

A háború következménye azonban az is, hogy a szerbek döntő több-
ségének elvándorlása után a két legnagyobb közösség a korábbi frontvonal
(ma: Bulvár) mentén erősen szétválasztva, lényegében két külön Mos-
tarban él. A háború után a városnak különleges jogállása (egyesített
város) volt, ami az országban csak őt illette meg. A patikamérlegen

kimért hatalmi struktúra a kisebb létszámú bosnyák
közösséget segíti, mivel kevesebb választójuk van
és ugyanannyi képviselőt küldhetnek a városi ta-
nácsba. 2008 óta ugyanakkor nem sikerült polgár-
mestert választani, mert nincs megegyezés az erősen
etnikai jellegű pártok között.

A háború után a városnak különleges
jogállása (egyesített város) volt, ami az

országban csak Mostart illette meg. 

aknák nyomában
tűzszerész tér vissza mostar-peremi
bázisára. az évekig tartó háború során
lerakott, rejtőzködő taposóaknák 
és a fel nem robbant lőszerek
hatástalanítása még sokáig ad munkát
a neretva völgyében
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Mostar, a multietnikus(?) hercegovinai város
Az 1990-es évek háborúja mély árkokat húzott a történelem során
kulturális, nemzetiségi alapon kialakult közösségek közé. Ez a vá-
rosképen és az emberek térhasználatában is megmutatkozik. Az et-
nikailag kettéosztott városban kimagasló fontosságú a főút: a mostari
utcanevek etnikai jelentéstartalmát figyelve semlegesen csak egysze-
rűen Bulvárnak nevezett rész alkotta a bosnyák–horvát harcok idején
a háborús frontvonalat. 

Miután a különböző népcsoportok leginkább vallásuk alapján
határozzák meg identitásukat, a szakrális helyek különös jelentősé-
gűek, de még a közterek neveinek is szimbólumértéke van. Nem
csoda, hogy a harcok során ezeket próbálták megsemmisíteni és a
béke beköszöntével először újjáépíteni, utóbbival demonstrálva a
hozzájuk kapcsolódó csoport jelenlétét.

A Bulvár mentén délről érkezve azonnal föltűnik a horvátok
számára elsődleges centrum, a ferences templom és a hozzá kapcso-
lódó kolostorépület. A háború alatt szétlőtt templom rekordgyorsa-
sággal újjáépült vasbeton tömbje mellett emelkedő 107 m-es torony
a város szinte minden pontjáról látható, csakúgy, mint a minden
népcsoport fölött egyként emelkedő Hum-hegyen a kereszténység
2000 éves évfordulójára épült hatalmas kereszt. Az utcanevek is be-
szédesek: Ferencesek utcája, Ambre Miletić páter vagy éppen Mil-
čevića páter utca jelzi a ferencesek korábbi és jelenlegi fontosságát
és a térfoglalás jelentőségét.

A Bulváron továbbhaladva a mostari Városháza és a Monarchia
idején épült, pszeudomór elemeket is felvonultató gimnáziumi épület
szépen felújított tömbje tűnik föl. A részben romos épületekkel sze-
gélyezett, az újjáépítésben és a rendfenntartásban részt vevő spanyol
KFOR-katonák tiszteletére elnevezett Spanyol térről platánsor és
számtalan villa szegélyezte, Zrínyi Miklós (horvátul: Nikola Subić
Zrinski) egykori horvát bánról elnevezett allé vezet el a „rondóhoz”,
ahol a Horvát Kulturális Központ épülete áll. Az ide kifutó közterek
elnevezése is mutatja, hogy horvátok által lakott városrészekben já-
runk. Többnyire a még önálló 10–11. századi Horvátország vagy
Bosznia még katolikus nagyságairól – Mihajlo Višević, Knjiez Bra-
nimir, Kralj Tvrtko – nevezték el az utcákat.

A szerbek vallási központja a város keleti részén a domboldalban
épült ortodox templom (Szentháromság Gyülekezeti Templom) a
város jelentős részéről jól láthatóan magasodik. Ennek újjáépítése
késik, bár az már látható, hogy eredeti pompájában kívánják hely-
reállítani. Vélhetően a szerb közösség erőteljes csökkenése is szerepet
játszik abban, hogy e környék ma már városi perifériának számít.

A Neretván átívelő három hídra vezető, kelet–nyugati irányú
utak megtartották a szocialista időszakban a parti-
zánegységekről kapott nevüket (Mostari zászlóalj
utcája, X. Hercegovinai brigád útja). Ugyanígy
megmaradt a muszlim városrész fő közlekedési ütő-
erét alkotó utca Josip Broz Tito neve is. A bosnyá-
kok leginkább a délszláv nyelvű muszlimok külön
entitásként történő elismerése miatt tekintenek po-
zitívan a titói időszakra... 

A Neretván átívelő három hídra vezető,
kelet–nyugati irányú utak megtartották 

a szocialista időszakban a partizán-egysé-
gekről kapott nevüket (Mostari zászlóalj

utcája, X. Hercegovinai brigád útja).

Kissé ridegnek tűnnek, 
de annál impozánsabb hatásúak 
a rekordgyorsasággal újjáépült
Ferences-templom vasbeton falai. 
Az épület és környéke nemcsak misék
alkalmával válik a horvát közösség
központi térségévé.
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A gazdasági funkcióit szinte teljes egészében megtartó, egykori tör-
ténelmi városrész ma is egyértelműen a muszlimok városi tere. Az ide-
genforgalom lehetőséget teremt, hogy a korábbi tevékenységek – a kis-
kereskedelem, a vendéglátás, de bizonyos mértékig a kézműipar is –
tovább éljenek és kiszolgálják a turistákat. A kisboltokban persze hasz-
nálati tárgyak helyett leginkább szuveníreket vehetünk, a nagy bőrcserző
műhelyek helyett pedig „ékszerkovácsok” árulják portékáikat, és a kara-
vánszerájok letűntével éttermek, szállodák szolgálják ki a látogatókat. 
A még most is jelentős számú mecset továbbra is közösségi térként mű-
ködik, ugyanakkor a későbbi korok kialakította háztömbök közötti par-
kok és terek az 1990-es évek háborújában elhunytak temetőjeként és
egyben mementóként működnek.

