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Megmentették a kipusztulástól 

Mártély címermadara 
Olyan folyamatok is zaj lanak 
az élővilágban, amelyekre ku-
tatók ma még nem találnak 
magyarázatot - hívja föl a fi-
gyelmet a hódmezővásárhelyi 
természetvédő polihisztor, aki 
részt vett a magyar rétisasállo-
mány megmentésében. 

A természetvédőként is ismert 
Lelkes István, a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egye-
sület tagja, nemrégen Batidán 
tartott előadást a kistelepülés, 
illetve a vásárhelyi határ élővi-
lágát ismertetve. Ha rétisast 
lát, mindig eszébe jut az az évti-
zedekkel ezelőtti időszak, mi-
kor a kipusztulás határára ke-
rült az ország rétisasállománya, 
a vegyszerezés, és a szovjet lég-
köri atomkísérletek következté-
ben. Mesterséges fészkek kihe-
lyezésével, téli etetéssel - Vaj-
hátról vitték a madaraknak az 
elhullott borjakat - segített, 
más madárvcdőkkcl együtt, a 
kritikus szintre csökkent állo-
mány fönntartásában. 

- A szigorú védettségnek kö-
szönhetően sokszorosára emel-
kedett az állomány a hetvenes 
évekbelihez képest - mondja a 
természetvédő. Rétisast első-
sorban a mártélyi holtág kör-
nyékén láthatnak szerencsés 
megfigyelők, és Mártély község 
címerében, amelyet Erdős Péter 
vásárhelyi festőművész készí-
tett. 

Az országra oly jellemző rétisast - szárnyfesztávolsága elérheti a 
két és fél métert is - egyre gyakrabban lá that juk Hódnezővásár-
he ly k ö r n y é k é n Fotó: Lelkes István. Tésik Attila reprodukciója 

A ragadozó madarak közül 
leggyakrabban persze ölyveket 
észlel az útonjáró, különösen 

télen. A jókora, szinte sasmére-
tű, rendkívül hasznos, rágcsá-
lópusztító madarak egykedvű-

en gubbasztanak az út menti 
fákon. Sajnos - hívja föl a fi-
gyelmet Lelkes István - sokan 
úgy gondolják: az ölyvek meg-
fogják a fácánt. Csakhogy ez 
nem igaz. 

Héja szintén meglehetősen-
gyakran észlelhető települések 
közelében, télen - akárhány-
szor a vásárhelyi Kossuth tér 
fölött is - , ezek ugyan jórészt 
kisebb méretű madarat esznek, 
de elsősorban a legyengült, be-
teg példányokat kapják el. S 
épp a héjával kapcsolatban tör-
tént meg: Belgiumból, ahol va-
lószínűleg a legszigorúbban vé-
dik, egyszerűen eltűnt; a jelen-
ségnek egyelőre semmilyen 
magyarázatát nem találják a 
kutatók. Ilyen folyamat zajlik 
le napjainkban Magyarorszá-
gon a korábban rendkívül gya-
kori balkáni gerlével kapcsolat-
ban. Ez a mindenki által is-
mert, egykor Indiából a Balká-
non át hozzánk betelepült ma-
dár újabban erősen ritkul. Hiá-
ba tanulmányozzák már régóta 
nagyon alaposan a jelenséget a 
madarászok, nem találják okát, 
sem a vegyszerezett táplálék-
kal, sem az ólomszennyeződés-
sel kapcsolatos feltételezés 
nem igazolódott be. A példák -
muta t rá a természetvédő - ar-
ra intenek: minden, a környe-
zetünkben föllelhető élőlényre 
vigyáznunk kell. 

FARKAS CSABA 

Egy régi épület új feladatokat keres 

Kihasználatlanul 
kongó kaszinó 
A hódmezővásárhelyi egykori 
if júsági háznak, a még egyko-
ribb kasz inónak múl t j a , az 
van. Jövője? Nem elképzelhe-
te t len , hogy még az is. Egyelő-
re azonban olyan természe-
tességgel repülnek fölöt te az 
évek, miközben csak úgy kong 
a k ihasznála t lanságtó l , mint -
ha külön e célzat ta l épül t vol-
na. 