A város két domináns közösségének elkülönülését a párhuzamosan
üzemeltetett közoktatási intézmények (általános iskolák, gimnáziumok),
valamint az 1977-ben alapított egyetem kettéválása is jól mutatja. 
A város szülöttéről, az egykori Jugoszlávia egyik miniszterelnökéről elne-
vezett Džemal Bijedić Egyetemből kiválva alakult meg University Mostar
néven a horvát egyetem – mégpedig 1992-ben, a háború folyamán. És
természetesen mind a két intézmény a „saját” városrészében működik... 

bottlik zsolt
geográfus, az elte 
docense. kutatási
területe az etnikai 
földrajz

Kálló péter
a földgömb művészeti

munkatársa, fotográfusa, 

számos rangos díj nyertese





MUSTANG
Lo elveszett mennyei királysága

„Egy álmot kutattam, melyet már ezrek megálmodtak előttem.
Egy elveszett horizontról álmodtam. Éreztem, hogy valahol
létezik egy utolsó földdarab, mely még érintetlen és kortalan,
melyet a világ még nem fedezett fel.” (Michel Peissel)

Pár éve egy katmandui könyvesboltban nézelődtem. Ekkor
leltem rá Michel Peissel francia utazó, etnológus könyvére.
Beleolvastam, és alig tudtam letenni. Volt időm rá bőven, mivel
odakinn folyamatosan ömlött az eső. Ez a találkozás volt
utazásunk kezdete abba a királyságba, amit Ame Pal nyugat-
tibeti buddhista harcos alapított 1380-ban, de tibeti és ladakhi
krónikák már a 7. századtól Lo földjeként említenek 

Szöveg és kép: Markó roland 
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Lo Mantang, az élő skanzen
A szűk kis utcákon több generáció múlatja együtt az időt. Az őslakosok 
itt foglalatoskodnak, szőnek, beszélgetnek. Bár mindenki nagyon kedves,
az idegenekkel szemben még tartják a távolságot
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A nagy hegyek mögött
Peissel számára 1964-ben még elég kockázatos vál-
lalkozásnak tűnt Mustang területére lépni. Már
csak azért is, mivel 1992-ig e határ menti terület 
a külföldiek számára tiltott zónának számított. 
Ő akkor érkezett, amikor épp háború dúlt, s a leg-
főbb veszélyforrás nem is a kínai hadsereg, hanem a kicsi, Nepálhoz tar-
tozó királyság területén gerillaként harcoló tibeti khampák jelenléte
volt. A khampák (gyakran említik őket mint „Buddha harcosai”) ugyan
évszázadok óta hírhedt hegyi fegyveresek, de ekkor már a kínai megszállás

A legfőbb veszélyforrás nem is a kínai
hadsereg, hanem a kicsi, Nepálhoz tartozó

királyság területén gerillaként harcoló
tibeti khampák jelenléte volt.
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ellen küzdöttek, katonai kiképzésüket a CIA koordinálta – ám ez már
egy másik történet lehetne.

2017-ben már nincsenek ilyen veszélyek. Mustang adminisztratív köz-
pontja, Jomson légi úton is megközelíthető Pokharából. Mivel ez a világ
egyik legszelesebb reptere, ezért csak a reggeli, nyugodtabb órákban biz-
tonságos a repülés. Mi már jóval kilenc után érünk földet, s alig telik el
félóra, orkánerejű szél támad. Rossz idő esetén nincs légiforgalom, marad
a várakozás, vagy az igen hosszadalmas, hegyi, buszos zötykölődés. Velünk
tart Daiwa és Puskar serpa, szükség lehet a segítségükre. Nem is fizikai ér-
telemben, hanem sokkal inkább a helyismeretükre, tibeti nyelvtudásukra
számítunk.

A Himalája mélyén
Minden egyes kanyar újabb 
és újabb meglepetéseket, 
formákat, színeket tartogat
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Vészes fogyatkozás
Kagbeni. Az engedélyek ellenőrzése. A település
15. századi kolostorának vezetője már-már világi
láma. Szabadidejében szívesen vegyül, folyékonyan
beszél angolul, örömmel mesél a helyiek és a ko-
lostor életéről. Az elmúlt évtizedekben számos itt
nevelkedett szerzetes számára adatott meg az esély, hogy Indiában vagy
Katmanduban mélyíthesse tovább spirituális ismereteit. Néhányuk sze-
rencsére visszatért szülőhelyére, és az ő közreműködésükkel tartják
életben a buddhista tanításokat.

Chhuksang. Az egyik helyi teaházban éjszakázunk, ahol épp almás
pitét sütnek! Még épp 3000 méter alatt vagyunk, az alma jól terem, az ős-
lakos lobák pedig kedvelik. Utolsó királyuk, Mustangi Raja Jigmi Palbar
Bista 2016-ban hunyt el. Tisztában volt vele, hogy nehéz idők jönnek
népére. Ennek egyik oka a népességfogyás, a másik pedig a környezeti
változások számlájára írható. Mustangot 2001-ben még 15 ezren lakták,
2005-ben már csak 8 ezren, most pedig alig több, mint 5000 állandó
lakosa van a területnek. A népesség elöregszik, és nagy a csábítás a könnyebb
megélhetést adó városi vagy épp indiai területek felől.

Mustangot 2001-ben még 15 ezren lakták,
2005-ben már csak 8 ezren, most pedig
alig több, mint 5000 állandó lakosa van 

a területnek.

Szabdalt terepen
Útban a nehezen megközelíthető
Konchok Ling-barlang felé minden
lépésünkre vigyázni kell: Váratlan
széllökések nehezítik a gerinceken
való járást
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A határ menti helyzetből adódóan a Tibettel ápolt ke-
reskedelmi szálak mindig is rendkívül fontosak voltak. 
A fő kereskedelmi időszaknak a betakarítások utáni tél szá-
mított. Manapság az októberi aratás után sokan inkább 
elmennek a fővárosba vagy egészen Indiáig is, hiszen ott
több pénzt tudnak keresni. A határ zártsága miatt a tibeti
kereskedelem ráadásul minimálisra zsugorodott, s ami meg-
maradt, kínai kezekben fut össze. 

Mustang éghajlata kifejezetten száraz, s a vízhiány
egyre nagyobb problémát jelent. A vidék a Dhaulagiri és
az Annapurna hatalmas 8000-einek árnyékában fekszik,
csapadékban szegény. A változó klíma jól érzékelhető, to-
vábbi szárazodással jár: a gleccserek gyorsan zsugorodnak,
csökken az olvadékvíz mennyisége, patakok apadnak el,
és mindez közvetlenül hat a megélhetésre is. A használható
termőföld és a legeltetési lehetőség zsugorodik, csökken
az állatállomány, egyre nehezebb az elzárt helyszínek ön-
fenntartása. Aki csak teheti, Pokharába vagy Katmanduba
költözik. Vannak olyan falvak, ahol már a buddhista fesz-
tiválok is elmaradnak, hiszen csak néhány idős ember
maradt helyben… 

Mustang éghajlata kifejezetten száraz, 
s a vízhiány egyre nagyobb problémát

jelent. A vidék a Dhaulagiri és az
Annapurna hatalmas 8000-einek

árnyékában fekszik, csapadékban szegény.

Lo Mantangban, túrabottal
Ő bizonyára már nem fogja
elhagyni szülőhelyét,
ellentétben a fiatalabb
generációkkal
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Barlangi láma
Dhakmar felé indulunk. Sziklába vájt barlangok sokasága mellett haladunk
el, bejárataik 10-20 emelet magasságban nyílnak fölöttünk. Félúton –
egy kanyonon keresztüljutva elérjük a Chungsi barlangkolostorát. A le-
genda szerint itt élt és meditált Rinpoche guru, aki
a 8. században elhozta a buddhizmust erre a földre. 

3500 méter magasságban vagyunk, a meredek
lépcsősoron felkapaszkodva Sangye lámával találko-
zunk. Azonnal megszakítja imáját, s ülőhellyel kínál.
Szemmel láthatóan örül nekünk, elmondása szerint
már hónapok óta nem jártak erre idegenek. Szár-
mazási országunkat hallva rögtön megemlíti, hogy
egy nagy magyar tó mellett van egy buddhista szen-
tély is (valószínűleg Zalaszántóra gondol). Iskoláit Indiában végezte, s ott
sokat tanult a nyugati világról. De itt már több mint egy éve él teljes ma-
gányában a kolostorban. És miközben beszél, végig mosolyog ránk.

„Mentes vagyok minden vágytól. Imádkozom, meditálok és a kolostort

„Az egymás iránti szeretet helyett már
csak a tárgyainkat szeretjük igazán. 

Az embereket szeretni kell, a tárgyakat
használni, s nem fordítva!”
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gondozom.” Azt is kifejti, hogy szerinte mi a baj a külső világgal: az
egymás iránti szeretet helyett már csak a tárgyainkat szeretjük igazán. „Az
embereket szeretni kell, a tárgyakat használni, s nem fordítva, ahogy a

dalai láma is figyelmeztet erre.” Ha vezetői úgy ren-
delkeznek, akkor menni fog a következő, a világtól
elzárt kis barlangba, vagy akár kolostorba, ő ezt az
életet választotta. „Mindenem megvan, amire csak
szükségem lehet: van vizem, amiből teát készítek,
van mit ennem, mi más kellhet még?” 

Még mielőtt beléptünk a szentélybe, észrevettem
felakasztva többtucatnyi khatát (tibeti sál). Az egyik
nekem valamiért rögtön kitűnt a többi közül, de

fogalmam sincs, miért. Búcsúzásunkkor a láma felállt, majd odament a
khatákhoz. Rám nézett, majd elővette azt, amelyiket az első pillanatban
kiszúrtam magamnak. Azt mondta, hogy ez a sál hozzám tartozik, kísérjen
szerencse! Mindegyikünk kapott egyet, azt, amelyik hozzá tartozott…

Azt mondta, hogy ez a sál hozzám
tartozik, kísérjen szerencse!

Mindegyikünk kapott egyet, azt, amelyik
hozzá tartozott…

évszázados épületek
a himalája száraz vidékein az agyagépületek 
és faszerkezetek is évszázadokig használhatóak
maradnak. Így miért is változtatnának 
a tradicionális építési módokon...

Sangye Láma kis cellájában
A Sangye név ősi tibeti jelentése:
Buddha. A környéken élő helyiek
néha feljárnak hozzá, sziklába
vájt kolostorába. Néha ő is
lemegy a falubeliek közé



Többszörösen férjezett
A lobák poliandriában élnek, a ház asszonyának több férje is lehet. 
E régi tibeti tradíció Mustangban a mai napig él. Általában testvérek
vesznek el egy asszonyt, aki teljesen egyenlőként bánik férjeivel (általában
két férjjel). Az éjszakákat testvériesen beosztják egymás között, s szüle-
tendő gyermekeiket vállvetve nevelik, a gyermekek
sem tesznek különbséget apa és apa között. Az
egyik férj elárulja, hogy amikor nem ő hál az
asszonnyal, akkor bizony sok changot (alkoholos
ital) leküld. De ha rajta van a sor, akkor nem iszik,
hiszen „dolga van”. 

De vajon miért alakult ki a poliandria e zord,
magashegyi vidéken? Egyrészt nyilvánvaló, hogy

Általában testvérek vesznek el 
egy asszonyt, aki teljesen egyenlőként
bánik férjeivel (általában két férjjel). 
Az éjszakákat testvériesen beosztják

egymás között...
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Fővárosi lányok
A fiatalok nyitottak és a lányok nagy
bóknak veszik, ha lefotózzák őket. Ma már
sokkal később mennek férjhez, mint elődeik

Késő délután
Napközben néha elviselhetetlen a Nap
ereje, de később már az idősebbek is
előmerészkednek az árnyékosabb utcákból
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egy nagyobb földet, a több jószágot két vagy több férfinak sokkal
könnyebb gondoznia, az általános ok azonban az igen szűkösen ren-
delkezésre álló használható földterület elaprózódásának megakadá-
lyozása, hiszen az egyben tartott földek művelésével és a nagyobb

csordák tulajdonlásával hatékonyabb a boldogu-
lás. A megélhetés alapja az egészséges jószág (kecs-
kék, birkák, jakok) és persze az egészen 4000 mé-
terig termő árpa, valamint a hajdina, a borsó és
a burgonya. 

Ugyanakkor előfordul az is, hogy egy férfinak
lehet egy második felesége is, de csak abban az eset-
ben, ha a nő nem tud gyermeket szülni.

Előfordul az is, hogy egy férfinak lehet
egy második felesége is, de csak abban 

az esetben, ha a nő nem tud 
gyermeket szülni.
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Lo Mantang
Dhakmarba késő este érkezünk, a szállásunk tele van helyiekkel. Itt sincs
áram. Az éjszaka már fagyos, alig várjuk a kora reggeli indulást. Tsarangot
érintve jutunk el a Madaringma csortenekhez, innen indulunk tovább
gyalogszerrel Lo Mantangba, a fővárosba. A menet legmagasabb pontja a
4280 méteres Chogo-hágó. Két magaslaton mászunk át, míg egyszer csak
hirtelen felbukkan a fallal erődített település. 

Mintha több száz évet repülnénk vissza az időben. A gyerekek csapa-
tokba verődve játszanak a szűk utcákon. Egyébként: mindenki az utcán,
komótos beszélgetések, imádkozás, lassan múló idő. Vagy épp időtlenség.
Sokan igyekeznek velünk szóba elegyedni. Szállást egy teaházban találunk,
a néhai király unokaöccsénél. 

Innen pár óra alatt felérünk a kínai határra, ami valójában egy végte-
lenbe nyúló szögesdrót kerítés. Minden mozdulatunkat kamera követi a
másik oldalról, ideje visszafordulnunk.

Egy kolostorudvaron gyerekek játszanak vaskarikával. Angolul jól be-
szélő fiatal vigyáz rájuk, elmondja, hogy a kolostor iskolájának diákjai
olyan szegények, hogy nem tudnak hazamenni családjukhoz az iskolai
szünetben. A szerzetesek Indiában vannak, az itt maradt gyermekek pedig
egész nap játszhatnak: sehol egy tévé, egy laptop, egy mobiltelefon – csak
táblajáték és vaskarika.

Férfi a múltból
Jellegzetes Lo Mantangi utcakép.
Napközben alig látni dologtalanul
sétáló embert. Ez az idős férfi megállt
egy pillanatra, talán a fotó kedvéért.
Mielőtt továbbindult volna, még
barátságosan elmosolyodott

Csortenek és szirtek
A környezetükbe illeszkedő csortenek váratlanul bukkannak fel előttünk, 
de – buddhista vidékről lévén szó – minden fontosabb út mentén, hágókban,
átkelőhelyeken és települések közelében fellelhetők

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
MARKÓ ROLAND

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Éltető turizmus?
Első nyugatiként (1952-ben) még Toni Hagen, a híres
svájci geológus-geográfus, Nepál egyik legeredményesebb
feltárója és fejlesztője jutott el Mustangba. Vajon meny-
nyire lehetett más az, amit ő látott? Néhány helyen biz-
tosan megállt az idő. Vannak még falvak, ahol a vezetőt
lottón sorsolják ki. Aztán ő őrzi a hivatalos papírokat,
Buddha-szobrokat, festményeket.  