Legszembeötlőbb sajátsága a 
régi, patinás épületnek: be-
menni nem lehet, csak elha-
ladni előtte, min t ezt meg is te-
szik, naponta pár ezren. A 
Sándy Gyula tervezte, magyar 
szecessziós stílt képviselő, 
1900-190l -ben épült kaszinó-
ban nagyterem, társalgó, 
könyvtár, ebédlő egyaránt volt. 
„Társadalmi jellegét kifejezőn 
általánosan úri kaszinónak 
hívták" - írja Dömötör lános 
az 1845-ben alakult Kaszinó 
Egyletről, mely székházként 
hozta létre az épületet. Kőszeg-
falvi Ferenc helytörténésztől 
halljuk, a korabeli, gazdasági-
lag napszámostól nagypolgárig 
terjedő társadalmi rétegződés 
minden egyes elemének meg-
volt a társas-művelődési szín-
tere, a parasztságnak, kispol-
gárságnak az olvasókörök, a 
munkásságnak a munkásot t -
hon, a közép-, nagypolgárság-
nak pedig a kaszinó. Hogy 

könyvtár is helyet kapott az 
épületen belül, arra utal, a ka-
szinóban alkalmanként nem 
csak ferblizni lehetett. Min-
denesetre alapvetően pozitív 
folyamatok kötődnek a Kaszi-
nó Egylethez, éppúgy, min t elő-
deihez, így az Olvasótársaság-
hoz, Társalgási Egylethez is, 
melyek - min t Dömötör János 
utal rá - kulturális ügyektől 
kezdve a város közvilágítás-
ügyének megoldásáig számos 
feladatot igyekeztek magukra 
vállalni. 

Ezerkilencszáznegyvenöt 
tud juk meg Borús Gábor hely-
történésztől - e tekintetben is 
ha tárkő volt, a kaszinó - mint 
a polgári kultúra része - föl-
számolandónak minősül t . Ma-
gától értetődő, hogy nem is le-
hetet t más az épület az 
1950-es évek elejétől, min t a 
pár toktatók háza, volt megyei 
pártbizottsági székhely is, ké-
sőbb, s ez már nagyon üdvöz-
lendő, ifjúsági házként műkö-
dött, egészen a rendszerválto-
zásig. Azóta nem sikerült fel-
adatot találni neki, az épület -
hasonlóképp a volt Erzsébet 
Szállóhoz - folyvást romlik. És 
most érkeztünk el a mához. 
Hírlik, létezhet megoldás, az 
épületnek nemcsak múl t ja 
van, de jövője is. Ez azonban 
már egy más ik tör ténet . 

F.CS. 
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Elhatároztam, hogy megírom az én 20. századomat7' 
A szavak árulása és a demokrácia diszkrét 
bája, az erkölcs, a hit, a „magyar zsidó", az 
abortusz, az anyanyelv, az orvosképzés. Té-
mák a szegedi belgyógyász professzor új 
könyvéből. De miért ír egy orvos - esz-
széket? 

- Az első könyvem, ami nem szakmai témá-
jú volt, a Zárójelentés című önéletrajzi kötet 
- mondja Varró Vince, a köztiszteletnek ör-
vendő szegedi belgyógyász professzor. - Örö-
mömre rég elfogyott a második kiadása is. 
Ugyanúgy a Medicina gondozta, mint ezt a 
mostanit, melynek címe: A világ; bennem és 
körülöttem. Hidom, sokan lenézik a műfajt, 
az önéletrajzot, és a nem hivatásos írók refle-
xióit a világról. De azt gondolom, sem az új-
ságokból, sem a paragrafusokból nem lehet 
majd pontosan megtudni, milyen volt valójá 
ban az élet a 20. században, s a jövőben a tör-
ténetírók egyik legfontosabb forrása lehet, 
amit ma a gondolkodó emberek papírra vet-
nek. 