Mustang valóságos időutazás. Ám a népességfogyás
kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi lesz az egykori tibeti királysággal?
Túlélésének egyetlen esélye, ha beengedik a turistákat, s nincs szigorú lét-
számkorlát. Ha viszont tömegturizmus kerekedik, akkor gyorsan elveszti
egészen egyedi jellegét a vidék. Már láttunk és még látni is fogunk számos
esetet, hogyan teszi tönkre az egzotikumra éhes áradat egy-egy hely egye-
diségét, sajátos légkörét. Már itt is szinte lehetetlen szállást találni, ha
valaki a májusi, háromnapos Tiji fesztiválra igyekezne. Pedig nem min-
dennapi látvány, ahogy a szerzetesek által készített „démont” annak le-
győzése után elégetik, hogy így űzzék ki a gonoszt a városból…

Markó roland
Különleges helyszínekre
tartó szenvedélyes
utazó

Már láttunk és még látni is fogunk
számos esetet, hogyan teszi tönkre az
egzotikumra éhes áradat egy-egy hely

egyediségét, sajátos légkörét.
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ántus János a Somogy vár-
megyei Csokonyán látta
meg a napvilágot, később
Pécsett jogot tanult, majd

Kaposvárott aljegyzőként dolgo-
zott. Az 1848-as forradalomhoz
nemzetőrként csatlakozott, hon-
véd tüzérként részt vett a pákozdi
csatában, majd Komáromnál már
mint huszár főhadnagy harcolt.
Érsekújvárnál fogták el 1849-
ben, a hadifogságból a következő

évben szabadult, de politikai
okok miatt Prágában újra letar-
tóztatták. Később sikerült Né-
metországba, onnan pedig Lon-
donba szöknie, ahol 1852-ben
feljutott egy New Yorkba tartó
hajóra. Itt munkát nem talált,
kalandvágya viszont olthatatlan
volt, így arra vállalkozott, hogy
a vadnyugatra megy, és ott részt
vállal a csendes-óceáni vasútvonal
kitűzésében.

XÁNTUS-WESTERN
Old Shatterhand magyar hangja

Szöveg: somfai kara dávid

x
A többnyire zoológus-etnológus
kutatóként ismert Xántus János
12 éves észak-amerikai szám-
űzetése alatt két felfedezőutat
is tett a vadnyugaton. A prérin
szerzett élményeiről részletesen
beszámolt családjának írt leve-
leiben, melyek 1858-ban Xántus
János levelei Éjszakamerikából
címmel könyv formájában is
megjelentek. De nemcsak a fa-
míliával, hanem magával Karl
May-jel is aktívan levelezett,
aki később róla mintázta Win-
netou német barátja, Old Shat-
terhand alakját
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az iowa, az illinois, a miami és az
irokéz – jutottak.

Két vadnyugati útja közül az
elsőre 1852 decemberében került
sor: egy 64 főt számláló mérnök-
expedícióhoz csatlakozott térraj-
zolóként, a feladat a St. Louisból
Kaliforniáig tervezett, indián te-
rületeket keresztező vasútvonal
nyomvonalának kitűzése volt. „Ne-
kem kevés dolgom van, papírra raj-
zolom a vonaljegyzeteket; hegyet,
völgyet, erdőt, rétséget s általában
mindent, mi a mért
vonalba esik. Ezt kö-
zönségesen másnap reg-
gel 8 óráig megkészí-
tem, aztán szabad va-
gyok egészen más na-
pig.” – számol be öcs-
cséhez írt levelében
az expedícióban ráosztott felada-
tokról, amiért az útjukba kerülő
indiánok gyakorta csak föld-
lopókként emlegetik őket és a
hozzájuk hasonló, az indiánok
földjére szemet vető fehér embert.

Az expedíció St. Louisból a
Missouri folyón Lexingtonba ha-
józott, majd innen a potowatomi

indiánok földjén keresztül jutott
el a Nebraska folyó vidékére. Itt
a folyó mentén egészen Fort La-
ramie-ig haladtak. 

Missouri és Kansas határán járva
elsőként a szeminol törzsről számol
be, de Xántus valójában egy másik
törzzsel keverhette őket össze, mert
a szeminolok nem ezen a vidéken,
hanem a Canadian folyó mentén
éltek. Ahol ő járt – a mai Kansas
City környékén – sauni, lenapi,
kickapoo, iowa, kansa és otó törzsek

tanyáztak akkoriban. Akárkik is
voltak, akikkel találkozott, volt
közös témájuk: a törzsfőnök, mikor
megtudta, hogy Xántus kénysze-
rűségből jött idáig a  „nagyvizen”
túlról, pipát cserélt vele, és még
egyik lányát is feleségül ajánlotta
neki, „...mert téged is, épen ugy mint
minket, kikergettek országodból...”. 

Xántus János és Karl May (Old Shatterhandnak öltözve, Berlinben)
Xántus 30-as éveiben hosszú időt töltött a hőskorát élő, igazi Vadnyugaton. Karl May
50 évesen (ekkor Xántus már majdnem 70 volt) kezdett indián kalandregényeket írni,
de csak ezek sikere után jutott el az USA-ba. Akkor is csak a keleti-partra. 
Old Shatterhand viszont egyesek szerint az ő alteregója volt. (Vagy Xántusé)

Két vadnyugati útja közül 
az elsőre 1852 decemberében
került sor: egy 64 főt számláló

mérnökexpedícióhoz csatlakozott
térrajzolóként.

Földlopók
Xántus elég viharos korszakban
érkezett az Újvilágba, ez idő tájt
indult meg a nagy nyugati ter-
jeszkedés. Az egykori Luiziánát
– a mai USA középső vidékének
nagy részét adó területet – az
Egyesült Államok 1803-ban vette
meg a Napóleon vezette Francia-
országtól 15 millió dollárért, majd
1834-ben itt hozták létre az Indián
Területet, ahová hamarosan meg-
kezdték a keleti indián törzsek
betelepítését. A mai Oklahoma
területére került az öt civilizált
törzs: a cseroki, a csoktau, a csi-
kaszau, a maszkoki és a szeminol,
Kansas és Nebraska vidékére pedig
az északkeleti törzsek – a pota-
watomi, a kickapoo, az ottawa, a
meskwaki, a lenape, a shawnee,

Telepeslét
Ideiglenes szálláshely, részben 
a földbe süllyesztett „ház”
Oklahomában, 1909-ben. 
Xantus fél évszázaddal korábban
ennél zordabb lakhatás mellett
járta e vidéket
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Indiánok országútján
A frigyre persze nem került sor,
az expedíció pedig  a potowatomik
földjén keresztül haladt tovább,
ahol a „roppant sik” prérin vadon
nőtt a kukorica, a „kolompér” és
a „dohány”. A Nebraska folyó vi-
dékére egy helyi lakota (nyugati
sziú) vezette el őket. A folyót sziú
nyelven Panke-szka wakpá-
nak, azaz Kagyló-folyónak
hívták, akkortájt ez volt az
Indián Terület és a sziú és
sájen vadászterület határa.
Xántus hosszasan ecseteli hú-
gához írt egyik levelében az
itteni indiánok vadász-halász
szokásait, s majd – mintegy
jóvátételül a női fül számára unal-
mas témáért – a lánytestvér ked-
vében járva kifejti az itt élő nők
helyzetét is: „S itten még soha sem
kisértette meg opera tánczosné sze-
rencséjét divat hajhászattal; nem
szoritá meg varga a lábakat czi-
pőcskébe, s Szakváry uram egy váll-
füzönyt vagy selyem ruhát sem

adott el.” – ad szemléletes képet
az indián nők otthonitól jelentő-
sen eltérő életéről.

Xántus innen a folyó mentén
egészen a mai Wyomingban ta-
lálható Fort Laramie-erődig uta-
zott, amely „a Kanzasz folyónak
bal partján fekszik, meredek szikla

csucson, hova a kősziklába vágott
ut vezet fel; a környező erdők vörös
czedrusból, tölgy, platán, szikamor,
hickori pálma, szasszaparilla fákból
állanak: de itt-ott találtatnak ne-
hány bükk, jegenye és gyapotfák
is.”  Egy évvel korábban (1851-
ben) éppen itt írták alá a préri
indián törzsei azt a szerződést  (a

Fort Laramie-i egyezményt), mely-
ben az indiánok szabad átjárást
biztosítanak a telepeseknek a Nyu-
gati-part irányába. Az úgynevezett
Oregon-ösvény – amit eredetileg
prémkereskedők hoztak létre még
a század elején – 3500 kilométer
hosszan szelte át Amerika földjét

a Missouri folyótól az ore-
goni hegyvidék völgyeiig, és
telepesek, kereskedők, kincs-
keresők és farmerek százez-
reinek jól kiépített szekérút-
jává vált az évtizedek során.

Xántus első vadnyugati
utazása egy teljes hónapig
tartott, és a január eleji ke-

mény fagyok érkeztével tért vissza
az expedíció Kansasba, majd 
St. Louisba. Innen Xántus a 
Mississippin New Orleansba ha-
józott, ahol egy időre megtelepe-
dett. Később Iowába költözött, ahol
már számos magyar emigránstelep
jött létre, ilyen volt New Buda is,
ahol 1853 és 1855 között élt.

„S itten még soha sem kisértette
meg opera tánczosné szerencséjét

divat hajhászattal; nem szoritá
meg varga a lábakat czipőcskébe, 
s Szakváry uram egy vállfüzönyt
vagy selyem ruhát sem adott el.”

Kájovák a műteremben
Lone Wolf és felesége, Etla a valamikor 1855-
1865 között készült képen. Jó eséllyel Xántus
is ilyen öltözetű őslakosokkal találkozhatott

Tábor a prérin
Komancs indiánok táboroznak
az oklahomai Fort Sill
közelében, 1873-ban
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Törzsi vezetők
Az 1900 körüli felvételen közös ceremóniára érkező sziú, apacs,
komancs, ute és piegan főnökök gyűltek össze. Viseletük az itthon
leginkább sztereotip „indián főnök” képet idézi

foto: Edward S. Curtis

Xántus feltáró útjain
érintett helyszínek
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Újra a vadnyugaton
1855 szeptemberében visszatért
St. Louisba, majd innen a nem
sokkal azelőtt alapított Kansasbe
utazott. Második vadnyugati uta-
zására innen indult, melynek al-
kalmával az Arkansas és Canadian
folyók vidékének felfedezése volt
a cél. Október végén indultak
neki a prérinek, s pár nap alatt

elérték Fort Riley-t. A telet ebben
az erődben töltötte, Vécsei álnéven
vállalt katonai szolgálatot mint
szanitéc. Később visszatért Kansas
Citybe, s csak a tavasz beálltával
indultak el a felfedezőútra egy
John nevű  indián vezetővel.

Március végén érték el az Illi-
nois és Indiana területéről idete-
lepített kickapoo törzs földjét, akik

– ahogy Xántus arról beszámol –
nagy földeket műveltek a Macki-
naw folyó mentén. A magyar
utazót meg is vendégelték kuko-
ricából és krumpliból készült, ízletes
ételekkel. A kickapoók – ellentét-
ben az igazi prériindiánokkal –
kenukon közlekedtek, sokat ha-
lásztak, és még sertést is tartottak.

A nagyjából 8000 főt
számláló törzs négy te-
lepülésen élt wigwa-
mokban. Xántus talál-
kozott is az öreg törzs-
főnökkel, akiről rajzot
is készített. Hamar sze-
met szúrt neki, hogy

a kickapoók – több más törzshöz
hasonlóan – könnyen rabjai lesznek
az italnak, s erről súlyos szavakkal
írt egyik levelében: „... sok szána-
lomra méltó vétkeit is követik fehér
társaiknak; legnagyobb vétkök a ré-
szegség, egy palaczk pálinkáért akár-
melyik kickapoo indián oda adja a
fele vagyonát, a második palaczkért
mindenét.”

„Legnagyobb vétkök a részegség,
egy palaczk pálinkáért

akármelyik kickapoo indián oda
adja a fele vagyonát, a második

palaczkért mindenét.”

Kittitas indián férfi, 1910 tavaszán 
Nagyjából akkor születhetett, amikor Xántus 
a Vadnyugatot járta

Old Shatterhand puskája
A Karl May által kitalált különleges
fegyver (legfelül) a kor híres
ismétlőpuskáinak (lejjebb)
sajátosságait ötvözi. A St. Louis-i
fegyvermester, Mr. Henry által
kifejlesztett, titkos működésű fegyver
leglátványosabb része a nagy
tölténytár. A valóságban Xántusnak is
volt ismétlőpuskája, e fegyverek
aranykora pont az ő idejében kezdődött

Rezervátumban
Az indiánok többsége néhány évtized alatt rezervátumba
kényszerült. Életmódjuk gyökeresen átalakult, ám közben Amerika is
változott, és ez megérlelte az 1934-es indiánügyi felülvizsgálatot,
az Indian New Deal kezdetét

fotó: Edward S. Curtis
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Csak a halott indián...
Később az Arkansas folyó mentén
haladtak a Pawnee folyóig, majd
délre fordulva útjuk a Canadian
folyó mentén,  komancs és kájova
indiánok földjén vezetett ke-
resztül. Itt gyakran akadtak
a bölényekre vadászó indiá-
nok elhagyott táboraira. John
jól ismerte a vidéket, és a
helyi nyelveket is beszélte.
Az útjukba kerülő barátságos
komancsok óva intették őket
a továbbutazástól, mert a
vidéken igen nehéz volt ivóvizet
találni.

Július végén, mikor először
találkoztak a kájovákkal, azok
menekülni próbáltak, mígnem a
tolmácsok biztosították őket, hogy
békés szándékkal érkeztek. Végül
összebarátkoztak, és egy híres har-

cosuk, Xonkó Mely sírjához is
elvitték a magyar utazót.