Gondolatcsere 
- 1921. október 13-án születtem, 19-én 

jött vissza IV. Károly király, hogy megpró-
bálja újraéleszteni a monarchiát. Ez nem 
sikerült neki. Végleg eldőlt, hogy Magyaror-
szág semmit nem fog megőrizni a 19. szá-
zadból, hogy valami egészen más követke-
zik. De mi? Amikor 70 esztendős lettem és 
volt már mit végiggondolnom, meg időm is 

jutott erre, elhatároztam, hogy megírom az 
én 20. századomat. Ahogyan megadatott 
végigélnem. Mivel azzal kicsit hízelgek ma-
gamnak, hogy gondolkodó emberként él-
tem, most, az új könyvben gondolataimat, 
véleményemet írtam meg a számomra na-
gyon fontos témákról. Azt remélem, ezek 
másoknak is fontosak, és érdekes lehet a 
gondolataink találkozása, összecsengése 
vagy ütközése. 

Szabad a pálya 
A professzor témái között szerepel az er-

kölcs, az anyanyelv, a hit, a vallás, az egyház, 
a magyarság fogalmának, a „magyar zsidó" 
kifejezésnek a jelentése, az abortusz, a holo-
kauszt, a szavak árulása. A kötet második ré-
szében a tágan vett egészségügy berkeiben 
kalandozik, mint a kutatás és etika, az orvos-
képzés, a vezetés gondjai, a Hetényi-iskola, a 
belgyógyászsors. 

- Nem bújhatok ki a bőrömből, hozzászok-
tam a tudományos témájú publikációkhoz, 
melyeknek szigorú szabályait éppúgy be kell 
tartani, mint papnak a litániát. Ezekben a 
nem szakmai írásokban viszont szabad a pá-
lya. Csakhogy én nem vagyok író. Nem talá-
lok ki semmit, mindössze kommentálok. 
Ráadásul kiszáradt a stílusom a sok orvosi 
közleményben és megszoktam, hogy csakis 
olyasmit írhatok le, ami közöl valamit. Ha a 
Tisza fölött repkedő sirályok képét festeném 
meg szavakkal, arról mindenkinek más jut-

hatna eszébe. Az én szavaim azonban erősen 
kötődnek a tárgyukhoz. Más oldalról példá-
lózva: a teológus magyarázza a hitet, én el-
mondom, hogyan élem meg - jellemzi írói 
énjét a professzor. 

A könyvből választott egyik írás, A demok-
rácia diszkrét bája bizonyos fokig jellemző az 
egész kötet hangulatára. A szerző a tévében 
látott egy idősebb házaspárt, munkások vol-
tak, Sztálinvárosban dolgoztak anno, ott vol-
tak Kádár János temetésén. Milyen ember 
volt Kádár? - faggatták őket, mire elmond-
ták, hogy szerintük nagyon rendes ember 
volt. Ismerték, mert egyszer ellátogatott 
Sztálinvárosba és integetett nekik. Ugyanez 
a pár Nagy Imre temetésén is ott volt. Tud-
ják-e, hogy Kádárnak köze volt Nagy Imre 
halálához? Nem tudták. Megváltoztatja ez a 
véleményüket Kádárról? Nem. A riport után 
a szerző azon gondolkodott el, hogy ennek a 
két „rendes magyar embernek" a szavazata 
ugyanannyit ér a választáskor, mint akárkié. 
És mit tudnak a világról? Mi alapján voksol-
nak? Lehet, hogy az ő szavazatuk dönti el, 
merre menjen a demokrácia? 

Elég, ha integetnek 
A gondolatsor végén egy adag szarkazmus-

sal arra jut, hogy nincs sok értelme a politi-
kusok erőfeszítéseinek a kampányokban. Kár 
az energiákat fecsérelni a programok ismer-
tetésére is. Elég, ha integetnek. 

S. E. 
Varró Vince: A jövőben a történet írók fontos forrása lehet, amit a 
gondolkodó emberek papírra vetnek Fotó: Gyenes Kálmán 
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