A kájovák 1867-ben – a Me-
dicine Lodge-i megállapodás ér-

telmében – a mai Oklahoma te-
rületén találtak otthont, de egyes
csoportjaik a komancsokkal és
apacsokkal karöltve még sokáig
harcoltak, hogy megvédjék bö-
lénycsordáikat a texasi telepesektől.
A komacsok és kájovák legyőzé-
sében és a bölények kiirtásában

Sheridan tábornok jeleskedett,
tőle származik a hírhedt mondás,
miszerint: „Csak a halott indián
jó indián” – amit a komancs törzs-

főnöknek, Toszawinak mon-
dott, mikor az arról próbálta
meggyőzni, hogy: „Toszawi
jó indián”.

A kájova igazi bölény-
vadász törzs volt, ellentétben
a komancsokkal, akik a te-
xasi telepesek miatt kény-
szerültek a prérire. Xántus

még szemtanúja lehetett a hami-
sítatlan bölényvadász-életmódnak,
de húsz évvel ottjárta után már
az utolsó komancs és kájova cso-
portok is rezervátumba költöztek,
miután a fehér ember teljesen ki-
irtotta az egykor milliós bölény-
csordákat.

Xántus még szemtanúja lehetett 
a hamisítatlan bölényvadász

életmódnak, de húsz évvel ottjárta
után már az utolsó komancs 

és kájova csoportok is
rezervátumba költöztek.

Bölény-vég
A préri egykori hatalmas csordáit hamar kiirtották az egyre fejlettebb
fegyverekkel felszerelt telepesek. A nagy bölénycsapatokat terelni is
lehetett:  az 1917-es felvételen vadászok hajtják az állatokat 
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A váltságdíj
A kájovák útbaigazították Xántust,
és egy kalauzt is adtak mellé,
hogy az Arkansas folyó mentén
az oklahomai Wichita-hegység
felé vezető útjukon el ne tévedje-
nek – itt élt a letelepült wichita
törzs. Egy patakhoz érve a víz
túlsó partján indiánokat pillan-
tottak meg az erdőben, s mint
később kiderült, 156 wichita har-
cossal néztek farkasszemet. „Szá-
mos lovuk és öszvérük volt, melyek
nagy része busásan meg volt terhelve
füstölt szarvas- és bivalyhússal, va-
dászatuk eredményével. Azonkívül
15 vad ló is volt birtokukban,
ezeket a déli prairiken hurkoltak
vala össze.” 

A barátságpipa elszívása köz-
ben a főnök elmondta, azért si-
ettek eléjük, mert híre ment, hogy
vidéküket felkeresik. Meg is hívta

őket a Rush-patak menti falvaikba,
melyek egyikét Xántus le is rajzolta
– annak mind a negyvenkét kuny-
hójával. To-ze-Szkvas főnök meg-
hívta őket a kukoricaérés tiszte-
letére rendezett táncmulatságra.
Bár a wichiták letelepült, kuko-
ricatermelő indiánok voltak, sokat
vadásztak, sőt raboltak is. Xántus
találkozott két gyerekként foglyul
ejtett mexikóival. Az idősebbik
már megszokta az indián életet,
de a fiatal fiú könyörgött neki,
hogy vigye magával. A witchi-
tákkal folytatott kemény alkut
követően végül sikerült is kivál-
tania, s később a 15 éves fiút
visszajuttatták texasi családjához.

Delegáció
A nyugat felé előrenyomuló telepesek és az őslakosok között nemcsak
csaták, hanem hosszú tárgyalások is zajlottak. Az 1880–1899 közöttre
tehető képen Washingtonba érkezett komancs és kájova vezetők
csoportja látható.  Az álló sorban jobbról a második a washingtoni
vendéglátó, mellette balra a tolmács



Xántusnak mindemellett még
arra is futott az idejéből, hogy
egy alapszintű wichita és komancs
szószedetet állítson össze, amiről
így vall egyik levelében: „... szán-
dékom volt teljes comanche szótárt
késziteni, de ezt most, midön életem
fentartása végett csak pénzt kell
keresnem, nem tehetem.”.

Xantus és az expedíció több mint
öt hónapnyi utazás után, szep-
tember elején ért vissza Riley-
erődjébe, ahol nagyon megörültek
nekik, mert többen azt gondolták,
hogy a komancsok végeztek velük.
A telet ismét Fort Rileyban töl-
tötte, majd 1857 márciusában
gőzösre szállt, és a Missourin visz-
szahajózott St. Louisba. Később
a washingtoni Smithsonian Mú-
zeum Kaliforniába küldte térké-

pészeti megbízatással. Beutazta
Kaliforniát, járt Oregonban, majd
Fort Tejonban vállalt munkát,
ahol a helyi népeket – a paiute, a
mojave és a chumash törzseket –
is vizsgálta. Kutatási eredményeit
elküldte Magyarországra, ahol tá-
vollétében az MTA tagjává vá-
lasztották. 1860-ban kegyelmet

kapott, és egy év
múlva visszatért Ma-
gyarországra.

A Winnetou első
kiadására ugyan még
32 évet várni kellett,
de egy évvel halála
előtt, mikor megje-

lent, Xántus – mint Old Shatter-
hand – az irodalomtörténetbe is
örökre beírta a nevét.

somfai kara dávid
etnológusként dolgozik, 
az mta btk tudományos
munkatársa

Magyarországon távollétében 
az MTA tagjává választották.
1860-ban kegyelmet kapott, 

és egy év múlva visszatért
Magyarországra.

Könyvben, filmen, képregényben
Karl May műveit összességében több százmilliós példányszámban adták ki, indián
regényei viszont csak a német ajkú vidékeken lettek közismertek. A 60-as
években kezdődő NDK-s megfilmesítés az olasz spagettiwesternek előképe és
forrása volt

A képek forrása:  US Library of Congress





MLABRIK
A sárga 
levelek 
szellemei
Egykor az erdő gyermekeiként születtek, éltek
és távoztak a másvilágra. Zárt világukban 
legfeljebb vadállatokkal kellett farkasszemet
nézniük. Később akaratlanul is turisták ka-
meráiba kellett bámulniuk, ma meg már csak
a bizonytalan jövőt fürkészi tekintetük. 
A Thaiföld északi vidékein élő mlabrik meta-
morfózisa békésen, ám megállíthatatlanul 
zajlik a szemünk előtt

Szöveg és kép: Holzinger Géza 
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Új világ
A mlabri gyerekek már a faluban születtek, ám a szüleik 
még az erdőben. A modern világ peremén élnek, ismerkednek 
annak minden hátrányával. Létezésük bizonytalan
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z észak-thaiföldi hegyvidéken számos népcsoport él, akik nyel-
vükben és kultúrájukban is jelentősen különböznek. A thai nem-
zetépítés égisze alatt már az 50-es évektől kezdve egy kalap alá
vették e „hegyi törzseket”. A II. világháború utáni geopolitikai

helyzetéből adódóan az ország a burmai és a laoszi zavargások átterjedé-
sétől való félelmében a határrégiókban élő népeket veszélyes elemeknek
minősítette. A kormány a vélt probléma megoldására törekedve – a fej-
lesztés és az integráció zászlaja alatt – durván beavatkozott a hegyi
törzsek életébe, s ennek hatására azok társadalmi-gazdasági helyzete drá-
maian megváltozott.

A
Erdei múlt
Eredeti élőhelyük, a bolygatatlan
monszunerdő mára töredékére
zsugorodott. A megmaradt
erdőterületek többnyire
védettek, ahol a vadászat súlyos
büntetéssel jár. Gyökereket 
vagy gyümölcsöket gyűjtögetni
egyelőre még szabad
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Gyűjtögető életmód
A thai hegyi törzsek többnyire mezőgazdálkodásra alapozták az életüket.
Egy kivétellel. A mlabri (jelentése: „erdei emberek”) volt az egyetlen no-
mád vadászó-gyűjtögető törzs az észak-thaiföldi hegyvidéken. Eredetüket

homály fedi, legvalószínűbb, hogy a mai Laosz te-
rületéről vándoroltak át még a 20. század elején. 

Mitokondriális-DNS-vizsgálatok kimutatták,
hogy egy nagyon kis létszámú közösség mintegy
500–800 éve kivált egy ún. mezőgazdasági cso-
portból (valószínűleg a thin törzsből), és nomád
életformára tért át. A kutatókat is meglepte a
genetikai változatosság teljes hiánya, amely arra
utal, hogy a közösség mindvégig zárt maradt, és

kizárólag egymás között szaporodtak. Kis, legfeljebb 15 fős csoportokban
éltek a monszunerdőben, bambuszból és banánlevelekből készítettek
maguknak alkalmi hajlékot. Félénk természetük miatt nagyon nehéz

Érdeklődéstől sújtva
A mlabrik szégyenlősek és félénkek, 
az idegenekkel szemben
távolságtartóak. Előfordul, 
hogy az etnikai turizmus stressze elöl
az erdőbe menekülnek és hetekig ott is
maradnak

A kutatókat is meglepte a genetikai
változatosság teljes hiánya, amely arra
utal, hogy a közösség mindvégig zárt
maradt, és kizárólag egymás között

szaporodtak.
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volt velük kapcsolatot teremteni, kívülállókkal csak
igen ritkán érintkeztek. Ha idegenek közeledését
észlelték, a lehető leggyorsabban, szellemek módjára
tűntek el a sűrűben. Sokáig létezésük tényét is csak
elhagyatott kunyhóikra alapozták, melyeket meg-
sárgult banánlevelek borítottak. Innen is ragadt rá-
juk a „sárga levelek szellemei” elnevezés.

Az egykor buja erdőkben kisebb emlősökre és hüllőkre vadásztak,
de a rovarokat és lárváikat sem vetették meg. A vadászathoz elsősorban
lándzsát, de különféle csapdákat, csúzlit és parittyát használtak. Az ehhez
szükséges eszközöket, mint például a lándzsahegyet, cserekereskedelem
útján szerezték be. Amíg a férfiak vadásztak, az asszonyok és gyerekek
összegyűjtöttek minden ehetőt; az erdő bővelkedett gyümölcsben, ehető
gyökerekben és más javakban. A zsákmányt megosztották egymás között,
így mindenkinek jutott táplálék. Az erdő javaival fenntartható módon
gazdálkodtak, ami azt is jelentette, hogy egyugyanazon helyen sohasem
tartózkodtak egy hétnél tovább.

Sokáig létezésük tényét is csak
elhagyatott kunyhóikra alapozták,
melyeket megsárgult banánlevelek
borítottak. Innen is ragadt rájuk 

a „sárga levelek szellemei” elnevezés.

Piacra termelve
Az egyik faluban külföldi
segítséggel függőágyak
gyártására szakosodtak.
A kizárólag kézi
munkával szőtt 
és festett termékeket 
az országhatáron túl
értékesítik
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Lejtmenet
Ám hiába éltek példás szimbiózisban a természettel,
a rohamléptekben zajló (legális és illegális) erdőirtás
rajtuk sem könyörült; 1945 és 1975 között Thaiföld
erdővel borított területeinek fele eltűnt, az ezt kö-
vető évtizedben pedig – a mezőgazdaság újabb tér-
nyerésével – az ország elvesztette maradék erdősé-
geinek további egyharmadát. Mivel szó szerint
kivágták körülöttük a fákat,  a mlabriknak lassan-
ként fel kellett hagyniuk eredeti életformájukkal.
Hagyományos erőforrásaik alapos megcsappanása
miatt ráadásul arra kényszerültek, hogy egyre több
kapcsolatot teremtsenek a külvilággal.

A 70-es években fellendülő, a különleges kul-
túrák megismerését célzó utazások, az ún. etnikai
turizmus csak tovább rontott helyzetükön. Tar-
tózkodó, szégyenlős természetüknél fogva nem
akartak egy „emberi állatkert” nevezetességeivé
válni, mégsem tudták elkerülni, hogy az erre sza-

Technológiai mérföldkő
Eredetileg lándzsával
vadásztak, ám a gyors
változások pár év alatt
megtették hatásukat. 
A lőfegyvereket – melyekkel
nyilvánvalóan sokkal könnyebbé
vált a vadászat – a környékbeli
népcsoportoktól szerzik 

1945 és 1975 között Thaiföld erdővel
borított területeinek fele eltűnt, az ezt

követő évtizedben pedig az ország
elvesztette maradék erdőségeinek

további egyharmadát.

A  CIKK  MEGJELENÉSÉNEK  

TÁMOGATÓJA  AZ  STA TRAVEL 
STATRAVEL.HU
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kosodott utazási irodák – az egyre nagyobb számú kalandvágyó turista
igényeit kielégítendő – programjukba emeljék a „primitív hegyi törzs
felkeresését”. A nem kívánt látogatók könyöradományai mellett nem
maradt más megélhetésük, mint napszámosként dolgozni más törzsek,
leginkább a hmongok földjein – éhbérért.

A kegyelemdöfés a 80-as években érkezett: a döntéshozó politikusok 
– fejlesztés címszó alatt – arra kötelezték őket, hogy falvakban tele-
pedjenek le. (Jelenleg öt, egymástól aránylag távol álló faluban élnek
az észak-thaiföldi Nan és Phre tartományokban, ill. talán egy mikro-
közösségük él még a határ laoszi oldalán.) Ez jelentette a mlabrik szá-
mára a vég kezdetét, életük innentől gyökeresen
megváltozott. De még a nomád életforma bezú-
zását követő új élethelyzetben is megtalálták a le-
hetőségét, hogyan elégítsék ki az állandó mozgás, 
változás iránti igényüket: bambuszházaik szegé-
nyes belsejét heti rendszerességgel átrendezik!
Egyedül a központi helyen álló tűzhely állandó
eleme az enteriőrnek…

A mlabrik még a nomád életforma
bezúzását követő új élethelyzetben is

megtalálták a lehetőségét, hogyan
elégítsék ki az állandó mozgás, változás

iránti igényüket.

Kifulladásig
Ma elsősorban bérmunkából élnek. 
Még az idős asszonyok is kénytelenek
dolgozni – amíg csak egészségük 
és erejük engedi

Új utakon
A gyerekek számára könnyebb megérteni 
a modern világot, sokan már érzik, 
hogy a thai társadalomban minden
szempontból hátrányos helyzetűek 
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A természet ritmusában
A mlabrik ma is szerényen élnek, megelégednek azzal, amijük van: 
ha bárki kér tőlük, adnak – szavuk sincs az irigységre. De nyelvükben
nincs köszöntés, de búcsúszó vagy köszönöm sem. Világuknak nem
része az emberek közötti erőszak semmilyen formája, konfliktusaikat
mindig békés úton rendezik. Korábban, ha egy vita elfajult, a csoportok
tagjainak lehetőségük volt egy másik csoportba átköltözni, akár végle-

gesen. Ma ilyen esetben – követve az egykori
hagyományt – egy másik faluba költöznek.

Amikor a fiatalok úgy döntenek, hogy együtt
szeretnének élni, a fiú meglátogatja a lány szüleit,
ajándékokat visz, és beszél a lányról és közös
terveikről. Ha a két család meg tud egyezni, a
szülők áldásukat adják a frigyre, és onnantól
kezdve együtt élhetnek – még házassági szertartás

sincsen. Az anyák gyermekeiket korábban az erdőben szülték meg, 
a férfiaknak ilyenkor nem volt helyük a közelben. Az újszülötteket 
banánlevelekkel takarták be, a köldökzsinórt a bambusz szárából készült
eszközzel vágták el.

Nyelvükben nincs köszöntés, de búcsúszó
vagy köszönöm sem. Világuknak nem

része az emberek közötti erőszak
semmilyen formája, konfliktusaikat

mindig békés úton rendezik. 



# C S A L Á D  # I S K O L A  # I D Ő

84 MLABRIK
A FÖLDGÖMB 2017. augusztus

Társadalmuk matriarchális, ez teszi lehetővé körükben a mo-
nogámiát, bár egy mlabri nő általában 5-6 évente partnert cserél,
elsősorban újabb gyermekáldás reményében, így az életközösség
ritkán tart örökké. 

Az iskolai oktatást a mlabrik nem sokra tartják. Ha reggel ötven
iskolaköteles gyerekből tíz elindul az iskola irányába, talán kettő-
három meg is érkezik oda. A többiek inkább segítenek a szüleiknek
a földeken, vagy otthon múlatják az időt. Az igazi tudás számukra
még mindig az erdő állat- és növényvilágának is-
merete, amit generációról generációra az idősek
adnak át. A számokat csak háromig használják,
utána már a „sok” következik. A legtöbben még
születési idejüket sem ismerik, az új thai személyi
igazolványukban is csak az a születési évszám sze-
repel, amit a kiállító hivatalnok ránézésre állapított
meg. Az idő múlását sohasem tartották fontosnak,

Ha reggel ötven iskolaköteles gyerekből
tíz elindul az iskola irányába, abból talán

kettő-három meg is érkezik oda.

Nyilvántartva
A thai állampolgárság felvétele kötelezö,
ám ennek számukra nincs jelentösége és nem
is tesznek semmit a thai társadalomba
illeszkedésért 
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a naptárt sem ismerték, csupán megfigyelték a 
természetet.

Vallásuk az animizmus, a különféle tárgyakat,
az élő és élettelen természetet is szellemmel rendel-
kezőnek gondolják. A betegség számukra azt jelenti,
hogy az egyén valami rosszat tett az őt oltalmazó
szellemmel. Ilyenkor a közösség tagjai – a gyógyulás
reményében – ünnepséget szerveznek, tüzet gyúj-

tanak, hogy megvédjék a beteget a szellem haragjától. Korábban, ha
valaki meghalt, a testet nem temették el, hanem banánlevelekre fektették,
és ha akadt, egy-két kővel díszítették. A csoport legidősebb tagja imát
mormolt, ezzel küldte el a halott szellemét egy más világ felé. Az elhunyt
testét hátrahagyták az erdő egy nagy fája tövében, majd a lehető legha-
marabb odébbálltak. Manapság már koporsóba fektetik halottjaikat, és
azt valahol a területük határában elföldelik.

Korábban, ha valaki meghalt, a testet
nem temették el, hanem banánlevelekre

fektették, és ha akadt, egy-két kővel 
díszítették.

Egyedi arculat
A mlabrik nem hasonlítanak egyik
térségbeli népcsoportra sem. Mivel
kizárólag a saját törzsükön belül
választanak párt, 
sok a rokonházasság is
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Továbbélés vagy beolvadás?
Bármennyire ódzkodnak is tőle, a modern világ
már ott kopogtat a mlabrik ajtaján. Életükbe egyik
napról a másikra szivárgott be a pénz, az alkohol,
a televízió és utóbbival együtt a szappanoperák vi-
lága is. Álmuk, hogy egyszer megint az erdőben
élhessenek, mára végérvényesen szertefoszlott. 

Amikor egy eredetileg zárt közösség élete ilyen drámai ütemben vál-
tozik, a közös értékek és normák meggyengülnek, a társadalom szabá-
lyozóereje többé nem érvényesül. A mlabrik közösségében a változás
egyik súlyos mellékhatása a férfiak erős öngyilkossági hajlama. Ha nem
is csak ezért, de a törzs lélekszáma az elmúlt évtizedek változásainak vi-
harában alig 300 fő körülire csökkent: Délkelet-Ázsia egyik legapróbb
népcsoportjává zsugorodtak.

A törzs lélekszáma az elmúlt évtizedek
változásainak viharában alig 300 fő

körülire csökkent: Délkelet-Ázsia egyik
legapróbb népcsoportjává zsugorodtak.

Burkolandó felület
Hivatalosan a nyilvános helyeken
átlagos thai ruhát kell viselniük,
miközben ez kifejezetten távol áll
a hagyományos kultúrájuktól 
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holzinger géza
fotóriporter, fő célja 
a kihalófélben lévő
kultúrák mindennapjainak
dokumentálása

A fiatalok most olyan válaszúthoz érkeztek, ami az egész mlabrikö-
zösség számára döntő jelentőségű lehet: vagy falvaikban maradnak, és
követik még megmaradt hagyományaikat, vagy engedelmeskedve az új
idők új szelének, eggyé válnak a thai tömegekkel. 

Pontosan még senki sem tudja, hogy mit hoz a jövő, de a legvalószí-
nűbb, hogy a mlabrik eltűnnek a történelem színpadáról. Mivel  pedig
írásos emlékeik sincsenek, egy napon velük együtt történelmük, kul-
túrájuk és nyelvük is örökre a feledés homályába vész...

Kihívásokkal küzdve
Ahogyan a szülők megpróbálják
megérteni a gyermekeiket és a mai
világot, új, ismeretlen érzésekkel és
számukra teljesen idegen
fogalmakkal szembesülnek

Változó képalkotás
A szépségről alkotott elképzelések is fokozatosan változnak. Korábban csak a napi
tisztálkodás volt fontos, ma már egyre több időt töltenek a lányok a tükör előtt
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A Földgömb idén ősszel új rendezvényt indít útnak: a Zöldgömb Fesz-
tivált! Október 14-én, az Akvárium Klubban rendezzük meg a formá-
jában a Felfedezők Napjához hasonló, ám témájában a fenntartható
életmódra, gazdaságra fókuszáló, szórakoztató, ismeretterjesztő, családi
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zését is. A fesztiválon a következő témákkal szeretnénk foglalkozni:
hightech („zöld”/megújuló energia, intelligens otthon, zöldház, elekt-
romos járművek), múlt és hagyomány (talajkímélő földművelés, per-
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alapuló gazdaság, közösségi összefogás.
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Együttműködő partnereink

Indiai Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetsége






