
Salinárium 
Adonyi Kalendárium





Salinárium 
Adonyi Kalendárium 

2019



Szerkesztette:
Takács Béláné, Hetyei Gábor

Design és nyomdai előkészítés:
Kozmér Amanda

Kiadta:
Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár

A kiadvány megjelenését támogatta 
Adony Város Képviselő-testülete.

Készült 2018. évben, 1500 példányban.

Nyomdai munkák:
EFO Nyomda, Százhalombatta.

Felelős vezető: Fonyódi Ottó.

www. efonyomda.hu

Kereskedelmi fogalomba nem kerül.



5

„Semmi sem fejeződik be. A történetünk valaki más meséjének a közepén 
kezdődik, csak ki kell bogozni az elbeszélés összegubancolódott szálait.”
Joanne Harris

Beköszöntő
Kedves Olvasó!

Salináriumunk kincseket tartalmaz. Adony történetéhez, történelméhez 
méltó kincseket – és csak abban bízunk, hogy ezek a kincsek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a jelenét kicsit megfényesítik, jövőjét építőinek pedig néha 
talán utat mutatnak.

Számunkra mindig nagyon szívmelengető, ha olyan szerzők műveit 
tudjuk Önöknek megmutatni, akik lehettek volna akár híres írók, költők 
is, de a körülmények ezt nem tették lehetővé számukra. Bálint Ágnes 
híres író lett, tehetségét volt kitől örökölnie: édesanyja, Bálint Sára 
(néni) csodákat írt, csak nem váltak az írásai közkinccsé. Unokájának, 
Németh Ágnesnek köszönhetően néhány eddig meg nem jelent írását 
közölhetjük kiadványunkban. Adonyi történetek, adonyi mesék, jó száztíz 
évvel ezelőttről: igazi gyöngyszemek. Nyomtatásban Önök olvashatnak 
először Bizsuról, Kásáról és az akkori adonyi életről a legautentikusabb 
forrásból, az adonyi Bálint Sára tollából. Itt kell pontosítást tennünk: a 
tavalyi Salinárium januári részében „Szeitl Vilmos adatközlő: Disznóölés” 
címen idézett versének tudjuk a szerzőjét! Ez a szellemes, sziporkázó vers 
is Bálint Sára néni alkotása! Köszönjük az információt Majerné Sarkadi 
Mártának.

Igazi csillogó kincset hozott ez évi kiadványunkba Rosenberg Róbert is, 
aki az adonyi égboltról ír, és fényképeivel illusztrálja a leírtakat. Olyan 
fényképet is láthatnak, mely a világon egyedülálló! Kérem, keressék meg, 
megéri!

Ha már a fényképeknél tartunk: Boldog József „hónapnyitó” fotóiból 
rácsodálkozhatunk, hogy milyen szép tud lenni a városunk. Nap, mint 
nap elmegyünk a téma mellett, de ő kamerájának szemszögéből egészen 
másképp látjuk azt.

Több új rovattal is jelentkezünk idén: ezekből az egyik a 
történelemkönyvekben megírt (vagy éppen meg nem írt) események 
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adonyi vonatkozásait mutatja be. Ebben is bukkanhatunk kincsre: Adony 
történelmének eddig fellelt legkorábbi írásos emlékét mutatjuk be. 
Számunkra katartikus élmény volt felfedezni, hogy Adonyt még régebben 
„jegyezték”, mint ahogy eddig számon tartottuk azt.

Régi vágyunk válik valóra idén: Pletser Eszter csodálatos rajzaival a 
legkisebbeknek szeretnénk kedvet csinálni a Salinárium nézegetéséhez 
azzal, hogy Adonis kutyus káprázatos kalandjait követhetik minden 
hónapban képregény formájában. És ha már nézegetés: Adony külterületi 
térképét javasoljuk böngészni kicsiknek-nagyoknak egyaránt.

És ami folytatódik… Folytatjuk Tóth István tanár úr gyermekkori 
visszaemlékezéseinek közlését. Érdemes a tavalyi Salináriumot fellapozni, 
ha van, aki nem emlékezne rá, itt a folytatás! De van újra SK rovat: tessék 
kipróbálni, nem egyszerű feladat a kézművesek élete!

Sajnos, újabb szerzőnket kellett búcsúztatnunk: Dr. Benedek Árpádné Évike 
távozott tőlünk. Most már nagymamájával, Müller Sára nénivel, meg Bálint 
Ágnessel szőhetnek újabb meséket az adonyi emlékekből. Egy történetével 
emlékezzünk rá…

Köszönet illeti azokat, akik munkájukkal, ötleteikkel segítették kiadványunk 
elkészítését:

Balázs Fanni, Balázs Ferenc, Bálint Ágnes, Bálint Sára, Boldog József, 
Budai Elemérné, Cziráki Ferenc, Domak Laura, Dr. Benedek Árpádné,  
Ecsődi László, Fazekas Ildikó, Füsi Borbála, Füsi Gyöngyi, Háder Mihályné, 
Hetyei Csaba, Hetyei Gábor, Horváth-Bártfai Anikó, Kerekes Fanni, Kozmér 
Amanda, Köller László, Králl Gabriella, Majerné Sarkadi Márta, Marczinka 
Tamás, Molnár Csabáné, Nagy József, Németh Ágnes, Németh Károlyné 
Wirth Zsuzsanna, Németh Krisztina, Pletser Edit, Pletser Eszter, Pletser 
Nándor, Rosenberg Róbert, Rózsafi János, Schmidt-Czetli Ágnes, Simon 
Gábor, Simon Gyöngyi, Stanczel Ágnes, Stanczelné Nagy Piroska, Szakács 
Attila, Szalainé Katalin, Takács Béláné, Tischnerné Tóth Szilvia, Tóth István, 
Trautmann-né Mészáros Melinda.

Hálásak vagyunk Adony Város Önkormányzati Testületének és Ronyecz 
Péter polgármesternek, hogy támogatták a kiadványunkat.

Igyekeztünk „tartalmas” olvasmányt összeállítani. Idén biztosan sikerült: a 
Salinárium utolsó oldalain végre Tartalomjegyzék is segíti az eligazodást.

Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk a 2019-es évben is!

Hetyei Gábor, Takács Béláné
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Beszél Ön adonyiul?

Nem is volt még olyan régen, amikor a „jó adonyiak” két-három mondat 
után meg tudták állapítani, hogy az illető helybéli-e, vagy ha nem, 
melyik környező faluból származik. Gyerekkori élményem, hogy amikor 
az Alföldről származó nagybátyám nálunk vendégeskedett, és folyt a 
beszélgetés, ugyancsak összenéztünk, hogy miket mond: búza, kút, seprű, 
gyűlés, hízó, hús, pörkölt stb. Nálunk ez „buza, söprü, gyülés, hizó, pörkűtt 
vót, és vizér a kutra, husér a henteshő ”mentek.

Vannak nyelvek, amelyek nagymértékben eltérő nyelvjárásokra tagolódnak. 
Ezek beszélői nem vagy nehezen értik meg egymást, csupán a közös 
írásmód segítségével tudják kicserélni gondolataikat. 

Nyelvészeink szerint a magyar nyelvnek nincsenek igazi nyelvjárásai. A 
meglévő kilenc nyelvjárás nem mutat kiugró eltérést az irodalmi magyar 
nyelvtől. A meglévő eltérések legnagyobb részt a hangokban mutatkoznak 
meg. Egy-két nyelvjárásnak van néhány sajátos szava, amely nem található 
a köznyelvben. Az irodalmi nyelv egyöntetűvé válását segítette, hogy a 
lakosság egy földrajzilag kevéssé tagolt, egységes területen él, és nem 
alakultak ki olyan határok az országon belül sem, amelyek által külön 
nyelvek vagy egymást alig értő nyelvjárások alakulhattak volna ki.
Mégis miből adódik akkor az eltérés? Miért van az, hogy amikor a másik 
embert hallgatjuk, érezzük, ha más vidékről került ide?

A nyelvjárási szavaknak köznyelvi eltérésük alapján három változata 
ismert:

Az alaki tájszók csak kiejtésben térnek el a köznyelvi alaktól (kolbász – 
kalbász, kakas-kokas, kacsa-kácsa)

A valódi tájszók a köznyelvi helyett egyedi hangsorral jelölik a dolgot, 
fogalmat (burgonya – pityóka)

A jelentésbeli tájszavakat a köznyelvtől eltérő jelentéssel használják egyes 
vidékeken (cséplőgép vagy konyhai tűzhely-masina)

Ha nem is minden jellemzőjével együtt, de a dunántúli nyelvjárás 
jellegzetességei nyomokban - egyre ritkábban és kihalófélben - de ott 
vannak még az adonyi nyelvhasználatban:
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Használjuk a zárt e hangot, amiért szegény Torma tanár úr az iskolában 
sokat küzdött, hogy ne merüljön feledésbe; rövid i, u, ü-t ejtünk a hosszú 
helyett: búza helyett buza, gyűlés helyett gyülés, stb.; e helyett ö-t ejtünk: 
Vörös köröszt, csöpp, köllött; az o, ö hangokból az l képző előtt u, ü válik: 
gondulok, pörülök, huruló, stb.

Akadnak még alaki tájszavaink is: csalán-csóján, dunna-dunyha, kanna-
kánna, fecske-föcske, kakas-kokas, alma-óma, stb.

Most pedig nézzünk egy kis adonyi nyelvleckét!

Az adonyi gyereket sohasem boltba, hanem bótba kütték, és a kormányra 
cekkert akasztott, amiben a buksza vót. Otthon mezétláb járt, de ha ement 
valahova, felvette a dorgóját vagy a szandárját, esetleg a pacskert.

A kertbű előrehozott egy kis hajmát, zőccséget, ződbabot az ebédhő, utána 
meglocsúta a virágokat. Ha bujócskáztak, és jól el akartak rejtőzni, akkor 
gusgultak a sötét palláson, ahova csak a kukulikon jött be némi fény. 

Gyakran bicikliztek le a Rébe, megnézni a págert, de mónárokkal is 
találkozhattak.

Az adonyi gazda nem Szentmihályra ment, hanem Szemmihályra vagy a 
Réfődre. A szomszéd község pedig Kúcs vót.

Ha valaki rosszéletű, dologtalan, munkakerülő hírében állt, arra mondták, 
hogy vendel, de használták az ápolatlan megjelenésre, rossz kinézetre is 
ezt a jelzőt.

Nyelvünk állandóan változik, alakul, ahogyan azt az élet magával hozza. 
Egyes szavaink kihalnak, feledésbe merülnek, mások újként bekerülnek 
szókincsünkbe. Ez így van rendjén. De ha nem felejtjük el a régi, elődeink 
által használt kifejezéseket, szókincset, megőrizzük az ő emléküket, akik 
ezen a helyen élték dolgos életüket.

Takács Béláné

(Köszönetet mondok Cziráki Ferencnek a gyűjtésben nyújtott segítségéért.)
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Fotó: Boldog József

Január 
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 Programok

Vasárnap

Téli csillagképek állatövi fénnyel.
Fotó: Rosenberg Róbert

Január 7. hétfő: Felsős farsang 
Helyszín: KKKK.

Január 12. szombat: Tudj Többet Társaság, Filmvetítés. 
Helyszín: KKKK.

Január 19. szombat: Sport bál
Helyszín: KKKK.

Január 26. szombat: A Magyar Kultúra Napja. Versszínházi előadás és 
Csóka László festőművész kiállítása.
Helyszín: KKKK.

Január 26. szombat: Adony és Környéke Horgászegyesület közgyűlés
Helyszín: KKKK.
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Csillagok az adonyi égen
Aktuálissá vált, hogy a kalendárium az Adonyból látható csillagos ég látványát 
ismertesse érdeklődő olvasóival, hiszen rengeteg izgalmas objektumot rejt, melyeket 
kisebb vagy nagyobb távcsővel is megfigyelhetünk. Bőven marad csodálni való 
azonban azok számára is, akik szabad szemmel emelik tekintetüket a csillagok felé. 

Téli csillagképek
2019 januárjában még a téli csillagképek uralják az égboltot. A téli égbolt 
igen gazdag fényes csillagokban, ami megkönnyíti felismerésüket, a 
csillagképek azonosítását, a tájékozódást az égbolton. Januári estéken déli 
irányban az Orion csillagkép jellegzetes alakja ragadja meg a tekintetünket. 
Az Orion négy fényes csillaga álló négyszöget alkot, melynek közepén 
három, azonos távolságra elhelyezkedő csillag alkotja az Orion övét. Az álló 
négyszög bal felső és jobb alsó csillaga kiemelkedik fényesség tekintetében. 
A bal felső csillag a Betelgeuse. A legtöbb csillagnév arab eredetű, helyes 
kiejtése komoly nyelvészi feladat, ezért mi maradunk a fonetikus kiejtésnél, 
vagy csak egyszerűen Alfa Orionnak nevezzük. Erről a csillagról később 
ejtünk még pár szót. Az Orion öv három csillagának vonalát balra lefelé 
meghosszabbítva látjuk a fényes Szíriuszt a Nagykutya csillagkép főcsillagát. 
A Napot leszámítva ez a Földről látható legfényesebb csillag. A Nagykutya 
az Oriont, a mitológiai vadászt kíséri égi útján. 25 fokkal a Szíriusz fölött 
található a Kiskutya csillagkép főcsillaga a sárgásfehér Procyon. Az Orion 
övétől jobbra felfelé az Aldebaran nevű csillag a Bika csillagkép főcsillaga, 
egy csillagokban gazdag Hyadok nevű nyílthalmazzal a Bika fejét alkotják. 
A Bika csillagkép része a Pleiadok nyílthalmaz, magyar nevén Fiastyúk. 
Szabad szemmel azonosítható szép kis csillaghalmaz. A téli csillagképekhez 
tartozik még az Ikrek könnyen azonosítható csillagpárosával, a Castor és a 
Pollux nevű csillagokkal, valamint a Szekeres csillagkép az Ikrektől jobbra, 
fényes főcsillagával a Capellával.

2019 januárjában látható égi jelenségek:

Január 12.
Este Hold-Mars együttállás figyelhető meg nyugat felé, holdnyugta előtt.

Január 23.
Hajnalban Vénusz-Jupiter szoros együttállás látható délkeleti irányban a 
horizont fölött.

Rosenberg Róbert
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Januári égkép
Stellárium
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SK – Kosárfonás
Kézzel készült kosarak I.

Mikor azt a feladatot kaptam, hogy kutassam fel Adonyban azokat az 
embereket, akik szabad idejükben kézimunkával foglalkoznak, hogy 
őszinte legyek, nem sok jutott eszembe. Akik eszembe jutottak, már az előző 
kalendáriumokban szerepeltek. Nővéremet kértem segítségül, aki jól ismeri 
a falut és az embereket. Így jutottam el azokhoz az emberekhez, akik az idei 
kalendáriumba bekerültek. Köszönöm neki az ötleteket, a riportalanyoknak 
pedig, hogy elfogadták a megkeresést.
Elsőként javasolta Simon Gábort. Nem tudtam, ki ő, mire elmagyarázta, hogy 
a Tüzép udvarban lakik, postás is volt, meg hajózott…-  semmi.
Gondoltam majdcsak megtalálom, hiszen ahol a vesszők lesznek, ott van ő is. 
És valóban ott ült és dolgozott. Hiszen ő  Lang Klári néni fia! Így már azonnal 
tudtam.
Ő persze tudta, hogy én ki vagyok, így a bemutatkozást is mellőztük, és el 
kezdtünk beszélgetni. Fótók: Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó (F.I.): Hogyan kezdődött a 
vesszőkkel való foglalatosságod?
Simon Gábor (S.G.): Hajózásban dolgoztam 16 
évig. Mindig azon gondolkodtam, mi mást lehetne 
csinálni. Aztán kaptam egy komoly betegséget, így 
nem vettek fel munkába sehova. Míg itthon ültem, 
azon gondolkodtam, most mi legyen, ha már sehova 
nem kellek. Eszembe jutott Kondor Miklós bácsi. 
Amikor postás voltam, mindig behívott kávézni, 

és megmutatta, miket csinált vesszőből. Igazából 4 évvel ezelőtt az ő 
sugallatára fogtam meg aztán a vesszőt és jutottam el idáig. Ám ha jobban 
belegondolok, ezt az álmomat a 90-es évek óta dédelgetem.
Gyermekkoromból emlékszem még nagyanyámra, aki sok mindent 
készített szalmából, csuhéból: szatyrot, lábtörlőt, futószőnyeget, szakajtót.

F.I.: Ezt csak úgy emlékezetből nem lehet csinálni. Hol tanultad meg?
S.G.: Oktatás több helyen is volt az országban, de Adonytól messze. Ekkor 
eszembe jutott, megkérem a fiamat, keressen nekem az interneten oktató 
jellegű filmeket. Talált is, de nem magyar nyelvűeket. Ez nem volt olyan 
nagy baj, mert magát a technikát láttam, le tudtam másolni. Ha valamit 
nem értettem, újra próbáltam. Most is így van, ha valamit elfelejtek, mert 
ritkábban csinálom, akkor újra megnézem, így vagyok biztos a dolgomban. 
Csináltam mindent, ami a filmeken volt, így aztán az apró részleteket is 
elsajátítottam.
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F.I.: Akkor jöjjön a munka része: egy személyben vagy beszerző, 
tervező, kivitelező.
S.G.: Valóban, mindent egymagam csinálok: nyers vessző beszerzése, 
megmunkálása, (lefőzés - az udvaron egy nagy kádban -, hántolás, szárítás, 
raktározás), és miután már jól elfáradtam, jöhet a munka, a fonás.
Bizony, kell a kreativitás, hogy amit elgondolsz, azt meg is tudd valósítani.

F.I.: Milyen anyagból dolgozol?
S.G.: Amerikai vessző, vörös gyűrű, vörös vessző-fűz, sárga fűz. Ez egy 
lazább szerkezetű, vagyis „ szót fogad”. Ezeket mind termelőktől szerzem 
be. A vessző színe függ a fajtától, ezért láthatunk különböző színű tárgyakat, 
illetve még akár egy kosáron belül is más színeket.

F.I.: Miket készítettél eddig?
S.G.: Díszkosarat, bevásárló kosarat, ruháskosarat, vékát, tálcát, 
madáretetőt.

F.I.: Milyen alkalmakra kérik?
S.G.: Névnap, születésnap, karácsony  vagy otthoni használatra: gazdasági 
kosár, kandallós kosár.

F.I.: Mire van leginkább igény?
S.G.: A ruháskosár most virágkorát éli, egyébként a kis kosarak a kelendőek. 

F.I.: Itt említeném meg, hogy a tavalyi táncos táborunkba is készítettél 
gyönyörű kosarakat, így aztán más településekre is elment a jó 
hírneved. Mi történik akkor, ha a munka javításra szorul?
S.G.: Nagyon ritkán, de előfordul az ilyen. Újra beáztatom, lebontom 
a sérülésig, majd újra fonom. Csak olyat tudok javítani, ami nem volt 
lakkozva. Én citromsavval mosom le a végén, úgy tartósítom. Megtartja a 
színét, szép marad.

F.I.: Napi hány órát foglalkozol vele?
S.G.: 3-5 órát általában, de ha valami nagyon sürgős, akkor egész nap 
csinálom. Mivel itthon vagyok, a lakásban levő teendőket is elvégzem. Így 
töltöm ki a napomat. 
F.I.: Ugyan most egy könyök problémával küzdesz, de kívánom, 
hogy ebből minél hamarabb gyógyulj meg és csak a munkádra tudj 
koncentrálni! 
S.G.: Köszönöm, és köszönöm, hogy megkerestél!

Kedves Olvasó! A bemutatkozó beszélgetés után fogadja sok szeretettel a 
következő két hónapban  a rövid „gyorstalpalót”  kosárfonásból…
Fazekas Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterület a Szárító kanális és az iváncsai bekötő út között.
2. fősor: Talajművelő eszköz régen.
3. fősor: Korszerű magágy előkészítő gép.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Németh Dorottya, a specialista

Németh Dorottya (hölgyről lévén szó, életkorát titkoljuk, csak annyit, 
hogy Amerika felfedezésének napján született) 
igazi lokálpatrióta. Életpályáját meghatározza, 
hogy Budapest egyik legjobb középiskolájának, 
a Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola 
külkereskedelmi ügyintéző angol szakára járt. 
A Pécsi Tudományegyetem magyar-olasz szaka 
következett, színesítve a színház szakkal. Az 
egyetem után 72 országból érkező külföldieknek, 
menekülteknek tanított magyar nyelvet nyolc 
éven át egy budapesti magániskolában, Adonyban 
pedig angolt felnőtteknek és diákoknak egyaránt. 
Mentortanárként, tankönyvszerzőként döntött 
a váltás mellett. Kereste az állandóságot, melyet 

a budapesti Convergys Kft. HR1 szolgáltató cégnél lelt meg. Ott újra az 
első lépcsőnél kezdte a karrierépítést. „Engem a karrier egyáltalán nem 
érdekel, engem mindig a feladat érdekel”- vallja, ennek ellenére (vagy 
éppen ezért) elindul ranglétrán a felfelé. 4 év után új cég, új feladat: Tetra 
Pak Zrt., majd két év után pedig az ország legnagyobb cégének, a Mol Nyrt 
HR Szolgáltatóközpontjának a vezetője. 2 év, új cég, új feladat: 2016-tól a 
Harman International Európai HR Szolgáltatóközpontjának a vezetője. 
Mindemellett volt ideje a Corvinus Egyetemen a HR Business Partner 
szakirányt is abszolválnia. Beszél angolul, olaszul, franciául és oroszul. 
Szakmai sikerét és elismertségét jelzi, hogy a „New-entrant SSC2 of year” 
(„A legjobb új belépő szolgáltató Közép- és Kelet-Európában”) díj büszke 
birtokosa 2018. februárjától, melyet Varsóban vett át a CEE Shared Services 
and Outsourcing gálán. A Pécsen elvégzett doktori képzésre a pont még várat 
magára: a disszertációt nyugodtabb időszakban gondolja elkészíteni.
Németh Dorottyát (ND) Hetyei Gábor (HG) kérdezte (fénykép: Facebook).
HG: Jelenleg Adonyban élsz. Mennyire nehéz Adonyból menedzselni 
az életedet?
ND: Adony egy kellemes bázis. Nekem fontos a minőségi élet: egy családi 
házban, a park mellett, a Duna-parton, de szeretek színházba, éttermekbe 
1  HR: Human Resource (emberi erőforrás). A szakterület a munkaerő toborzással, kiválasz-
tással, képzési rendszer kidolgozásával, juttatási rendszerekkel, munkakörök megtervezésével, nyil-
vántartások vezetésével foglalkozik.
2  SSC: Shared Service Center (Szolgáltató Központ). Ügyviteli szolgáltatásokat végez bizo-
nyos szakterületeken külső, akár külföldi vállalatoknak. Európában az SSC-k központja jellemzően Kö-
zép-Európába tevődött át az elmúlt évtizedben.
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is járni. Adonyból akár Budapest, akár Székesfehérvár 30 percre van. Meg 
hát szeretek vezetni. (kacag). 
HG: A Mol-nál nagyobb feladat HR fronton nincs ma Magyarországon. 
Mégis azt mondod, hogy előreléptél azzal, hogy a Harmanhoz kerültél. 
Mi ebben az előrelépés?
ND: Igen. A Molnál magyarországi feladatokat láttunk el 12 leányvállalatnál, 
most egy globális szervezet európai vezetője vagyok. Az általam vezetett 
csoport – összesen 21 fő – feladata a Harman nemzetközi cég 17 európai 
országban működő 35 leányvállalatának a HR támogatását látja el. Jelenleg 
ennek a 35 Harman vállalat vezetőinek, munkatársainak koordináljuk az 
emberi erőforrással kapcsolatos dolgait. Például ha Angliában szükség van 
egy dolgozóra az ottani vállalatnál, akkor az én csoportom fogja a leendő 
munkavállalót beléptetni, a szerződését megkötni, fizetését kiszámolni 
és utalni. Nem kis feladat, hiszen mind a 17 ország HR-rel kapcsolatos 
jogszabályait (munka törvénykönyvek, polgári törvénykönyvek, adózási 
jogszabályok stb.) tudnunk kell használni, és alkalmazkodnunk kell a helyi 
kultúrához, szokásokhoz. A döntés előkészítésekben is fontos szerepünk 
van: az emberi erőforrások tervezésében támogató szolgáltatóként 
számítanak ránk a vállalatvezetők, például egy fejlesztés elindításakor. Ez 
a munka a csoportomnak nemcsak adatrögzítését és lekérdezését jelenti, 
hanem az adatok koordinálását és konszolidálását is el kell tudnunk 
végezni. De természetesen ebben a munkában benne van a bérszámfejtés 
is, meg az adóelszámolás is. Ez nagyon nagy munka hónapról hónapra; 
6.000 ember napi ügyeit intézzük.
HG: Európai, döntően uniós országokba szolgáltattok. Van-e Európán 
kívüli partneretek?
ND: Jelenleg nincs. Idéntől tervezzük afrikai országok bevonását, és nagy 
kérdés az orosz vállalatok is.
HG: Viszonylag rövid időszakokat töltesz egy munkahelyen. Megunod 
a feladatot vagy elcsábítanak?
ND: (nevet) Mind a kettő! Ez az időperiódus egyébként ebben a szektorban 
normális. Iszonyatosan gyorsan változik az üzleti kultúra, meg a vállalati 
tervek. Ehhez kell igazodni. Engem azért hívtak a mostani céghez, hogy 
alakítsam ki a szolgáltató központot. Ez az én projektem: nulláról én 
csináltam ezt az európai szolgáltató központot. Kemény volt, rövid idő állt 
rendelkezésemre. Ezt a munkát ismerték el most a „New-entrant SSC of 
year” díjjal.
HG: Akiknek szolgáltatsz, azoknak valamelyest csorbult az 
önállóságuk, legalábbis HR tekintetben. Ezt könnyen tudomásul 
vették?
ND: Nagy különbségek vannak az egyes nemzetek között, hogy hogyan 
reagálnak a változásokra. Egy ilyen szolgáltató felállításának az az 
eredménye, hogy az idetartozó folyamatokat központosítják, ezáltal a 



19

globális vezetés nagyon könnyen nyerhet információkat. Azzal tisztában 
kell lenni, hogy ahol megjelenik egy szolgáltató központ, ott átszervezések 
lesznek. Azon nem csodálkozunk, hogy a franciák nem szeretik a 
változásokat, és csak akkor fogadják el őket, ha franciául menedzseljük 
azokat. A prezentációimat ott mindig franciául kell tartanom. Az olaszok 
könnyebben veszik, hangosak, de ha olaszul kommunikálsz velük, 
akkor minden rendben van. A skandinávok és a hollandok nagyon 
együttműködőek, vesznek egy nagy levegőt, és korrektül állnak a 
feladatokhoz. Akik a legeslegnehezebben viselik, azok a németek.
HG: A globális Harman cégben hányadik lépcsőn állsz? Ki a te főnököd?
ND: Az amerikai Harman központhoz tartozom közvetlenül. A harmadik 
szinten állok: Amerikában van a vezérigazgató, hozzá tartozik a senior 
director, én őhozzá tartozom. A cégünk legmagasabb vezetője vagyok 
Európában. Sokkal nagyobb a döntési szabadságunk, mint azt itthon 
megszokhattuk. A stratégiai döntéseket hozzák meg az anyacég vezetői, 
de a területedért teljesen te viszed a felelősséget. Szabadkezet kaptam a 
szolgáltató központ kiépítése során minden tekintetben, meghatározták a 
stratégiai célt, viszont a megvalósításban megvan a szabadságom is, meg a 
felelősségem is. Ez a rendszer engem nagyon inspirált. 
HG: Sikeres vagy a munkádban. Mik a legfontosabb kompetenciáid?
ND: Fontos a nyelvtudás, fontos az iskolai végzettség, de fontos, hogy azokat 
a lépcsőfokokat megjártam, amik ide vezettek. Egy vezetői döntésnek súlya 
van, vállalni kell a népszerűtlen döntésekért is a felelősséget, és sok esetben 
csak alapos önismerettel és rezilienciával végezhető munka. Fizikailag és 
szellemileg is formában kell lenni. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy 
értsük meg azt a kultúrát, amiben dolgozunk, kialakítsuk a kapcsolatokat, 
megtaláljuk azokat az érintetteket, akikkel együtt tudsz működni és segítik 
a te működésedet. Még egy nagyon fontos dolog: a tisztelet; fogadjuk el, 
hogy akik elvégzik a munkát, azok jól végzik el a feladatukat.
HG: Mi következő lépés? A rendszer tökéletesítése vagy a területi 
terjeszkedés?
ND: Ugyan a cégünk alkalmas lenne a globális, egész világot behálózó 
rendszer működtetésére – bár az indiai szolgáltatási központok nagyon 
erősek –, de ebben az évben még nem ez a cél. Most a rendszer tökéletesítése 
és az informatikai fejlődés a cél. Márciusban megyünk Londonba 
shoppingolni (nevet): lesz ott egy HR tech vásár, olyan termékeket tudunk 
behozni, amik javítják a szolgáltatásunk színvonalát, annak hatékonyságát.
HG: Te vagy a tavalyi év alapján annak az újonnan belépő humán 
szolgáltatók csapatának a vezetője, mely a legjobbnak ítéltetett 
Közép- és Kelet-Európában. Ez most milyen rangot adott neked? A 
„piaci értékedet” megduplázta?
ND: Nem. Megezerszerezte. Ezerszer több látogatóm volt a Linkedin 
profilomon… (nevet) Nagyon nagy elismerés volt ez számomra. Ez nem 
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csak az én elismerésem, hanem a vezetőmé is, és a csapatomé is. Jó volt 
a stratégia, jó volt a teljesítés. Kaptam jó iránymutatást, mellé hallatlan 
szabadságot. A rendszer kultúrája nem számonkérő, hibáztató, hanem 
bízunk egymásban. Csak így működhet egy ilyen rendszer. Az amerikai 
főnököm is így állt hozzánk. És én is ezt követem. Arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy nálunk lehet hibázni, de ha ez történt, a kolléga azonnal oda tud jönni 
hozzám, és le tudunk ülni, megbeszélni a jobbítás érdekében. Ez segített 
hozzá, hogy jó hírű lett a csapatom. Nagyon meglepődtem, hogy mi nyertük 
meg. Nem hittem, hogy a mi kis 21 fős csapatunk le tudja győzni például a 
Siemens 300 fős csapatát.
HG: A szakterületeden a csúcsra jutottál, kaptál egy európai szintű 
elismerést. Téged mi motivál még?
ND: Jelenleg a motivációm, hogy jól csináljuk azt, amit csinálunk. Azért 
megyek be dolgozni, hogy minél jobb szolgáltatást tudjunk csinálni, és 
átadjam azokat az eszközöket a jövő tehetséges fiataljainak, amiket saját 
tapasztalatommal megtanultam és használom. De motivál az is, hogy 
utazhatok: bejárhatom egész Európát, használhatom a nyelveket. Fontos 
az is, hogy van hatásom a cég életére.

          
Díjátadó Varsó., 2018.02.02.
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Adonyban született - Fájón szeretni
DM versei

Neked
Mert magamnak is furcsa vagyok,
És tudom már, hogy mit akarok,
Mert szeretlek, s ezt nem lehet,

Lelkembe éget a képzelet.
Mert sejtjeimmel összeforrtál,
S magadban hordod titkomat:

A vágyat, amit nem szabad.

Négy sor
Ha nem tudsz minden lenni,

Nem kell semmi tőled,
Nehogy csak kifizess,

Mint a szeretőket.

Nélküled
Hogy várlak, mennyire várlak!

Ha belép szokott vendégem, az éj,
A szemem könnyes, a szívem még remél.

Megkérdem: - Magad? 
Magam – mondja halkan,

Ó ha tudnád, mily sebet üt rajtam,
Mily fájó sebet ez a felelet!

Egész éjjel az ágyam áll vetetlen,
S egész, egész éjjel eszem vesztetten imádkozom

Édességes neved.

De profundis
Ittalak, s nem ihattalak ki szerelem.
Mint édes vesszőn érlelt muskotályt

Hörpöltelek mohón,
S lerészegülve nem vettem észre,

Hogy te vagy a halál.

Rémítő mélyeid járta tekintetem,
S mert rám feküdt, mint az éjhomály,

A keserűség,
Nem vettem észre, halál,

Hogy te vagy a legrejtettebb szerelem.
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A történelem szele - 92 éve történt Adonyban
Rablógyilkosság az adonyi rév vendéglőben

A rablógyilkosság történetét, az akkori hírlap beszámolója alapján Lendvay 
Zoltán atya „Adony a történelemben” című könyvében már közölte, azonban 
szeretném az ott leírtakat további információkkal kiegészíteni – remélem, 
Lendvay atya nem emelne kifogást ellene.
Idézzük fel a rablógyilkosság történetét egy majdnem szemtanú 
emlékirataiból! Bálint Ágnes 1922. október 23-án született Adonyban, 
így a brutális bűneset idején 1927. január 6-án alig múlt 4 éves. Az 
emlékirataiban leírtakat mások elbeszéléséből tudta, tudhatta, azonban, 
mivel családi kötődése is volt, így számára a hírek a lehető legközvetlenebb 
érintettektől (az áldozat unokahúgától, azaz Bálint Ágnes édesanyjától) 
származtak. Tehát ez áll Bálint Ágnes emlékirataiban:

„Az adonyi rév családunk történetében is szerepel. 

Valamikor a húszas években anyám nagybátyja, Müller Vilmos és felesége 
volt ott a vendéglős. Volt egy Berci nevű kocsisuk, meg egy kis cselédjük. Egy 
téli hajnalon Berci megjelent, már nem tudom mit kért az asszonyságtól, 
mindenesetre felmentek a padlásra, ahol Berci agyoncsapta a nénit. Aztán 
lement, és agyoncsapta Vili bácsit is. Utána még a kis cselédet is agyon 
akarta csapni, de annak olyan vaskos konty volt a fején, hogy csak elájult. 
Berci azt hitte, hogy meghalt, és összeszedte a pénzt (volt jócskán, mert 
előző nap egy vásárból nagyon sok vendég érkezett a vendéglőbe.)
Mikor a gyilkosságot fölfedezték, a kis szolgálólány megismerte a 
kíváncsiak tömegében Bercit, és rámutatott, hogy ott a gyilkos. Bercit 
aztán felakasztották, mert volt még más is a rovásán, egy vízimolnár, aki 
vaskályhástól eltűnt a malmából. Akkor is Berci volt gyanúban, csak nem 
tudták rábizonyítani.”
Bálint Ágnes visszaemlékezései teljesen egybevágnak a hírlapi tudósítással: 
a gyilkosság hajnalán 5 órakor az elkövető azzal az okkal kereste fel a 
sértetteket, hogy meghozta 1 zsák korpa tartozását. Ezzel az indokkal – és 
egy zsák korpával – mentek fel a korcsmáros feleségével a padlásra, ahol 
megtörtént az első gyilkosság. Majd a gyilkos felcsalta a 15 éves cselédlányt 
is (miszerint a gazdaasszony rosszul lett a padláson), ahol őt is leütötte, 
aztán rázárta a padlásfeljárót. Végül az ágyban betegen fekvő korcsmárost 
gyilkolta meg. Reggel a vendéglőhöz érkező halászemberek értesítették 
a szomszédos csendőrőrsöt, akik aztán feltörték a bejáratot, felfedezve 
a gyilkosságot. A közben magához térő, és a padlásfeljárón dörömbölő 
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cselédet kiengedték, és a csődületben ő fedezte fel a „bámészkodó” gyilkost.
Magáról a gyilkosságról részletesen közölt híreket a sajtó1. Ezekből a 
híradásokból kiderült, hogy a Müller Vilmost és feleségét 1927. január 
6-án, csütörtökön hajnalban – brutális módon – kalapáccsal gyilkolta meg 
Steirer János adonyi molnársegéd (a hírlap első tudósítása, így az atya 
könyve is még Steirer Józsefet említ, azonban a bíróság következetesen a 
János nevet használja, tehát fogadjuk el ez utóbbit hitelesnek). Bálint Ágnes 
visszaemlékezése – mely szerint Berci volt a gyilkos neve – vélhetően lehet 
pontos is, hiszen  Berci lehet ragadványnév is. Az, hogy a gyilkos a vendéglős 
(korcsmáros) kocsisa volt, és a híradások molnársegédnek titulálják az 
elkövetőt, adódhat abból, hogy a molnársegéd időnként bedolgozott a 
vendéglősnek is. Gondoljuk csak el, egy vendéglősnek nincs szüksége 
folyamatosan kocsira, csak időnként adódhatott nála szállítani való. A 
súlyosan megsebesített, később a gyilkos vesztét okozó, hős cselédlány 
neve – írassék most fel a történelem és a kalendárium lapjaira – Ács Mária 
volt.
A rablás során tetemes pénz jutott az elkövetőhöz. A tárgyaláson 
elhangzottak szerint2 565 pengő készpénz volt a rabolt pénzösszeg. 
(Kérdés, ha a rablás január 6-án történt, előző nap lehetett - e vásár valahol. 
Kicsit kétkedek ebben. Inkább a karácsony és az évforduló környékének 
a nagyobb forgalma jelent meg a vendéglős kasszájában. Esetleg az 
ortodox karácsony – mely 13 nappal később van a nyugati keresztények 
karácsonyánál és éppen január 6-ára esik – generált nagyobb forgalmat 
a rév vendéglőben azáltal, hogy több ortodox keresztény vette igénybe 
a révet, hogy Lórévre, Ráckevére jusson.) Az elkövető a tettét jó előre 
kitervelte, hiszen 300 pengő adóssága volt, melyet ilyen módon gondolt 
annulálni.
A pengőt 1927. január 1-én vezették be az erősen inflálódó korona helyett. 
Egyes híradások (a hírlap friss tudósításában például) 7 millió korona 
elrablásáról beszéltek. Valószínű, hogy ténylegesen még korona volt az 
eltulajdonított pénz, azonban a tárgyalás hivatalos jegyzőkönyvében már 
az új pénznemben szerepel a meghatározás. Az új pénz, az aranypengő 
értékét úgy határozták meg, hogy 1 kg arany 3.800 pengőnek felelt meg. 
Ma 1 kg aranyrúd ára 11.200.000 Ft, így a rabolt 565 pengő mai forintra 
átszámolva 1.665.000 (mai) Ft vásárlóerejének felelt meg aranyparitáson. 
A vásárlóerő paritáson nézve ennek értéke 417.000 Ft3.
A tárgyalást a bíróság hamar lefolytatta, és még az év április 8-án, 
Székesfehérváron Horváth Gyula dr. büntető törvényszéke ítéletet is 

1  Pesti Hírlap, 1927.04.09.
2  http://artortenet.hu/index.php/item/191-penzertek-index-1754-ig
3  Napi Hírek, Magyar Távirati Iroda 1928. február 18. 10 óra 20 perces híre
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hirdetett. Mátray Béla ügyész a vádbeszédben azt hozta fel súlyosbító 
tényezőként, hogy brutális módon, legnagyobb kegyetlenséggel hajtotta 
végre a tettét jótevőjével szemben a vádlott. Ami enyhítő körülménynek 
számított akkor, hogy a tettes beismerte tettét, nem volt kétség tehát az 
elkövető személyét illetően egy pillanatig sem. A védő – Sohár Endre dr. 
– tagadta, hogy előre megfontoltan követte volna el a tettét a gyilkos, bár 
ez gyenge védekezésnek tűnt, hiszen a tettes önmaga vallotta azt, hogy a 
300 pengős adósságát szerette volna az ilyen módon megszerzett pénzzel 
törleszteni. 
Az akkori híradások szerint a vádlott mindvégig cinikusan viselkedett, és 
látszott rajta, hogy nem bánta meg tettét.
A bíróság e tárgyalási napon (alig 4 hónappal a tett elkövetése után) 
meghozta ítéletét: a vádlottat bűnösnek nyilvánította, és kötél általi halálra 
ítélte. A vádlott és védője fellebbezett az ítélet ellen, így a törvényszék 
kegyelmi tanáccsá alakult át. 
A kegyelmi tanács 1928. február 17-én – Horváth Gyula dr. tanácselnök 
vezetésével – miután a kormányzó a kegyelmi kérvényt elutasította, 
kihirdette a halálos ítéletet. Az ítélethirdetést követően a székesfehérvári 
törvényszéki fogház 3-as számú celláját siralomházzá alakították át. Az 
ítélet végrehajtására másnap, február 18-án szombaton reggel hét órakor 
a fogház udvarán került sor. A kivégzésen 40-en jelentek meg. Az elítéltet 
két fogházőr vezette be az udvarra. Miután felolvasták az ítélet rendelkező 
részét, az ügyész – Keller Károly – az elítéltet átadta végrehajtásra Gold 
Károly állami ítéletvégrehajtónak, aki két segédjével teljesítette a parancsot. 
A lelkész mindvégig az elítélt mellett imádkozott. A törvényszéki orvos 9 
perc múlva állapította meg a halál beálltát, majd fél órát még várva vették 
le az akasztófáról.

Hetyei Gábor
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld

Az adonyi mezőgazdaság a török hódoltság alatt 
(1541. szept. – 1686. szept. 3.) 

Adony agrárgazdálkodásának feltérképezését a hódoltsági idővel kezdjük. 
Korábbi időkre nem tudunk visszanyúlni, mert az ezt megelőző időszakra 
vonatkozóan Adony gazdálkodásáról lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre, és a földbirtoklásról, valamint a földművelésről sincsenek 
megbízható adataink.
Adony török megszállásának kezdete nem tisztázott pontosan, mégis jól 
behatárolható. Annyi bizonyos, hogy Budát 1541. augusztus végén szállták 
meg a török csapatok, s Adony a felvonulás útvonalán terült el, így ez 
időben településünk már a hódoltsági területhez tartozott. Hivatalosan I. 
Ferdinánd király ugyanez év szeptemberében az I. Szulejmán szultánhoz 
küldött békedelegáció útján mondott le a már meghódított területről. A 
törökök fennhatósága térségünkben – kisebb megszakítással – egészen 
1686 szeptemberéig tartott. A Buda visszafoglalását követő napon 
(szeptember 3-án) menekült el Szari Szulejmán nagyvezír Adonyból 
az itteni palánkvár védőivel együtt. Az őt üldöző Lotharingiai Károly 
szeptember 8-án egy török harcost sem talált már Adonyban. A hódoltsági 
idő (145 év1) mélyreható változásokat hozott Adony életében úgy a 
lakosság összetételét, mint a gazdálkodási kultúrát tekintve.
A középkortól egészen a XX. század elejéig az állam legfontosabb bevételei 
a földből, a révből és a vámból származtak, így ezek nyilvántartása 
nagyon lényeges feladat volt. Szerencsénkre a török állam által vezetett 
nyilvántartások egy része ma is rendelkezésünkre áll. A törökök által 
kialakított katonai-közigazgatási egységek többek közt a szandzsákok 
voltak. Adony a budai szandzsákhoz tartozott: ehhez tartozott a Pilis, Pest és 
Fejér megye keleti része. Hogy mennyire fontos volt az állam jövedelmének 
behajtására létrehozott szervezet, mi sem mutatja jobban, minthogy a 
budai szandzsák felállítása már 1541-ben, Buda elfoglalásának évében 
megtörtént! Az uralkodó bevételeinek biztosítására a szandzsákokban 
időszakosan (általában három évente) felméréseket végeztetett, melyről 
településenként, pusztánként kimutatásra került, hogy a kincstár mekkora 
jövedelmet tud beszedni a tizedekből, az adókból. Ezekből az összeírásokból 
kaphatunk ma képet Adony akkori gazdálkodásáról.
Városunk akkori határát azonban ne úgy képzeljük el, mint manapság. 
Településünk körül jellemzően mocsarak, erdők és leginkább rétek, legelők 

1  Ez annyi idő, mint amennyi 1874 óta telt el napjainkig!
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váltották egymást egészen a Szőlőhegyig. Antonio Pigafetta 1568-ban azt 
írja: „alig művelt síkság utáni domboknál található Adony falu és a törökök 
vára.” Hasslingen tábornok 1687-es parancskönyvében úgy írja: „Adony 
után ismét mocsár van.” A Szőlőhegyen akkor is szőlőültetvény lehetett 
egészen az 1600-as évek elejéig. A hódoltság utáni birtokrendezések 
kapcsán jegyzik fel, hogy „Adonyi helység ezelőtt Perkáta felé a régi szőlők 
alatti dombnál volt.” 2

A gazdálkodás módját a birtok- és tulajdonszerkezet határozta meg. 
Adonyt egy bizonyos Horváth család birtokolta a XVI. században. (A 
család férfiágának kihalása után a birtok visszaszállt a koronára, melyet 
Zichy István váltott meg 1649. december 18-án. Tehát a hódoltsági idő 
alatt vált Adony a Zichy uradalom részévé.) Ettől függetlenül a törökök is 
birtokukként tekintettek rá. A török birtokszerkezetet az alábbi hármas 
tagoltság jellemezte: voltak kisebb tímár-birtokok az alacsony rangú 
szpáhik részére, közepes ziámetek a magasabb rangú szpáhik részére, és 
nagy hász-birtokok (szó szerint saját tulajdonú birtokot jelent). Ez utóbbi 
lehetett vezírek, bégek, de akár a szultán (azaz a kincstár) hász-birtoka is. 
A hász-birtokok voltak jellemzően a városok. Ezek kisebb adóprésben élték 
életüket, pénzben és átalány módján adóztak. A kincstár a tapu (illeték) 
megfizetése fejében, és bizonyos katonaság kiállítása ellenében engedte át 
a falvakon lévő birtokok egy részét a szpáhik számára, ezzel bevételhez és 
egyben katonához is jutott. A tímár-birtokok tizede (haszna) a taput fizető 
birtokosoké, általában a helyi palánkokat vezető katonáké lett.
Az összeírások alkalmával nyilvántartásba vették az egyes települések 
lakosainak nevét, terményeik várható tizedét és adóik összegét. A kincstár 
az összeírás alapján döntött arról, hogy mely birtokot tart meg hász-
birtokként, és melyet enged át a helyi várőrségnek. Adony döntően szultáni 
hász-birtok volt (aminek legfontosabb bevételei a vám- és révjövedelemből 
származtak, de bőven hozott a rétek, erdők és a malmok adója is), voltak 
azonban tímár-birtokok is Adonyban, melyek egyszeri tapuval, és állandó 
katonasággal rótták le kötelezettségeiket a kincstár felé, és tizeddel szedték 
annak hasznát.
Képzeljük most el az adonyi jobbágyok életét! Egyrészt a magyar földesúr 
szedett adót tőlük, másrészt a török kincstár is tartotta a markát, és ha nem 
a kincstár, akkor a szpáhi nyúzta őket! Mindemellett el kellett viselniük 
az időnként átvonuló katonaság fosztogatásait is. Nem csoda, ha a XVI. 
században Adony (és a környék) lakossága folyamatosan fogyatkozott. 
Ezzel párhuzamosan azonban az üresedő telkeken megjelentek az első 
délvidéki beköltözők. 1580-ban megérkeztek Adonyba az első rác(szerb) 
2  A bekezdés idézetei Hatházi Gábor: A török palánkok kutatásának újabb eredményei Fejér 
megyében című cikkéből valók (Hódoltság régészeti kutatása. Budapest, 2002. 107–128.)
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telepesek. Az ortodox vallású szerbek települtek be Adony mellett 
Pentelére, Almásra, Érdre. (Más Fejér megyei településeket inkább a 
katolikus vallású bosnyákok foglalták el.) Volt is mit elfoglalniuk, hiszen 
1559-ben Adonyban még 86 lakott ház volt, ám 1581-re a magyar lakosság 
száma nullára redukálódott!3

Adonyban rétgazdálkodással, szántóföldi növénytermesztéssel és 
juhászattal foglalkoztak az itt élők. Ezen a betelepült rácok sem változtattak, 
átvették a helyben szokásos gazdálkodási kultúrát, bár új növényeket is 
hoztak magukkal (szilva-, körte-, perzsiai barackfák, tömérdek virágfajta, 
dinnye származik tőlük). A szántóföldön döntően búzát, de más növényeket, 
például kétszeres gabonát, kendert, lent is termeltek. A szőlőkultúra 
inkább a környékbeli, Adonyhoz sorolt pusztákra volt jellemző: leginkább 
Szentivánon (?) volt nagyobb, összefüggő szőlőültetvény. 
A következőkben bemutatott adatok (egyéb hivatkozás hiányában) Káldy-
Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása (Budapest, 1977.), 
és A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai (Budapest, 1985.) 
tanulmányaiból származnak.
A hódoltsági területen a fizetőeszköz az ezüst tartalmú akcse volt. 1564-
től 1 akcse 3,517 gramm4 ezüstöt tartalmazott, melynek mai értéke 470 
Ft körül van. A gabonákat kile-ben mérték. 1 kile búza 25,65 kg. A búza 
ára 10-15 akcse/kile áron volt adóba beszámítható (évjárattól függően: 
akkoriban erős infláció terhelte az akcsét). Mai áron ez 185-275.000 Ft/
tonna egységárat jelent (lényegesen nyílt az agrárolló azóta, de az egy 
hektárra jutó bevétel nem sokat változott: akkor is a mai kétszázezer forint 
körüli értéknek felelt meg; ma sem sokkal több a búza esetében ez). A 
kevert gabona ára 5-9, a borsó 15 akcse/kile körül mozgott. A mustot (mint 
adótételt) pintben mérték, 1 pint 1,69 liternek felel meg. Ára 2 akcse volt 
(556 Ft/liter mai áron). Egy szekér széna ára 10 akcse volt.
A hódoltsági idő alatt Adony és a környező puszták legfontosabb terméke 
a gabona (búza, kevert), és a széna volt. A szandzsák kimutatása szerint 
a búza és a kevert tized együttes mennyisége a 1.231 és 1.678 kile között 
mozgott az 1562-1590 közötti időszakban, ami azt feltételezi, hogy a 
falunk 200 tonnától 350 tonnáig hozamolt gabonát évente évjárattól 
függően. A nyomásos gazdálkodás idején a búza hektáronkénti hozama 
0,5-0,8 tonna5 között változott. Tehát kijelenthetjük, hogy Adonyban 
akkoriban hozzávetőlegesen 450 hektár szántón gazdálkodtak az itt 
élők. Ha azt tekintjük, hogy Adonyban akkoriban 86-88 portát tartottak 
nyilván a szandzsák kimutatásai, akkor 5 hektár szántó volt egy család 
3  Velics — Kammerer: Magyarországi török kincstári defterek (Budapest. 1885.) I. 123.
4  Fodor Pál: Az oszmán pénzrendszer 16. századi válságáról (http://www.aetas.
hu/1999_4/99-4-3.htm)
5  Pepó Péter, Sárvári Mihály: Gabonanövények termesztése (Debreceni Egyetem, 2011.) 
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által használt terület mérete. A felmérés szerint Csikólja (Cikola) része 
volt akkor Adonynak. A puszták, melyeket külön is jegyeztek (mind tímár-
birtok volt, időnként 10-12 katona birtokaként): Daja (90-100 ha szántó), 
Komori Benedek volt pusztája (40-50 ha), Geberjánháza (10-15 ha).
Jelentős volt akkoriban a kertművelés. Termeltek a gyümölcsök mellett 
lencsét, babot, borsót, lent.
Fontos jövedelmet biztosított a rétgazdálkodás. A kimutatás szerint 150 
szekér széna kerülhetett akkoriban a tímár-birtokokon betakarításra, 
azonban a rétek többségét a falu használta, mely után a kincstárnak adót 
fizetett. A rét jövedelmével volt mérhető az erdők hozama (tüzifa), ezután 
szintén a kincstár húzta a hasznot.
Külön ki kell emelni az állattenyésztés szerepét. Legfontosabb ágazatának 
akkoriban Adonyban a halászat számított. Fele akkora súlya volt a 
sertéshízlalásnak, kicsit kisebb a juhászatnak és a méhészetnek. Ebben 
azonban lehet némi bizonytalanság, mert fellelhetők a nyilvántartásban 
olyan állattartók, akik nem voltak tizedre kötelezve. Ilyen volt Fejes Lukács, 
akinek 150 darabos juhállománya adómentességet élvezett.
Adony kimondottan mezőgazdasági településnek számított, azonban az 
élelmiszergazdasága is fejlett lehetett: voltak vágóhídjai, borászatai és 
malmai, melyek után szintén fizette az adót és illetéket. 1562-ben 4, később 
már 7 vízimalom működött; ennél több csak Ráckevén (10), és Ercsinél (9) 
állt a Dunán akkoriban6. Must után az Adonyhoz sorolt Szentiván (?), és 
Kulcs (ez utóbbi gondolom a radicsai rész lehetett) rótta le adóját 3.660 
pint mértékig. Ez 619 hektó musthozamot feltételez, mely 88,4 tonna 
szőlőt. Ez hozzávetőlegesen 40-50 ha szőlőterületet jelent!
Összesítve a fenti adatokat (a szentiváni és a kulcsi adót nem számolva) 
1562-1590 között Adony évente átlagosan 25.561 akcsét adózott a 
mezőgazdasági tevékenysége után, 9.880 akcsét fizetett be a vám és 
révilletékekből, és 4.049 akcsét egyéb okok miatt (bírságpénzből, 
hagyatékból, szökött rabszolga árából, menyasszony adóból). Ez 40.998 
akcse. Akkoriban 50 akcsét adtak 1 forintért, így az éves jövedelme a 
faluból a törököknek 2.050 forint volt.
A törökök adóztatása mellett a magyar földesurak – talán mintha mi sem 
történt volna – adták-vették Adonyban lévő birtokaikat. Így jutott például 
1676-ban Daja a Fördős-család birtokába Dajai János tiltakozása ellenére. 
Két év múlva a Fördős testvérek megsarcolták Adonyt, majd 1682-ben 
szintén ők 100 lovassal jelentek meg Adonyban és 260 szarvasmarhát (ára 
11 forint/darab), 84 lovat, több rác embert is (rabszolgának) elraboltak.7 

6  Endrei Walter: A magyar hajómalom, Technikatörténeti szemle, XXI. 1994-95.
7  .A török hódoltság krónikája Székesfehérváron és Fejér megyében 1543-1688. Fejér megyei 
történeti évkönyv (Székesfehérvár, 1989.)
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Nem csoda tehát, hogy mire a törököket kiűzték Adonyból, gazdálkodásnak 
nyoma sem maradt. A Werlein István vezetésével elvégzett 1685-ös 
összeíráskor Adonyban 40 lakott és 70 lakatlan ház állt.8 Erről írt Wortley, 
az akkori törökországi követ felesége 1717-ben: „Utunkat folytatva... 
Adonyon és Földváron haladtunk át; a török uralom alatt mindkettő 
jelentékeny volt, ma azonban romokban hever. Az ország e részét erdők 
borítják, és emberek alig látogatják. Hihetetlen nagyszámú vadmadarat 
láttunk, melyek puskától nem háborgatva, csendes nyugalomban sokáig 
élnek.”9

Hetyei Gábor

8  H. Pálffy I.: A kamarai igazgatás bevezetése töröktől visszafoglalt területeken (Budapest, 
1937.)
9  Dr. Puskás Attila: Tanulmányok Tolna megye történetéből, (Szekszárd,1972.)
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Fotó: Boldog József

Február 
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Adonyban született - Télen, vígságosan

Majerné Sarkadi Márta: Meghívó farsangolásra

Már közhírré tétetik és el nem feledtetik.
Farsang herceg újra közénk érkezik!

Szőlőhegyi farsangjárás, ez lesz már a sokadik,
Présházakban, pincék mélyén borkóstoló tartatik!

Szőlőhegynek minden része általunk bejáratik,
Minden vidám farsangoló mulatságra váratik!

Múlt ősszel is tőkék ezre csorgatta a hegy levét,
Vidám szívvel, víg kedéllyel próbáljuk ki erejét!

Mert a borban vidámság van, csak mértékkel fogyasszunk,
Hogy jövőre mindannyian örömmel találkozzunk!

Egész évben kincses e hegy, zöldség, gyümölcs és dió,
Jó levegő, csendes hajnal, minden, ami földi jó.

Jöjjetek ki, vidám társak, zengjen a hegy, mulassunk,
Borról, lányról, szerelemről mámorosan daloljunk!
Ne maradj le, mert megbánod, kell a társ, a nevetés,

Bizakodás, jó barátság, erőgyűjtés, feledés.
Szép leányok, víg legények, emberek és asszonyok,

Hurkát, kolbászt, lágy kenyeret, forró fánkot hozzatok.

Tartsa Isten a gazdáknak kínálgató szokását,
Nem feledtük az elmúlt év jó erős pálinkáját!

Forralt bort is kóstolgatunk, bút és bajt elfedtünk,
Hat óra tájt hazafelé vígan útnak eredünk.

Hívó szavunk nyitott szívvel fogadd, kedves barátunk,
Farsangolni, barátkozni ez évben is elvárunk!

Hozzon az új ezer év is szakajtószám bőséget,
Bort, búzát és békességet, áldást és reménységet!

Egészséget, szeretetet, mindnyájunknak minden jót,
Töltse Isten minden évben színültig a csobolyót!
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

18

17

19 20 21 22

16

23 24

25 26 27 28

Ignác
Virgínia

Karolina
Aida
Kata

Gyertyaszentelő
Boldogasszony

Elvíra

Donát

Edina Elemér

Bernadett Zsuzsanna

Balázs

Ráhel
Csenge

Ágota
Ingrid

Dóra
Dorottya
Amanda

Kolos
Georgina

Gina

Aranka
Jutocsa

Abigél
Alex

Bertold
Marietta

Lídia
Lívia

Ella
Linda

Aladár
Álmos

Ákos
Bátor

Eleonóra
Norina

Gerzson
Zétény

Alfréd
Mirtill

Mátyás
Jázmin

Géza
Alexander

Bálint
Valentin

Júlianna
Lilla

Tódor
Rómeó
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 Programok
Február 2. szombat: Óvoda bál
Helyszín: KKKK.

Február 9. szombat: Cserkész bál
Helyszín: KKKK.

Február 16. szombat: Tudj Többet Társaság, Rózsafi János előadása.
Helyszín: KKKK.

Február 23. szombat: 
Borrendi Közgyűlés és Gazdanap
Helyszín: KKKK.

Borász bál
Helyszín: TSZ ebédlő.

Orion csillagkép.
Fotó: Rosenberg Róbert

Vasárnap
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Csillagok az adonyi égen
Orion csillagkép és a Szíriusz

Februárban még a téli csillagképek uralják az eget az esti órákban. Ezek 
közül kiemelkedik az Orion csillagkép, mely könnyen felismerhető 
fényes csillagaival magával ragadja az esti eget szemlélő figyelmét. Az 
Orion négyszögének két csillaga külön említést is érdemel. A bal felső 
sarokban elhelyezkedő a csillagos ég egyik legismertebb objektuma a 
Betelgeuse, a Napnál kb. ezerszer nagyobb tömegű vörös szuperóriás. Az 
egyik legnagyobb ismert óriáscsillag. Tőlünk mért távolsága 498 fényév. 
Átmérője 950-1200-szorosa a Nap átmérőjének. Azért ilyen tág határok 
között adható meg a mérete, mert félszabályos változócsillag, a kutatások 
szerint időnként anyacsomagokat dob le magáról, majd újra felfúvódik. 
Nem kizárt, hogy a közeljövőben szupernóva válik belőle. Félnünk azért 
nem kell, elég távol van ahhoz, hogy a földi életre káros hatással ne legyen. 
Az Orion négyszögének jobb alsó csillaga a Rigel, egy kék szuperóriás. 
Fényessége meghaladja a Betelgeuse fényességét. Távolsága 863 fényév. Az 
Orion csillagkép jellegzetessége az Orion övének nevezett három csillag a 
négyszög közepén. A nevük Alnitak, Alnilam és Mintaka. Az Orion öve alatt 
egy csillag csoportosulás látható, amelyben csillagközi por, gáz és olyan 
molekulák nagy mennyiségű felhője található, amiből bonyolult fizikai 
folyamatok során fiatal csillagok születhetnek. Itt látható a Nagy Orion-
köd. Éles szemű emberek szabad szemmel is megláthatják, de kisebb 
távcsővel, binokulárral elragadó látványban lehet része a megfigyelőnek. 
Az Orion csillagképben még más mély égi objektumok is megtalálhatók, 
mint például a Láng-köd, vagy a Lófej-köd, de ezek az objektumok már csak 
hosszú expozíciós csillagászati felvételeken láthatók, szabad szemmel nem.
Az Orionon kívül a téli égbolt kiemelkedő és említendő objektuma a Nagy 
Kutya csillagkép főcsillaga a Szíriusz. Az égbolt legfényesebb csillaga. 
Távolsága 8,6 fényév. A kékesfehéren ragyogó csillag nem nagyon emelkedik 
el a horizonttól, ezért a Föld légkörének hatására különböző színekben 
látjuk vibrálni erős fényét.
Az Oriont a magyar népnyelv Kaszáscsillagnak nevezi, az Orion öv három 
csillagát a kaszásoknak. A Szíriusz neve pedig Sánta Kata, aki az ebédet 
viszi a kaszásoknak, és attól sánta, hogy a kaszások megsértették a lábát a 
kaszájukkal.

Rosenberg Róbert
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Februári égkép. Stellárium

2019 februárjában látható égi jelenségek:

Február 7.
Az Alpha Centrauridák meteorraj maximuma figyelhető meg.

Február 10.
Az esti órákban a sarlós Hold és a Mars közeli együttállása figyelhető meg.

Február 18.
A hajnali órákban a Vénusz és a Szaturnusz szoros együttállása figyelhető 
meg.

Február 24.
A Delta Leonidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
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SK – Kosárfonás
Kézzel készült kosarak II.

Amíg a vesszőből kosár lesz, hosszú utat jár be. Ahogy az előző hónapban 
már említettem, Simon Gábor, az adonyi kosárfonó mindent egyedül csinál. 
Nagy segítsége az, hogy a vesszőt meg tudja rendelni, és a kívánt fajtát és 
mennyiséget házhoz szállítják.
Ott áll az udvarán a több nyaláb vessző, ami megmunkálásra vár. Amíg az 
időjárás engedi, kinn dolgozik, de ha rosszra fordul az idő, bekényszerül a 
konyhába, ott meg aztán még kisebb a hely…, de megoldja.
A vesszőket először is egy nagy kádban felfőzi. Alágyújt, rotyog, fő… Amikor 
készen van, lehántja róla a héját. Gondolkodott már azon is, hogy nem szedi 
le, csak nem tudja, hogy mennyire tartós, nem pereg-e le az évek során. Ő 
pedig csak olyan munkát ad ki a kezéből, amire garanciát is tud vállalni. 
Láttam a nagy kádat, tele volt vesszővel.
Sok időt vesz igénybe, míg letisztítja és „konyhakész” lesz. Ezeket a 
vesszőket aztán félrerakja, és amennyi az adott tárgyhoz szükséges, annyit 
újra beáztat. Csak nedves vesszővel lehet dolgozni, különben eltörik. 
Egy kerek kosarat készítettünk - együtt. (Én elméletben, ő gyakorlatban. 
Bizony, többször meg kellett állni, mert Gábor csinálta, én meg nem tudtam 
megfogalmazni és leírni.)
Ezúton is köszönöm neki, ahogy minden folyamatot lefotózott, 
megkönnyítve a munkámat. Így most kérek elnézést az Olvasótól, akinek 
ezek után sem sikerül kosarat fonnia, keresse fel bátran Gábort. 
Kosárfonás menete
- Kiválasztunk 6 szál nem túl vastag, fenéknek való karót. A magyarok 
általában 6 szállal dolgoznak, de van 8,10 szálas fenék is.
- 3 szálat meghasítunk, a másik 3 szálat a hasadékba belefűzzük. 
- Fogunk 2 szál vékony vesszőt, a hasadékba ezt a párt beakasztjuk, és 
páros gyűrűvel elkezdjük fonni. A páros gyűrű azt jelenti, hogy ellentétesen 
lenn és fönn haladunk balról jobbra. Kétszer körbemegyünk, megforgatjuk 
a keresztet, majd ezután jön a nyitás szálanként.
- A nyitás azt jelenti, hogy tőben ezt a 6 vesszőt megtörjük (a vessző 
mellé teszünk egy vastagabbat, és erre ráhajlítjuk), és széthúzzuk lehetőleg 
egyenlő távolságra, csillagformát alakítunk ki.
- Ezután folytatjuk a fonást szálanként a kettes gyűrűvel. Ha elfogy, 
akkor befűzünk egy vesszőt és folytatjuk. A vékony részével kezdjük a 
fonást, vastaggal fejezzük be. Amikor elfogy, értelemszerűen vastaggal 
folytatjuk, így lesz egyenletes, körkörös. 
- Ezt addig csináljuk, amekkora fenékméretet szeretnénk. Lehetőleg 



39

úgy alakítsuk, hogy a vékony részével fejezzük be, hogy könnyebben el 
lehessen fűzni.
- Ha készen vagyunk a fenékrésszel, a fölösleges karókat levágjuk és 
letisztázzuk.
Remélem, mindenki értette... A következő részben a lábazat felépítését, a 
kosár befejezését fogjuk megtanulni Simon Gábor kosárfonó mesterrel. 
Addig is papírhurkákkal lehet gyakorolni! Fotók: Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó
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1. fősor: A cikolai halastavak, az M6-os út, és Felsőcikola közötti szántóterület.
2. fősor: Állati erővel vont talajművelő eszköz volt.
3. fősor: Talajforgató eszköz.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Iglódi István, a nagy idők tanúja

Iglódi István (1938.) Hercegfalván született (ma 
Mezőfalva), a világháborúban elesett édesapja 
asztalosként, édesanyja cselédként dolgozott. Az 
általános iskolát Mezőfalván és Budapesten végezte, 
utána 4 év alatt 3 gimnáziumba járt, Dunaújvárosban 
érettségizett, majd a MÜM-ben 1959-ben 
finommechanikai műszerész végzettséget szerzett. A 
mezőfalvi gépállomáson, majd a MÁV-nál Budapesten 
dolgozott. 1963-tól a 316-os Szakmunkástanuló 
Iskolában oktató lett. 1962-ben megnősült. E frigyből 
két gyermeke született, Mónika és Judit. Második 
feleségével, Marikával évtizedekig éltek boldog 
házasságban. 1970-ben szülőfaluja tanácselnökké 
választotta, 1971-ben Tanácsakadémiát végzett, 

1973-tól pedig az 1998-ban elérkezett nyugdíjba vonulásáig Adony község 
vezetője volt (tanácselnökként, majd a rendszerváltás után polgármesterként). 
Független polgármesterként 1990-ben a szavazatok 91%-át, 1994-ben pedig 
70%-át kapta meg. Településvezetőként nevéhez kötődik a Vízmű Társulat, 
a Szennyvízmű Társulat (hálózat és tisztítómű), a Telefonépítő Társaság, a 
gázhálózat létrehozása. A körzeti hulladéklerakó telep alapítása és Adonyba 
helyezése szintén nevéhez kötődik. Aktív munkájának köszönhetően jött 
létre a német testvérvárosi kapcsolat, 13 új utca nyílt meg, és számos köztéri 
emlékmű került elhelyezésre a vezetése alatt. A Duna-Adony újság, az ÁMK, 
az alkotóház, a tornacsarnok, a teniszpályák:- ezek szintén kötődnek a 
tevékenységéhez. A védőnői szolgálat, a hétvégi körzeti ügyelet, az ÖNO, 
a szociális gondozói hálózat kialakítása, az indiai nővérek befogadása is 
az ő vezetése alatt történt. A temető önkormányzati tulajdonba vétele, a 
templomi harang lecserélése, az orgona felújítása jól példázza a harmóniát 
a település és az egyház között. Részese volt az adonyi kulturális (néptánc, 
fúvósok, kamara kórus), sport és civil élet kialakításában, felélénkítésében.
Hosszú-hosszú lista tartalmazza azokat az elismeréseket, melyek a 28 
év településvezetői munkáját minősítik. Néhány ezek közül: Honvédelmi 
Érdemérem (1980., 1985.), Munka Érdemérem ezüst fokozat (1982.), Haza 
Szolgálatáért Érdemérem (1986.), Adony Díszpolgára (2000.)
Nyugdíjas éveit adonyi kertes házában tölti: számára a kert, a szőlő, a szaletli 
ad pihentető megnyugvást.
Iglódi István (II) Ecsődi Lászlónak (EL) felelt a beszélgetés során (fénykép: 
Iglódi István archívuma).
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EL: Tisztelt polgármester úr! Kedves Pista! Hosszú településvezetői 
időd és a Salinárium csekély terjedelme nem teszi lehetővé, hogy egész 
pályádat áttekintsük. Reméljük, erre lesz még lehetőségünk. Talán 
sokunk számára érdekes és tanulságos időszak volt rendszerváltás 
terminusa. Beszéljünk erről az időről. Te, mint városunk akkor 
megválasztott polgármestere, hogyan láttad ezt az időszakot, hogyan 
élted meg a változást, mint településvezető?
II: Életem legnehezebb választási ciklusát éltem meg 1990-ben. Nem 
községünk – akkor még az volt - szegénysége, a sok-sok probléma megoldása 
volt a nehéz, hanem a bizonytalanság. Ez kísérte végig a rendszerváltás első 
4 éves ciklusát. Nem volt kapaszkodó, még remény sem volt, hogy „holnap” 
talán jobb lesz. Az első időben annyira forráshiányos volt a települési 
önkormányzat – nemcsak a mienk, hanem általában az önkormányzatok 
–, hogy jövőt építeni, fejlesztésekbe belemenni kész öngyilkosságnak tűnt.
EL: Kik voltak az első szabadon választott önkormányzat tagjai?
II: 1990. szeptember 5-én falugyűlést, választási gyűlést szerveztünk 
a művelődési házban. Körülbelül 400-an vettünk rész ezen: ma már 
hihetetlennek tűnik ez az érdeklődés. A gyűlésen Lauber Pista volt a 
levezető elnök. Itt mutatkoztak be az induló személyek, pártok. Az SZDSZ 3, 
a KDNP 5 és az MSZP 2 jelöltet indított, de többségében, 11 fő, függetlenként 
indult. A polgármesteri posztra ketten adtunk le ajánlószelvényeket: 
Szigeti Jenő és én. 1990. szeptember 30-án volt a szavazás. A megválasztott 
testületi névsort betűrendben próbálom mondani: Ecsődi László, Gáborfi 
Lajos, Dr. Glashütter Csaba, Hetyei János, Köller Ferenc, Králl István, Králl 
Józsefné, Lauber István, Paulusz Józsefné, Solti Ferenc, Dr. Szász Károly, 
11 fő. Jegyzőnk Farkas János volt. 1990. október 11-én alakult meg az új 
testület. Egy-két év alatt eljutottunk oda, hogy már kevés olyan ember volt 
közöttünk, aki illúzióban élt a rendszerváltást illetően: a rendszerváltozást 
nem lehetett megoldani gyorsan, zökkenőmentesen és az életszínvonal 

megtartásával. Azzal, hogy a 
politikai elit kicserélődött, a korábbi 
vezetők helyére jó szándékú, de 
csak ösztönös vezetők kerültek, 
csak látványos politikai fordulat 
következett be. Sajnos a legtöbb 
dologban nem az ésszerűség, az 
egymásra utaltság volt a döntő, 
hanem „mindent másként, mint a 
régi rendszerben volt” mentalitás. 
Sokan nem jöttek rá, hogy nem 

Friz Walter  társaságában
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elég, ha visszamutogatunk, és a régi rendszer károkozásairól beszélünk. 
A kimondottan politikai döntésekkel már új hibák tornyosultak, és 
váltak veszedelmessé. Az országos gondok következményei itt nálunk, 
az önkormányzatoknál is lecsapódtak. A helyi üzemek megszűnése, 
vergődése (a Kavicsbánya, a Betontelep); a helyi TSZ-ek gigantikus 
harca a fennmaradásért; a mezőgazdaság második vonalának – háztáji, 
kisállattenyésztés – összezsugorodása; a munkanélküliek tömege; a szociális 
segélyezés tömeges megjelenése, stb., stb. Eközben jelentősen nőttek az 
önkormányzati feladatok, terhek. A privatizációban az önkormányzatok 
sok olyan tulajdont kaptak, amit fenn kellett tartaniuk anélkül, hogy 
ahhoz a forrásokat akkor rendelkezésre bocsátották volna. Iskola, óvoda, 
bölcsőde, egészségház, művelődési ház. Gondok voltak a közbiztonsággal, 
a környezetvédelemmel, szennyvízkezeléssel. A megélhetési problémák 
miatt a település népességmegtartó képessége romlott, ennek 
következtében érintettek voltunk a megélhetési népességvándorlásban is. 
Akkor ezeknek a megoldása elég kilátástalannak tűnt. 
EL: Mi volt a célod az önkormányzati munkában?
II: Útravalóként a következőket határoztam meg elsősorban magam és 
az újonnan felálló önkormányzat számára: vigyázni kell Adony értékeire; 
az elért szintet mindenáron tartani, fejleszteni kell; korábban sem volt 
„politikai hadszíntér” Adony – ezután sem legyen. Ne legyenek lelket 
nyomorító csaták, egymást ölő párt- és társadalmi villongások. Sajnos rossz 
jósnak bizonyultam. A következő négy év felülmúlt minden várakozást.
EL: Melyek voltak az első feladatok az újonnan felálló testület előtt?
II: Adony a nyolcvanas évek második felében dinamikusan fejlődött, ezt 
a dinamizmust kellett megtartani. Erős képviselőtestületet és középerős 
polgármesteri posztot kívántunk teremteni a rendszeres bizottsági és 
testületi ülésekkel. Egy-egy ülés 5-6 órát tartott, sok érveléssel, vitával 
és az esetek többségében végeredményben egyhangú döntéssel. Évente 
15-20 ülést tartottunk. Alkalmazkodnunk kellett az új jogszabályi 
környezethez, az átalakult tulajdonviszonyokhoz, új, menedzser típusú 
vezetőket kellett kinevelni. Mindenekelőtt azonban szigorú pénzpolitika, 
személyi felelősségrendszer, gazdasági szabadság – gazdálkodási fegyelem 
kettőssége. Korszerűsítésre szorult az ügyvitelellátásunk. Ezek ma nem 
tűnnek újszerű feladatoknak, de 1990-ben merőben újnak számítottak. 
Közben zajlott a privatizáció. Ki kellett alakítanunk a település stratégiai 
fejlesztési prioritásait. Ha nehezen is, de az önálló önkormányzat útjára 
léptünk. 
EL: Azért nem múlt el ez a ciklus sem fejlesztés nélkül, ugye?
II: Az első évek tisztességesen, sok munkával teltek. Ekkor készült el az iskola 
gázellátása, kialakításra került a gyermekorvosi körzet berendezésekkel, 
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műszerekkel, elindult az egészségügyi laboratórium kialakítása, a 
közvilágítás átépítésre került, számtalan járda épült, 300 állomással bővült 
a telefonközpontunk, kialakításra került az ÁMK, beindult a lakásépítések, 
hitelkiváltások önkormányzati rendszere, a római katolikus egyházzal 
megállapodás született az emlékművek, a temető gondozásáról, a kápolna 
felújításáról, létrehoztuk az „Adonyért” Alapítványt, a Duna-Adony újságot. 
Elindult a rendőrőrs kiépítése.  Bele kellett fogni Adony legnagyobb 
fejlesztésébe, a szennyvízrendszer kiépítésébe. A községünk akkor messze 
a környező települések előtt járt az infrastruktúra kiépítettségének 
tekintetében: minden belterületi portának biztosított volt a villany, az 
ivóvíz, a gáz, a sármentesített út, az utcákat behálózta a telefon.
EL: A hivatal nagyban tudja segíteni a polgármester munkáját, illetve 
nehezíteni azt. 
II: Igen. Visszatekintve arra az időre, meg kell állapítanom, hogy az 
apparátus egyre jobban esett szét morálisan. Kiütköztek a régi belső 
gondok: az egymásra irigykedés, a képmutatás, sarkosan kiütközött néhány 
személy irányába táplált lappangó gyűlölet. Felerősödött az a szokás, hogy 
siránkozunk a munka miatt, közben pedig egymást figyeljük, hogy a másik 
dolgozik-e annyit, mint én. Közben pedig gyengült a munkamegosztás is, és 
egyre másra terjedtek pletykaszinten a településen a hivatali belső gondok. 
De voltak olyanok is, akik hivatalos ügyiratokat elvittek, lemásoltak, még 
hevenyészett kéziratok fénymásolását is tapasztaltam: „majd ez is jó lesz 
valamire”. A kárörvendés, egymás megszólása gyakori probléma volt: nem 
vigyáztunk egymásra morálisan.
EL: Eközben a hivatalnak és az önkormányzatnak nagyon fontos 
feladatai voltak: meg kellett teremtenie a működés jogi feltételeit is.
II: Ez az időszak az alapvető jogi normák, feltételek, keretek megalkotásáról 
is szólt. Az országgyűlés évek alatt alkotta meg azokat a keretjogszabályokat, 
melyek alapján nekünk az első pillanattól kezdve működnünk kellett. Ki 
kellett találnunk és meg kellett alkotnunk azokat a szabályokat, melyről 
még jószerével korrekt kodifikáció sem volt. A semmiből kellett például az 
önkormányzat, az ÁMK Szervezeti Működési Szabályzatát elkészítenünk. A 
polgármester, a jegyző feladatainak, a hivatal szervezetének a kialakítása 
is idetartozik. A polgár-, a tűz-, az árvíz-, a katasztrófa-, a műemlék és a 
környezetvédelmi feladatokból adódó szabályozások is újszerűek voltak. 
Új kihívást jelentett a településszerkezet és fejlesztés koncepciójának 
kidolgozása, az önkormányzati tulajdonba kerülő vagyontárgyak kezelése. 
A forrásfinanszírozás átalakulása, az alulfinanszírozottság kikövetelte 
a helyi adók bevezetését. Nagyon kellett volna az átfogó hatásköri, 
felelősségi rendszer meghatározása jogszabályi szinten. Ennek hiánya 
sok zavart, feladatelmaradást, egymásra várást eredményezett. Ez 
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idegeskedést, türelmetlenkedést ugyan okozott, de személyi ellentéteket, 
vádaskodásokat, egymásra mutogatást nem. 
EL: Sok megvalósult feladat, ötlet mellett minden bizonnyal voltak 
elszalasztott lehetőségek is.
II: Nem sikerült lényeges fejlesztést elérni a turizmus területén, pedig 
az adottságok jók, akár a Dunára, akár a Szőlőhegyre gondolunk. Voltak 
terveink vendégszobák kialakítására is, ami vállalkozásként üzemelhetett 
volna. Volt lehetőségünk arra is, hogy a szemétlerakó mellé svéd tulajdonú 
céggel közösen komposztálót építhettünk volna, mely több évtizedekkel 
hosszabbította volna meg a telep befogadóképességét. De hát az utódoknak 
is kell hagyni munkát, feladatot és sikerélményt…

Iglódi István családja körében
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A történelem szele – 100 éve történt
Disznóságok Adonyban (1919. február, március)

Az I. világháború jelentős áruhiányt okozott nemcsak Magyarországon, 
de Európa számos országában. 1915-ben Németországban, 1916-
ban Ausztriában, míg 1917. október 15-vel1 hazánkban is megalakult 
a „Országos Középponti Árvizsgáló Bizottság”. Ennek feladata volt 
a hatósági (maximált) árak feletti kiskereskedelmi értékesítés és a 
lánckereskedelem szankcionálása. A (nép)köztársaság 1918. októberi 
kikiáltását követően a rend és biztonság megszilárdításának egyik 
alapköve volt az élelmiszerellátás biztosítása a néptömegek számára 
elérhető áron. Az emberek kiéhezve, tüzelő és alapvető iparcikkek nélkül 
várták életük jobb irányba fordulását: bizton számítottak arra, hogy 
a „népköztársaság” az alacsony jövedelműeknek és státuszúaknak is 
kedvezőbb életkörülményeket teremt – a semmiből. A tanácsrendszer 
büntetőpolitikája súlyos szankcióval sújtotta azokat, akik a maximált ár 
felett értékesítettek élelmiszert. Az árdrágítókkal szemben a forradalmi 
törvényszék ítélkezett. A 9 legsúlyosabb bűncselekmény tárgyalása 
tartozott hatáskörébe: mint például a felkelés, az izgatás, a hivatalos 
eljárás akadályozása, és ide tartozott az árdrágítás is. A maximált kis- és 
nagykereskedelmi árakról a Fővárosi Közlöny időről időre teljes listát 
közölt. Például az 1918. december 10-én közzétett lista alapján a kisker ára 
a tejnek (pasztőrözött, palackban) 1,90 korona literenként, mely 180-200 
mai forintnak felel meg. Tojás 90 fillér (85-95 Ft). Az egész vagy félsertés 
fejjel, lábbal és szalonnával 11,40 korona/kg2 (1.000-1.200 Ft/kg). Az árak 
igen borsosak voltak, és az áruhiány mégis arra sarkallt többeket, hogy 
ezeket az árakat is meghaladó árszinten adják-vegyék az árukat: ők voltak 
az árdrágítók.
1919 telén, tavaszán Adony az újságok hasábjára került árdrágítási ügyben.
Történt ugyanis, hogy Deutsch Mór és Albert (Adony, alsócikolai uradalom 
bérlője) a Simonyi és Kun budapesti cégen keresztül 1.600 sertést kínáltak a 
maximált ár felett 1.150 koronával darabonként értékesítésre. A detektívek 
inkognitóban kezdték a nyomozást (a Déli Vasútnak akarták megvenni a 
sertéseket). Deutschék hajlandóak voltak az 1.600 állatot eladni a maximált 
ár kétszereséért. Az adonyi bérlő a drága takarmánnyal és a folyamatos 
őrzési költséggel magyarázta a „vevőknek” az árat. A forradalom kitörése 
után katonákkal őriztette az alsócikolai istállókat3. Pedig Deutschék is 
kényszerhelyzetben voltak, mivel a sertéseket hízlalásra kapták a Kassa-
Oderbergi vasúttól, de mivel a forradalmi törvények megtiltották a közben 
cseh invázió alá került területre az élelmiszerszállítást, ezért maradt az 
1  Budapesti Hírlap, 1917.10.03.
2  Fővárosi Közlöny, 1918.12.13.
3  Világ, 1919.03.09.
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adonyi istállókban a kész hízó. A magát kereskedőnek kiadó nyomozóval 
megköttetett üzlet esetén Deutschéknak 1,84 millió korona „extra” haszna 
lett volna. Ez az összeg 700 év tanítói fizetést jelentett, mely mai áron 
is legalább 170-190 millió Ft.  (Az adonyi iskolában legalábbis 2.600 
koronáért kerestek akkoriban tanítót.4) 
Dr. Deutsch Albert ahhoz a feltételhez kötötte az üzlet létrejöttét, ha a vevő 
beszerzi a kereskedelmi és a közélelmezési miniszterek hozzájárulását 
is az ügylethez. Ez volt az adonyi bérlő nagy szerencséje: bár a bűnvádi 
eljárás árdrágítás ügyében elindult, az ítéletről aztán már nem jött semmi 
hír. Valószínűleg a „jóhiszeműség” látszata a hozzájárulás kikötésével 
megmentette az adonyi uradalom gazdálkodóit a súlyos büntetéstől.
Végül a kihallgatások után a büntető bíró felkérte a dunaadonyi hatóságot, 
hogy győződjék meg, vajon a sertések megvannak-e még egyáltalán5, vagy 
már a másvilágon röfögnek.

Hetyei Gábor

Kézdi Kovács László: Gólyák

4  Hivatalos Közlöny, 1919.02.20.
5  8 órai újság, 1919.03.18.
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Az adonyi Zichy - uradalom kialakulása (1649)

Adony közép- és újkori mezőgazdaságának arculatára a feudális 
uradalmi viszonyok erősen rányomták bélyegüket. A birtokszerkezet és 
a tulajdonviszonyok nagymértékben meghatározták a földművelőknek 
(jobbágyoknak, zselléreknek, béreseknek, árendásoknak, később a 
cselédeknek, agrárbérmunkásoknak) a földhöz való viszonyát, földhöz 
jutási lehetőségeit. Adonyt hosszú évszázadokon keresztül a Zichy-család 
birtokolta.
Az adonyi uradalom kialakulásának előzményei kronológia szerint - 
távirati stílusban - a következők voltak: Az Árpád-korban Adony királyi 
ménesbirtok, majd Zsigmond király 1424. május 20-án Borbála királynénak 
adományozza1, 1457-ben V. László Garai László nádornak juttatja. 1463. 
február 28-án Mátyás király Szakolyi Péter temesi alispánnak2, 1464. 
augusztus 18-án Magyar Balázsnak adja Adonyt3, Csikóalját (Cikola), Zabost 
(Szabolcs) és Szentmihályt. A beszédes pusztanevek mutatják: továbbra 
is királyi ménesbirtok Adony. 1494-ben Magyar Balázs lánya, Magyar 
Benigna (Kinizsi Pál felesége, majd özvegye) örökli, aki aztán Kamizáczi 
Horvát Márkhoz megy nőül.4 1521-ben Horvát Benigna bizonyságlevelet 
kap a budai káptalantól5, mely igazolja tulajdonosi jogosítványait. 1539-
ben Horváth Péter, Jeromos és Gáspár kapja adományul a birtokot6. Ez 
idő tájt kerül az Oszmán Birodalom fennhatósága alá Adony, így jóval 
kevésbé tűnik kapósnak az itteni birtok, a királyi adományozás sem lesz 
annyira gyakori, hisz önmagában a birtoktest a rajta dolgozó jobbágyok, 
zsellérek nélkül mit sem ér: nincs, aki a kilencedet, tizedet fizesse – a 
rác betelepültek pedig a helyi szpáhiknak fizetik a sarcot. Adony (Cikola, 
Szabolcs és Szentmihály pusztákkal) tehát a XVI-XVII. századig királyi 
birtok, melynek gazdálkodásáról nem sokat tudunk. Valószínűsíthető, 
hogy döntően legelőgazdálkodás, illetve a lótartáshoz szükséges 
takarmánytermesztés folyt, hiszen a ménesbirtok jellege ezt feltételezi. 
A török kori útleírások pedig „Adon felől a Duna parton egy nagy Halom, 
ismét egy szőlő Hegyetske”7 meglétéről tudósítanak, mely jelzi, hogy a 

1  Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. Budapest, 
1938. 149. oldal
2  Gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára, Budapest 1907. 258. oldal
3  Gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára, Budapest 1907. 320. oldal
4  Károly János: Fejér vármegye története (Székesfehérvár, 1899.)
5  Benedek Gy. – Zádorné Zsoldos M.: Jász-Nagykun-Szolnok megyei oklevelek 1075 – 1526. 
(Szolnok, 1998.)
6  Fejér megyei történeti olvasókönyv 13. (Székesfehérvár, 1979.) 43. o.
7  Fejér megyei történeti olvasókönyv 13. (Székesfehérvár, 1979.) 44. o.
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hódoltsági idő előtt is virágzó szőlőültetvény övezte településünket. (Daja 
nem volt Adony része, de nem volt a kincstár tulajdona sem. 1391-től Day 
János és Mihály, majd leszármazottai birtokolták egészen 1676-ig, akkor 
Fördös Péter és Mihály kerültek birtokon belül. Az 1700-as évektől aztán 
egyre több birtokosa és használója lett Dajának.)
A török fennhatóság alatt lévő településen a XVII. század közepén kaotikus 
viszonyok uralkodtak: mezővárosunk - szó szerint értve – csatatér 
lett, a budai szandzsák szedte az adókat, a helyi kisebb tímár-birtokok 
haszonélvezői, a szpáhik pedig tartották a kezüket a tizedért. Az 500 hektár 
körüli szántón és legalább ennyi legelőn a helyi magyar, majd később rác 
jobbágyok és zsellérek igyekeztek boldogulni. Ilyen körülmények között 
született meg Magyarország egyik legtehetősebb földbirtokos családjának, 
a Zichy grófoknak az egyik birtoka, az adonyi uradalom. (Nem rugaszkodunk 
el nagyon a valóságtól, ha azt állítjuk, hogy aki ilyen viszonyok között nem 
túl megalapozott vagyoni háttérrel falvakat, városokat vált meg a királytól, 
az hazardőr.) Bár a Zichy-család a történetét egészen a hunokig, és a kis-
ázsiai vándorlásig vezeti vissza, a családfa kiinduló személye Zichy Gál, ki 
az 1200-as évek végén élt. A vagyongyarapítást azonban jóval később Zichy 
Pál (1598-1638) kezdte meg a 1600-as évek elején, aki – bár Veszprém várát 
Bethlennel szemben elvesztette – a család első veszprémi és Fejér megyei 
birtokait szerezte meg. Pál fia, Zichy István (1616-1693.) szédületes karriert 
futott be: udvari kamarás, Győr, Veszprém, majd Vázsony parancsnoka, 
koronaőr, Moson megyei főispán, főajtónálló, tárnokmester. Ő szerezte 
azt a temérdek vagyont, mely az ország egyik legvagyonosabb családjává 
tette a Zichyeket, és nem mellesleg, 1676-tól megkapta I. Lipóttól a grófi 
rangot is. 1649-ben jutott birtokába a vázsonykői uradalomnak (innen az 
előnevük).8
Ekkoriban Adonyt és (Vár)Palotát a Horváth család használta királyi 
adományként, azonban a birtok férfi örökös híján visszaszállt a 
koronára. Zichy István 16.000 forint kincstári illeték, és a nőági örökösök 
végkielégítésének megfizetése (4.000 arany=12.000 forint), valamint 
4.000 forint értékű gabona kincstárnak történő leszállítása9 után (III. 
Ferdinánd 1649 december 18-án kelt adománylevelével) 1650. április 
4-én több település között Adony, Cikola és Szentmihály örökös birtoklását 
kapta meg. 
„E szerint a veszprémmegyei Vázsonkő várát tartozékaival, Nagyszöllös, 
Kerta, Csepel, Barnag, Vöröstó, Bakonyherend és Likirt falvakkal, 
kamondi birtokrésszel, nemkülönben Kjapteleke, Agyaglik és a tapucai 
folyó malmával és az elpusztult Pusztavárral, melyek mind Veszprém 
8  Nagy Iván: Magyarország családai, (Pest, 1865.)
9  Bakács István: A hazai hitelügyletek XVIII. századi történetéhez
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vármegyében feküdtek, azonkívül a fejérmegyei adonyi uradalmat 
Csykóallya, Zabolcs és Szentmihály fejérmegyei pusztákkal, nemkülönben 
Abony Tószeg, Paladieh, Kürth, Bügh, Kekche és Sas birtokokkal és a Külső-
Szolnok megyében lévő veseni, kerekegyházi birtokrészekkel, a zalamegyei 
Dörögddel és a veszprémmegyei Podárral együtt Zichy Istvánnak és 
örököseinek örökjoggal átadatott”10. Ez a tulajdon egészen a második 
világháborút követő államosításig, majd 300 éven át fenn is maradt.
1616 és 1684 között a két vagyongyarapító lényegében felvásárolta azt 
a birtokot, mely aztán évszázadokon át a Zichy birtoktestet képezte. A 
Bakács István fentebb idézett tanulmányában jegyzett vételeket összegezve 
legalább 306.679 forintot költöttek a birtokbeszerzésre, mely becslésem 
szerint mai árfolyamra átszámolva 2,5 milliárd forint lenne. Nehéz 
megmondani, hogy ezalatt a kevesebb, mint 70 év alatt hogyan juthatott 
e mesés vagyonhoz egy alispán, vagy egy várkapitány, azonban sok 
mindenre enged következtetni, hogy Zichy Pál ellen többek között a királyi 
jövedelmek jogtalan visszatartása miatt emeltek vádat 1616-ban, azonban 
a sikeres várkapitány ezt a „csatát” is megnyerte. A korábbi egy kézben lévő 
vagyon aztán öröklés útján az 1700-as évek közepén darabolódott: először 
az oroszvári vonalra (később ebből szakadtak le a vedrődi, a vázsonyi és a 
csicsói ágak), és a palotai vonalra. Ez utóbbi is egy generáció alatt három 
ágra szakadt (lángi, adonyi, palotai). Az adonyi ágat Zsigmond vitte tovább, 
de oly mértékben eladósodott a birtokjövedelmekhez mérten lényegesen 
nagyobb költekezése miatt, hogy a lángi ág tulajdonosa Zichy V. János 
1776-tól 30 évre kibérelte, gyakorlatilag megvette Adonyt a hozzá tartozó 
pusztákkal egyetemben 450.000 (mai áron 2,332 milliárd) forintért11. 
Az eladósodás egyébként nem volt ritkaság akkoriban: több Zichy-
uradalom küzdött krónikus adósságállománnyal. Ennek fő okai az alacsony 
birtokjövedelmek (a rosszul szervezett gazdálkodás miatt), és a „nagyúri” 
túlköltekezés voltak. Például Zichy Ferenc győri püspök hitelezőinek és 
birtokainak védelmére 1750-58 között maga Mária Terézia rendelt el 
zárgondnokságot, és igyekezett „szanálni” a csődbe jutott uradalmat. A 
zárgondnokság 451.420 forintról szólt.12

A földesúri birodalom az 1600-as években az államhatalmat megtestesítő 
királytól kapta a vagyonát, és az államhatalmat megtestesítő parlament 
vette is el azt az 1947-ben „a nagybirtokrendszer megszüntetéséről 
és a földmíves nép földhöz juttatása tárgyában kibocsátott 
kormányrendelet törvényerőre emeléséről szóló 1945. évi VI.törvénnyel. 
 
10  Levéltári Közlemények, Szerk.: Dr. Csánki Dezső, (Hetedik évfolyam, 1-2 szám. 1929. már-
cius-június)
11  http://artortenet.hu/index.php/item/191-penzertek-index-1754-ig
12  Bakács István: A hazai hitelügyletek XVIII. századi történetéhez
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És vajon ki lehetne Adony „kegyura” mostanság, ha nem következik be az 
államosítás??? 
Zichy Nándornak 5 gyermeke született (Nándor, Karolina, Aladár, Lívia, 
Marietta). A legidősebbnek, Nándornak nem voltak gyermekei. Így - a 
fiúági öröklés miatt - Aladár leszármazottai lettek az örökösök (gyermekei: 
Lívia, Mária Krisztina, József, Ilona [ő 1921-ben Adonyban született], Lujza, 
Aladár). A mostani tulajdonosok pedig az 1981-ben Münchenben elhunyt 
Zichy József örökösei lehetnek…

A Zichy család címere

Hetyei Gábor
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Mesélj fejből, kérlek!

Hiszitek, nem, minden gyerek imádja a meséket, amiket a szüleik mesélnek 
nekik – fejből. Azokat a történeteket, amik valamiképpen róluk szólnak. 
Amire aztán lehet azt is mondani menet közben, hogy – Ne így meséld! –, 
mert rájönnek, hogy azok a néha rosszcsont manók, néha kicsit hiszti-kriszti 
gyerekek vagy éppen más hősök a mesében bizony ők. A legtöbb szülő – igen, 
jól gondoljátok – megpróbál nem mesélni fejből. Mondják: ők olyat nem 
tudnak. És makacsul ragaszkodnak is ehhez a gondolatukhoz a nem-mesélő 
anyukák és apukák. Pedig, ha belekezdenének a mesemondásba, kiderülne, 
hogy ők is tudnák ezt – igencsak jól – kerekíteni.
Ez ügyben persze – mint oly sok minden másban is – csak a gyerekekre 
és a megérzéseikre kellene hallgatni. Ők tudják, hogy mindenki, akinek 
gyermeke születik, tud mesélni, és minden szívből jövő mese jó és kedves a 
gyermekszívnek. Csak sok kicsinek végtére elfogy a kitartása a kérlelésre, 
keveseknek viszont – igencsak nagy szerencse – soha nem fogy el. Ebből 
születnek a csodálatosabbnál csodálatosabb reggeli, esti, napközbeni mesék. 
Mert nincs is varázslatosabb annál, amikor anya-apa úgy mesél, hogy ismeri 
a gyermekének a lelkét, a mindennapjait, a szeretem-nem szeretem titkait, és 
a történeteket úgy alakítja, hogy azok a gyermeke szívéhez szólnak.
Nálunk is így történt.
– Fáradt vagyok, kicsim. Olvassunk inkább holnap! – ásítoztam egy este 
félretéve a könyvet, ami az álmosságtól újra és újra kicsusszant a kezemből.
– Akkor mesélj fejből. Kérlek, anya! Csak most az egyszer! – hangzott el 
a kérése a Legnagyobikkomnak, amiből aztán pillanatok alatt kórus-kérés 
alakult ki a két kicsi ráerősítése mellett.
Így kezdődött. Elkezdtem mesélni. Kitalálható, hogy köszönhetően az újabb 
és újabb noszogatásnak, nem csak akkor egyszer történt ez a kaland meg. 
És lám, egyre jobban ment. Örömtől táncolt a szívem, ahogy a gyermekeim 
csüngtek a szavakon, az egyre dagadó történeteken. Folyton-folyvást 
beleszóltak, segítettek alakítani a történetet, közben csak úgy kerekedtek-
híztak a mesék, néha már-már végeérhetetlennek tűnően.
Figyeljetek csak, és kukkantsatok bele egybe-kettőbe azokból, amik 
születtek a Nagy (lány), a Középső (lány) és a Kicsi (fiú) segítségével!
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– Miről mesélsz? – lelkesedtek fel a lányok, amikor rájöttek, hogy tényleg 
fejbőlmesélésre szántam rá magam. Lekapcsolták a lámpát, kényelmesen 
elhelyezkedtem gyermekeim gyűrűjében, és a félhomály titokzatos 
fénye mellett kicsit már álmosan belevágtam egy addig sose hallott, de a 
szívemben érlelt és akkor a világra született történetbe.

Kicsi Lili, Lulu és Káston
– Csillaggyerekek –

Egy gyönyörűséges napon, amikor egy csillaglány letekintett az égből és 
sokadszorra azon gondolkozott, hogy 
mi módon is tudna végre leszállni 
a habos-babos fellegekből és egy 
család szeme fényeként megszületni, 
majd izgalmas kalandokba keveredni, 
hatalmas szerencséje volt – az áttetsző 
felhőkön keresztül meghallotta Anya 
és Apa hívó szavát. Anya és Apa már 
nagyon szerette volna, ha kisbabájuk 
születik, nem telt el egy nap sem, hogy 
ne beszélgettek volna erről. Ezt hallotta meg a csillaglány. Nem szerette 
volna őket várakoztatni, és ő maga sem akart tovább várni, kicsi szárnyait 
meglibbentette és már indult is. Vagyis csak indult volna. Hirtelen egy 
pillanatra elbizonytalanodott, mert nagyon jól érezte magát a felhőkön 
is – hiszen csodálatos csillagtestvérek, csillagszülők, csillagpapák és 
csillagmamák, csillag unokatestvérek és csillagbarátok vették körül. De 
aztán máris elhessegette az érzést, hiszen tudta – a többiek már mesélték 
–, hogy egy napon ugyanide fog visszatérni, ebbe a szépséges világba, 
de addig sok-sok nevetésben, ölelésben, szeretetben – és időnként 
szomorkodásban, bosszankodásban is – lesz része lent, a Földön, a fentről 
oly titokzatosnak tűnő, és nagyon is hívogató világban. Most ott várják, de 
amint elhagyja a felhőket, a fellegekben maradók fogják nagyon, de nagyon 
várni, és a visszatéréséig fentről fogják nézni a nagy szárnyalásait és a 
mindennapi kis ügyetlenkedéseit, és hol mosolyogni, hol sírni fognak, de 
biztosan olyan is lesz, hogy könnyek közt, gurgulázva nevetnek.
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A csillaglány így hát nem habozott tovább, útra kelt. Egy napsugaras februári 
napon született, és a kedvesen csengő Lili nevet kapta a szüleitől. Anya és 
Apa hihetetlenül boldogok voltak, és ahogy várta, nagyon szerették, sokat 
ölelték, állandóan kacagtatták Kicsi Lilit. Nagyon gyorsan cseperedett, 
ahogyan az egy Kicsi Lilitől csak kitellett.

Időközben, amikor Lili másfél éves volt, megérkezett a család második 
szeme fénye, egy még kisebb kicsi lány, Kicsi Lulu, akivel első pillanattól 
fogva nagyon szerették egymást. Ez persze nem is lehetett másként, hiszen 
most is egy csillaglány szállt a Földre, márpedig két csillaglány között csak 
valami szépséges kapcsolat lehet. Anya és Apa is újra az egekben volt a 
boldogságtól. Lili sok mindenre megtanította Lulut, bár egy csomó dologra 
tanítani sem kellett, mert a pici lány szinte mindent ellesett a testvérétől, 
itta a szavait, utánozta a mozdulatait, követte, ahova csak tehette.
Aztán mikor már jóban-rosszban együtt volt a két csöpp lány, Lili mondta, 
mondogatta:
– Hamarosan kisfiú testvérem fog születni. – Ez azért is volt igencsak 
meglepő a családtagoknak, mert amikor Lili erről beszélt, akkor még Anya 
és Apa sem tudta a csodálatos hírt. Még jó pár hónapnak el kellett telni, 
mire a kisfiúcska Anyáéknál is kopogtatott. De Lili azért tudta mindenkinél 
előbb kisebbik testvérének az érkezését, mert neki megüzenték a felhőkön 
maradt társai, hogy egy csillagfiú útnak indult feléjük, és hamarosan 
találkozni fognak. Lili négy éves volt, Lulu két és fél éves, amikor 
megérkezett a kis királyfi, Kicsi Káston, még újabb boldogságot hozva Anya 
és Apa szívébe. A kisfiú imádattal nézett a nővéreire, és boldog volt, mert 
két ilyen csuda játszópajtás között nagyon könnyű volt nevelkedni. Lilinek, 
Lulunak és Kástonnak rengeteg kalandban, nevetésben volt részük, ahogy 
az várható is három izgő-mozgó, egymást segítő és közben egymással 
versengő aprónép esetében. Persze a nagy növögetésben azért viták, 
összetűzések, kisebb-nagyobb csetepaték is előfordultak, de a simogatás, 
ölelés, egymás kezének szorítása soha nem maradt el. A szeretet már csak 
ilyen: minél többet adsz, annál több lesz benned is, de annál többet is kapsz 
másoktól. Kifogyhatatlan kincs.
– Mesélj még Lilis, Lulus, Kástonos mesét! – kérte a mese végén a Nagy, 
és Anya már bele is vágott a következő történetbe. De ezt a történetet 
legközelebb olvashatjátok.

Illusztráció: Tischnerné Tóth Szilvia
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Március

Fotó: Boldog József



58

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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 Programok

Vasárnap
Március 9. szombat: Boszi bál
Helyszín: KKKK.

Március 15. péntek: Városi ünnepség
Helyszín: KKKK.

Március 23. szombat: Óvodai mesejáték
Helyszín: KKKK.

Március 30. szombat: Tudj Többet Társaság. Adonyi pinceépítészet,
Nagy Győző előadása
Helyszín: KKKK.

Fiastyúk. Fotó: Rosenberg Róbert
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Csillagok az adonyi égen                         
Bika és a Fiastyúk   

Habár a Bika csillagkép télen jár magasabban égi pályáján, de mivel 
márciusban közelebb áll a nyugati horizonthoz, ezért jobban észrevehető 
márciusi estéken. A Bika a 12 állatövi csillagkép egyike, fényes 
csillagokban és csillaghalmazokban gazdag. A Bika fejét alkotó, mintegy 
150 csillagból álló Hyadok nyílt csillaghalmaz, melynek legfényesebb 
csillaga a narancssárga színű óriáscsillag az Aldebaran. Az Aldebaran és 
a körülötte látható csillagok sokszor találkoznak az égi útján az állatövön 
erre haladó Holddal, ami igazán látványos együttállásokkal örvendeztethet 
meg bennünket. A közelmúltban több alkalommal a Hold elfedte a fényes 
csillagot. Különleges látvány, amikor a Hold árnyékos oldalán történik a 
csillag Hold mögé be- vagy kilépése.
A Bika csillagkép látványos objektuma a Fiastyúk (Plejádok) nevű 
nyílthalmaza. Kedvező időjárási viszonyok között a csillaghalmaz ködös 
foltja könnyen azonosítható. Éles szemű megfigyelő szabad szemmel 6-8 
csillagot is azonosíthat a halmaz tagjai közül. A fényesebb csillagoknak 
saját nevük van, amit a görög mitológiából kaptak. Atlas és Pleione lányai 
a hét nővér, Celaeno, Electra, Taygeta, Maia, Asterope, Merope, Alcyone, 
ezeket a neveket viselik a halmaz fényesebb csillagai.
A magyar monda szerint a Fiastyúk egy aranytyúk hat csibével, amit egy 
tündér szélanyótól kapott, hogy segítségével megtalálja kedvesét. A tündér 
hálából az égboltra helyezte a tyúkot a csibékkel.
A Fiastyúk csillagai fejlődésük egészen korai szakaszában járó objektumok, 
melyek az Orion csillagkép felé haladva távolodnak naprendszerünktől, 
eközben egy molekulafelhőn haladnak át, ami kékes fénylésbe ágyazza 
a halmaz csillagait. Ez a kékes fénylés szabad szemmel nem látható, de 
hosszú expozíciós felvételeken látható.

2019 márciusában látható égi jelenségek:
Március 11.
Az esti órákban a Mars 6°-ra látható a Hold mellett.
Március 20.
Tavaszi nap-éj egyenlőség.
Március 24.
A Virginidák meteorraj maximuma.

Rosenberg Róbert
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Márciusi égkép.
Stellárium
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SK – Kosárfonás
Kézzel készült kosarak III.

Az előző részben megtanultuk – Simon Gábor kosárfonó útmutatása 
alapján - a kosár fenekének elkészítését, most nincs más hátra, mint 
eljutni a végeredményig. Kicsit kacifántos lesz, előre szólok, talán az lenne 
a legjobb, ha a kedves Olvasó odakészítené maga mellé a már előzőleg 
elkészített mintát, és ahogy nézi a képet és olvassa a szöveget, közben 
csinálja is.
Jó munkát kívánunk! Sok szerencsét!
A kosárfonás folytatása következik:A fenékrésszel megvagyunk, jöhet a 
lábazat kialakítása és a vége szálak eldolgozása.
- A kerek fenék 6x4-es fenék, vagyis 24 szál kihegyezett karót kell 
előkészíteni. A 12 levágott karó mellé szúrjuk kettesével.
- A lábazat kialakítása során a kezdés tetszőleges. Bármelyik karónál 
elkezdhetjük, ami mellé az induláskor kettő távtartót beteszünk, ez 2 
darabka vesszővég, hogy tartsa a helyet a végére az elfűzéshez. Minden 
szálat a 2. befűzött szál mögé lehajtunk fentről lefelé, és kifelé lóg a vége 
(fonáskép: kettő benn, egy kinn, 2 szál mögött és egy szál előtt vezetem 
el), amíg körbe nem érünk egyszer. Az utolsó két szálat a távtartó helyére 
befűzzük.
-  Így marad 24 szál álló karónk. A lábazat felépítése következik, 
vagyis a „felgyökkentés”. Ez azt jelenti, hogy egyenlő távolságra kell a 24 
karót feltörni, felállítani. Amikor körbeértünk, felül a tetejét csokorba 
összekötjük.
- Elkezdjük a fonást 3-as gyűrűvel. Egyszerre 3 szálat kezünkbe 
veszünk, és ezt a három szálat egymás után befűzzük szálanként, majd az 
első szálat a harmadik vessző mögé, a 2. szálat a 4. vessző mögé, a 3-at az 
ötödik vessző mögé fűzzük, majd kezdjük elölről, és ez így megy mindaddig, 
amíg be nem áll a kosárformánk.
- Beállítottuk a kosár alakját a 3-as gyűrűvel, ekkor szétbontjuk a 
tetejét és szétfeszegetjük. Jön a belső berakásos menetes fonás. Minden 
oldalkaró mögé (ami ugye 24) 1 szál fonóvesszőt berakunk és jobbról balra 
haladva a szálakat befűzzük, belül van a szárvég, és egy kinn, egy benn 
fonás.
- Ha körbeértünk, kezdjük elölről és tovább folytatjuk azzal a 
módszerrel, amíg a berakott vessző el nem fogy. A végeket egyformára 
levágjuk, 3-as gyűrűvel lezárjuk.
Megvagyunk a kosár fenekével és lábazatával, jön az oldalkarók elfűzése, 
koszorú készítése. Sima szegés elkészítése a kosár lezárásaként:
- Beteszünk egy távtartót, benyúlunk a 2. és 3. karó közé a jobb 
kezünkkel és a kettő között kihajtjuk az első szálat. Következő szál 
ugyanezzel a szisztémával balról jobbra, addig, amíg körbe nem érünk.
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- Kivesszük a távtartót, amikor körbeértünk és az utolsó szálat a 
helyére befűzzük. 
- Már készen is van a kosár. A kihajtott szálakat a karó mögött 
levágjuk, kell egy kis ráhagyás, különben kibomlik.
Nagyon szépen köszönöm Simon Gábornak az értő útmutatást. Nem 
mondom, hogy már meg tudnék csinálni egy kosarat, de nagyon érdekes 
volt, ahogy az értő kezek a vesszőből kosarat formáznak. Kellemes 
időtöltést kívánok minden bátor próbálkozónak!  Fótók: Fazekas Ildikó
Fazekas Ildikó
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1. fősor: Legtávolabbi adonyi külterület Perkáta irányában.
2. fősor: Régi erőátviteli gép, erőgép.
3. fősor: A talaj rögösségét megszüntető eszköz.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Kézdi Kovács László - festő-műkritikus- poéta

„Kicsi a világ”- szokták mondani, és 
ez ismét beigazolódott, amikor Kézdi 
Kovács László után kezdtem kutatni. A 
figyelmemet a tájképei, az azokból áradó 
sajátos hangulat, a színek és fények 
nem harsány, de mégis magával ragadó 
ábrázolása keltette fel. Amikor ránéztem 
egy-egy festményére, mindig úgy éreztem, 
megérkeztem, otthon vagyok, ezt a helyet 
ismerem már.
A korabeli kritika jól megfogalmazza, ami 
a képek mai szemlélőjét is megérinti:
„Kézdi-Kovács Lászlót bajosan sorozhatnék 
be valaminő festői kategóriába,— a maga 
nemében egészen eredeti egyéniséget 
képvisel, finom Corot-hatású, lágy lírával 

és mindig kellemes színhatásokkal megfestett tájait még a laikus szem sem 
tévesztheti össze más festők munkáival. Ennek a halk és mindenki számára 
hozzáférhető romantikus festőiségnek köszönheti Kézdi-Kovács László 
azt a népszerűséget, amely a közönség körében negyven éven át mindig 
kísérte munkásságát.”
(Pesti Hírlap, 1930. márc. 23.)
Vajon ki lehetett ez a festő? Aztán jött az első meglepetés. A korabeli 
tudástárházban, a Tolnai Világlexikonban ez olvasható róla:
„Kézdi-Kovács László, festő és író, szül. 1864. Pusztaalsócikolán (Fehér 
vm.).   Tájfestésben Ligeti Antal volt a mestere, azután sokszor bejárta 
a külföldet, Konstantinápolytól Edinhurghig tanulmányozva a külföldi 
művészeti gyűjteményeket. 1886-ban állított ki először a budapesti 
Műcsarnokban, 1900 Parisban, 1908. Londonban kapott kitüntetést. 
Legkiválóbb és legnépszerűbb tájképfestőink közé tartozik, akinek művei 
külföldön is elismerést szereztek.” 
Mint autodidakta, festőművészettel foglalkozott, s 1886-tól számos tájképet 
állított ki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. Az 1900. évi párizsi 
világkiállításon ezüst-, az 1909. londoni magyar kiállításon Erdőrészlet c. 
olajfestményével aranyérmet nyert.  E mellett hírlapíróként is dolgozott. 
1893-tól a Pesti Hírlap képzőművészeti kritikusa volt. Első elbeszélései 
1882-ben jelentek meg. Halálmadár című vígjátékát 1892-ben mutatták 
be Nagybecskereken. Munkái: A fájdalom könyve. – A II. világháborúban 
elvesztett fia emlékére - Versek. Bp., 1925. — Isteni művészet. 1935.  Kiadta 
Barabás Miklós emlékiratait.
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Virágzó liget

Térjünk vissza a szülőhelyre: Alsócikola, Fehér vármegye?
Ahogy arról az eddig megjelent Kalendáriumok is megemlékeznek, hogy 
Alsócikolán „nagy élet folyt” a grófi időkben. Kik lehettek Kézdi Kovács 
László szülei? Mi volt a kapcsolatuk Alsócikolával? Aztán erre is fény derült, 
itt ért a következő meglepetés. Az édesapa, Kovács Vilmos gazdatiszt az 
adonyi temetőben nyugszik. A 2017-es Kalendáriumban Rózsafi János által 
bemutatott Uhlarik-sírbolt melletti másik régi sírban alussza örök álmát.
Kiderült, hogy Uhlarik János, a Zichy-uradalom mérnöke, akinek naplóját, 
szintén Rózsafi János dolgozta fel, Kovács János gazdatisztnek, a festő 
nagyapjának sógora volt, hiszen első felesége, akinek a sírbolt állíttatott, 
Kovács Josepha, Kovács János testvére. A sógorság viszonos volt, mert 
Kovács János meg az uradalmi mérnök testvérét, Uhlarik Katalint, a festő 
nagyanyját vette feleségül. Tehát az uradalmi mérnök és a gazdatiszt 
oda-vissza sógorok voltak. Hogy miért vette fel a Kézdi előnevet? Mert a 
székely nemesi család Kézdipolyánból (ma Kézdiszentkereszt, románul 
Poian, Kovászna megye, Románia) származik.
Hogyan ír magáról egy önéletrajzi levélben?
„Aki rólam is tudni akar valamit, ezt mondhatom neki: Én is születtem, de 
ennek nincs semmi jelentősége. Az emberek úgy születnek és halnak e földön, 
mint a levegőben kavargó porszemek. Művészetben bármire is törekedjünk, 
csak egy igazság nagy művésze van a világnak: A teremtő Isten. Mi ember – 
művészek mind törpe utánzói vagyunk. E törpék közé tartozom.”
1942. január 9-én hunyt el, az óbudai temetőben helyezték ünnepélyes 
keretek között örök nyugalomra.

Takács Béláné
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Adonyban született - Adonyi mesék
Bálint Sára: Bizsu

A múltkoriban a szülőfalumban jártam. A bolt előtt iskolások vonultak el, és 
egy huncut szemű szőke kislány nevetve rám köszönt, holott nem is ismert. 
 - Milyen helyes kislány! – mondtam öreg barátnőmnek, akinél 
vendégeskedtem.
 - A Bizsu unokája.
Az emlékek hirtelen kinyílottak bennem, mint májusi réten a pipitér. 
 - Bizsu… - susogtam, és úgy éreztem, el kell mesélnem nektek ezt a 
történetet.
Régen történt, nagyon régen. Bedő Julika a legszegényebb kislány volt 
az osztályunkban – a falu végén szorongott hét testvérével egy lakásnak 
nem is nevezhető viskóban. Kicsit húzódoztunk is, amikor agyonfoltozott 
ruhácskában, lábán valamelyik bátyjától örökölt hatalmas férficipővel 
becsónakázott a tanterembe. És mégis, a legcsípősebb őszidőben is 
kacagásra állt a szeme-szája.
Hazafelé az utunk Körtvélyessyék háza előtt vitt el. Itt mindig megálltunk, 
és megcsodáltuk az ablakban az öreg kisasszony dédelgetett kedvencét, az 
öklömnyi Bizsu kutyát. Ott heverészett a csöpp állat egy gyönyörűséges kék 
bársonypárnán, amiről az embernek a májusi égbolt jutott eszébe. Nyakában 
minden nap más-más színű selyemszalag díszelgett, nagyobb masnira 
kötve, mint a kutyus feje. És ha szerencsénk volt, azt is végignézhettük, 
amint az ügyes kis kutya a hátsó lábaira állva kockacukorért szolgál – mai 
szóhasználattal élve pitizik.
Meg kell hagyni, ügyesen csinálta Bizsu a mutatványt! Türelmesen várt, 
csak reszkető orrcimpái árulták el nagy vágyakozását a cukor után.
Julika annyira ráfeledkezett erre a látványra, hogy észre sem vette, 
amikor mi továbbmentünk. Bár az igazsághoz tartozik, hogy nem annyira 
Bizsu tudománya nyűgözte le, hanem a kockacukor, amihez ő, nagy 
szegénységükben, sohasem jutott hozzá. A kutya viszont annyiszor kaphat, 
ahányszor csak a hátsó lábára áll.
Juli ezen elgondolkozott.
Másnap megint leragadt a Körtvélyessy ház ablaka alatt. 
Az idős Körtvélyessy kisasszonynak feltűnt a konokul bámészkodó kislány. 
Kiszólt az ablakon:
 - Ugye milyen ügyes ez a Bizsu? Nagyon szépen tud szolgálni!
Julika egészen váratlan választ adott:
 - Én még jobban csinálnám!
 - Mit csinálnál jobban???
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 - Szolgálnék! Így ni!
És ormótlan cipője száráig ejtve kicsi fenekét, Bizsut utánozva leguggolt, 
maszatos keze fejét lelógatta, és kutyamódra pitizni kezdett…
Az öreg kisasszony elbámult a látványra, aztán felnevetett. 
Szokatlan dolog lehetett a nevetés ebben az öreg házban, mert azonnal 
belépett a szobába a szigorú házvezetőnő, és az ablakon kinézve mérgesen 
az asztalra csapta a törölgető rongyát:
 - Csak ezzel a társasággal ne kezdjen a kisasszony! Annyian vannak, 
mint a legyek. Ha ideszoktatja őket, elkunyerálják még a lelkét is!
A kisasszony nem szólt, csak félreállt az ablakból. Bizsut azonban leemelte 
a párnáról. 
Julika egy darabig még ott várt az ablak alatt, és Bizsura gondolt, aki bent a 
szobában biztosan vígan ropogtatja a kockacukrot.
 - Pedig én jobban csináltam – mondta, majd abbahagyva a 
bizsuságot, hazafelé indult.
Ekkor váratlanul utána kiáltott valaki:
 - Hé, te… hogy is hívnak… te kis Bizsu! Gyere csak vissza!
Julika akkorát ugrott, hogy az egyik csónaknagyságú cipő leesett a lábáról.
 - Fogd ezt a cukrot! – mondta a kisasszony – Megérdemled, hiszen 
megszolgáltál érte!
Julika boldogan számolgatta tenyerében a kockákat. Kár, hogy csak öt 
darabot kapott, hiszen heten vannak testvérek, de persze ezt a kisasszony 
nem tudhatja… Nem baj, egyet ketté lehet vágni, Janika meg pólyás, ő 
úgysem ehet még ilyet.
Azzal visszalépve leesett cipőjébe, boldogan ügetett hazafelé. 
Másnap iskolából hazajövet Julika készakarva lemaradt a csoportunktól. 
Odasettenkedett a Körtvélyessy ház ablaka alá, ahol Bizsu szunyókált 
a párnáján. Bár a kisasszony is ott varrogatott az ablakban, Julika hiába 
várta, hogy észrevegye őt. 
Erre halkan, ahogy Bizsu szokott, ugatni kezdett:
 - Vau…vau…vauvau…
Bizsu felébredt, és dühösen nekiugrott az ablaküvegnek. Erre már az öreg 
kisasszony is felállt, hogy megnézze, kire haragszik a drága kutyus. 
Hát ott állt Julika, pontosan Bizsu szolgáló pózában, és két búzavirág szeme 
olyan alázatos várakozással tapadt az ablakra, hogy az öreg kisasszony 
szíve hirtelen belesajdult...
Másnap benyitott Bedőék viskójába. Nem tudni, mit beszélt Juli mamájával, 
de harmadnapra tele volt a falu a nagy újsággal: a Körtvélyessy kisasszony 
elvállalta Julikát. Felneveli, még férjhez is adja!
Julika ettől fogva kimosdatva, szalaggal a hajában járt iskolába. Szebbnél-
szebb ruhácskát és cipőt kapott.
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Mi, gyerekek is adtunk rá valamit: a Bizsu nevet. És lám, rajta maradt a név 
– még az unokáját is így emlegetik!
Ez a név maradjon meg a ti szívetekben is!

Nomen est omen – a név kötelez
Régi családnevek Adonyban  

Steinmann – Kőember
Mayer – Földesúri hivatalnok, intéző

Lang – Hosszú, magas
Schmied – Kovács

Müller – Molnár
Wirt(h) – Vendéglátó

Eisenberger – Vashegyi
Kellner – Pincér

Fisher – Halász
Kraus – Göndör (fürtös hajú)

Krahl – Fogaskapa, irtókapa
Leicht – Egyszerű

Mitter – Éjfél
Reiter – Lovas

Takács Béláné
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A történelem szele  – 100 éve történt
A Tanácsköztársaság közigazgatása Adonyban 
(1919. március 28-tól)

1919. március 21- én Magyarországon kikiáltották a Tanácsköztársaságot 
(1918 novemberétől népköztársaság volt az államforma). Ez volt hazánk 
első proletárdiktatúrája. Az események nemcsak a fővárosban hoztak 
gyökeres változásokat: egymás után alakultak az egyes települések 
vezető szervezetei, a munkástanácsok, oroszul szovjetek. Adonyban 1919. 
március 28-án alakult meg a diktatúra vezető apparátusa, a Munkástanács 
operatív, vezető testülete, az ideiglenes direktórium 1. A helyi direktórium 
vezetője Neichli József volt. Szakmáját tekintve ács, 28 éves. Neichli, mint 
ifjú szociáldemokrata 1919. március 19-én és 20-án még Budapesten 
volt, ahol a Népszava szerkesztőségét védte az esetleges támadás ellen. Itt 
kapta a hírt, hogy másnap ki fogják kiáltani a Tanácsköztársaságot. Mivel 
vonatok nem indultak, ezért másnap gyalog jött haza, hozva a pesti híreket. 
Kezdeményezésére népgyűlést hívtak össze Adonyban a községháza 
udvarán, ahol beszédet tartott, és elmondta a Budapesten történteket. Az 
elsődleges üzenet mégis az volt, hogy a rendre vigyázni kell.2
Nekiálltak a tanács szervezésének: minden utcából – nagyságától függően – 
2-4 tanácstag került megválasztásra. A tanácsválasztásra 1919. április 7-én 
került sor. A munkástanács létszáma 53 fő volt, mely hivatott irányítani 
Adony községet. Másnap aztán a tanács létrehozta a direktóriumot a 
korábbi ideiglenes testület helyett. Tagjai: Neichli József, Braun Ferenc, 
Csefkó István, C. Pletser Ferenc, Marci József.3
Az adonyi járási tanács megválasztására április 13-án került sor. Ez a testület 
42 tagból állt. Adonyiak közül Simon János, Csizmadia János, Haraszti 
Dezső és Sólya János került be. A járási tanács 11 tagú intéző bizottságában 
Haraszti, Csizmadia, Simon és Wolf Mihály képviselte településünket. A 
Fejér megyei Tanács az április 25-i választások alapján került kialakításra.
Adony, mint járási székhely, fontos szerepet töltött be a Tanácsköztársaság 
szervezeti, közigazgatási rendszerében. Nálunk működött a járási 
forradalmi tanács intéző bizottsága, a Fejér Megyei Termelőszövetkezetek 
Járási Felügyelősége. De nálunk védte a tanácskormány intézményeit a 
fehérvári II. Külzászlóalj 6. századparancsnoksága.

Hetyei Gábor

1  Salamon Konrád: Adalékok a Fejér megyei községi direktóriumok történetéhez 1919. Alba 
Regia István Király Múzeum Évkönyve, Székesfehérvár, 1969.
2  Zsiday Csaba: Az adonyi ács, Dunaújvárosi Hírlap, 1969.02.28.
3   Kállay István: Adony, Fejér megyei történeti évkönyv, Székesfehérvár, 1979.
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Az adonyi majorsági gazdálkodás kialakulása 
(1686-1770) I. rész

Mekkora is volt az adonyi uradalom a XVII. század végén, a birtokszerzés 
után nem sokkal? „Adony Mrkt:15 egész-, 25 fél-, 8 negyedtelkes jobbágy, 
12 zsellér, 51 Viertl puszta szőlő, rév a Dunán. Szent Iván puszta falu: 
területét 8 egész és 4 negyedtelekre becsüli. Szabocsa puszta falu: 26 egész- 
és 20 féltelekre becsüli. Czikulya puszta falu: 22 egész és 20 féltelekre 
becsüli.”1 Szabolcs nélkül nézve ezek együtt 45 egész telek, 45 féltelek, 
12 negyed telek, 12 zsellérföld és 51 Viertl (=1/2 hold2) szőlő. Néhány 
évvel ezt követően az úrbérrendezés alkalmával meghatározásra került a 
telekméret. Adonyban egy telek 24 hold szántónak és 12 hold rétnek, a 
zsellérföld 10 hold szántónak3 felelt meg. Ez összesen a pusztákkal együtt 
1.812 hold (1.042 ha) szántó, 846 hold (487 ha) rét, és 14.7 ha szőlő. A 
kamarai fogalmazványban az Adonyhoz nem tartozó Daja pusztáról a 
következőt írja: „Varothell oder Daya puszta falu: 10 egésztelekre becsüli 
területét”, azaz a 138 ha szántó és 69 ha legelő. Az egy évszázaddal korábbi 
adatot, a török kori megszállás első időszakát tekintve úgy becsüljük (az 
adófizetés alapján), hogy Adonynak 500 ha szántója és hasonló nagyságú 
legelője volt. A szántó terület csaknem megduplázódásának oka lehet a 
betelepült rác lakosság földfoglalása, a jól szervezett török államapparátus 
(hász-birtokrendszer, tímár-birtokrendszer) által működtetett termelési 
struktúra.
Néhány évtized múlva (1750 körül) Bél Mátyás az alábbiakat jegyzi fel a 
sárréti járás (!) északi részén fekvő Adonyról: „Népes, vegyes lakosságú 
falu, a Zichy-örökösök birtoka. Földje sem nem jobb, sem nem hitványabb 
az almási földnél, az Almás felé eső részen azonban mocsarak is vannak. 
Postaállomás is van a faluban. Itt van a Fördős család Dainak nevű pusztája.”4 
Tehát az 1600-as évek legvégén az Adony jelenlegi határában lévő 
mezőgazdaságilag művelt terület 1.180 ha szántó, 556 ha legelő, mely 
nagyrészt a Zichy uradalomnak a része. Ekkor a következő volt a helyzet: 
A törökök elmentek, a lakosság nagy része az itt maradt rácokból állt, a 
földtulajdon (Daja kivételével) Zichy I. István (1616-1693.) tulajdonában 
állt. A lakosság döntő többsége ortodox keresztény vallású, szerb 
származású. A törökök kiűzése után (1686. szeptember 3.) a rácok nem 
menekültek el, sőt a létszámuk növekedése annak volt köszönhető, hogy 
I. Lipót király kedvezményeket biztosított számukra: garanciát kaptak 
1 Egykorú, német kamarai fogalmazvány (http://adatbazisokonline.hu/hu/adatbazis/urbaria-et-
conscriptiones/adatlap/4549)
2 Garády Sándor: Egy budai polgár feljegyzései (História folyóirat, 1931. 1-2. füzet, 124. oldal)
3 Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában I. kötet, szerk: Felhő Ibolya (Bu-
dapest, 1970.)
4 Bél Mátyás: Fejér vármegye leírása Notitia Hungariae novae historico-geographica” (1735-42 ben je-
lent meg.
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a szabad vallásgyakorlásra, a Julianus-naptáruk használatára, a szabad 
érsekválasztásra, a templomépítés szabadságára, a katolikus tized és a 
katonai beszállásolások alóli mentességre vonatkozóan. Nem mentesültek 
azonban az állami hadiadó, földbirtokosnak a szántó használat után 
szolgáltatott kilenced, a robot és az ajándék szolgáltatása alól.
Az adonyi uradalom örökösei (Zichy II. Pál, majd III. Pál) abban voltak 
érdekeltek, hogy birtokukon növekedjen a jobbágyok, zsellérek létszáma, 
hiszen ez jelentett számukra potenciális adófizetőt, munkáskezet. A 
földesurak bevétele az 1700-as évek elején, mint birtok után járó jövedelem 
jelentkezett. A Zichyk akkoriban döntően nem gazdálkodtak a földjeiken, 
hanem azok nagy részét használatra átengedték az ott lakó jobbágyoknak, 
akik ezért a „telepítési szerződésben” meghatározott ellenszolgáltatást 
nyújtották a földesúr felé. Ezek a szerződések tartalmazták a kilenced 
fizetési kötelezettséget, a földesúr által művelt területeken végzendő ingyen 
jobbágyi munka napjainak számát (robot) és az uradalmi konyhára adandó 
ajándékokat. Jellemző a XVIII. század első harmadában meglévő uradalmi 
„gazdálkodásra”, hogy nagyon sok helyen a robotot (melyet általában évi 
52 napban határoztak meg) megváltva, forintban kérték a jobbágyoktól, 
hiszen a földesúrnak nem volt a településen művelt területe, és az ingyen 
munkával nem tudott volna mit kezdeni. A településen a robotot telkenként 
4-6 forint censusért kellett a jobbágynak megváltani. Tehát ezt az időszakot 
úgy is jellemezhetjük, hogy a földesurak a birtokukban lévő földeket 
használatba adták, melyből származó bevételekből tartották fenn magukat 
és udvartartásukat, a földeken pedig a jobbágyok (akiknek legalább 1/8-ad 
telke van), vagy zsellérek (földnélküliek, vagy kevés földdel rendelkezők) 
dolgoztak, fizetve a censust, a földesúri kilencedet, a papi tizedet, az állami 
adót és nyújtva a robotot, az ajándékokat.
Az 1726-ban Fejér vármegye elkészítette az első urbárium mintát (urbárium 
olyan oklevél, mely birtokokon alkalmazott úrbéreket, a földhasználati 
ellenszolgáltatásokat tartalmazta a jobbágyok, zsellérek számára), mely 
alapja lett később a földesúri jövedelmek szabályozásának. Bár Adonyban 
nem került urbárium ez időben kiadásra; a Zichy-uradalom Adonyban 
telepítési szerződésben szabályozta a földhasználat ellentételezését.
Mint sok mindenben, a földesúri gazdálkodásban is fontos változást 
hozott a háború. Azonban az 1740-48 között zajló osztrák örökösödési 
háború nem pusztította, hanem építette az adonyi uradalmat: a háború 
konjunktúrát jelentett a gabonatermelésben és a húsforgalmazásban. Ezt 
érezte meg a következő örökös, Zichy (IV.) János – nem mellesleg – császári 
és királyi tanácsos, és Adonyban igyekezett minden területet bevonni 
a gabonatermelésbe, növelve a szántóterületek nagyságát. Új módszert 
is alkalmazott a juhászat területén. Saját juhászatot hozott létre, melyet 
árendába adott. Nem elégedett meg a kilenceddel, hanem felgyorsította a 



75

„befektetett tőke megtérülését”, a konjunktúra által felhajtott árak miatt 
kedvező alkupozícióját kihasználva éves, kétéves bérleteket alapított 
a legelőkre, nyájakra. Az árendás gazdálkodás első jelei az adonyi 
uradalomban az 1750-es években jelentek meg. A szentmihályi, majd a 
szabolcsi puszták kerültek a jobbágyoktól visszavételre, majd árendába 
kiadva. Utóbbit például évente 500 forintért adta bérbe a juhásznak a 
Zichy-uradalom.5
Egyre szűkült a jobbágyok által használható területek, főleg legelők 
nagysága, mely 1766-ban környékünkön is jobbágyi engedetlenségi 
mozgalmakat eredményezett. Vélhetően ez is hatással volt arra, hogy 
Győry Ferenc királyi biztos vezetésével elvégezték a Mária Terézia nevével 
fémjelzett úrbérrendezést. Fejér megye mind a 73 településén 1768. 
április 29-ig elkészültek az úrbéri tabellák és az urbáriumok, melyek 
egységesítették a jobbágyok terheit. Nem könnyítették, csak szabályozták. 
Adony tekintetében azonban nagy jelentősége volt az urbárium 
kiadásának, ugyanis ez alapján került deklarálásra Adony vásártartási 
joga, mely a révjoggal együtt különös kereskedelmi státust jelentett. Adony 
területét másodosztályúnak ítélték, s ez alapján került megállapításra 
a jobbágytelkek nagysága: 1 telek Adonyban 24 hold szántó és 10 hold 
rét volt. Településünket mezővárosnak nevezték, és megállapítást nyert, 
hogy vegyes költözésű jobbágyok lakják (szabad költözésűek voltak a 
betelepítettek, míg a többiek örökös jobbágynak minősültek). Az úrbéri 
tabella szerint Adonyban 21 egész telek 5 negyed telek, 158 nyolcad telek 
volt a jobbágyok birtokában, összesen 163 telkes jobbágy, 9 házas zsellér 
és 15 házatlan zsellér művelte ezt a földet. Az úrbéres föld nagysága 345 
ha szántó, 100 ha rét és 28 ha belső telek volt (473 ha). Eszerint Adony a 
második legkisebb telekméretekkel rendelkező település volt a megyében. 
A többi területet ez időben tehát már az uradalom művelte, összesen 2.500 
kat. holdat6, azaz 1.439 ha-t. A megyei átlagnak megfelelő volt Adonyban is 
az uradalmi gazdálkodás és az úrbéres gazdálkodás aránya (megyei átlag: 
74%-26%, Adony 75%-25%).7 Míg korábban általában a földbirtokos a 
robotmunka censusra történő megváltását írta elő (52 nap robot helyett 
12 nap/év, de mellette 4-6 forint census fizetése), addig az uradalmi 
gazdálkodás bővülésével egyre inkább szükségessé vált az „ingyen” munka, 
hisz ezzel nagyobb jövedelmet tudott a birtok biztosítani magának.

Hetyei Gábor
5 Nagy Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez (1543-1768.), Alba Regia I. kötet, Szé-
kesfehérvár, 1960. 94. oldal
6 Kállay István: A magyarországi nagybirtokok kormányzata (1711-1848.), Budapest, 1980. 92. oldal
7 A bekezdésben található adatok Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában 
I. kötet, szerk: Felhő Ibolya (Budapest, 1970.) kiadványból származnak.
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Április

Fotó: Boldog József
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Adonyban született - Szerelemben
Kerekes Fanni versei

Valóra váló álom a láthatáron (túl)

Naphosszat ültem akkor a Gellért tetején. Hittem: egyszer felmászunk a 
csillagokig; csak te meg én. Létrát fontam a felhőkből, bújtatott engem az 
éjszaka, fokról fokra kapaszkodtam, titkaimra vigyázott a halkan háborgó 
Duna.
Tudtam, egyszer átsétálsz a hídon. Óvatosan lépkedtél, senki meg ne 
hallja, ügyelve a mélyen alvó oroszlánokra. S végül csak odaértél. Oda, 
énhozzám. Elindultunk együtt, az Ég felé a létrán.
S látod? Megérkezünk.
Kezem kezedben, lógatjuk a lábunk: innen tartjuk szemmel a világunk.

Liget

Szárnyra kap egy gondolat és elszalad. 
A fák alatt kergetem. 
Elkapom, és messze ring velem.

Valami szép

Fára mászunk, egy percre elmélázunk. 
Fagyit eszünk, a horizontot keresi a szemünk. 
Fejjel lefelé látjuk a világot: 
egy ágon lógva hintázunk. 
Felhők táncolnak a kacajunkra, 
virágok nyílnak egy-egy szép szavunkra.
Homlokon csókol egy napsugár, 
szellő suhan a réteken át. 
Összefonódik két kezünk, 
eggyé válásra éhezünk.
Virágkoszorú díszít, s a vágy megszépít. 
Kitisztul egy percre a fejünk, 
szivárványon lépkedünk. 
Összeforr a jelen, megigéz a jövő, 
megnyílik az Ég, befogad a 
Szerető.
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 1817 19 20 21

22

16

23 24 25 26 27 28

29

Hugó Izidor

Zsolt Leó
Szaniszló

Glória

Gyula Ida Tibor
Virágvasárnap

Anasztázia
Tas

Andrea
Ilma

Nagycsütörtök

György
Debóra

Márk
Márkó

Márkus

Ervin Zita
Mariann

Valéria
Nimród

Péter Katalin
Kitti
Kata

Emma

Nagypéntek

Tivadar
Odett

Konrád
Zsombor

Húsvét 

Csilla
Noémi

Húsvét

Béla

Csongor
Joakim

Rudolf
Kiara

Vince Herman

Dénes

Vilmos
Bíborka

Erhard
Dusán

Áron Buda
Richárd
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 Programok

Április 9. kedd: Bálint Ágnes olvasási verseny
Helyszín: KKKK.

Április 11. csütörtök: Költészet napi szavalóverseny
Helyszín: KKKK.

Április 20. szombat: Húsvéti vásár és Locsoló bál
Helyszín: KKKK

Április 28. vasárnap: Táncgála
Helyszín: KKKK.

Szent Orbán kápolna csillagokkal.
Fotó: Rosenberg Róbert

Vasárnap
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Csillagok az adonyi égen
Szekeres és az Ikrek

A Szekeres és az Ikrek csillagkép is tulajdonképpen a téli égbolthoz tartozik, 
de még áprilisi esték nyugati egének meghatározóan fényes objektumai.
A Szekeres csillagkép fő alakját hat fényesebb csillag alkotja, közülük 
legfényesebb a Capella. A Capella a csillagkép fő alakjának, a szekeresnek 
a bal válla. Ptolemaiosz leírása szerint a csillag a kecske a szekeres 
hátán, mely a római mitológiában a Jupitert (a legfőbb isten, a villám 
és mennydörgés istene) tápláló Almathea nevű kecske. A Capella 
égboltunk egyik meghatározó csillaga. Lakóhelyünkről megfigyelve, csak 
a nyári hónapokban jár olyan alacsonyan az északi horizont felett, hogy 
nehézségekbe ütközik a megfigyelése. Valójában nem egy, hanem két 
azonos színképtípusba tartozó csillag. 100 millió kilométerre keringenek 
egymástól, ami kevesebb a Nap-Föld távolságnál és több, mint 40 fényév 
távolságból a két csillag nem válik szét még távcsövekben sem. A Szekeres 
csillagképben a csillagain kívül szabad szemmel is megfigyelhető néhány 
ködös foltként látszó pár kisebb nyílthalmaz. Ezek a kis objektumok kis 
távcsőben, binokulárban mutatják meg igazi szépségüket.
Az Ikrek csillagkép Castor és Pollux nevű főcsillagai a görög mitológiából 
kapták nevüket. Zeus fiai voltak, akik testvéri szeretetük jutalmaként 
kerülhettek az égboltra. Az égbolton a két csillag 7 fokra helyezkedik el 
egymástól. A valóságban 18 fényévnyi távolságnyi űr választja el őket 
egymástól. A Pollux egy szimpla narancssárgás fényű csillag. Ezzel szemben 
a Castor hat csillagból álló rendszer, de ebből a hat csillagból csak a két 
nagyobb csillag látható kisebb távcsövekben.

2019 áprilisban látható égi jelenségek:

Április 2.
Hajnalban a Hold és a Szaturnusz közeli együttállása figyelhető meg.

Április 22.
Lyridák meteorraj maximuma.

Április 24.
Hajnalban a Hold és a Jupiter közeli együttállása figyelhető meg.

Rosenberg Róbert
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Áprilisi égkép.
Stellárium
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SK – Harisnyavirág
Kézzel készült harisnyavirág I.

Több tíz éve egy utcában, sőt szinte egymással szemben lakunk, mégsem 
tudtam az ő hobbijáról. Németh Károlyné –Wirth Zsuzsa szívesen beszélgetett 
velem, mi is az, ami őt kikapcsolja, megnyugtatja, feltölti, minden jóval ellátja, 
amiről egy hobbinak szólnia kell.
A legfontosabb pedig a végeredmény, amikor látja az örömet annak az arcán, 
aki kapja a gyönyörű virágot.
Mesélte, hogy régebben is sokat kézimunkázott, hímzett, karácsonyi díszeket 
horgolt, így jutott el oda, hogy ezt is kipróbálja. 
Fazekas Ildikó (F.I.): Honnan jut az embernek eszébe, hogy nylon 
harisnyákból virágokat, virág kompozíciókat készítsen?
Wirh Zsuzsa (W.Zs.): Édesanyámmal többször elmentem a Nyugdíjas 
Klubba. Itt mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot abban a 2-3- 
órában. Néhány évvel ezelőtt az egyik délután Jakoda Bence behozta a 
harisnyavirágait, és akit érdekelt, annak szívesen megtanította, hogyan is 
kell ezt elkészíteni.
Mivel én csak üldögéltem és beszélgettem, gondoltam, megpróbálom. 
Egyszerűbb virágokat mutatott: rózsa, tulipán, liliom, ibolya. Hamar 
ráéreztem, és kerestem az újabb kihívásokat.
Ma már szinte nincs lehetetlen, a lányom kitalál valamit, és én megcsinálom. 
Csak virágokat készítek, mert azokat sokkal élethűbbre lehet formázni, 
mint bármi mást. 
F.I.: Kriszti lányod behozta a mini műhelyt, meséld el, légy kedves, 
milyen anyagok, eszközök kellenek ehhez?
W.Zs.: Először is azt szeretném mondani, hogy ma már az internet 
világában szinte mindent meg tudunk vásárolni, nem kell elutazni érte. A 
legfontosabbak: színes harisnyák, attól függően, milyen virágot szeretnénk 
készíteni, drót, cérna, bibék, bimbók - pl. egy liliomszáron van egy kinyílt 
virág és néhány bimbó -, mérethenger, csípő fogó, és sok-sok türelem.
F.I.: Miket rendeltek tőled idáig?
W.Zs.: Csokrot, egyszálas virágot, cserepes virágot, ajándékkosárba valót.
F.I.: Milyen alkalmakra rendelnek az emberek ?
W.Zs.: Ballagásra, születésnapra, névnapra, de Kriszti lányom csak úgy 
benyújtja igényeit egy-egy virágra. Most éppen egy orchideát készítettem 
neki, de kevesellte rajta a virágot, így készítek még rá néhányat.
F.I.: Látom, itt van az asztalon, gyönyörű. A színe, a formája, valóban, 
mintha igazi lenne. Melyik virág volt a legnagyobb és a legkisebb, 
amit eddig készítettél?
W.Zs.: A legnagyobb a liliom, legkisebb a nefelejcs. 



83

F.I.: Örülök, hogy betekinthettem ebbe a színes világba, 
gyermekkoromból én is őriztem sokáig egy kitűzőt. Most már azt is 
tudom, hogyan készült - kézzel.
Remélem, láthatjuk remekműveidet kicsit több helyen, mint eddig, mert 
érdemes megnézni. Minden egyes darab egy kis csoda. Köszönjük, hogy 
megismertetsz velük minket!
W.Zs.: Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok!

Fazekas Ildikó

Fotó: Fazekas Ildikó
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1. fősor:  Adonyi külterület, Dajától délre fekvő meredek domboldal.
2. fősor:  A gabonaszemek kiverésére használt kézi eszköz volt.
3. fősor:  A kapás növények sorközművelésére használt eszköz.
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1. fősor:  Adonyi külterület, Dajától délre fekvő meredek domboldal.
2. fősor:  A gabonaszemek kiverésére használt kézi eszköz volt.
3. fősor:  A kapás növények sorközművelésére használt eszköz.

Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
A jó Isten éltesse, Anna néni!

Móger Károlyné, született Mihók Anna Perkátán, 
1918. augusztus 31-én, szülei: Tepszics Anna és Mihók 
Sándor; testvérek: Erzsébet (1922), Sándor (1927), 
Károly(1931), gyerekei: Vali (1941), Károly (1946).
Móger Károlyné Anna nénit (MK), Králl Gabriella (KG) 
kérdezte.

MK: Akkor meséljek Gabikám magamról? 
KG: Igen, Anna néni, csak meséljen, elsőnek a családjáról. Előtte csak 
annyit szeretnék mondani, hogy nagyon örülünk, hogy újra itthon 
van. Ma Virágvasárnapja van, hoztam magának szentelt barkát. 
MK: Mihók Sándor, az édesapám cipész volt, két lány volt a családban. 
Édesapám azt vallotta: „Nem nevelek kisasszonyokat”, így szerencsére 
szereztem szakmát. Varrónőnek tanultam, az iskolát Perkátán végeztem. 
Egy magán varrónő tartotta az iskolát, 3 év alatt kaptunk végzettséget.
KG: Hogy telt az ifjúsága? 
MK: Nagyon jól, sok lány barátnőm volt, eljártunk moziba, bálokba táncolni. 
Persze kizárólag csak kísérővel, akkor az volt a szokás. Perkátán volt egy 
színjátszó kör, egy ottani tanárember vezette. Voltak előadásaink. Sokat 
nevettünk a próbákon, nagyon jól szórakoztunk. 
KG: Hol ismerkedtek meg Karcsi bácsival, későbbi férjével?
MK: Perkátán, oda volt kivezényelve dolgozni, ott is lakott albérletben. 
(Móger Károly (1914-1954) sárvári származású, a Fehérvári Villamossági 
Igazgatóságnál dolgozott körzeti villanyszerelőként. Az ő körzetébe tartozott 
anno mind Perkáta, mind Adony.)
Az Iparoskörben ismerkedtünk meg, bál volt. Kigúnyoltuk, mi lányok, mert 
málnát ivott. Mindig járt hozzánk a műhelybe, de én először nem akartam, 
nem tetszett. De ő csak járt utánam, én meg mindig a húgomat biztattam. 
Erzsi húgomat akkoriban Bözsinek hívtuk, de ezt később kikérte magának. 
Én akkor sokaknak Panni voltam. A legkedvesebb nekem az Anna, bár 
senki sem hívott így.
Szóval voltunk moziban, bálban... Egyszer csak megbeszéltünk randevút. 
De valószínűleg félreértettük egymást. Én elmentem a találkára, de ő nem 
volt ott, így eljöttem. Büszke lány voltam. 
Nénikém elsimította a félreértést, mert jöttek és kérdőre fogtak, hogy: „Mit 
csináltál te ezzel a fiúval, olyan, mint egy dúvad, az egyik cigarettát szívja a 
másik után.” Aztán hamarosan meg is kérte a kezemet, sokáig nem udvarolt, 
nénikém csak értett az elsimításhoz. 1939-ben volt az esküvőnk.
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KG: Mikor kerültek Adonyba?
MK: 1940 januárjában a Rákóczi utca, mai Bagaméri cukrászda helyén állt 
egy ház.  Három lakás volt benne kialakítva. Mi a Rabóczki család (grófék 
kocsisa volt) régi lakrészébe kerültünk, mondjuk, nem sokáig. A németeket 
váltották az oroszok, majd a magyar csapatok, minket kilakoltattak, a 
bútorainkat persze megtartották. Háború idején, 43-ban egy rövid időre 
visszaköltöztünk Perkátára. Édesapám nyugtalan volt. Végül az Elszesszer 
vendéglősékhez költöztünk, akkor már megszületett Valika. Ott vészelte át 
a család a háborút.
1946-ban megszületett Karcsi fiam, majd 48-ban férjemet Dunaföldvárra 
vezényelték. Gyönyörű helyen volt házunk, a Dunára nézett, de hamarosan 
jött a hír, hogy az ÉDÁSZ-nál változás állt be, és Dunaföldvárt hozzácsatolták 
a DÉDÁSZ-hoz. Akkor visszahívtak minket Adonyba. A grófi kertészet és 
istállók felszámolása, államosítása után mérték szét azt a területet, abból 
kaptunk telket, ahol a mostani ház áll. A mai napig a pincében megtalálható 
az akkori vízvezeték, mely a régi víztoronyból hozta a vizet a kertbe. Akkor 
kezdődött az építkezés, 1949-ben.
(Az építkezés alatt a Sudár köz első házában – akkori Palmer házban lakott 
a család 1956-ig.)
KG: Milyen volt annak idején egy házépítés, hogyan fogtak hozzá? A 
háborúnak éppen csak vége volt. 
MK: A férjem sokat fusizott, jöttek az emberek kacsával, megrakott 
kosarakkal, hogy az akkor kiépített villanyvezetékre az ő házukat is kösse 
rá. Sajnos nemsokára megtörtént a tragédia. 1954-ben elveszítettem a 
férjem, de a ház akkor még csak félkészen állt. Benne állva láttam mind a 
csillagos eget, mind a földet. Nem tudtam mihez kezdjek.
KG: Nagyon nehéz lehetett egyedül, a két kicsi gyerekkel, egy félkész 
házzal…
MK: 1954 decemberében halt meg a férjem. Együtt dolgozott Moldván 
Misivel és Tóman Antival. Anti oszlopállító volt, ő vette át a tragédia után 
a helyét. Annyit lehetett a jegyzőkönyvekből megtudni, hogy a porcelán 
szigetelés sérülése miatt átment rajta a nagyfeszültség. A település 
díszsírhelyet ugyan adott, de a temetési költségeket (papot meg a sírásót) 
csak a szomszédtól („Gazda” Pletser Kata - Krauszné) kapott kölcsönből 
tudtam kifizetni. Az özvegyi nyugdíj 850 Ft volt, kaptam 150 Ft egyszeri 
támogatást. Az adósok, akiknek maszekban dolgozott a férjem, nem igen 
jelentkeztek, hogy megadják a tartozásukat. Egyedül csak a Cirkos bácsi 
keresett meg, az adott aztán 1000 Ft-ot, ami pont elég volt a tartozás 
kiegyenlítésére. Senkitől nem kaptam segítséget abban az időben, ez 
nagyon fáj a mai napig. 
A ház közben épült, kölcsönből, segítség nélkül, kicsinyenként. Magam 
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voltam a napszámos a mesteremberek mellett. A kívülállóknak úgy tetszett, 
a Móger családnak jól megy a dolga, palota épül, hiszen még télen sem 
fagy be az ablakuk. Nem fagyott be, persze, hiszen nem is fűtöttünk. Téglát 
melegítettem, azt pokrócba csavartuk, hogy bírják a gyerekek a hideget.
KG: Mikor költöztek ebbe a házba?
MK: 1956 őszén. Én teleültettem a fél kertet salátával, kint ordítottak 
az emberek, nem tudtam, hol vannak a gyerekek, akik közben hősöket 
játszottak. Éppen akkor történt a mai országzászlóról a vörös csillag 
ledöntése.

KG: Munka nélkül bizonyára nem lehetett volna mindezt átvészelni. 
Mit csinált, hol dolgozott?
MK: Jól jött, hogy édesapám taníttatott, otthon varrtam megrendelésre. 
Nagyon jól kerestem vele, gyorsan hírem ment. Lovas Antal megkeresett, 
hogy a Schmidt-ház pincéjében működő szabászatot vezessem. Az 
50-es évek végén 1200 Ft-ot ajánlott. Végülis elvállaltam. Időközben 
Székesfehérváron lehetőség nyílt egy szabásztanfolyam elvégzésére. 
Bár már szabászatot vezettem, de papírom nem volt róla. A gyerekek 
mindeközben – majdnem egy fél évig - egyedül boldogultak itthon, 
újságszélen leveleztünk egymással. 
Miután sikeresen levizsgáztam, 1959-ben felköltözött a család Budapestre, 
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de egy évet sem töltöttünk ott. Olyan nagy rosszullétek jöttek rám a 
budapesti létezéstől, hogy az orvos azt tanácsolta, költözzünk vissza falura.
KG: Nem gondolta, hogy visszaköltözik Perkátára, a szülők közelébe, 
mikor egyedül maradt?
MK: Nem, dehogy. Nagyon tetszett nekem Adony, a sok üzlettel, járdával. 
Akkoriban járási székhely volt, sokkal fejlettebb, mint a környező falvak. 
Dunaújvárosban is ajánlottak lakást, de nem mentem. Folyton szekáltak, 
hogy menjek, de én egyszer meghívtam őket, a munkatársaimat magamhoz, 
Búcsúkor főztem egy jó ebédet. Eljöttek mind. Azután soha nem mondták, 
hogy menjek. Szerettem itt nagyon. Mikor Budapestről hazaköltöztünk, 
Dunaújvárosban talált nekem munkát az öcsém.
(Az újonnan épült Sztálinvárosban, a Vegyesipari Vállalat Vasmű úti női  
méretszabóságban dolgozott 10 évet, leszázalékolásáig.)
Tóni bácsiékhoz nem jöttem vissza, hiszen elmenetelemkor saját magam 
kerestem helyettest. Paulusz Péter felesége, Magdi vette át a feladatomat, 
akivel együtt dolgoztunk, jóban is voltunk. 
Nagy szó volt abban az időben, hogy kabátokat, bundát, kosztümöket 
lehetett varratni a vállalatnál. Orvosok, ügyvédek voltak a kuncsaftok, 
jöttek a feleségüket kísérték, a szalonban várakoztak a próbák alatt.
KG: Mikor arra készültem, hogy jövök magához, kérdeztem a 
körülöttem lévőket, mit szeretnének megkérdezni Anna nénitől. Arra 
kértek, azt feltétlenül kérdezzem meg, milyen érzés, hogy maga körül 
a korosztályát már nem találja?
MK: Senki nem ismer már, én magam már nem járok ki az utcára. Rózsi 
a szomszédból, ő az egyedüli, aki mindennap átnéz, segít, ha szükséges. 
Próbálom neki ezt mindig meghálálni. A régi barátnőim mind meghaltak.
KG: Annak idején, hová jártak el a barátnékkal?
MK: Nem nagyon jártunk sehová, inkább ide jártak hozzám kávézni. 
Mikor mi ideköltöztünk Adonyba a férjemmel, Fazekasék már itt laktak. 
Gabi ismerte az Olaj Terus nénit, aki az itteni Vöröskereszt vezetője volt. 
Ő szervezte a bálokat, amiket a farsangi időszakban, húsvétkor a Szeitli 
Pepi néni kocsmájában, a volt mozi helyén tartottak. Oda azért eljártunk 
együtt. Kádár Otti, Sághy Rozi szintén perkátaiak voltak, Romhányi Panni, 
így voltunk négyen barátnők. Ottival különösen jóban voltunk, bár 10 évvel 
fiatalabb volt. Panni is sokat járt hozzám, ő idősebb volt nálam. 
KG: Mindenki elment már?
MK: Az egész utca kihalt, nem ismerek már senkit. A régi dolgokról nem 
tudok már beszélgetni senkivel, és ez nagyon rossz.
KG: Mire emlékszik vissza a legszívesebben?
MK: Van egy történet, nagyon sokszor emlegetjük a mai napig is, sokat 
nevetünk rajta. Ezt elmesélem:
Édesapám cipészmester volt, nagy cipészséget vezetett, 5 segéddel 
dolgozott. Gazdag emberek jöttek hozzánk, édesapámékhoz vasárnap. 
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Az egyik szobában borozgatva beszélték meg a falu dolgait, azt, hogy mit 
rendelnek. Ment nálunk a bor. Hozzá voltam szokva, hogy egy-egy fröccsöt 
megigyak ebéd után. Mikor összekerültünk, a férjem egyáltalán nem ivott. 
Édesapja fejlövést kapott a háborúban, ő nem ihatott, Karcsi meg talán 
szolidaritást vállalt vele. Egyik vasárnap, ebéd után mondom neki, innék 
egy kis bort. Mondja, elmegy ő a Csavajda Terus néni kocsmájába, a Bajcsy-
Zsilinszky utcába, mennyit hozzon? Mondom 2 decit, elég lesz, hisz csak 
magam iszom. El is ment, akkor is, máskor is, vasárnaponként. Egyszer 
aztán fél litert hozattam vele, mert vendéget vártunk. Megkérdezték 
szegény uramtól a kocsmában, hogy mi lesz maguknál Karcsi, mulatság. 
Na, aztán többet nem is ment borért, úgy szégyellte magát.
Nehéz életem volt. Sok kérőm akadt a férjem halála után, de nem mentem. 
A gyerekeknek is nehéz lett volna elfogadni, Karcsi főleg nagyon apás volt. 
KG: Nem bánja a döntését?
MK: Sokszor gondolok rá, éjszakánként sokszor fent vagyok. Mégis azt 
tanácsolnám a hozzám hasonló asszonyoknak, hogy próbálják meg. Ne 
maradjanak egyedül! Olyan a házasság után egyedül, mintha már nem 
ugyanaz az ember lennék.
KG: Mit gondol Anna néni, nehéz meghalni?
MK: Szeretnék elaludni. De amikor rosszul vagyok, akkor az nagyon nehéz. 
A szívem miatt sokszor járt hozzám az orvos, de most már jobban tudom 
szedni a gyógyszert nélküle, azt mondja. 
Sokat szenvedek a csontjaim miatt. A szívem is öreg, infarktus miatt 
százalékoltak le. Gyakran kérdezem magamtól, hogy a jó Isten büntet vagy 
jutalmaz ezzel a hosszú élettel. Ki vagyok békülve a halállal, most már nem 
félek. Mindent megtettem, azt hiszem. A gyerekeimet dologra neveltem. 
Csak azt sajnálom, hogy a gyerekeknek fáradságot jelentek.
KG: Beszélt a gyerekeivel az elmúlásról? 
MK: Igen, rájuk bíztam a döntést, de mondtam, hogy én magam mit 
szeretnék. Akkor az már az embernek olyan mindegy. Édesapám is félt, 
hogy felébred a föld alatt. De az elmúlás annyira természetes. Itt a sok 
fiatal, aki meghal, közben meg elöregszik az ország. Nekem már nem sok 
hasznom van.
KG: Azt gondolom, Anna néni, hogy ha már a hasznot említette, hogy 
a maga korosztálya olyan nekünk, mint karó a növény mellett. Lehet, 
hogy gyümölcsöt már nem terem, de támasz nélkül a termő ágakkal 
mi lenne? Szükségünk van a magukkal való beszélgetésekre és arra a 
nyugodt bölcsességre, amit csak egy századöltő alatt eltelt élet hozhat 
magával. És mi ez, ha nem a földi élet igazi gyümölcse? Köszönöm, 
hogy megtisztelt minket a bizalmával. A jó Isten éltesse 100. születése 
napján!

(Fényképek: Králl Gabriella, Anna néni archívuma)
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A történelem szele – 61 éve történt
Hruscsov Adonyban (1958. április 7.)

Az információs forradalom kellős közepén, a média uralta világunkban 
a világpolitikát irányító személyek betörtek a mindennapjainkba, 
rátelepedtek az életünk sok pontjára. Teljesen mindennapivá vált, hogy 
egyrészt a világ legbefolyásosabb és leginkább meghatározó politikusaival 
akár még üzenetet is válthatunk, miközben a valóságban egyre inkább 
elérhetetlenné válnak nemcsak a számunkra, de egyre inkább a közvetlen 
környezetük számára is. A világunk felgyorsult, a közvetlen emberi 
kapcsolatoknak egyre kevesebb a szerepük abban, hogy a politikus hatni 
tudjon. Már nem hatékony a kézfogás, nem hatékony a közös fotó, az 
üzemlátogatás, a választókkal való közvetlen elbeszélgetés, elégséges 140 
karakter a Twitteren, 160 az SMS-ben. Nem volt ez mindig így! Volt idő, 
amikor sokat számított, hogy a politikus közvetlen kapcsolatot tartson 
fenn „az emberek”-kel.
Mostani történelmi utazásunkat kezdjük a mában: a világ egyik nagyhatalma 
Oroszország. Nem rangsorolom, de EU, Kína, Oroszország, USA – szigorúan 
alfabetikus sorrendben – ma a négy meghatározó hatalom. 60-70 évvel 
ezelőtt sokkal egyszerűbb volt a helyzet, akkor úgy mondták, hogy a világ 
kétpólusúvá vált. A II. világháború győztes hatalmainak két legerősebbje 
– az Amerikai Egyesült Államok, és a Szovjetunió (CCCP) – újabb háborút 
kezdtek, most már egymás ellen. Ez volt a hidegháború. Kétség kívül 
állíthatjuk, hogy emberek 100 milliói sorsáról döntött az USA elnöke, és a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának első titkára. (Külön esszét érdemelne, 
hogy a párt első titkára nagyobb hatalmat gyakorolt, mint a kormányfő, bár 
az volt az „ideális”, amikor a kettő pozíciót ugyanaz a személye töltötte be 
– erre is volt gyakran példa.) Nem volt hosszú a sor ezekből a főtitkárokból 
a Szovjetunió fennállása (1917-1991.) alatt: Lenin, Sztálin, Hruscsov, 
Brezsnyev, Andropov, Csernyenkó, Gorbacsov. Lehet szeretni, és lehet nem 
szeretni ezeket a személyeket, de elvitathatatlan tény, hogy közülük talán 
Andropov és Csernyenkó neve halványul el a történelem lapjain, a többiek 
visszavonhatatlanul írták bele magukat ezekbe a lapokba: alapvetően 
meghatározták nemcsak az országuk, de a világ folyását is.
Nyikita Szergejevics Hruscsov (Sztálin halálát követően) 1953-tól 1964-
ig vezette a Szovjetuniót. Ez időszak alatt az USA-ban Dwight David 
Eisenhower, majd John Fitzgerald Kennedy volt az elnök. Hruscsov nevéhez 
fűződik az 1956-os magyar forradalom leverése, a berlini fal felépítése, a 
kubai rakétaválság. De ő volt az a szovjet vezető is, aki felismerte, hogy 
a fegyverkezés és a hidegháború folytatása az atomháborúhoz vezet. Ő 



93

írta alá Kennedyvel az első atomcsend egyezményt, amely megtiltotta az 
atombomba-kísérleteket a légkörben, a világűrben és a víz alatt. A JFK 
elnökkel való személyes, szinte baráti viszonyát mutatja, hogy létrehozták a 
Kreml és a Fehér Ház közötti állandó közvetlen kapcsolatot biztosító „forró 
drótot”, hogy megakadályozzák egy nukleáris konfliktus véletlenszerű 
kitörését. Egy biztos: történelmi személyiség volt. Az összeesküvés 
elméletek kedvelői számára írom: véletlen talán az, hogy amikor az USA 
és a CCCP két első számú vezetője az enyhülés útját kereste, viszonyuk 
emberivé, sőt barátivá vált, akkor Dallasban lelövik az egyik vezetőt 
(1963.11.22.), majd nem egészen egy éven belül minden látszólagos indok 
nélkül (1964.10.14.) leváltják a másikat?
Hruscsov négy ízben járt Magyarországon: 1958 áprilisában, 1959 
júniusában, 1959. november végén–december elején és 1964. március 
végén–április elején. Ez újdonság volt, hiszen Sztálin soha sehova nem 
látogatott el, de Rákosi is kerülte a nyilvánosságot. Hruscsov ellenben 
szeretett utazni, kialakított protokoll szerint folytak a külföldi látogatásai 
(fogadás, koszorúzás, díszebédek, tárgyalások, részvétel az országgyűlés 
ülésén, beszéd nagygyűlésen, találkozás a néppel, búcsúztatás, repülőgépről 
búcsútávirat). Ezek nem villámlátogatások voltak, általában napokat, akár 
több mint egy hetet is eltöltött az adott országban. Az első látogatása 
azért is volt különleges, mert ez az esemény volt az, mely során a média 
teljes akkori arzenálját hadrendbe állította: volt több órás élő rádióadás 
a látogatás eseményeiről, volt élő közvetítés a televízióban (!), az újságok 
több hasábon beszámoltak az eseményekről, készült filmhíradó (ezt a 
mozikban vetítették), színes kisfilm is. A vendég egyik ilyen látogatása 
során 1958. árpilis 2-án érkezett Magyarországra, és 9 napot töltött nálunk. 
A magyarországi látogatása során („Van-e ott folyó,  és földje jó, legelőin a 
fű kövér?”) április 7-én a vendég és kísérete felkereste Adonyt is. Az akkori 
újsághírek szerint „Nagy szeretettel fogadták Adonyban az átutazó szovjet 
és magyar vezetőket”. Érden, Ercsin át, amerre a főtitkár közlekedett, a 
várakozók sorfala között, díszkapuk alatt vonult végig. Amikor Adonyba ért, 
itt is a községünk lakói, diákok sorfalat állva várták a kocsisor bevonulását. 
A 6-os útról lekanyarodva, a Petőfi utcán át ért a központba. De álljon itt 
egy szem- és fültanú beszámolója, Tóth Lajos (Csiki) így emlékszik az 
eseményekre:
„A világ legnagyobb hatalmú és legkopaszabb emberével 58 áprilisában 
találkoztam. A régi ÁFOR benzinkúttól egészen a központig, az út két 
oldalán öregek, iskolások állták a díszsorfalat. A Hruscsovot szállító autó a 
piacon állt meg, a mai kínai bolt előtt. Akkor 8 éves voltam, alsó tagozatos, 
és mi kicsik álltunk ott a piac környékén. Én a mai okmányiroda előtti 
utcasaroknál álltam, az akkori bútorbolt előtt. Lehettem vagy húsz kiló. Úgy 
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emlékszem, hogy az óvoda felé is még az emberek hosszú sora állt. A nagy 
fekete autóból kiszállt a főtitkár, és elsétált egészen felénk. Gondolt egyet, 
és az épült sarkánál, ahol álltam én, mint egy maszlag, odajött hozzám, 
fölemelt, homlokon csókolt, és adott egy bilétát, jelvényt. Sokáig megvolt ez a 
jelvény, de sajnos most már nem találom sehol…”
Eltűnt a jelvény is, éppen úgy, mint Hruscsov elvtárs 1964-ben.

Hetyei Gábor

Adonyban született - Szerelemben
Kerekes Fanni verse

Csipetnyi köd

Egy őszi estén a boltív alatt vártál rám. 
Körülölelt a zúgó éjszaka, karjaidba zártál öröknek tűnő pillanatokra. 
Reméltem, minket itt soha, senki meg nem talál; 
ajkad füst volt és magány.

Nomen est omen – a név kötelez
Régi családnevek Adonyban 

Bauer (Pajer) – Földműves
Kölner (Köller) – Kölnből származó

Tischler (Tishner) – Asztalos
Busch ( Bosh, Posch) – Bokor, erdő

Steiner(n) – Kő
Steier (Steijger) – Stájerországból való

Takács Béláné
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Az adonyi majorsági gazdálkodás kialakulása 
(1686-1770) II. rész

Az előző fejezetben láthattuk, hogy hogyan jutott el a Zichy-uradalom 
az urbárium kiadásának idejéig: a birtokjövedelmek korszakát (census, 
kilenced, robot) részben felváltotta az árendás (bérleti) rendszer, hogy 
aztán helyet adjon az allódiumnak…
A majorsági (allódiumi) gazdálkodás csírái a korábbi árendás 
állattenyésztésből alakultak ki az adonyi birtokon az 1760-as, 1770-es 
években. A birkák telelőin szállások épültek az állatok és azok gondozóik 
számára. Ezek a gondozók nem robotmunkában végezték az állatok 
ellátását, hanem már az uradalom fizetett cselédjei voltak. A cselédek 
nem rendelkeztek önálló gazdálkodással, mint a jobbágyok, hanem a 
teljes jövedelmüket az uradalomtól kapták. A majorsági gazdálkodás 
azt is jelentette, hogy az uradalom nem kilencedet kapott a földje után, 
hanem viselte a termelés költségét, szenvedte annak kockázatát és szedte 
bevételeit, élvezte jövedelmét. Ez a rendszer már minőségileg más volt, mint 
az évszázad elejének a birtokjövedelmi, vagy később az árendás rendszere. 
Míg korábban az uradalmi tiszttartó feladata a jobbágyok elszámoltatása, 
a jobbágyterhek behajtása volt, addig a majorsági gazdálkodás során már 
az önálló termelés igazgatásáért felelt. Az uradalom épületeket emelt, 
állatokat vásárolt: megjelent az első uradalmi gulya (300 db) Adonyban, 
majd sertések (100-150 db), és istállózó fejős marhák (100-120 db) is1. 
Az uradalmi szántókon leginkább gabonákat (kétszerest2, búzát, árpát és 
zabot) termeltek. Meglepően csekély volt a kukoricatermelés volumene. 
A legszembetűnőbb változás, hogy a grafikonon ábrázolt 15 év alatt 
8,6-szor nagyobb tömegű áru került előállításra Adonyban3. Az pedig 
mindennél beszédesebben igazolja, hogy a háborús konjunktúra állt a 
kibocsátás-növekedés mögött, hogy a termény 26%-a a lovasság számára 
nélkülözhetetlen zab lett!

<?> Nagy Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez (1543-1768.), Alba Regia I. kötet, Szé-
kesfehérvár, 1960. 94. oldal
2  Búza, rozs egyenlő arányú keveréke.
3 Nagy Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez és Kállay István: A magyarországi 
nagybirtokok kormányzata (1711-1848.), Budapest, 1980.
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Ma az az elterjedt nézet az adonyi szőlőhegyen, hogy nálunk a fehérbor 
előállításnak van hagyománya. Ezt látszik alaposan cáfolni, hogy 1770-ben 
az uradalom által előállított 181 hektó bor csupán 5%-a volt fehérbor!4, bár 
arra vonatkozóan nem találtam információt, hogy a Somlai bor az miféle is 
volt (talán rozé lehetett?).

4  Kállay István: A magyarországi nagybirtokok kormányzata (1711-1848.), Budapest, 1980. 
92. oldal
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A mezőgazdasági „üzem” korábban erősen összekapcsolódott a saját 
előállítású termékek feldolgozásával is: egyrészt az élelmiszeripari készáru-  
kereskedelem minimális termékkínálattal állt a fogyasztók rendelkezésre, 
másrészt az áruk eltarthatósága egészen más módszereket diktált a 
termelőknek. Az uradalom is – természetesen – az önellátásra rendezkedett 
be, és a saját élelmezésre fordítotton felül előállított élelmiszerek 
forgalmazását szükségszerűen nem a nyersanyag értékesítésén keresztül 
tudta megvalósítani, hanem a feldolgozott, „tartósított” áruk jelentették a 
piacképes terméket. Így nem a nyers hús, hanem a füstölt áru, nem a tej, 
hanem vaj, sajt volt a késztermék. 1770-ben 528 font füstölt húst, 345 font 
szalonnát és 60 font hájat állított elő az uradalom. Ezek a tételek együtt 
523 kg húsárunak feleltek meg. Ez 1.000-1.100 kg élősúlyú sertéstömeg, 
azaz 5-6 hízott sertést vágtak egy évben. Beláthatjuk, hogy ez az uradalmi 
önellátásra volt csupán elegendő, éves vonatkozásban összesen 53 
darab volt a szaporulat, mely néhány koca állományban tartását mutatja. 
Ugyanúgy a 66 kappan, 60 csibe, a 255 tojás termelésből sem jutott a piacra. 
Annál inkább a kérődző állomány! Ez évben 1.077 jerke és 691 kos, illetve 
ürü került bevételezésre, mely mennyiség egyértelműen utal a juhászat 
árutermelő jellegére. A szarvasmarha állomány éves növedéke: 138 tinó 
és üsző is jelzi a saját szükségleten túli gulya méretét. Ez a végtermékek 
előállításában is megmutatkozott. A 144 font sajt és az 5.715(!) font vaj 
(ez utóbbi 3,2 tonna éves vajtermelés!) előállításához 120.000 liter tej 
volt szükséges az akkori technika mellett. Ha figyelembe vesszük a napi 
felhasználást (konyha, borjú állomány táplálása), akkor úgy vélem, hogy 
legalább 200 fejőstehén, valamint ugyanennyi növendékállat kellett, hogy 
álljon az adonyi uradalmi istállókban.5
Az allódiumok kiépítésével megindult tehát a majorsági szántóföldi 
gazdálkodás árutermelése, valamint az állattenyésztés uradalmankénti 
specializációja: az adonyi Zichy-uradalomban legalább 400 szarvasmarha 
és 1.700-2.000 anyajuh szolgálta az árutermelést.
Míg az uradalom 1755-ben 1.897 forint bevételre (1.005 forint jövedelemre) 
tett szert a censusból6, 1770-ben az összes bevétele meghaladta a 17 ezret. 
Bár a bevételt már a termelés költségei is terhelték, még így is 4-5-ször 
annyi készpénzt tudott a (vár)palotai kasszába „utalni” a földesúri élet 
finanszírozására. A birtokjövedelmek korában a teljes bevételt a census 
jelentette, addig az allodiális gazdálkodás idejére ez jelentősen megváltozott. 
Az 1770-es évekre csökkent a jobbágyok által fizetett census és az egyéb 
pénzek összege 670 forintra, az árendás jellegű bevételek jelentősen 
5  Kállay István: A magyarországi nagybirtokok kormányzata (1711-1848.), Budapest, 1980. 
92-93. oldal
6  Nagy Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez (1543-1768.), Alba Regia I. 
kötet, Székesfehérvár, 1960. 95. oldal
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megemelkedtek 3.800 forintig, de az árutermelő, majorsági gazdálkodás 
bevétele meghaladta a 13 ezer forintot. Ez utóbbit természetesen terhelte 
a termelés költsége, azonban az élőmunka díját csak részben kellett 
finanszíroznia a Zichy-uradalomnak, hiszen még mindig a jobbágyrobot 
volt a legfontosabb forrása az élőmunka igényének. 1755-ben 9, 1764-ben 
21 fizetett alkalmazottja volt az uradalomnak. Beláthatjuk, hogy ez egy 
ekkora üzem működtetéséhez nem elegendő. Ebben a létszámban már 
Mestery György, a gróf adonyi perceptora (adószedő) is benne volt.
Az 1755-1770 közötti időszak sorsfordító volt az adonyi Zichy-uradalom 
életében. Az időszak végére – részben az úrbérrendezés, részben a 
majorsági gazdálkodás kialakulásának köszönhetően – az adonyi uradalom 
megerősödött, megszilárdult, bár a palotai központ több alkalommal 
túlnyújtózkodott az uradalmakból befolyó pénzek adta lehetőségein (ebben 
az időszakban az adóssága 51.180 forintra rúgott). Az adonyi uradalom 
fénykorát a XIX. század hozta el: a már említett Zichy IV. János halálát 
(1764.) követően a palotai ág több részre szakadt (palotai, lángi, adonyi 
ágak). Az örökösödés és egyéb ügyletek után városunk a lángi Zichykhez 
került. Az oly sokszor emlegetett adonyi gróf (aki például a kastélyunkat 
is átépíttette) Zichy Ferdinánd (Nándor) a majorsági gazdálkodást 
felvirágoztató IV. János ükunokája volt. Bár az évszázadok során később 
többször is „megbicsaklott” az adonyi uradalom, de – tekinthetünk rá akár 
nosztalgiával, akár a kizsákmányoló földesúri gőg megtestesüléseként - 
meghatározója lett városunk életének.

Hetyei Gábor
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Mesélj fejből, kérlek!

Eljött a következő este, és ahogy a Nagy kérte, Anya belefogott a következő 
mesébe.

Lili Dédikéje
– Türelmes szeretet –
Lili jobbára csendes, a világot inkább figyelő, mint irányító kislány volt. Ha 
túl gyorsan, hangosan, már-már számára erőszakosan közelítettek feléje, 
akkor bezárult, mint a tulipán 
szirmai estéhez közeledve, és a 
szülei körében cserfes kislány 
kettőt nem szólt, Anya karjaiba 
bújt. De ha hagyták megnyílni, 
nem szólongatták állandóan, 
nem akarták mindenáron 
beszéltetni, kézen fogni, felvenni, 
nem erőltették maguk mellé 
a felnőttek, akkor hihetetlen 
kedvességgel, szeretettel tudott 
mások iránt lenni. Így volt ez a 
Dédikéjével is. Dédike már kissé öreg volt Lili születésekor, de ez Lilinek 
nem okozott gondot, első pillanatban a szívébe zárta, és onnan soha nem 
engedte ki. Hisz a Dédike tudta a titkot és hagyta őt. Nem akart tőle semmit. 
Nem kért. Nem kérlelt. Egyszerűen csak nézte és szerette szíve minden 
szeretetével. Ha Lili rámosolygott, akkor a Dédike visszamosolygott. Ha 
Lili szólt, ő válaszolt. Ha Lili megsimogatta, mert Lili annyira szerette öreg 
karját szeretettel meg-megsimogatni, akkor boldog mosollyal fogadta. Ha 
Lili nem akart odamenni, akkor nem ment. Ha a pici lány nem szeretett 
volna az ölébe ülni, akkor nem kérlelte egyfolytában. Soha nem erőltetett 
semmit, a beszélgetést és a puszikat sem, csak nézett, szeretett, mosolygott 
és várt. Hogy a kislány jelezzen. Ő mit szeretne. És Lili jelzett. Egyre jobban 
ragaszkodott a Dédikéhez. Olyan nagyon az övé volt a kicsi szíve, hogy 
onnantól kezdve, hogy a Dédike a felhőkre költözött – mert a teste már 
nagyon megöregedett – Lili sokat gondolt rá. Pár naponta kérte, hogy 
emlékezzenek a Dédikére, gyújtsanak gyertyát. 
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– És amikor kint voltak, sokszor mondta: – Nézd, éppen integet a Dédike 
a felhőkről! – meg: – Látom a Dédikét! Ott ül, azon a felhőn – tette hozzá 
elmerengve a Nagy.
Így aztán Lulu egy idő után – persze amikor már tudott beszélni – úgy 
emlegette a Dédikét, hogy Lili Dédikéje. Azt gondolta, a Dédike csak Lilié, 
mert ő ismerte, ő mesél róla, pedig mindhármuk Dédikéje volt, Lilié, Lulué, 
Kástoné. De Lulu – bár nagyon megszerette a Dédikét a történetek alapján, 
amit Lili és Anya mesélt – mégiscsak kitartóan Lili Dédikéjeként emlegette.
– Mert ő csak úgy találkozott vele, hogy még Anya pocakjában lakott – 
sajnálkozott a Középső.
Lulu pocaklakóként hallotta a Dédike hangját, és érezte, hogy Anya 
mennyire szereti őt, de nem nézhettek már egymás szemébe. Pedig, ha a 
Dédike még a Földön találkozhatott volna Luluval és Kástonnal is, akkor 
ugyanazzal a gyöngédséggel és türelemmel szerette volna őket, mint Lilit. 
De most már várni kell a testvéreknek. Lulunak és Kástonnak is, hogy a 
Földön történő hosszú-hosszú kalandozás után egyszer visszatérjenek 
fentre, és megismerkedhessenek vele a felhőkön, és szeretettel ölelje át 
őket is a Dédikéjük.
– Lili egész biztos, hogy akárhány év múlva is költözik vissza a felhőkre, 
Dédike karjaiba fog repülni és szorosan ölelni fogja, és csak öleli és öleli – 
mondta ekkor könnyes-nevető szemmel a Nagy.

Ez egészen biztos. Aztán a Dédi papa is megöregedett, megfáradt, és 
követte Dédikét a hosszú útra a felhők közé. Most már a Dédi Papa is 
ragyogva figyeli a kicsi dédunokákat a felhőkről. Idős korára ő is tudta 
a titkot. A várakozás, a mosolyogva figyelés, a békén hagyás titkát. És 
az is biztos, hogy Dédike és a Dédi papa időnként egy-egy felhőn együtt 
lecsücsül, történeteket mesélnek egymásnak Liliről, Luluról, Kástonról, és 
együtt integetnek le fentről – integetnek, hiszen ők tudják, hogy a gyerekek 
hite olyan erős, hogy biztosan megsegíti őket abban, hogy lássák a felhőkön 
csücsülőket.
Ezen az estén a Nagy, a Középső és a Kicsi csendben, nagyon csendben 
bújtak be a párnáik közé, nem volt viháncolás, nem volt további kérlelés 
– hogy „Mesélj még egyet!” -, rövidesen elaludtak, és talán a felhők szélén 
ücsörgőkről álmodtak.

Illusztráció: Stanczelné Nagy Piroska
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Május

Fotó: Boldog József
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek
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 Programok

Május 1. szerda: Városi Majális
Helyszín: KKKK.

Május 25. szombat: Szent Orbán ünnep
Helyszín: Szőlőhegy, Kápolna- sor.

Hold, első negyed.
Fotó: Rosenberg Róbert

Vasárnap
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Csillagok az adonyi égen
A Hold

Földünk örök kísérője a Hold. A Nap után égboltunk legfényesebb objektuma. 
Kiemelt szerepet tölt be az emberiség kultúrtörténetében. Az őskorban és 
az ókorban istenségnek tekintették. Állandó alakváltozása évezredek óta 
magával ragadja az égre néző emberek tekintetét. Az újhold, első negyed, 
telehold, utolsó negyed 29 és fél napos periódussal ismétlődnek. A Hold 
kötött tengelyforgással kering a Föld körül, ami azt eredményezi, hogy 
mindig ugyanazon oldalát fordítja felénk. Átmérője egy negyede a Földének, 
3.468 km. Az átlagos Föld - Hold távolság 384.402 km. Sűrű légkör hiánya 
miatt égboltja nappal is teljesen fekete, felszíni hőmérséklete pedig 
+ 130 °C és – 160 °C között váltakozik. Földi megfigyelő számára a Hold 
felszínének 59%-a figyelhető meg a libráció, a keringés közbeni lengése 
miatt. A Hold Föld körüli keringésének eredménye a földön megfigyelhető 
árapály jelenség. A Hold felszíne meglehetősen változatos. Megfigyelhetünk 
– távcső nélkül is – világosabb „kontinenseket” és sötétebb „tengereket”, és 
ezek felületén krátereket. A holdi hegyek a földi hegyekhez képest magasak 
és többnyire gyűrű alakban helyezkednek el. Kráterek 200 km-től egészen a 
néhány centiméteres átmérőig találhatók. Kialakulásukat tekintve jobbára 
meteorbecsapódás által keletkezetek, de vannak vulkáni tevékenység által 
létrejött kráterek is. A holdi tengerekben nincs víz. Elnevezésük az első 
távcsöves megfigyelőktől ered, akik az egyenletesebb felületű, sötétebb 
területeket tengereknek gondolták. Tüzetesebb megfigyelő számára – 
távcsővel – észrevehetők repedések, árkok és vulkáni dómok is a Hold 
felszínén.
Ismertebb, könnyen felismerhető területek nevei a Holdon: Hidegség 
Tengere, Esők Tengere, Alpok, Kárpátok, Felhők Tengere, Egyenes Fal, 
Nyugalom Bázis, Eratosthenes kráter, Copernicus kráter.

2019 májusában látható égi jelenségek:

Május 7.
Mars és a Hold közeli együttállása figyelhető meg.

Május 20.
Éjszaka a Hold és a Jupiter szoros együttállása figyelhető meg.

Május 23.
Éjszaka a Hold és a Szaturnusz szoros együttállása figyelhető meg.

Rosenberg Róbert
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Májusi égkép.
Stellárium
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SK – Harisnyavirág
Kézzel készült harisnyavirág II.

Németh Károlyné –Wirth Zsuzsa és lánya, Németh Krisztina segítségével 
bepillantást nyerhetünk a harisnyavirág készítés rejtelmeibe lépésről 
lépésre. Alkossunk akkor egy liliomot!   Fotó: Fazekas Ildikó

1. Készítsünk elő minden alapanyagot:
- harisnya
- fogó
- drót
- mérethenger
- bibe
- szár
- szártakaró
- cérna
- olló

2. Kiválasztjuk a mérethengert, hogy mekkora virágot szeretnénk 
készíteni.
3. A mérethenger köré tekerjük a drótot, majd kört formálva a 
végét megtekerjük a hengernél és lehúzzuk a hengerről. Kb. 10 cm drótot 
hagyunk, a többit fogóval levágjuk. Ebből készítünk 6 darabot.
4. Ezután a kerek drótot hosszúkás formára formázzuk, hogy 
úgy nézzen ki, mint a virág szirma. Ezt a folyamatot mindegyik dróttal 
megcsináljuk.
5. A harisnyát elkezdjük nyújtani, a két végét a kezünkbe fogjuk és 
hátunk mögé téve elkezdjük húzni. Erre azért van szükség, hogy a harisnya 
megnyúljon, mert ha nem nyújtjuk meg, akkor mikor ráhúzzuk a drótra, 
nem lesz szép feszes. Ezek a harisnyák nemcsak egyszínűek, harisnyán 
belül is vannak árnyalatok, így aszerint formáljuk, hogy milyen árnyalatúra 
szeretnénk alakítani azt a szirmot, hol legyen világosabb és hol sötétebb.
6. Ha megvagyunk a nyújtással kezünkbe veszünk egy szirmot. A 
harisnya szélét ráhelyezzük a drótra és betakarjuk vele a drótot. Szorosra 
húzzuk a harisnyát, hogy jól ráfeszüljön a drótra és ne legyen ráncos. Az 
ujjunkkal megtartjuk a harisnyát, és cérnával jól körbetekerjük a szirom 
végénél. Ezzel rögzítjük a harisnyát a dróthoz, hogy le ne csússzon róla. 
Megcsináljuk a szirmokat.
7. Elkészültek a szirmok, összeállíthatjuk a virágot.
A virágok összeállítását és feldíszítését a következő hónapra hagyjuk!

Fazekas Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterület a Czigler-tó mellett.
2. fősor: A széna betakarításához használt régi mezőgazdasági eszköz.
3. fősor:  A széna egyenletes száradását elősegítő gép.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Kis-Primász Ágnes

Kis-Primász Ágnes (1980.), dunaújvárosi 
vízilabda-zseni, jobbkezes, átlövő. A 
pólóra született. A Rudas Szakközépiskola 
kereskedelmi és marketing szakán végzett. Aktív 
vízilabdás karrierjét a Dunaújvárosi Főiskola 
csapatában játszotta, két évet engedélyezett 
magának más klubban. 2007-2008-ban a 
budapesti OSC csapatában játszott. 2008-ban 
a Testnevelési Egyetemen szakedzői diplomát 
szerzett, ekkor házasodott, majd két év múlva 
kisfia született. Aztán főiskolai gazdász, majd 
kommunikáció és médiatudomány diploma 
következett. 2012-ig űzte a sportot aktívan. 
Azóta „csak” a másodosztály bajnoka, 2017-
ben Masters világbajnok. 

De nézzük a példa nélküli eredménysort:
A klubcsapatával 5-szörös magyar bajnok (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2009), 2-szeres második (2006, 2008), 2-szeres harmadik (2000, 2007) 
5-szörös Magyar Kupa-győztes (2001, 2002, 2003, 2004, 2007), 4-szeres 
második (2000, 2005, 2006, 2008), harmadik (2010), 2005-ben Magyar Női 
Szuperkupa második hely.
1-szeres BEK 2. (2003), 3-szoros harmadik (2004, 2005, 2006), 2002-ben 
negyedik. KEK 2. hely (2001), LEN kupa 2. (2009), 2-szeres 3. hely (2007, 
2008).
Nézzük a válogatottságot: junior vb-bronzérmes (1999), junior Európa-
bajnok és gólkirály (1998), junior Eb-bronzérmes (1994, 1996).  
1994-től a felnőtt válogatott tagja. 2001-ben Fukuokában világbajnoki 
ezüstérmes, 2007-ben 4., 2003-ban 5. Európa bajnoki eredmények: 2001-ben 
Budapesten aranyérmes (14 góllal gólkirály, a torna legjobb játékosa), 1995-
ben és 2003-ban ezüstérmes, bronz 2006-ban, 2008-ban, 4. hely 1999-ben. 
2002-ben Perthben FINA világkupa aranyérmes (gólkirály), 3. hely 1995-
ben. Világliga 2. hely (2004). 2004-ben a 6. helyen végzett olimpiai csapat 
tagja Athénben, 2008-ban 4. hely a pekingi olimpián!
Időközben családjával Dunaújvárosból Kulcsra költözött, kicsit közelebb 
Adonyhoz…
Kis-Primász Ágnes (KPÁ) készséggel válaszolt Hetyei Csaba (HCS) kérdéseire 
(fénykép: Hetyei Csaba, Facebook):
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HCS: Kis-Primász Ágens világhírű vízilabdás, de még mielőtt erről 
beszélnénk, hadd kérdezzem meg, hogy hogyan adonyi?
KPÁ: Adony nekem a szívem csücske volt is, lesz is. Akármikor a hatoson 
megyek Budapest felé, mindig nagy szeretettel gondolok, és nézek rá. 
Ráadásul látható az útról az a ház, ahol rengeteg nyarat töltöttem: évente 
hónapokat voltam a Kinizsi utcában. Szüleim Adonyban születtek, bár 
velük már Dunaújvárosban laktunk, de édesapámnak is és édesanyámnak 
is a szülei Adonyban éltek. A nagymamáknál töltöttem az összes nyarat, 
amíg édesanyámék dolgoztak a szünetekben. Én nagyon jól ismerem 
Adonyt, rengeteget bicikliztünk ott, fagyiztunk, a búcsúkba jártunk, a 
kastélykertben… nagyon sok élmény köt hozzá. A Duna partja közel 
volt, rengeteget sétáltunk le a komphoz. A mai napig sok rokonom, 
unokatestvérem, nagybátyámék élnek Adonyban. Még mindig van adonyi 
kapcsolat, bár én már dunaújvárosi lakosként születtem. A munka miatt 
költöztek a szüleim ide. Az én sportkarrierem miatt is ez szerencsésebb 
volt, de mi ezer szállal kötődtünk azért Adonyhoz. Még év közben is péntek 
délutántól vasárnap délutánig általában Adonyban voltunk.
HCS: Nem olyan régen beszéltem a Primász Jutkával…
KPÁ: …aki az unokatestvérem.
HCS: Ő mesélte, hogy nagy bandázások voltak a Kinizsi utcában.
KPÁ: Nagyon sokat voltunk együtt, folyamatosan látogattuk egymást. 
Nyilván, ahogy teltek az évek és a pályafutásom is elindult, akkor többet 
voltam külföldön, mint Magyarországon, de a személyes kapcsolatom 
megmaradt. Például Jutkát hetente ma is megnézem, ahogy tanul úszni 
az uszodában. Sem a nagyszüleim, sem a szüleim már nem élnek: ez már 
sajnos meglazította a kapcsolatokat. 
HCS: A pályafutása hogyan indult el?
KPÁ: A bátyám is úszó volt, ezért kellett nekem is elkezdenem úszni 
(nevet). A sportot édesanyámék mindenképpen erőltették. Hatéves 
koromban kezdtem úszni. Meg kell, hogy mondjam, nekem az úszás nagyon 
monoton volt, meg voltak kisebb egészségügyi problémák is, és az orvos 
ajánlott egy könnyebb sportágat –, ami végül nem lett az. Meg az egyik 
unokatestvéremnek a párja volt itt a vízilabdaedző, Mészáros Attila, és ő 
hívott le edzésre. Igazából neki köszönhetem, hogy ebben a sportágban 
sikerült valamit letennem az asztalra. Az, hogy én úsztam, az rengeteg 
előnyt jelentett számomra. Visszagondolva: Adonyból nehezebb lett volna 
megoldani a napi egy - két edzést, a végén még többet. A vízilabdát 11 
évesen kezdtem. 
HCS: A vízilabdás karrierje hogyan alakult kezdetben?
KPÁ: Nagyon gyorsan, mert három éve vízilabdáztam, amikor 14 évesen 
kaptam az első meghívót a válogatottba. Nagyon meglepett, nem is tudtam 
arról, hogy van női vízilabda válogatott. Én csináltam a dolgomat a napi 
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edzéseken, meg a mérkőzéseken, 
és kaptam egy behívót 14 évesen 
az akkor 19 éves korosztályos 
válogatottba! El kell, hogy mondjam, 
ettől kezdve akárhányszor kaptam 
behívót a keretbe, mindig az utazó 
csapat részese is lettem. Ekkor a 
juniorokkal, a tizenkilenc évesekkel 
Hollandiában Európa-bajnoki 
bronzérmet nyertem. 14 és fél évesen 
már a felnőtt válogatottal voltam 
Európa-bajnoki ezüstérmes és Világ 
Kupa bronzérmes. Tehát nagyon gyorsan kezdődött nekem, és nagyon 
gyorsan belekerültem a mélyvízbe. Viszont arra büszke vagyok, hogy helyt 
tudtam állni, mert ez rengeteg lemondással járt, és nagyon sok kitartást 
követelt. Főleg ilyen fiatalon, meg kellett érteni, hogy nincs buli, nincs annyi 
haverozás, hanem edzés. Amikor bekerültem a felnőtt válogatottba, úgy 
jártam itt középiskolába, hogy hétfő-kedd-szerdán az iskola után felültem a 
háromnegyvenes pesti buszra egyedül, elmentem a Margitszigetre a felnőtt 
válogatotthoz, majd este a nyolcnegyvenes, kilencnegyvenes busszal tízre, 
tizenegyre értem haza. Ez minden héten így ment… Akkor nagyon-nagyon 
nehéz volt, de most visszagondolva, ez az útja annak, hogy valaki valamit 
elérjen. Befektet nagyon sokat.
HCS: A középiskola hogyan fogadta azt, hogy ilyen sikeres tanulója 
van?
KPÁ: Rögtön az első évben az osztályfőnök jelezte azt, hogy sikerült az összes 
megengedett igazolt hiányzást felhasználnom, de nagyon jól álltak hozzá, az 
iskola nem akadályozott semmiben, de nyilvánvalóan az is számított, hogy 
a tanulmányi eredményeim is mindig jók voltak: ilyen körülmények között 
is az elsők között voltam. A tanulással sosem volt gondom, de leginkább 
a buszon tanultam. Az iskola mindenben támogatott. A második évet úgy 
kezdtem, hogy válogatott edzőtábor, majd október végétől karácsonyig 
Ausztráliában voltam, ott tanultam. Nem volt egyszerű, de a szüleimtől jó 
géneket örököltem (nevet).
HCS: A tehetségen, a szorgalmon kívül mi kellett ahhoz, hogy ilyen 
fiatalon felnőtt válogatott legyen?
KPÁ: Akkoriban nem volt az utánpótlás még erős, és ketten-hárman ilyen 
fiatalon odakerültünk; azt hiszem, nagyon jó döntés volt, hogy minket, 
fiatalokat ilyen korán beépítettek a felnőtt válogatottba. A kapitány akkor 
dr. Tóth Gyula volt. Ezekkel a lányokkal nyertünk például Junior Európa 
Bajnokságot.
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HCS: Valahol olvastam: „A Primász Áginak kell vinni a csapatot, mert 
ő a csapat esze. Tőle várható váratlan megoldás.”
KPÁ: (nevet) Inkább ez utóbbi, a váratlan megoldás. Rám jellemző volt, 
hogy előfordult, hogy nem az előre megbeszélt taktikai dolgokat tartottam 
be. A megfelelő pillanatban a megfelelő jó döntést képes voltam meghozni. 
Ennek mi az oka? Én azt gondolom, hogy vízilabdásnak születtem. Nagyon 
sokat köszönhetek edzőimnek, Mészáros Attilának, Kovács Imrének, de az 
lesz jó válogatott sportoló, aki annak születik. A vízilabda nem feltétlenül 
tanulható sportág, ez benne kell, hogy legyen az emberben. Persze, kell az 
edző, aki kihozza ezt a játékosból.
HCS: Ebben az időszakban a dunaújvárosi csapatban is játszottál?
KPÁ: Persze, egy év után én már a felnőttek között játszottam. A főiskola 
csapata akkor az ország legerősebb csapata volt.
HCS: Hogy készült az első válogatott mérkőzésre, tornára?
KPÁ: Nagyon féltem. Rettegtem, hogy be fognak rakni. De ez is úgy alakult, 
hogy amikor beszálltam, utána úgy jöttem ki a vízből, hogy tele voltam 
jó érzéssel. Nem hoztam általában rossz döntéseket akkor sem a vízben. 
Ezekből a pozitív élményekből is tudtam sokat építkezni. 
HCS: A család hogy viszonyult a sportkarrierjéhez? „A kislányunkat sosem 
látjuk!”
KPÁ: Nagyon támogattak mindenben. Büszkén figyelték, hogy milyen 
hamar önállósodtam. Látták, hogy megállom a helyemet. 
HCS: A középiskolás időszak után profi lett?
KPÁ: A női vízilabda a mai napig amatőr státuszban van. Ha nem lennének 
sportösztöndíjak, akkor nem tudna az ember teljes odafigyeléssel 
sportolni. Például 1999-ben, a Sydney olimpia előtt – ekkor lemondtam a 
válogatottságot – 19 évesen a Vasműben dolgoztam, végeztem a főiskolát 
gazdász szakon. Reggel fél hatra jöttem akkor edzésre, hétre mentem a 
Vasműbe, ott dolgoztam háromig, utána jöttem az uszodába, megcsináltam 
a kondis tréninget, hazamentem egyet enni, majd este héttől kilencig jöttem 
vissza edzésre. Ennek a befektetett munkának is meglett az eredménye, 
mert 2000-ben, amikor Faragó Tamás lett a válogatott edző, ő újra 
behívott a válogatottba, és 2001-ben megnyertük Budapesten az Európa 
Bajnokságot. A válogatottság mellett aztán már nem kellett dolgoznom, 
csak a vízilabdával tudtam foglalkozni.
HCS: A sikerek anyagi függetlenséget is hoztak? A bajnoki 
győzelmekért, olimpiai pontokért ugyanolyan díjazás jár, mint a 
fociban?
KPÁ: Az olimpia esetében lekötött jutalmak vannak, ott nincsenek 
különbségek. De egy EB győzelemért annyit kaphattunk, mint egy nívós 
magyar focista havi fizetésének a tizede. Ezek összehasonlíthatatlanok. 
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De a mai napig a női vízilabda amatőr státuszban van. Állami, főiskolai 
sportösztöndíjjal tudnak csak a nők sportolni. Nem véletlenül mennek 
ki sokan külföldre játszani, szerintem én lógok ki a válogatott játékosok 
közül egyedül, aki sosem játszott kint. 2001-től engem is sokszor hívtak 
Olaszországba, de nem mentem. Anyagilag biztos, hogy sokkal jobb lett 
volna, de szerettem itthon játszani. Később Görögországba is hívott 
az Olympiakos, de akkorra már nagyon szerelmes is voltam (nevet). 
Dunaújvárosba igazából mindig hazajöttem, a családomhoz. Tudtam, hogy 
itt számomra minden feltétel adott, hogy válogatott lehessek. Jól is éreztem 
magam. Nem véletlenül dolgozom még mai napig is itt.
HCS: Említette a szerelmet. A szerelemből házasság lett…
KPÁ: A házasságból pedig megszületett a kisfiam. Ekkor egy szezont 
hagytam ki. Visszatértem, és akkor újra bajnokok lettünk. Büszke vagyok 
rá, hogy anyaként is bajnok tudtam lenni. Még két évig vízilabdáztam, 
aztán jöttek a fiatalok is, meg nőtt a gyerkőc is, és egyre több figyelmet 
igényelt. Felkértek, hogy legyek az egyesület szakosztályvezetője, így most 
már hat éve itt dolgozom. Azóta az asztal mögül próbálom az egyesület 
jövőjét egyengetni. A csapat fiatalokból áll, és rengeteg munkát végeznek 
nap mint nap; nem egy összeigazolt sztárcsapat, a jövő még ez a csapat 
előtt áll. Tavalyhoz képest is előreléptünk egyet, meg idén, 2018-ban LEN 
kupát sikerült nyernünk. Nagy drukkere vagyok a csapatnak, nem hagynék 
ki egyetlen meccset sem (nevet).
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A Történelem szele  – 100 éve történt
Az adonyi direktórium intézkedései (1919. május)
Az adonyi Munkástanács direktóriuma nagyon részletes munkatervet 
állított össze.1 Intézkedéseinek egy része a gazdálkodást érintették. 
Legfontosabb feladatnak szabta a földműves gazdaságok készleteinek, 
gépeinek, lóállományának összeírását, azzal a céllal, hogy ezt követően 
azokat a „Szovjet” fogja átvenni. A sertésállomány összeírását is elrendelték: 
akinek feleslege volt, azt maximált áron a nincsteleneknek átadni voltak 
kötelesek.
Adonyban megalakultak az első termelőszövetkezetek. Az egyik volt az 
„Adonyi Termelőszövetkezet”, a másik az „Alsócikolai Termelőszövetkezet”. 
2 Ezeket is – a kor stílusának megfelelően – direktóriumok vezették. 
A Sziget „szocializálásra” került, amit a település lakossága szabadon 
használhatott. A tized helyett hetedet vezettek be, mely nagyobb terhet 
jelentett a gazdálkodókra, azonban a közigazgatás nagyobb forrást is 
igényelt: magasabb volt a döntéshozó apparátus, az operatív igazgatás 
költsége, a karhatalom fenntartása és a tervezett „jóléti” beruházások 
megvalósításának is nagyobb pénzigénye volt – nem is beszélve arról, hogy 
a városokat is el kellett látni élelmiszerrel.
A munkaterv második részében határozták meg, hogy a lakásállomány 
is összeírandó, és intézkedni kellett annak érdekében, hogy túlzsúfolt 
lakásban senki ne lakjon. Ehhez a lakások egy részét rekvirálni kellett. 
Szociális intézkedése volt a direktóriumnak, hogy a nedves, egészségtelen 
lakások javítását rendelte el. Ennek finanszírozásához Nyisztor György 
földművelési népbiztoshoz fordultak segítségért. A segítség elmaradt, így 
elmaradt a lakásállomány tervezett felújítása.
A forradalom sajátja mindig a karhatalom megerősítése. Ennek érdekében 
az előző év novemberében Adonyban felállított és felfegyverzett vörös őrség 
létszámát 20-ról 60 főre növelték, és gépfegyverekkel szerelték fel. Este 
9 óra után kijárási tilalmat vezettek be. A katonatanács tagjai, mezőőrök, 
hegyőrök (volt Adonyban hegyőr!) fegyverviselésre voltak jogosultak.
A kereskedelemre is rátette kezét a tanács. Magukhoz vonták a 
kereskedelemben alkalmazott árak megállapításának jogát, az elrejtett 
áruk értékesítéséből befolyt összeg az adonyi tanácsot illette. A sertés, 
marha községen kívülre történő szállításának engedélyezése is a tanács 
hatáskörébe tartozott. Csak akkor adták meg a szállítási engedélyt, ha 
igazolható volt, hogy a szállítandó állat a közélelmezést szolgálja.
Rendelkeztek helyi kórház felállításáról, bár ennek nyomát később nem 
leltük fel.
A munkástanács idején került megépítésre a települést a vasúttal összekötő 
köves út: a megye adta a követ hozzá, a falu népe – ez volt az első társadalmi 
munka – pedig megépítette. Azóta is azon járunk, ha a vasútállomás felé 
tartunk: úgy tűnik, hogy legalább ebben a tekintetben a szó legszorosabb 
értelmében jó úton haladt az adonyi munkástanács…

Hetyei Gábor
1  Salamon Konrád: Adalékok a Fejér megyei községi direktóriumok történetéhez 1919. Alba 
Regia István Király Múzeum Évkönyve, Székesfehérvár, 1969.

2  A Tanácsköztársaság Fejér megyében, Székesfehérvár, 1969.
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Adonyban született - Májusi hangulatban
Majerné Sarkadi Márta

Egy délután
(Karnagyunknak, Horváth Péternek és herendi barátainknak.)

Végtelen kék ég,
Mindenütt kékség,

Tobzódó színek,
Azúr és mélykék.

Libbenő felhők,
Lebbenő árnyak,
Napsugarak közt

Csillanó szárnyak.

Állandón mozgó
Zöld lombú sátrak,

Fölöttük ezüst
Madarak szállnak.

Akácfa, bodza,
Illatuk ontják,

Zümmögő méhek
Nektárjuk lopják.

Vadvirág, zöld rét,
Ölelő szellő,

Tavasz varázsa,
Május, szökellő.

Szemem behunyva
Belülről látom,

Ezerszín fénnyel
Ragyogó álom.

Cziráki Ferenc: Orbán-napi fohász

Orbán-Orbán jó szentem,
Áldd meg szőlőmet s boromat, 

Termésem jó legyen és elég,
Jó magam lehessek szerény,
Magamnak díja az legyen:

Hordóm csordultig megteljen!
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Az adonyi Zichy-uradalom fejlődése a XIX. század első 
felében - Egy uradalmi mérnök naplóinak feljegyzése 

-  
Az adonyi lakosok az előző években kézhez kapott Kalendáriumokból már 
sok érdekes információt kaptak azokból a naplókból, amelyek a Zichy-
uradalom mérnökéhez, Uhlarik Jánoshoz köthetőek. Napi pontossággal, 
1837. január 1-től az 1855-ös év végéig vezette, de sajnos néhány év 
hiányzik az Országos Széchenyi Könyvtárban megőrzött naplósorozatból. 
Az Adonyban élő mérnök tevékenysége az egész Zichy-uradalom területére 
kiterjedt, ezért sokat volt távol családjától, hiszen a kapott feladatokat 
végre kellett hajtani. Ennek ellenére a naplók tanulmányozása során 
szembesülünk azzal, hogy komoly figyelmet fordított az adonyi gazdasági 
létesítmények karbantartására, újak építésére, a fejlődést elősegítő 
javaslatainak a Zichy-grófok elé terjesztésére. Hiszen minden kiadással 
járó munka csak az uraság engedélyével kezdődhetett el.
A naplók segítségével induljunk el egy rövid időutazásra a XIX. század 
első felében, és felejtsük el az adonyi határ jelenlegi állapotát. Az „adonyi 
öblözet”-ként is emlegetett, a Duna és a szőlőhegyi löszpart által határolt 
területen ekkor még összefüggő, hatalmas mocsár terült el. Az 1857-ben 
elvégzett II. katonai felmérés során a katonai mérnökök „Széles mocsár” 
elnevezéssel jelölték a nagy kiterjedésű vízi világot. Adonyból kiindulva két 
forgalmas út vezetett át rajta: egyik a Szabolcs puszta, másik a Perkáta felé 
vezető magasított út. A harmadik út, a Buda – Eszék hadiút egyben töltés is 
volt, amelynek északról és délről is védelmet kellett adnia a Duna áradása 
ellen. Védelmi szerepét csak az 1860-as évek után tudta hatékonyan 
betölteni, mert addigra igen nagy költségekkel sikeresen magasították. Ez 
a határoló út védelmet adott, de egyben bezárta a mocsaras területet. E 
vizes, sáros, nádas terület igen kedvezett a disznótartásnak, és az uradalom 
igyekezett ezt kihasználni. Hatalmas kondái nemcsak a „Városi völgy” (ma: 
alsócikolai völgy) és környékét uralták, hanem a „Széles mocsár” sekély 
vizében is dagonyáztak. 
Kovács János tiszttartónak, aki az 1852-ben bekövetkezett haláláig 42 
éven keresztül látta el ezt a feladatot az adonyi uradalom területén, egyik 
feladata volt a sertések eladásának lebonyolítása. Ezért a korabeli népszerű 
újságokban hirdettetett, így pl. a Nemzeti Újságban is, 1833. augusztus 24-
én: „Sertés eladás. Budán alul öt mértföldnyire ts. ns. Fehér vármegyében 
fekvő Adony mezővárosában, a ts. uradalom részéről e f. September 10-dikén 
151 öreg ártány, 55 herélt göbe, 8 südő ártány fog a többet ígérőnek eladódni.”
A disznófalkák mellett a birkatenyésztés is igen jelentős volt. Több nagy 
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kiterjedésű mezőt is a birkák legeltetésére használtak. Az eladásra kínált 
birkák hirdetésével több évtizeden keresztül találkozhatunk a korabeli 
újságokban. Így a Nemzeti Újság 1827. október 10-i számában is: „Anya 
Birkák eladása. Ts. Fehér Vármegyében helyheztetett Adonyi Uradalomban, 
1000 fzám felett való, és a tenyésztetésre alkalmatos Anya Birkák, az 
eladás végett kijeleltettek. A venni szándékozók minden tisztelettel ezzel 
meghívattatnak.” Másfél évtized múlva, 1841. június 12-én már a Pesti 
Hírlapban is hirdet a gazdaság: „Birka-eladás. Székes Fehér vármegyében 
fekvő Adony m. Városában, vagyon 1000 szám feletti, tenyésztésre alkalmas, 
jóféle, finomított öreg nős birka, és 700 kimustrált banya birka eladó.”   
A juhállomány egy-egy egyedéről nyert gyapjú keresett nyersanyaga volt 
az akkori textiliparnak. Ezért az adonyi gazdaságban is jól szervezett 
módon történt a birkák nyírása. Minden egyed nyírása egy évben egyszer 
vagy kétszer történt, és a munkafolyamat első lépése a juhok „áztatása, 
úsztatása” volt. E művelet során a gyapjukból a szenny és zsír kiázott, a 
bunda összetapadása megszűnt. Száradás után kezdődhetett a nyírás, 
akkor még kézi juhnyíró ollóval. 
A birkanyírás központja a cikolai halastó rendszer a ma „5-ös” és „1-es” 
számozással ellátott tavak között emelt gát környékén volt. A duzzasztóként 
használt töltésbe volt beépítve a birkaáztató és mosó. Az 1850 előtti 
években az „5-ös” számozású tó helyén elterülő vízterületet „Nádas tó” 
elnevezéssel találjuk a korabeli térképeken, az „1-es” tó, mint „Malom 
mocsár” szerepel. Utóbbi neve arra utal, hogy a két vízterületet elválasztó 
gátnál egy vízzel hajtott malom is működött a közeli cikolai majorságok 
kiszolgálására.
Uhlarik János már 1837 januárjában egy új birkaúsztató tervén dolgozott 
annak érdekében, hogy hatékonyabb létesítmény álljon a Zichy uradalom 
rendelkezésére. Olyan műszaki megoldáson gondolkodott, olyan terveket 
készített, hogy azokat az uradalom területén más és más helyeken is 
hasznosíthassanak. Az alapterv a Puszta Örsnél építendő úsztató terve 
volt, amelyet február 22-re véglegesen elkészített. „A beáztatott birkák 
a két mosó vályú közé állíttatnak, onnét a mosó lyuk alá bé emeltetnek 
kitisztításra a víztől, a másik munkás által a vályú másik felére kiemeltetett és 
ki eresztetett.” – olvasható a mérnök naplójában. Március 16-án egyeztetett 
gróf Zichy Györggyel a cikolai gátnál is felépítésre kerülő új birkaúsztatóról, 
és kezdődhettek a munkák.
A birkanyíró központnál, a vízrekesztő gátnál, az újabb nagy munkák 1846 
májusában kezdődtek. Növekedett az állatállomány, nagyobb úsztatóra volt 
szükség. Uhlarik az elvégzett munkákról pontos jegyzőkönyvet készített. 
Ebben rögzítette a gát megerősítésében részt vett taligások és rakodók 
nevét, és hogy ki hány napot dolgozott a föld hordásakor, tömörítésekor. 
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Steimann és Adler fakereskedőktől vette a faanyagot, amelyből Sipos 
István asztalos készítette el a zsilip tábláit. Gróf Zichy György május 23-
án tekintette meg a megerősített töltést és az új birkamosót. A későbbi 
években is rendszeresek voltak az áztató és úsztató karbantartási munkái. 
Különösen télen kellett odafigyelni, amikor a tó befagyott.  A birkanyíró 
központ további fejlesztésének eredménye az 1881-es kataszteri térképen 
is jól látható. Két hatalmas juh hodály, mellettük egy-egy ásott kút, és a 
gát közelében egy lakóház látható. Itt lakott a tógazda, akitől Uhlarik több 
alkalommal libát vásárolt. Mára már minden eltűnt örökre, csak a régi 
térképek emlékeztetnek az egykori fontos gazdasági központra. 
Az adonyi uradalom legnagyobb fejlesztése – mint írták egykor a major 
nevét – „Al Cikola” létesítése volt. Amikor az 1780-as években az I. katonai 
felmérők bejárták a területet, még csak legelőt jeleztek a ma is nagyon szép 
völgyben és környékén. Csak egy nagy kutat találtak, amelyet több mint 
250 éves használat után néhány éve temettek be. Az 1800-as évek elejétől 
megindult építkezések eredménye, hogy 1837-ben már komoly gazdasági 
központtá lépett elő az új majorság. Lakóházak, birka-, tehén- és lóistállók, 
sertésólak, magtárak és a közelben egy nagy pince is készen volt már. A 
pince maradványát 2016-ban Hetyei Gáborral és Kovács Danival mi is 
megtekintettük, és egy ott talált „Z” monogramos tégla is arra utalt, hogy 
építéséhez gróf Zichy János téglagyárából hozták az anyagot. A majorság 
folyamatos ellenőrzés alatt állt, mert gróf Zichy György rendszeresen eljött 
a lángi kastélyból, és felügyelte az ott folyó munkákat. Uhlarik feljegyzi, 
hogy 1841-ben már cséplőgép is működött a majorban, és Szabolcs 
pusztán is! 1846 őszén készült el a cikolai uradalmi munkásokat felügyelő 
ispán lak, a hozzá tartozó tehénistálló és „baromfiság”. Elképzelhető, hogy 
az „ispán lakot” alakították át a későbbi évtizedekben „Kastéllyá”, és ez 
volt az az épület, amelyet 1945-ig „Kastély”-ként emlegettek az ott lakók. 
A szépen fejlődő Al Cikolán 1847. augusztus 8-án fontos esemény történt: 
akkor állítottak fel egy központi keresztet, és ünnepélyesen megáldották.
Adony mezővárosában az uradalomnak igen fontos gazdasági központja 
volt a mai Kossuth Lajos utca és Árpád utca Duna felőli vége által 
közrefogott terület. Az 1700-as évek második felében itt épült fel az 
urasági lovarda, gyönyörű cseh süveges boltozattal. Itt tartották a kancákat, 
a tenyészállatokat. Az épület ma már lakóházként van használatban, 
teljesen átalakítva. A nemes és gyönyörű lovak árverése mindig a grófok 
jelenlétében történt, ők felügyelték annak lefolyását. Igen nagy híre volt 
a ménesnek, megbecsült lovászokkal. Uhlarik János 1858-ban készített 
térképén is bejelölésre került a lovak járatására kijelölt terület, amely 
a Nagytemető mögött volt. Ott volt a „lovagda”. Az egyik ló árverésről 
tudósító újsághírben ez olvasható: „Óhajtjuk, az új ménes urának, hogy a 
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fáradozásait épp oly szép siker kövesse, mint a minő jó hírnek a Zichy lovak 
mindig örvendettek.” A lovarda tiszta és bőséges vízzel való ellátása Uhlarik 
számára is kiemelt feladat volt, mert a kutat folyamatosan karban kellett 
tartani. Az egykor nagy becsben tartott kút betemetett maradványa, felső 
pereme még ma is látható.
Itt, a Duna-parti gazdasági központban építették meg 1840-ben a 
Szeszgyárat, amelyet későbbiekben Pálinkaházként is emlegettek. Uhlarik 
János nagyszerű tervei alapján a nagy udvar nyugati oldalában építettek 
fel. Olyan sikeres tervek készültek, és olyan jól üzemelt a gyár, hogy a 
Zichy-grófok a terveket felhasználva uradalmuk több településén is ilyen 
pálinkaházat építettek. Azért néha akadtak problémák, mint 1852. január 
9-én, amelyet a mérnök feljegyzett naplójába is: „Pálinka házban 70 akó 
égetni való levesek el folytak a két fenék deszka ketté tört.” Az udvar déli 
oldalán még az 1700-as évek második felében egy hosszú lakóház épült 
az uradalmi kiszolgáló személyzet számára. Ma jelentősen átalakítva 
üzletként van használatban.   
A kalászos termések tárolására szolgált a mai Damjanich utca elején álló 
magtár. 1851 májusában már annyira elöregedett a zsindelyfedés, hogy 
Uhlariknak intézkedni kellett a javításról. A földvári Gölse nevű cserepezőt 
bízta meg ezzel a feladattal, aki nagy szakmai tudással rendelkezett, és a 
„cserepes födözést” augusztus végére elvégezte. 
A naplók oldalai egy jól működő uradalmi gazdaságba adnak betekintést. 
Most csak néhány területre „tekintettünk rá”, amelyek nagy része már a 
múlté, hiszen minden eltűnt vagy megváltozott, már csak a sárguló oldalak 
tudósítanak róluk.  

Rózsafi János   
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Június

Fotó:Boldog József
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

1817 19 20 21 22

16

23

24 25 26 27 28 29

Tünde
Kund

Norbert
Cintia

Norman

Villő

Gyárfás,
Zóra

János
Pál

László Levente
Irén

Péter
Pál

Pál

Rafael,
Dina,
Polett

Alajos,
Leila,

Alojzia

Paulina Zoltán,
Édua

Iván Vilmos
Maxim

Antal
Anett

Vazul
Herta

Jolán
Viola

Violetta

Jusztin
Arany

Tina

Laura,
Alida

Arnold,
Levente

Róbert
Roberta

Robin

Medárd
Zarád

Félix
Zaránd

Pünkösd

Margit
Gréta

Pünkösd

Barnabás
Barna

Kármen
Anita

Klotild
Kevin

Bulcsú Fatime
Ferdinánd
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 Programok

Június 1. szombat: Óvodai ballagás
Helyszín: Adonyi Hóvirág Óvoda

Június 2. vasárnap:  Gyermeknap
Helyszín: KKKK

Június 22. szombat: 

Iskolai ballagás:
Helyszín: KKKK

Nagy Koccintás:
Helyszín: Szőlőhegy, Rác- hegy

Nyári Tejút a park fái fölött.
Foto: Rosenberg Róbert

Vasárnap
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Csillagok az adonyi égen
Herkules, az Északi Korona és az Ökörhajcsár

Herkules az északi égbolt jellegzetes csillagképe. Herkules, aki Zeusz fia 
volt, egy dührohamában megölte feleségét és gyermekeit és e tette miatt 
apja tizenkét próbatétellel büntette. Az egyik feladata az volt, hogy szerezze 
meg az aranyalmákat a nimfák kertjéből, amit egy sárkány őrzött. Herkules 
megölte a sárkányt, ez a jelenet került fel a görög mitológia alapján az 
égboltra. 
A Herkules csillagkép könnyen felismerhető központi trapéz alakban 
elhelyezkedő négy fényes csillagával. A csillagkép területén található két 
szép gömbhalmaz, az M92 és az M13 jelű. Gömbhalmaz csillagok gömb 
alakú csoportja, amely pár ezertől több millióig tartalmazhat csillagokat, 
meglehetősen kis átmérőjű területen. Az M13-at Herkules halmazként 
is emlegetik a csillagkép alapján, melyben található. Tiszta, Hold nélküli 
éjszakákon szabad szemmel is láthatjuk, de távcsőben igazán szép látványt 
nyújt.
A Herkulestől jobbra található az Északi Korona nevű csillagkép, 
sarlószerűen elhelyezkedő fényes csillagaival. A korona ékköve az Alphekka 
nevű fényes fehér csillag.
A Herkulestől jobbra helyezkedik el az Ökörhajcsár csillagkép fényes 
főcsillagával az Arcturus-szal. A magyar csillagmonda szerint az 
Ökörhajcsár hajtotta a Göncölszekér ökreit. Több hozzáfűződő legenda 
közül az egyik szerint az Ökörhajcsár találta fel a szántást. Egy másik 
legenda szerint medvetáncoltató, mert táncra perdítette a Nagy Medvét. 
Az Arcturus a Földről látható égbolt negyedik legfényesebb csillaga, de az 
számunkra a Szíriusz után a második legfényesebb csillag, mert Canopus 
és az Alfa Centauri ugyan fényesebbek az Arcturusnál, de tőlünk sosem 
láthatók, mert a déli égbolt csillagai. Az Arcturus narancssárga óriáscsillag 
és fejlődésének vörös óriás stádiumában van. Az Ökörhajcsár csillagkép 
fényesebb csillagai közül megemlítendő még az Izar nevű, ami azért 
különleges, mert már kis távcsövekben a narancssárga főcsillag mellett 
látható a kék színű kísérő. Korábbi megfigyelők a szép látványtól indíttatva 
a százszorszép nevet adták a párosnak.
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2019 júniusában látható égi jelenségek:

Június 4.
Napnyugta után a Merkúr és a Hold szoros együttállása figyelhető meg 
nyugaton.
Június 5.
Napnyugta után a Mars és a Hold szoros együttállása figyelhető meg 
nyugaton.
Június 16.
Hold és a Jupiter szoros együttállása figyelhető meg a holdkelte után.
Június 18.
Mars és Merkúr igen szoros együttállása figyelhető meg napnyugta után.
Június 19.
Szaturnusz és a Hold szoros együttállása figyelhető meg holdnyugta előtt.
Június 27.
Éjszaka a Bootidák meteorraj maximuma figyelhető meg.

Rosenberg Róbert

Júniusi égkép.
Stellárium
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SK – Harisnyavirág
Kézzel készült harisnyavirág III.

Most folytassuk az előző hónapban megkezdett harisnyaliliom 
összeállítását! A munkafolyamatokat továbbra is Németh Károlynétól és 
Németh Krisztinától tudjuk meg.
Elkészültek tehát a szirmok, állítsuk össze a virágot!
1. Kezünkbe vesszük a bibét, az lesz a közepe, hozzáfogunk egy 
szirmot, és cérnával körbetekerjük az aljánál őket, hogy szét ne csússzanak. 
Ha ez megvan, jöhet a következő szirom. A bibe köré rakjuk a szirmokat 
úgy, hogy virágformát kapjunk. A szirmokat egyesével rakjuk a bibe köré, 
minden szirmot cérnával rögzítünk.
2. Ha ezzel megvagyunk, fogjuk a szártakarót, és a szirmok tövétől a 
drótot körbetekerjük a szártakaróval folyamatosan lefelé haladva. 
3. Elkészült a virág, feltesszük a szárra. A szár lehet vastag drót, de 
lehet kapni szár drótot. A szár végére helyezzük a virágot és szártakaróval 
rögzítjük, fentről lefelé haladva tekerjük rá a szártakarót.
4. Ha szeretnénk rá levelet, készítsünk hozzá a fent leírtak szerint, 
majd azokat is rögzítsük a szárhoz. 
5. Legvégén a szirmokat óvatosan kihajtjuk liliomformára alakítva.
6. Ezzel el is készült egy szál liliom.
7. Ha cserépbe szeretnénk rakni a virágot, akkor a cserepet többféle 
módszerrel lehet előkészíteni:
- purhabbal kifújni
- hungarocellel kibélelni
Ha kitöltöttük az általunk választott módszerrel a cserepet, közepébe 
beleszúrjuk az elkészített virágot. A cserép tetejét díszíthetjük kaviccsal, 
műmohával. A kavicsot ragasztópisztollyal, a műmohát tapétaragasztóval 
rögzítjük. Ha valaki alaposabban szeretné elsajátítani a készítés fortélyait 
,szívesen segítenek, illetve bármilyen virágot, csokrot elkészítenek, legyen 
az születésnap, névnap vagy akár esküvő vagy ballagás, vagy csak ha 
szeretne egy szép lakásdíszt valaki.  Fotók: Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterületi elnevezés az M6-os és a 6-os út között.
2. fősor: Ősi aratóeszköz.
3. fősor: A kombájn is ilyen eszköz.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Eizenberger János, az örökifjú táncos

Eizenberger János, Adonyban született, és 62 éve Adonyban is 
él, a DRV Zrt-nél dolgozik. 2002 óta megszakítás nélkül tagja 
a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, és megalakulása óta 
tagja az Adonyi Néptánccsoportoknak.
Eizenberger Jánost (EJ) Pletser Edit (PE) faggatta múltról, 
táncról és egyebekről (fénykép: Facebook):

PE: Az interjúalanyok kiválasztása során és jelen esetben is igen 
sok szempontot vettek figyelembe a szerkesztők, de ez esetben a 
leginkább befolyásoló tényező az volt, hogy a mai napig aktív tagja 
legyen mindkét Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár által 
működtetett néptánccsoportnak. Remélem sikerült megtalálni azt az 
embert?
EJ: Igen, a jelenleg működő magyar és a német hagyományokat ápoló 
néptánccsoportnak is tagja vagyok. 
PE: Mióta táncolsz?
EJ: 1974-ben Wünsch László koreográfus vezetésével indult az Ifjúsági Klub, 
és az akkor végzett tánctanfolyam hallgatóiból verbuválódott együttesben 
kezdtem én is a táncos pályafutásomat 18 évesen. 
PE: Mi motivált 18 éves fiatalként arra, hogy táncolj? 
EJ: A tánc egy szörnyen érdekes dolog, mert amikor 14-15 éves vagy, akkor 
egy kicsit ciki; kinevetnek a többiek. 
Megmondom neked őszintén, hogy egy esküvőn az osztálytársamat nem 
tudtam megtáncoltatni, és ez már akkor is zavart. Arra lettem figyelmes, 
hogy kellemetlenül érzem magam, hogy csak ott ülök. Akik tudtak táncolni, 
sokkal könnyebben ismerkedtek. 
Aztán elkerültem ipariba, és akkor jött a néptánc és ezzel a bátorság, 
hogy felkérjek lányokat táncolni. Szörnyen jó érzés volt, hogy oda tudtam 
menni, és fel tudtam kérni a lányt táncolni. Így sokkal könnyebben ment az 
ismerkedés. A többi fiú csak ült és nem tudták, hogyan ismerkedjenek. Ezt 
követően sokat hívtak koszorúslány kísérőnek, mert tudták, hogy szeretek 
mulatni, szeretek táncolni.
Így kerültem a tánc közelébe és meg kell, hogy mondjam, cseppet sem 
bánom.
PE: Megszakítás nélkül 44 éve táncolsz?
EJ: Nem. Volt pár, talán 4 év kihagyás. Mikor megházasodtam, leköltöztünk 
Dunaújvárosba, építkezés, vállalkozás indítása. Ennek ellenére részt 
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vettem a csoport életében, táborban voltam, fellépéseken követtem őket, 
csak a próbákon nem tudtam részt venni.

Fotó: Králl Gabriella archívuma

PE: Ki kezdeményezte a csoport alakulását?
EJ: Wünsch László, Laci bácsi kezdte el szervezni, hogy legyen itt is 
egy tánccsoport, és Farkas Józsi segített neki. Farkas Józsi a KISZ-ben 
forgolódott, így könnyen tudott fiatalokat hívni, hogy próbálják meg. Aztán 
ott is ragadtunk.
A legelső próbánk 1973 decemberében volt, ez csak olyan próbálkozás volt. 
Az első fellépésünkön 1974. március 15-én a Ványai csárdást adtuk elő. 
PE: A zenét ki vitte, vagy zenekar volt?
EJ: Az első időszakban Laci bácsi hozta magnóról a zenét, és utána jött az 
ercsibeli halászcsárdának a zenekara. Először még magnóról ment, vagy 
Laci bácsi dúdolta. Aztán már folyamatosan volt zenekar. Pl. a Lang Józsi 
bácsi, vagy a Pletser Jani bácsi köré szerveződött fúvószenekarok. Teljesen 
más élőzenére fellépni, mint magnóra. Valahogy az mindig nagyobb siker. 
PE: Végigkísérte Laci bácsi a csoportot, amíg nyugdíjba nem ment?
EJ: Igen, végig. Laci bácsi koreografált minket. 
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PE: A fellépéseket ki szervezte?
EJ: Akkor ezek szövetkezeti néptánc együttesek voltak. A DUNSZÖV ÁFÉSZ 
szponzorálta Adonyt és Mezőfalvát. Így tudott működni a csoport. 1976-
ban voltunk minősítésen Szentendrén, ahol ezüst minősítésben a harmadik 
helyezést kaptuk. Ezeken a minősítéseken való részvétel belső igényként 
jelentkezett a csoport és a fenntartók részéről. 
PE: Hány fős volt ekkor a tánccsoport?
EJ: 14-15 pár, 30 fős. 1975 őszén jött Pájer Gyuri bácsi, és kezdte tanítani 
az adonyi polkát a sváb gyökereket felelevenítve. Próbáltuk a rác és 
tót hagyományokat is feleleveníteni, de az nem sikerült. A sváb viszont 
igen, pláne miután kiegészült a csoport egy fúvószenekarral. Az akkori 
tűzoltózenekar magja, Lang Józsi bácsi, a fia, egy pesti zenész és a Stájra 
Imre bácsi zenélt nekünk. 
Pájer Gyuri bácsi és Steiger Julis néni tanította be az adonyi polkát. Úgy 
mentünk minősítőre, hogy vittünk egy magyar táncot, a hegyaljait, és 
az adonyi polkát. Hatalmas siker volt. Több generációt mutattunk be a 
színpadon, és ez akkoriban még újdonságnak számított. Bezárult a kör, 
és mikor kinyílt, ott voltak Gyuri bácsiék, és mindenki csak nézett, hogy 
hogyan kerültek oda. Hatalmas siker volt. Nagyon szerettünk együtt lenni, 
ami persze még most is tart. 
1984-ben volt egy Adonyt bemutató tv-s kisfilmünk, ahol két tánccal 
szerepeltünk (mondja ezt nagy büszkeséggel).
PE: A külföldi kapcsolatok hogy alakultak ki?
EJ: A 1986-tól kezdődtek a külföldi kapcsolatok. Ekkor mentünk 
Franciaországba egy néptánc fesztiválra. Minket Hetyei Jani bácsi 
közbenjárására szponzorált a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa 
(TOT). A német utakon is ők szponzoráltak. 
PE: Volt akkor már arany minősítésetek?
EJ: Igen, nem néptáncban, hanem hagyományőrzésben. A sváb 
hagyományokra kaptunk arany minősítést, és így tudtunk kimenni. 
PE: Viszonylag hosszú idő telt el a megalakulás és az első külföldi út 
között.
EJ: Nagy szervezést igényelt akkoriban a külföldi út egy ilyen csoportnak. 
Amikor megalakult a testvérvárosi kapcsolat, akkor már könnyebben ment. 
Ott oda-vissza vendégfogadás volt. Sőt, van, aki oda is nősült.  
PE: Ezt akár vehetjük jellemzőnek is, hogy a táncosok ebből a körből 
választottak, találtak párra, hiszen többen is vannak így. 
EJ: Igen. Kinyílik a világ a fellépések, utazások kapcsán. Van a táncnak egy 
különleges csapat- és közösségépítő ereje. A tánctáborok is úgy jöttek létre, 
hogy Laci bácsi szerette volna, ha a csoportjaiból egy nagy család lesz. Úgy 
tűnik, hogy sikerült is, mert az első tábor 1974-ben került megrendezésre, 
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és a mai napig minden évben megrendezzük. Mindenki akarja és várja. Ez 
a tábor egy jutalom volt mindenki számára. Ha valamelyik csoport nem 
viselkedett megfelelően, a következő táborból kizárták, és ezt büntetésnek 
élték meg. Nem járt el az idő a táctáborok felett, mert van, hogy három 
generáció is képviselteti magát. Vannak, akik gyerekekkel, unokákkal 
jönnek. 
PE: Hogy látod a tánc jövőjét Adonyban?
EJ: A tánc esetében egy kicsit beleragadtunk a bokrétás időszakba. A 
2000-es évek elején Iker Józsefné Györgyi koreográfus vette át a magyar 
csoport irányítását, aki új színt hozott a csoport életébe, új táncokkal, 
koreográfiákkal. Több mint 10 évig vezette a magyar csoportot. Az ő 
vezetése alatt rengeteget fejlődtek. Majd Györgyi távozása után Végső 
Miklós koreográfus lett a vezető. 
A német csoport 1988-ban alakult újjá Helmut Heil segítségével. Majd 
Helmut távozása után Zaka-Csikos Csilla vette át. Csilla sajnos egy idő után 
nem tudta folytatni, ezért a Simon István, később Venczel József és az ő 
halála után ismét Simon István koreografálta a csoportot, és mindeközben 
folyamatosan vezette a német gyermek tánccsoportot is. 
A jövőbe tekintve szeretném, ha a két csoport átjárható lenne a táncosok 
számára. Legyen meg az összhang a két csoport között, és egyik csoport 
erősítse a másikat. Én szeretnék nagyon sokáig táncolni, amíg erőm bírja, és 
a visszajelzések is azt igazolják, hogy a társaim is szeretnék, ha maradnék. 
Azt, hogy 44 évig táncolhattam, nagyon köszönöm a családnak, 
gyerekeimnek.
Egy óriási dolog, hogy mindenhol van az embernek ismerőse, bármerre 
sodorja az élet. Biztos, hogy talál ismerősöket és közös témát is a tánc 
kapcsán. És ami nagyon szimpatikus a táncos társadalomban, hogy 
egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott társadalom. Nincs rendbontás, 
mulatozás van. Ha egy országot be akarsz mutatni, akkor ott kultúra van 
és tánc van. 
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A történelem szele – Sok éve történt
Családi söröskancsónk története

Nagyszüleim szobájában gyerekként 
sokszor megcsodáltam ezt a kancsót. 
Nagymama ugyan már virágot tartott 
benne, de érdekes mintájával, akkor 
még idegen szövegével felkeltette 
az érdeklődésemet. Gyakran álltam 
meg előtte megcsodálva gazdag 
mintázatát. Akkor még nem tudtam, 
mire is használták régen ezt a csodát. 
Nagymamámat Miszlovits Máriának 
hívták, és édesapja neve a korsó tetejébe 
volt vésve: Josef Miszlovits. Gyakran 
hallottam aztán, hogy dédapám ezzel 
a korsóval járt sörözni. Mindenkinek 
megvolt a saját korsója. Nehéz, színes, 
gazdagon díszített kerámiakorsó, 
számozott talppal, fedele fémből készült. 
A fedele a nyitást segítő szárnyas lényt 
mintáz. Felmerült bennem a kérdés, 

most, hogy újra elővettem. Miért is készítették ilyen vastag falúnak? Kis 
nyomozás után a következőket sikerült kiderítenem.
Azért olyan vastag falúak, hogy idő előtt ne melegedjen át bennük a habos 
nedű. Mert a langyos sörnél kevés kiábrándítóbb dolog létezik. Sok azért 
kapott kupakot, hogy az italban lévő szén-dioxid ne illanjon el belőle, illetve 
a sörkertben, fák árnyékában fogyasztott sörbe se hulljon levél vagy bármi 
más szennyeződés. A korsók művészi módon készültek. Ezt bizonyítja 
a mi tulajdonunkban levő is. Van olyan, amelyiket vadászjelenet díszít, a 
sómázas korsókon a vendéglőben, a konyhában, az asztalnál s a kertben 
mulatozók jelennek meg.
Hogy végül is a miénk honnan származik, azt sajnos nem tudtam kideríteni. 
A felirat német nyelvű: „Macht nie lebens müd” nagyon szó szerinti 
fordításban: „Nem teszi az életet fáradttá” és „Bier und frohes Lied” Sör és 
boldog dal. A kép is erre utal: egy zenész játszik a kedvesének.
Az biztos, hogy nagyszüleim emlékeiben mindig úgy élt dédapám, hogy 
jóban volt a svábokkal, nem volt köztük vita. Valószínű, hogy a sör szeretete 
is összehozta a két népcsoportot.

Trautmann-né Mészáros Melinda
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Adonyban született - Adonyban történt
Dr. Benedek Árpádné: Anna kisasszony története

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!” – köszöntöttük csöppnyi elfogódottsággal 
a magas, szikár, sötétruhás hölgyet, aki fel-feltűnt az utcán, alacsonyabb, 
gömbölydedebb társalkodónője kíséretében még az én apróbb 
gyerekkoromban is. Az akkor már vak Lívia grófnő visszaköszönve 
odafordult ilyenkor a szintén fekete ruhás Anna kisasszonyhoz, hogy 
megkérdezze tőle, kinek a gyereke köszönt nekik. Az elfogódottság nem 
a magas származásnak szólt – azt fel sem fogtuk még akkorka korunkban 
–, hanem annak a tiszteletet parancsoló megjelenésnek, méltóságnak, 
ami sanyarú, nyomorúságos helyzete ellenére a grófnőből még akkor is 
sugárzott. Emlékezetem szerint valahol a Kossuth Lajos utcában, egy kis 
szobában húzta meg magát, hű támasza, Anna kisasszony társaságában. 
Bár az már nem személyes emlékem, csak felnőttek elbeszéléséből tudom, 
hogy én még produkáltam magam pici gyerekként Lívia grófnő előtt. 
„Bukfencezzek neked?” – kérdeztem állítólag, mire ő nevetve mondta: 
„Második Müller Sári!” Nagymamám, Bálint Lajosné, Müller Sarolta volt. 
Ez egy nagyanyáméknál tett látogatása alkalmával történt, nem sokkal a 
háború után. Aztán a grófnő küldött egy kocsi fát nagyanyáméknak, hogy 
ne dideregjenek a rájuk bízott kicsi gyerekekkel. Ez is egy példa csak Lívia 
grófnő demokratikus érzületére. Az igazsághoz tartozik, hogy – még a 
háború előtt – a grófnő nagyanyámat bízta meg a falubeli műsoros estek 
szervezésével, lebonyolításával, amely tevékenységben ő maga személyesen 
is részt vett. Nagyi ráadásul remekül tudta utánozni, parodizálni a grófnőt, 
aki ezen állítólag igen jól szórakozott.
Lívia grófnő nagylelkűségének természetesen nem én voltam az egyetlen 
kedvezményezettje. Amíg módjában állt – még kastélylakó korában 
–, gondoskodott róla, hogy az uradalomban minden gyerek kapjon 
rendszeresen tejet. A nagyanyám nekem úgy mesélte, hogy karácsonykor 
a gyerekek meg voltak hívva a kastélyba, ahol a nagy karácsonyfa alatt 
ajándékcsomagokat is kaptak. „Dicsértessékkel” egyébként a pap bácsikon 
kívül csak a grófnőnek és Anna kisasszonynak köszöntünk. Más felnőttnek 
a „kezit csókolom” járt. Ebből kopott le először a „t”, és lett „kezicsókolom”, 
végül pedig a „csókolom”.
Akadnak valószínűleg, akik nálam is idősebbek lévén, talán még emlékeznek, 
én a saját verziómat mondom el Anna kisasszony adonyi pályafutásának 
megrendítő befejeződéséről. Nem tudom, miből élhetett szegény, miután 
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a grófnőt túlélve teljesen magára maradt. Hiszen már a grófnő is miből? 
Talán külföldi, családi adományokból.
Jellegzetes figurája volt a falunak Tóni, a vécépucoló. A vécépucolásnál 
nem angol WC-re kell gondolni természetesen. Tóni elviselhetetlen bűzt 
árasztva, hosszú rúdra erősített, ütött-kopott edényeivel járta a falut, 
és meregette ki a megtelt vécégödrök tartalmát, miközben a háziak, ha 
tehették, nem tartózkodtak a közelben. A munkát csak alkoholtól leterített 
állapotban lehetett végezni, képzelhető a tekintélynek az a legalsó foka, 
ahol a kibírhatatlan emberi ürülékbűz mellett még állandó részegségben 
leledzés is Tónit elhelyezte. „Megjött a Tóni, Vécét pucolni!” – kiáltásokkal, 
csúfoldódó gyerekhaddal a sarkában anyám hívására nálunk is megjelent 
egyszer. Ki lehetett Tóni eredetileg? Ki tudja… És Anna kisasszony a 
vécépucoló karján botorkálva hagyta el a falut, hogy valami szegényház 
félében fejezze be nyomorúságba fulladt, senki emlékezetében nem őrzött, 
egyszeri életét. 

Kézdi Kovács László: Mocsaras táj vadkacsával
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Az adonyi Zichy-uradalom helyzete a 
Zichy-birodalmon belül 1897-ben

A korábbi fejezetekben már láttuk, hogy hogyan épült ki a Zichy-birodalom 
Magyarországon, és hogyan lett a gazdálkodása meghatározó egyes 
települések életében. Ahhoz azonban, hogy igazából el tudjuk helyezni 
Zichy Nándor grófot, illetve az adonyi uradalmat a Zichyk által tulajdonolt 
birtoktérképen, kissé ki kell tekinteni Adony határain túlra is. Ehhez 
nagy segítségünkre van „A magyar korona országainak mezőgazdasági 
statisztikája” című kiadvány I-II. kötete (Budapest, 1897.). E kiadvány 
gazdacímtárában kerül felsorolásra az akkori Magyarország összes nagyobb 
gazdájának neve, birtokának mérete művelési ágak szerint, a nagytestű 
állatok állománya, az egyes birtokokhoz tartozó géppark, eszközpark, sőt 
a foglalkoztatotti létszám is. Jelen cikk adatai e kiadványból származnak.
Az alapító Zichy Pál (XVII. század), majd fia, Zichy István gróf időszaka 
óta sok változáson ment keresztül a Zichy-birodalom, azonban lényeges 
területváltozás a XVIII. század közepe óta nem következett be. Az 
öröklések révén osztódott, de csaknem mindig figyelemmel voltak arra, 
hogy a királyi kötelezést betartva (azaz férfiágon öröklődött a föld) a 
területek ne kerüljenek ki a tágabban értelmezett család birtokai közül. 
(Tudomásom szerint erre egy lényeges birtokközpont esetében volt példa: 
Óbuda birtokosa a férfiág kihalását követően 1766-ban életjáradék fejében 
visszaadta a koronának az uradalmat.)
A Zichy-család birtokközpontjai Palotán (Veszprém megye), 
Nagyvázsonyban (Veszprém megye), Adonyban (Fejér megye), 
Lébényszentmiklóson (Moson megye), Divényben (Nógrád megye), 
Komáromban (Komárom megye), Óbudán voltak. A központokhoz csak 
némileg igazodtak a családi öröklés miatt kialakult ágak: például a család 
adonyi ága már nem birtokolt a XIX. században területet, és nálunk a lángi 
ág vette tulajdonba Adony földjeit. 
Az aprózódás alól kivételt képezett a Nógrád megyei terület, melyet Zichy 
István hitbizományi területté, majd később seniorátussá alakított. A 
hitbizomány el nem idegeníthető, meghatározott öröklési rendnek alávetett 
vagyon. Öröklési rendjét nem az általános szabályok (akkoriban az ősiség 
törvénye), hanem a hitbizományt alapító határozta meg. A seniorátus pedig 
maga az öröklési rend, mely szerint az öröklésben mindig az alapítótól 
leszármazó fiú utódok közül a korban legidősebb következik, tekintet 
nélkül arra, hogy melyik ághoz tartozik. Így tehát a divényi központhoz 
tartozó birtokot nem a korábbi tulajdonos leszármazottja örökölte, hanem 
mindig a legidősebb férfi Zichy gróf, a senior.
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1897-ben a statisztika 26 különböző néven, plusz 1 hitbizományi 
kezelésben tartott nyilván földbirtokot a magyar korona területén 
(Magyarország, Felvidék, Délvidék, Erdély). A Zichy-családok tulajdonában 
megközelítőleg 195 ezer hektár volt. Ez a terület a mai Fejér megyei művelt 
terület 55%-a1. Nagyobb erdő és legelő terület volt a Zichyk tulajdonában, 
mint a mai megyei erdőterület, vagy legelőterület! (Az ország legnagyobb 
földbirtokosa herceg Esterházy Miklós volt akkoriban 288 ezer hektárral2.)
Nagy-Magyarország minden tájékán voltak birtokaik, azonban jellemzően 

a szántó és legelő művelés alatt lévő területeik a mai Dunántúlon, és 
nagy részben a Szlovákiához tartozó nógrádi térségben voltak a család 
tulajdonában. A következő saját szerkesztésű térkép mutatja be a Zichy- 
uradalom kiterjedését az akkori Magyarország területén.(A térképen nem 
került bemutatásra az erdőterület: ezek elsősorban Biharban, Nógrádban, 
kisebb részben Somogyban, Abaúj-Tornában, Gömörben határozták meg a 
művelést.)

Az erdőterületek nélküli uradalmakra tekintve kitűnik, hogy a legnagyobb 
birtoktest Fejér megyében állt rendelkezésre a családnak: a szántó 43%-a, 
a rétek, legelők 40%-a ebben a vármegyében található. Fejér vármegyében 
1  Fejér megye számokban, KSH 2013. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/
mesz/07_fe.pdf
2  Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, (Budapest, 2010.)
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az egyik legnagyobb területtel rendelkező földterületet birtokolják: a 
szántó 14%-a, a rétek, legelők 21%-a a Zichyk tulajdonában volt. Itt volt 
tulajdonos Zichy Nepomuk János (Nagylók), idősebb János (Nagyláng, 
Seregélyes, Tác, Mór), Guidó (Seregélyes), Jenő (Pusztaegres, Aba, Kálóz, 
Szentmihály), Pál (Nagylók), Ödön (Kálóz), Jenő (Aba), János (Tác, Mór), és 
nem utolsó sorban Nándor (Szabolcs, Pusztaegres, Sárszentmiklós, Duna-
Adony, Vajta).
Zichy Nándor gróf nagyon tudatos és fegyelmezett gazdálkodó volt: a Fejér 
megyei birtokon kívül csak Balatonfőkajáron és Zemplénben gazdálkodott. 
Valamennyi birtokát (a felmérés időpontjában legalább is) saját maga 
művelte, gazdasági erejét igyekezett nem megosztani, hanem minél inkább 
koncentrálni. Mint korábban írtam, a 26 Zichy család tulajdonolt birtokokat 
szerte az országban. Ezek közül a legnagyobb területű birtokkal a divényi 
hitbizományi seniorátus rendelkezett. Ennek összes területe 26 ezer 
hektár volt, melyből 5.272 ha volt a szántó terület. A második legnagyobb 
tulajdon gr. Zichy Ödönnél összpontosult (a 25 ezer hektárból 4.155 hektár 
szántóval). A harmadik helyre „szorult” gr. Zichy Nándor. Neki 18 ezer 
hektár volt a teljes területe, azonban a szántója 11.298 hektárt foglalt el! 



138

Ha az erdők nélküli gazdasági területet tekintjük, Nándor volt a legnagyobb 
gazdálkodó a Zichyk közül.
Mai árutermelő gazdálkodási szemlélettel nézve, Zichy Nándor birtokának 
összetétele nagyon előnyös volt. Az intenzív, a nagytáblás szántóföldi 
művelésre alkalmas terület az összes tulajdon 62%-a, de a legelők, rétek 
aránya is (melyre az extenzív, húshasznú állattenyésztést alapítani lehet) 
kedvező. A gróf erdeinek területe (valamivel több, mint 1.100 hektár) 
arányát tekintve alacsony, azonban az uradalom tüzelő és építési fa igényét 
messze kielégíthette (nem beszélve a vadászatokról). Nándor gróf komoly 
állatállománnyal rendelkezett. 1897-ben 2.784 szarvasmarha, 600 ló, 
1.941 sertés és 19.050 juh állt az istállóiban. Ekkora gazdaság igényelte – 
természetesen – a temérdek gazdasági munkást. Az általa – több településen 
– foglalkoztatott cselédek száma 975 fő volt. Ebben a létszámban nincsenek 
benne az idénymunkások.
Az uradalmának legnagyobb birtoka Szabolcson volt (6.134 ha). Birtokai 

voltak még Pusztaegresen (3.983 ha), Sárszentmiklóson (2.848 ha), 
Vajtán (1.420 ha), Balatonfőkajáron (742 ha), Mikován (477 ha) és Duna-
Adonyban (2.622 ha).
Az adonyi birtok érdekessége, hogy a művelés alól kivett területek aránya 
lényegesen magasabb, mint bárhol más uradalmakban, birtokokon. A 
kivett 449 ha terület Adony belterület lehet. Adonyban ezen felül 1.148 ha 
szántón, 18 ha kerten, 833 ha réten, legelőn és 176 ha erdőn gazdálkodott. 
134 cseléd volt állandó alkalmazásában. 501 szarvasmarhája volt 
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(Aladár pusztán), 141 ló dolgozott a majorokban, 310 sertés és 1.230 juh 
(János majorban) egészítette ki a gazdálkodást. Az adonyi uradalomban 
a lovak mellett 3 lokomobil szolgáltatta a vonóerőt. Volt járgánya, 2 
cséplőszekrénye, 8 vetőgépe, 4 rostája, 84 ekéje, trieurje, szecskavágója, 
18 boronája, 27 hengere, 60 igásszekere, és egy keskeny nyomtávú vasútja, 
mely a különböző majorokat kötötte össze Adonnyal: Lívia major, Alsó 
Cikola, Aladár major, János major, a Nyugati völgy melletti birka istállók.
Láthattuk, hogy Zichy Nándor gróf (felesége, gyermekei) a XIX. század 
végének - XX. század elejének egyik jelentős területtel és befolyással 
rendelkező agrárvállalkozója volt. Ezt még ha rövid időre is, de megfejelte, 
hogy 1911. február 7-én Zichy Nepomuk János halálával Zichy Nándorra 
szállt a senior cím, és vele együtt a divényi hitbizományi seniorátus 
vezetése. A meglévő 18 ezer hektár gazdálkodása mellé további 26 ezer 
hektár gondja zúdult az agg grófra (82. évében volt akkor). Ekkora birtok a 
legnagyobb 50 birtokos közé rangsorolta őt. Sokáig e terhet azonban nem 
kellett viselnie, mert ezen év karácsonyakor hunyt el.

Hetyei Gábor
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Mesélj fejből, kérlek!

– Manós mesét is tudsz? Ha igen, akkor olyat mesélj ma! – jött egy este a 
kérés a Nagytól. 
– De kedves manó legyen, ne gonosz manó, mert azt nem szeretem – 
egészítette ki a Középső.

Manó vacsorából Vacsora Manó
– Manók, tündérek és angyalok márpedig léteznek –

Lili és Lulu, mint minden gyerek, szerette a tündérekről, manókról, 
angyalokról szóló történeteket, de Lili, a család legnagyobb csemetéje, egy 
idő után mesélés közben egyre gyakrabban kérdezte:
– Ez igaz? Ez tényleg így van? Tényleg létezik ilyen manó? Ez a tündér igazi? 
És még sorolhatnánk a kérdéseket napestig, mert Lili is napestig tudta 
sorolni. Anya türelmesen válaszolt mindenre, de látszott, hogy meginogni 
látszódik Lili manókba, tündérekbe, angyalokba vetett hite, hiszen nem is 
olyan egyszerű mindig hinni abban, amit még soha nem láttunk. Egy este 
azonban valami furcsaság történt. 
Lili és Lulu – mint oly sok kisgyerkőc – sok mindent megettek, és persze 
rengeteg mindent nem – leginkább az általuk elfogyasztott főtt ételek köre 
volt igen szűk. Oly szűk, hogy a nagymamák a fejüket fogták, hogy mi lesz 
ezekkel a gyerekekkel? Persze Lili és Lulu nem nagyon különböztek sok-sok 
kisgyerektől – legtöbb gyerek válogatós. És a nagymamák sem különböztek 
a többi nagymamától – legtöbb nagymama fejfogós. 
Anya azért továbbra sem adta fel a reményt, hogy Lili és Lulu egyszer 
csak szinte mindent megeszik. Egyik este apró kis gyerekkézbe való 
fasírtgolyócskákat készített vacsorára. Direkt olyanokat, amik talán a 
gyerekeknek tetszhetnek. Tulajdonképpen nem fűzött nagy reményeket 
hozzá, hogy lányai és kisfia egymással tolakodva ráveti magát a falnivalóra, 
legfeljebb kisebb csodában reménykedett, és mint minden édesanya, újra 
és újra bizakodott. Egyedül az aprócska Kástonban bízott, aki szinte bármit 
megevett, hiszen legényemberke volt, és a pocakja ily módon fontos helyet 
foglalt el kicsi életében.
– Mikor aztán Lili meglátta a vacsorát, némi mérgelődés után már állt is fel 
az asztaltól, hogy valami mást kérjen – egészítette ki a történetet a Nagy.
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De ahogy Anya odaért, látta, hogy Lili tányérjáról hiányzik néhány golyócska. 
Bár Lili morcos volt a golyócskák és az éhség miatt, Anya mégis mosolyogva 
kérdezgette, hogy hogyan ízlett a fasírtgolyó. Lili persze hevesen tiltakozott, 
hogy honnan tudná, hiszen meg sem kóstolta, és különben is, biztosan nem 
finom, hiszen az illata sem jó, és az is látszik, hogy hús van benne, amit ő 
köztudottan ki sem állhat. Amúgy meg, harciaskodott tovább, kéri a másik 
vacsoráját, ahogy azt már mondta is.
– Lulu is szólt, hogy ez biztosan nem finom és nem akarja ő sem megkóstolni 
a golyókat – tette hozzá a Középső.
De mikor Anya odanézett, azt látta, hogy Lulu tányérján is kevesebb a 
mini fasírt. Értetlenkedve nézett Lilire majd Lulura, aztán újra Lilire és 
újra Lulura. Nem értette a helyzetet, de látszott, hogy a lányok sem értik, 
hogy mi történik. Egyedül Káston nem foglalkozott az egymásra pislogó 
lányokkal és Anyával, hanem inkább jóízűen falatozott az ő kék tányérjára 
kiszedett aprócska fasírtokból. Anyában egy pillanatra felmerült, hogy 
nem Káston dézsmálta-e meg lányai ennivalóját, de pillanatokon belül a 
választ is tudta, hiszen a kisfiú a kis etetőszékében ült, bekötve és jóval 
karnyújtásnál messzebb az asztaltól. A csapat tehát nézett egymásra, 
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nézett Kástonra, nézett a golyókra és várták egymástól a választ, ami egy 
pár pillanatig még nem érkezett meg. 
– Közben Lili és Lulu egyre éhesebb lett, így egyre hangosabban kérte a 
fasírtot helyettesítő… micsodát is? Mi volt Liliék kedvenc vacsorája? – szólt 
a Nagy.
Anya ugyan még mindig járatta a gondolatait az eltűnt golyócskák körül, az 
asztaltól elmenet titokban egy pillanatra még az asztal alá is bekukkantott, 
nem oda rejtőztek-e el az elkószáló falatok, de közben azért ment, hogy 
keressen olyan ételt Lilinek és Lulunak, amit biztosan megesznek, mert azt 
mégsem akarta, hogy éhesen feküdjenek le. Lili kedvence a padlizsános 
muffin volt, jól meghintve tündérkesudióval, Lulu inkább a málnamézes 
habcsókot szerette jó sok békakirály-lencsével. De az utóbbi időben a 
tündérkesufák sem teremtek túl jól, és a lencseföldek sem ontották a 
termésüket, így sokszor meg kellett elégedniük a gyerekeknek más étkekkel 
is. Lili szorosan követte Anyát, hogy a sarkában maradva siettesse a végre 
ehető vacsora elkészültét. És akkor Lili a hűtő felé menet a megpillantotta 
a konyhapulton ücsörgő és fasírtgolyót majszoló manócskát. Földbe 
gyökerezett a lába. Mozdulni sem tudott meglepetésében. Sőt, levegőt 
is alig mert venni, nehogy elijessze az eddig soha nem látott kis lényt. A 
manócska mindeközben a szabad kezével mosolyogva integetni kezdett, de 
nem szólt egy szót sem – vélhetően ismerte a szabályt: evés közben nem 
beszélünk. Lili közben kezdte összeszedni magát. Lassan elmosolyodott és 
óvatosan egy alig láthatót intett a manónak. 
– Ekkor érkezett oda Lulu, aki hatalmasat fékezett, mikor ő is meglátta a 
manót – nevetgélt a Középső.

De rosszul fékezett, így Lilinek nekiesett, akit így magával sodort, Lili pedig 
egyenesen nekizuhant a békésen és mosolygósan majszolgató kék-fehér 
ruhás manó-vendégnek. Hatalmas esés következett, hárman háromfelé 
gurultak, mint a pöttyös labdák. Miután mindenki földet ért, egymásra 
nézett Lili, Lulu és a manó, és mivel a konyha új lakója vigyorgott, mint 
egy jóllakott óvodás, a pillanatra megszeppent lányokból is kirobbant a 
nevetés.
– Anya egy pillanatra megijedt a nagy zuhanástól, de mikor látta, hogy Lili 
és Lulu kacarászik, már inkább mérgelődni kezdett – gördítette tovább a 
történetet a Nagy.
Azonban Anya nem látta a manót. Nem látta, és persze továbbra sem értette 
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az egyre több eltűnt fasírtgolyócska titkát sem. Arról ne is beszéljünk, 
hogy közben még új vacsorát is kellett varázsolnia, amire számított, de 
most hirtelen nem is tudta, mihez kapjon. De még mielőtt Anya igazán 
méregbe gurulhatott volna a konyhában egyre növekedő felfordulás miatt, 
Lili és Lulu egymás szavába vágva próbálták menteni a helyzetet. Anya 
pillanatokon belül megtudta a nagy keszekusza hangoskodásból, hogy egy 
manó ül a kövön, és ő falta fel a fasírtgolyókat. Igazi, élő, kedves kis manó. 
Az is kiderült, hogy a ház hívatlan vendége most éppen semmit sem eszik, 
mert ami nemrég még a kezében volt, az messzire repült az előbbi vicces 
gurulás közben. Anya először hitte is, meg nem is, amit a lányok mondanak, 
de végül annyira győzködte őt Lili és Lulu, hogy kénytelen volt belátni, 
akár még igazuk is lehet. Ha ő nem is látja, attól még lehetséges, hogy egy 
éhes manócska szállta meg a konyhát, hiszen az eltűnt fasírtgolyók ezt a 
történetet támasztják alá – sokkal valószínűbb még ez is annál, mint hogy 
az ő saját lányai habzsolták volna be a rengeteg apró fasírtot. Miközben 
Anya Lilivel és Luluval beszélt, a kis manó odasettenkedett újra a fasírtos 
tálhoz, és kaján mosollyal elvett még három golyócskát. 
– Amikor pedig Lili újra odapillantott, a kis manó mosolyogva felé nyújtotta 
az egyik golyócskát – mesélte a Nagy.
Lili ezen annyira meglepődött, hogy a fasírtot elvette, és megbűvölten 
nézve vendégüket beleharapott a kezében lévő golyócskába. Egy pillanat 
alatt történt minden. Ugyanúgy, ahogy a következő pillanatban ez 
megismétlődött Luluval is. Anya egyik ámulatból a másikba esett. Manó. 
Fasírtot kóstoló Lili és Lulu. Ráadásul az új íz – hogy, hogy nem – annyira 
megtetszett a manót látó lányoknak, hogy pár pillanat múlva már egymaguk 
vették ki a következő golyócskákat a tálból, és pusztították el egyiket a 
másik után. A lányok vigyorogtak, Anya nevetett, a manó örömében tapsolt, 
majd kezében egy újabb golyócskával – volt, nincs – egy szempillantás alatt 
lelkesen integetve eltűnt.

– Lili aznap este alig tudott elaludni. Állandóan a manót emlegette – mondta 
a Nagy.
Eszébe jutottak az addig soha nem látott tündérek és angyalok, a gondolatai 
körülöttük kószáltak. Elalvás előtt még Anya füléhez hajolt:
– Most már tudom, hogy léteznek. Manók is, tündérek is, és angyalok is – 
suttogta a Nagy.
Attól fogva könnyebben ment az új ételek kóstolása. Csak emlegetni kellett 
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Vacsora Manót, és máris könnyebben kerültek a kicsi szájakhoz a falatok. 
És ha mégsem akarózott valamit nagyon megenni, előbb-utóbb Vacsora 
Manó – bár néha már álmosan, kócosan, de mindig huncut mosollyal a szája 
szegletében – megjelent. Mókás noszogatással segített Lilinek és Lulunak 
összeszedni elegendő bátorságot ahhoz, hogy megkóstolják az idegen 
falatokat, még ha ehhez arra is volt szükség, hogy előtte pukkadásig tömje 
a saját szépen kerekedő pocakját. Nem lesz minden egy csapásra kedvenc, 
de legalább már ismerik az ízeiket, és tudják, hogy mire mondják: „Nem 
szeretem.” 
– Anya közben annyira megszerette Vacsora Manót, hogy egyszer azt 
is kiáltotta, amikor Lili és Lulu semmiképpen sem akarta megkóstolni a 
mákos gubát: – Vacsora Manó, siess már, gyere, segíts nekem! – nevetgélt 
a Középső.
Azon az estén Lili és Lulu nagy kacagására – hiszen Anya olyan viccesen 
könyörgött a manó mihamarabbi felbukkanásáért – Vacsora Manó 
nevetve megjelent, és lopva megölelgette a lányokat. Anya derekát is jól 
megszorongatta, kis buksiját a kezébe hajtotta, mert nagyon megszerette 
őt is. A lókötők huncutul nevetgéltek ezen a titkos ölelésen – amiről Anya 
ismét csak nem tudott semmit, hiszen továbbra sem látta a vendéget - a 
manó pedig már tette is a dolgát, amivel Manóország vezetője megbízta 
őt. Hát persze, hogy kiderült, hogy a világ egyik legfinomabb étele a mákos 
guba, és nagy hiba volt korábban olyan galádul és kitartóan tiltakozni 
ellene.
– Hú de ennék egy kis mákos gubát, anya! Csinálsz nekünk holnap ebédre? 
Ugye csinálsz? – kérlelt a Középső mielőtt álomba szenderült.

Illusztráció: Stanczelné Nagy Piroska



147

Július

Fotó: Boldog József
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Nagy Göncöl az adonyi kikötőnél álló Nepomuki Szent János szobor mellett.
Fotó: Rosenberg Róbert

Vasárnap
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Csillagok az adonyi égen
Hattyú, a Lant és a Sas

A nyári csillagképek közül kiemelkedik három: a Hattyú, a Lant és a Sas. 
A három csillagkép főcsillagai alkotják a Nagy Nyári Háromszöget. A 
Hattyúból a Deneb, a Lantból Vega és a Sas csillagképből az Altair alkotja 
kiemelkedően fényes csillagaival a Nagy Nyári Háromszöget. Nyaranta a 
Nagy Nyári Háromszög a fejünk fölött helyezkedik el.
Nyári éjszakán tekintetünket az égboltra emelve egy kiterjesztett szárnyú 
hattyúhoz hasonlító alakzatot vélünk felismerni. Ez az égbolt talán legszebb 
csillagképe a Hattyú.
Mivel a Hattyú a Tejúton helyezkedik el, ezért nagyon sok csillag található 
a területén. Kis távcsővel binokulárral nézve szinte beleszédülünk 
rengeteg különböző fényességű és változatos színekben sziporkázó csillag 
látványába. A csillagok sűrűjéből, kis ékszerdobozként kiemelkedik az 
M29 kis nyílthalmaz. A Hattyú Sadr nevű csillaga közelében találunk rá. A 
Hattyú fényes csillagai közül a Deneb a legfényesebb. Neve arab szóból ered, 
jelentése farok, tehát ez a Hattyú farka. Átmérője a Napunk átmérőjének 
kétszázszorosa. A Hattyú másik megemlítendő fényes csillaga az Albireo. A 
Földtől 385 fényévre levő, szabad szemmel egy csillagnak látszó, valójában 
kis távcsővel felbontható kettőscsillag. Egyik tagja sárga fényű, míg a másik 
tag kék színű. Bátran állíthatom, hogy az égbolt egyik legszebb csillaga.
A Lant csillagképet öt csillag alkotja. Legfényesebb a Vega, egy fiatal kék 
csillag. Napunkhoz közel, 25 fényévnyi távolságra található. A csillagkép 
egyik érdekessége a Lyra-gyűrűsköd, melynek központi csillagát Gothard 
Jenő rögzítette először fotólemezen. A Lyra-gyűrűsköd egy planetáris 
köd, és már kis távcsövekben megpillanthatjuk. A Lant csillagképben több 
érdekes kettőscsillagot is megfigyelhetünk.
A Sast a görögök, mint a madarak királyát, kitüntetett királyi szolgaként 
és az égi isten harci állataként tartották számon, akinek az volt a dolga, 
hogy összeszedje a villámokat, melyeket Zeusz elhajigált. A Sas csillagkép 
főcsillaga az Altair a nyári égbolt egyik legfényesebb csillaga, a Nagy Nyári 
Háromszög déli csúcsa. Könnyű azonosítani, mivel a Tarazed és Alshain 
csillagokkal alkot hármas csillagsort.

2019 júliusában látható égi jelenségek:

Július 10.
A Pegasidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
Július 13.
Napnyugta után a Jupiter és a Hold szoros együttállása figyelhető meg déli 
irányban.
Július 16.
Részleges holdfogyatkozás (0.589°) az esti órákban. Délkeleti irányban 
látható a Hold.
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Júliusi égkép.
Stellárium

Rosenberg Róbert
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SK – Papírkosár
Kézzel készült papírkosár I.

Budai Elemérné, Marika néni hobbijáról 
hallottam, sőt kaptam is ajándékba egy 
gyönyörű harisnyavirágot.
Ám, hogy különböző színes újságokból 
milyen csodákat készít, ezt most tudtam 
meg.

Fazekas Ildikó (F.I.): Mikor és miért 
kezdett el kézimunkákat csinálni?
Marika néni (M.n.): 10 évvel ezelőtt volt 
egy betegségem. A bal oldalam lebénult, 
és nagyon lassan tért vissza belé az 
élet. Mondhatom, hogy erőltettem 
az agyamat, a finom kézi munkákat, 
hogy újra tudjak mindent csinálni. 

Tulajdonképpen a betegségem segített ahhoz, hogy kézimunkázzam. 
Először minden nehéz volt, nehezen fogtam, emeltem, de szépen, lassan 
egyedül dolgoztam.
Sok mindent készítettem, amíg eljutottam a papírkosárig. Pl.: gobelint, 
harisnya virágot, frivolitást (karkötőt), gyöngyképet, mind-mind finom 
munkát igényel.
Ezek után jött a papírkosár. 
Sokat köszönhetek annak a kézimunka csoportnak, akik kedden 
délelőttönként velem együtt bejártak a Nyugdíjas Klubba. Az ő türelmüknek, 
segítségüknek is köszönhetem, hogy ma idáig eljutottam.
F.I.: Miért éppen papírkosár?
M.n.: Körülbelül 2 évvel ezelőtt a klubban hallottam, hogy egy kedves 
ismerősöm papírfonás tanfolyamra jár Budapestre. Egy délután eljött 
Adonyba és megmutatta a papírkosár készítés alapjait. 
Megmutatta az eszközöket, anyagokat, lépéseket - hogyan is kell egy ilyen 
munkának nekiállni. Nagyon megtetszett, gondoltam, ezt is megpróbálom.
F.I.: A papírkosáron kívül milyen más formát készített?
M.n.: Adventi koszorút, vázát, harangot, fenyőt, sokfélét, ami csak eszembe 
jut és meg tudom csinálni. Kitalálom, hogyan is álljak neki, és mindig 
sikerül a végeredmény.
F.I.: Kiknek készíti ezeket a szépségeket?
M.n.: Ajándékba készítem és a magam örömére. Kis unokámat is 
„megfertőztem” ezzel a hobbival, ő is nagyon ügyes.
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F.I.: Mikor van erre ideje, kedve, hangulata?
M.n.: Kedvem szinte mindig. Ám időm inkább az őszi, téli hónapokban van. 
Tavasszal, nyáron sok az egyéb elfoglaltság: kerti munkák, befőzések. 
F.I.: Ahogy itt a szobában nézelődöm, valóban sok mindent tetszett 
idáig elkészíteni. Mennyi munka! Vagy igazából nem is munka. 
A hobbink, a szenvedélyünk nem lehet munka, az örömet okoz, 
kikapcsolódást, feltöltődést, és ahogy Marika nénire nézek, mikor 
mesél, mosolyog, csupa derű és optimizmus, ezt sugározzák az általa 
elkészített tárgyak is. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, én is 
feltöltődtem. Mert itt csak azt lehet! 
M.n.: Köszönöm én is a lehetőséget.  Fotók: Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterületi elnevezés a 6-os út és a Duna között Adonytól délre.
2. fősor: Régen a gabona betakarításához használták.
3. fősor: A szálastakarmányt ez a gép tömöríti és köti meg.
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1. fősor: Adonyi külterületi elnevezés a 6-os út és a Duna között Adonytól délre.
2. fősor: Régen a gabona betakarításához használták.
3. fősor: A szálastakarmányt ez a gép tömöríti és köti meg.

Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Őshonos kutyák Adonyban

Kurucz József (1975) besnyői 
származású, az általános iskolát ott 
végezte, majd a géplakatos szakmát 
tanulta ki Érden. A százhalombattai 
erőműben dolgozott katonaságig, 
és azt követően egy évig. 1995-től a 
Belügyminisztérium Köztársasági 
Őrezredében szolgál törzszászlós 
rendfokozatban. Bár az alakulata 
megszűnt, de ő marad, a Készenléti 
Rendőrség kötelékében védi a 
rábízottakat: úgy tűnik, hűséges típus. 
Ezt igazolja, hogy adonyi társával, 
Boldog Bernadettel hosszú évek óta 
élnek együtt két gyermekükkel, a 16 
éves Vandával és a 14 éves Dorkával az 
Árpád utcai házukban. A munkában 
elszenvedett pszichés terhelést a 
horgászással vezette, vezeti le, mely 

szenvedéllyel apósa fertőzte meg. Napjainkban más hobbi köti le figyelmét és 
kevés szabad idejét: a kutyatenyésztés felé orientálódik.
Ez utóbbi hobbijáról faggatta Kurucz Józsefet (KJ) Hetyei Gábor (HG) 
(fénykép: Hetyei Gábor, Kurucz József archívuma).

HG: Milyen kutyáid vannak?
KJ: Komondorok. Ez egy a kilenc magyar fajta közül. A komondor, a kuvasz, 
a mudi, a puli, a pumi, a rövidszőrű és a drótszőrű magyar vizsla, valamint 
az erdélyi kopó, magyar agár (ketten azért, ha nehezen is, de összehoztuk…)
HG: Miért pont a komondor? Melyek azok a tulajdonságok, amik 
megfogtak téged e fajtánál?
KJ: Gyerekkorom óta komondort szerettem volna. Oda tudom visszavezetni 
ennek a fajtának a szeretetét, hogy amikor Besnyőn – lehettem vagy tíz 
éves – nálunk festett a Kremmer Lajos bácsi, neki volt egy nagy komondora, 
Aladárnak hívták. Nézd a kezem: még a libabőr is kirázott az emlék 
felidézésétől… Sokat beszélgettünk akkor erről, és egyik nap, amikor jött 
dolgozni, adott egy fényképet róla – ezúton is köszönöm neki. A képen a 
kutya bent van a lakásban, a folyosón. Ott egy komódra a két mellső lábával 
felugorva lehet látni. Hatalmas állat volt! Ez engem nagyon megfogott, 
azóta sem ereszt. Végül is sokáig vártam rá, hiszen csak öt évvel ezelőtt 
vásároltam meg az elsőt. Közben azért sokat olvastam róla, utána. Annak 
ellenére, hogy magyar fajta, meglepően kevesen ismerik. Még Adonyban 
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is sokszor rákérdeznek, hogy milyen fajtájú. Valamikor a pásztor mellett 
dolgozott, őrizte a nyájat meg a területet a farkas és egyéb idegenek ellen.
HG: Ez azt is jelenti, hogy ezek a kutyák durvák?
KJ: Messze nem, sőt… Ez tévhit. A robosztus termetük miatt sokan azt 
gondolják, hogy ezek mennyire kemények, vérengzőek. Pedig a komondor 
nagyon családcentrikus kutya, mindig tudja hol a helye. A lányaim 
bármit megcsinálhatnak velük! Idegenekkel szemben bizalmatlanok, 
tartózkodóak, és figyelnek. Elfogadják az idegent, ha a gazda jelen van. De 
azért annak, aki akkor akar bejönni, amikor nem vagyunk itt, nem ajánlatos 
az udvarba belépnie!
HG: Sokan félnek a komondorok szőrzetének ápolásától. Nem túl 
macerás?
KJ: Azt hiszik gyakran, hogy a szőrével nagyon sok gond van, pedig csak egy 
kis odafigyelés és havonta összesen ha fél óra kell a fajtajellegnek megfelelő 
szőrzet kialakításához. A kölyökkutyánál kell először figyelni a szőrre, hogy 
amikor lezsinórosodik, elkezd nemezesedni, akkor az megfelelően legyen 
kezelve. Az aljszőr ilyenkor rácsavarodik a külsőre, így alakul ki a fajtára 
jellemző zsinóros szőrzet. Idősebb kutyáknál ez a szőr már a földig ér. Ha 
kétujjnyinál vastagabb, akkor a csomókat szét kell húzni. Ez nem okoz napi 
elfoglaltságot, hanem amikor látom, hogy összeállt vastagabbra, akkor azt 
széttépem. Ennyi a „különleges” kezelés a komondornál.
HG: Tenyésztés és tartás. Lényeges különbség. Mi a célod a kutyákkal?
KJ: Korábban arra vágytam, hogy legyen egy komondorom, ami majd itt 
fekszik a teraszon, és látva őt, büszke lehessek rá. Sokáig nézegettem egy 
zirci kennelt: már régen eldöntöttem, hogyha fogok, akkor onnét vásárolok. 
Egy kölyök szukát vásároltam aztán öt éve. Házőrzés céljára vettem, de 
olyan tenyészetből, amelyből származó kutya alkalmas kiállítási célra is. 
Természetesen, fajtatiszta komondor. Hároméves koráig a szukát nem is 
vittem kiállításra, de egyszer eljött a tenyésztője megnézni, és ő javasolta, 
hogy érdemes lenne elvinni. Két éven keresztül aztán számtalan versenyt 
nyertünk. Mára fontos célom olyan szülőpár kialakítása lett, melyből kiváló 
almok kerülnek ki. A  tartási  cél átalakult tenyésztésivé. Jelenleg három 
kutyám van. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy az ország egyik legjobb 
szukája most az enyém. Aztán van egy 20 hónapos saját alomból származó 
kanom, és egy egyéves vásárolt kanom. Mivel már van saját fajtatiszta 
szaporulatom, így kennel nevem is van: Adony Büszkesége Komondor 
Kennel. A vásárolt kan kimondottan a tenyészet kialakítása céljából került 
beszerzésre. A választásnál fontos szempont volt, hogy eredményes 
kennelből származzon, és ne legyen a szukával rokon. Nehéz ilyet találni. 
A szelekciós szempont számomra a küllem volt. Kerestem a robosztus 
kanokat, és ebben a kölyökben láttam meg a lehetőséget a saját tenyészvonal 
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kialakítására. Ahhoz, 
hogy tenyésztő legyek, 
már megvan mindenem: 
ígéretes szülőpár, 
kennelnév, szándék és 
akarat, de én még nem 
nevezem magamat 
tenyésztőnek. Szeretnék 
minél előbb az lenni, 
ezen dolgozom.
HG: A kan kutyáddal is 
voltál már versenyen?
KJ: Nagyon büszkén 
mondom, hogy már 
három versenyt is 

nyertünk a fiatal osztályban. Rangot ad a győzelemnek, hogy komondor 
klub kiállítást is nyertünk. Volt nemzeti és nemzetközi versenyen is győztes.
HG: Hogy zajlik egy kutyakiállítás?
KJ: A kutyákat korcsoportok és nemek szerint lehet benevezni. Van bébi, 
kölyök, fiatal osztályba sorolt versenycsoport. A felnőttek versenye a 
nyílt osztály, és a győztesek csoportja, a champion. A szukám a győzelmei 
alapján már a championban indulhatna, de vele már nem tervezem a 
versenyzést. Az egyes korcsoportokban külön van a szukák és a kanok 
összemérése. A verseny a kutyák felvezetésével kezdődik, ahol a bíró 
megvizsgálja a felvezetett állatot.  A vizsgálat kiterjed a fajtára jellemző 
standardok – például csontfehér szőrszín, szőr állapot – megtekintésére, 
illetve a kizáró tényezők vizsgálatára. Ilyen kizáró tényező a komondornál 
a születéstől meglévő foghiány, vagy a szemhéj rendellenes állapota. 
De a fegyelmezetlenség miatt is kizárhatják. A verseny során minősíti a 
bíró a kutyát: kitűnő, nagyon jó, jó, megfelelő minősítéssel. Ezt követően 
rangsorolja a korosztályon belül őket. A csoportgyőzteseket a verseny 
következő szakaszában összevetik, így választanak fajtagyőztest. A 
különböző fajták győzteseit a verseny záró számaként egymással is 
összehasonlítják, így kerül megválasztásra a kiállítás legszebb állata, a Best 
In Show.
HG: Vannak már címeid?
KJ: CACIB Fajtagyőztes, CACIB Legszebb magyar fajta, Nyílt osztályos CAC, 
Hungária Príma Junior Fiatal fajtagyőztes, BOB Fajtagyőztes, vannak kék 
szalagjaink is, melynek jelentése a „Kitűnő – konkurál a győztes címért”.
HG: A kutyatenyésztés számodra hobbi, versengés vagy gazdasági cél?
KJ: Természetesen jó lenne, ha önfenntartó lenne, azonban ez elsősorban 
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a büszkeségem megélését 
célozza. Szeretném, ha évek 
múlva az „Adony Büszkesége” 
kennel ismert lenne a fajta 
után érdeklődők számára. Nem 
kell, hogy „világ győztes” almok 
legyenek, de tudjunk kiváló 
utódokat felmutatni ebből a 
tenyészetből. Jó lenne, ha majd 
a komondorról van szó, akkor a 
mi kennelünk is eszébe jutna az 
embereknek. De ez nem olyan 
egyszerű, mint azt korábban 

gondoltam. Rengeteg munka, sok versenyzés is kell hozzá, de a legnehezebb 
most ebben a pillanatban, hogy meglegyen az első alom a szukámtól és a 
fiatal kantól. Az augusztusi tenyészszemle után, melyre a kis kant viszem, 
tervezem az első fedeztetést. A komondornál, ha nem kezdik el fiatalon a 
fedezést, akkor esetleg nem alakul ki a megfelelő fedezési ösztön, és nem 
fognak szülőpárt alkotni.
HG: Ha ezen túl vagytok, és meglesz az első alom, hogyan fogod 
tudni eladni a kölyköket? A komondor – nem követek el hibát, ha azt 
mondom – manapság nem a legdivatosabb kutya.
KJ: Igen, ez jó kérdés… A magyar piac elég szűk, úgyhogy nekem számításba 
kell vennem a külföldi komondorkedvelőket is. Viszonylag nagy populáció 
él Oroszországban, Németországban. Én ezeket célzom elsősorban meg. 
Fontos számomra azonban, hogy a kölykök majdan jó körülmények közé 
kerüljenek. Ha nem megfelelő a vevő tartási környezete, akkor a kölykök, 
nem eladók. Ezeket a kutyákat melegen ajánlom házi kedvencnek is, meg 
területőrzőnek is. Remekül alkalmazkodnak a családhoz, ők értünk vannak, 
tudják azt, hogy miért vannak itt, kit kell megvédeniük. Nem ajánlom 
azoknak, akik nagyon aktív mozgást várnak el tőlük: a futást, labdázást 
nem túlzottan kedvelik, de ha kell gyorsak és robbanékonyak.  Szeretnek 
viszont elvonulni, és onnét figyelni a rájuk bízott területet. Ha kell, akkor 
a dominanciájukkal, tekintélyükkel, erejükkel be fognak avatkozni. Biztos, 
hogy az első almokból fogok hagyni magamnak tenyészutánpótlást, hiszen 
a szuka sok díjat nyert már, és a kan is ígéretes: a kölykeik, remélem, jók 
lesznek. Már most látom, kicsi a ház körüli területünk, egy tanya lenne jó…
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A történelem szele – 136 éve történt
Hagyomány, kultúra, örökség
„A múltnak mi nem vagyunk fontosak, minekünk fontos a múlt. Már akinek.”

Gercsó Krisztián

Komoly, szorosan összefüggő szavak ezek, hiszen a hagyományt, a kultúrát 
örökül hagyni becses feladat. Főleg, ha van kinek.
Amikor kislány voltam, sokszor emlegették a nagyszüleim, hogy nekem 
bizony van egy juhászládám. Bevallom, ez akkor engem cseppet sem 
izgatott. Úgy tizennégy éves lehettem, amikor először láttam. A dégi 
kastélyban volt kiállítva. Ez azért nagy szó, gondoltam, van valamim, ami 
egy kastélyban van kiállítva. Aztán teltek az évek, és a láda még mindig ott 
volt.
Mikor megkezdtem a saját önálló életem, a nagypapám megkérdezte, 
hogy nem akarom-e a ládát? De, akartam. Az utolsó emlékeim óta a ládát 
gyönyörűen felújították, és most már az én nappalimat díszíti. Az a láda, 
amin az 1882-es évszám szerepel, és az ükapámé volt.
A juhászláda 1972-ben szerepelt a budapesti Néprajzi Múzeumban a 
Megyék népművészete című kiállításon, mint Fejér megyei tárgy, valamint 
1977-ben Székesfehérváron az István Király Múzeumban a Népi bútorok 
Fejér megyében című kiállításon. Dédapám, Czetli Ferenc halála után került 
a dégi múzeumba, ahol gondos, értő kezek vigyáztak rá.
Az örökségemről dédapám beszélt Gémes Balázs néprajzkutatónak 1968-
ban. Ezt a szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum 1975-76-os évkönyve le 
is közölte:
„…a századforduló menyasszonyi ládáira hasonlít. Felnyitható tetejű, belül 
oldalfiókkal és rejtekfiókkal ellátva, két végén kovácsoltvas fül. Faerezetet 
utánzó, barna alapfestésén név és évszám — Czetli István, 1882 — látható. 
A felirat alatt — a láda közepén — egy sallangos, cifra szerszámú csacsira 
támaszkodó, nagyméretű kampósbotot kézben tartó, csizmás, bő gatyás, 
pitykés mellényes, szűrös juhász és kutyája; ettől jobbra és balra, zöld 
mezőben legelésző, illetve pihenő, s bárányát szoptató birkák csoportja 
látható. 
A láda felső részébe rakták a ruhaneműt, a fiókba a lábbelit, a pénz, a 
„vagyon” tartására a rejtekfiók szolgált. Így kellett tehát elindulnia Czetli 
Istvánnak, pedig az apja módos juhászszámadó volt, akárcsak a többi 
legénynek, más számadók keze alá. 
A családi hagyomány szerint a láda tulajdonosának ükapja Elszász-
Lotharingiából került Magyarországra, amikor az Apponyiak 
„selyemgyapjas birkákat” hozattak. Az időpont az adatközlővel végzett 
számítások szerint 1820—1830 között lehetett.”1

1  A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum évkönyve 1975-76, Szekszárd 1977, Gémes Balázs: A juhá-
szok ládái és a juhászcéh kérdése Mezőföldön a XVIII-XIX. században, 173-174.o.
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Dédapám elmondása szerint, a ládát egy akkoriban híres asztalos készítette 
Sárszentlőrincen. Ezzel a ládával indult útnak a „staférungjával”az ükapám 
Tarnócára, juhászlegénynek. Azóta apáról fiúra szállt, majd rám. A tarnócai 
juhászlegényről pedig még egy népdal is mesél az utókornak, melynek 
címe: Elszegődtem Tarnócára bojtárnak.

„Elszegődtem Tarnócára bojtárnak,
Jó legelője lesz ott a birkámnak.
Fizetésem tíz forint, húsz krajcár,
Megél abból egy bojtár.

Szent Mihálykor jönnek értem szekérrel,
A számadómmal leszek majd egy 
kenyéren,
Fölteszik a tulipános ládámat,
Furulyámat, dudámat…”

Ha ránézek a ládára, mindig büszke vagyok 
őseimre és az örökségemre, amit egyszer 
én is továbbadok.

Schmidt-Czetli Ágnes
Czetli Ferenc 
(Fotó: Czetli Ágnes archívuma)
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Adonyban született - Visszaemlékezés a gyermekkorra
Tóth István visszaemlékezései

A harmadik és a negyedik évfolyamon Uhlárik Ágostonné, Irénke néni 
gondos, jóságos szigora terelgetett bennünket a tudományok rögös, 
tekervényes útjain. Nagyon szerettük, mikor osztálytermünk a kastély 
udvari szárnyán volt, ahol most a könyvtár számítógépei sorakoznak. 
Mienk volt az egész park… rázhatta a hetes a csengőt, míg a tó alól, a Fila 
rejtekadó bozótjaiból előkerültünk. Irénke néni gyakran korholt ezért 
minket, mi pedig lehajtott fejjel, bűnbánóan, de elégedetten tértünk vissza 
zsákmányszerző portyáinkról. A zsebek dagadtak a gesztenyétől, makktól, 
gubacstól – ez utóbbiból nagyszerű pipát lehetett faragni. Óra alatt meg 
lopva lestük a padba rejtett gyufásdobozokat, melyekből szabadulás útját 
keresték a foglyul ejtett, zörgő bogarak. Cinkosan néztünk egymásra, 
várva az újabb kalandot, s szándékolt mocorgással keltettünk zajt, nehogy 
tanítónőnk felfedezze „rabjainkat”.
Ebben a teremben történt a következő eset. Mészáros Pista bácsi ült a 
magas katedrán, és miután megkaptuk a feladatot, elkezdtünk rajzolni, ő 
pedig elszunyókált. Kedves, vidám óra volt, amelynek hangulatát Horváth 
Béla osztálytársunk még fokozta is: kikente magát jó vastagon vízfestékkel 
– minden, hadi ösvényre lépő indián megirigyelhette volna… Így ugrált a 
padok tetején, mi pedig alig bírtuk elkapni rajzlapjainkat kiszámíthatatlan 
tánclépései elől. Időnként, mértéktartóan ugyan, a rézbőrű, mindenre 
elszánt harcosok hangján emelte „hálás közönsége” tetszésindexét – 
tanítónk ráadásul nagyothalló volt. Sajnos, a jó órák hamar véget érnek – s 
nem is mindig csengőszóra. Ez alkalommal a fátum szólt közbe. Hátunk 
mögött, az ajtóban Gáborfi tanár úr állt. Hosszan nézte, ki is lehet ég és föld 
között – ma is látom tekintetét –, majd előre hajolt, s kérdezte:
 - Béla, te vagy az? – Mindjárt nem ismerte fel, nem ismerhette fel 
a harci színekben pompázó figurát, csak sejtései segítették eme kérdés 
feltevésében. Béla egy lábon állva, kimerevedve letekintett – felejthetetlen 
látvány volt… az osztályon pedig olyan csend lett úrrá, mint amikor Edwárd 
király előtt az ősz bárd emelkedett…
Béla ezután megkapta a magáét – a fél osztálynak elég lett volna…
A halálos csendben egyszer csak megszólalt Mészáros Pista bácsi:
 - Szervusz, Lajoskám! Mi újság?
Na, ekkor elszabadult a pokol: olyan röhögésorkán tört ki, hogy egy 
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szunnyadó vulkánt is életre keltett volna, ha a közelben van. Gáborfi tanár 
úr az ajtóra mutatott, úgy emelve fel féktelen jókedvünk szelepét. És 
Béla? Ő öklével, könnyein át, szipogva, nevetve maszatolta pasztelesebbé 
indiánábrázatát, s mondogatta:
 - Piszok banda! Ne röhögjetek!...

Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Filoxéra járvány Adonyban

Adonyi lakosok sokszor és méltán emlegetik 
boraik minőségét és a szőlőművelés tudását, 
szeretetét, melyet felmenőik az évszázadok 
ködéből rájuk hagyományoztak. Az adonyi 
szőlészetnek voltak fénykorai és voltak 
alkonyai is. A török kor előtt – az akkori 
utazók leírása alapján – lényeges területű 
szőlőkultúra lehetett itt (nagy kiterjedésű 
elhagyatott szőlőről szólnak az XVII. századi 
beszámolók). A hódoltság alatt 15 hektárnyira 
zsugorodott a tényleges termőhely, hogy 
aztán a XVIII. századi rác, még inkább sváb betelepültek a termelést 
újra fellendítsék. Ez időszakban 30-32 hektárnyi volt az ültetvények 
kiterjedése1. Bár az Első Katonai Felmérés (1763-1787) térképét nézve 
ettől talán kicsit nagyobb területen (45-50 hektár) is gazdálkodhattak a 
szőlősgazdák. A térkép, mintha ma készült volna: a cikolai tavaktól végig a 
Szőlőhegy vonulatában, egészen Szentmihályig ott van szőlőterület jelölve, 
ahol ma a szőlőhegyi zártkertek sorakoznak.
1863-ban érte el a csúcsát a termőhely nagysága 171 hektárral2. Ha a mai 
térképet nézzük, akkor a mai Szőlőhegy zártkerti művelt része és a közvetlen 
mellette lévő erdős területek (a Szőlőhegy feletti rész, a dajai erdőket is 
beleértve) 175-180 hektárt tesznek ki. Tehát könnyen elképzelhető, hogy 
az azóta eltelt időben elvadult, beerdősödött területek másfélszáz évvel 
ezelőtt szőlőkultúrával díszlettek.
És ekkor beütött a mennykő! Megjelent a filoxéra Magyarországon, az elsők 
között Adonyban is.
A filoxéra, vagy más néven szőlőgyökértetű Amerikából behurcolt kártevő, 
mely a szőlő gyökerén képez gubacsot, ezzel megfojtva a növényt. 1875-ben 
Gergely Ede távírdai főtiszt Pancsován (vajdasági, dél-bánsági Duna-parti 
1  Fejér megyei történeti évkönyv 13. Székesfehérvár, 1979. 50. oldal
2  Fejér megyei történeti évkönyv 13. Székesfehérvár, 1979. 56. oldal
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település) észlelte az első példányt azon a szőlővesszőn, melyet külföldről 
csomagban kapott. Ettől datáljuk Magyarországon a járványt. Viharos 
gyorsasággal terjed a kártevő azáltal, hogy egyrészt jelentős volt akkor 
a vessző importunk, másrészt pedig a gazdasági fellendülés a borászati 
ágazatra is kedvező hatással bírt, így növekedtek a szőlőterületek.
1880-ban országos felmérést kezdeményeztek. A Dunántúlon 214.700 
holdat vizsgáltak át, és a 17 szakértő tanár által vezetett kutatás 7 helyen 
észlelték akkor még csak a rovar jelenlétét: Adony, Kenese, Leányfalu, 
Meszes-Györök, Soóly, Szentendre és Székesfehérvár határában. 
(Miklós Gyula borászati kormánybiztos jelentése az 1880-ban tett 
intézkedésekről)3. Ekkor már 12 hold volt érintett Adonyban4. Az adonyi 
vizsgálatot Lehoczky Dezső végezte, aki aztán éveken át vezette nálunk a 
mentesítési folyamatot. Megállapítása szerint a kártevőt Adonyba a más 
vidékekről származó „franczia vesszők” hordozták be. A rovar terjedése 
nálunk – bár az első időktől már felbukkant – mégis lassúbb ütemben 
haladt. Ennek indoka, ami aztán az egyik védekezési módszer is lett, az 
volt, hogy az adonyi szőlősterületek egy része homokos talajon volt. A 
kártevő nem kedvelte a homokot, ott nem élt meg, így azok a parcellák, 
melyek ilyen területre estek, mentesek maradtak. „Az 1883. évi vizsgálat 
alkalmával vészlepettnek találtatott 38 hold 644 öl. E phylloxerás területek 
többnyire lapályos fekvésűek lévén, könnyen használhatók más művelési 
ágra.”5 – állapítja meg Lehoczky.
A védekezés állami vezetéssel, törvényi (1880. I. és II. törvényczikk) és 
költségvetési megtámasztással több vonalon is zajlott: kezdetekben a 
területek irtásával, majd vízzel való árasztásával igyekeztek eredményt 
elérni. Ezután vált általánossá – a mai napig használatos még Adonyban 
is – a durva vegyszeres kezelés: a szőlő gyökérzónájába szénkéneget 
(szén-diszulfid) fecskendeztek a gazdák. Erős idegméreg, mely az emberre 
is komoly veszélyt jelent. Ez csak részleges és időleges mentességet 
biztosított.
Az állami phylloxera-bizottság (Korizmics László elnöklete alatt) már 
1881-ben zárlat alá helyezte Adonyt és környékét. „A zárlat értelmében 
az említett csoport határában levő zár alá helyezett összes szőlőterületről 
gyökeres vagy gyökértelen szőlővessző, szőlőnövény és általában a szőlőtő 
minden egyéb alkatrésze (a szőlőfürt kivételével), továbbá bármilyen fa-, 
vagy cserjenemű ültetvény, használt dúczok és szőlőkarók, s szőlőlevélbe 
csomagolt bárminemű tárgyaknak az adonyi zárlati csoporton kívül eső 
községekbe való kivitele tiltatik.” A fertőzött területek napszámosait nem 
3  Borászati Lapok, 1881.01.30.
4  Állami költségvetés a Magyar Korona Országai részére az 1881. évre, Budapest, 1880. 71. 
oldal
5  Borászai lapok 1884. év 221-222. oldal
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foglalkoztathatták vészmentes térségben, hisz a ruhájukkal, szerszámaikkal 
a kártevőt átvihették. Ekkor alakult ki az a szokás több vidéken, hogy a 
szőlőbirtokok rendelkeztek a műveléshez szükséges szerszámokkal, és a 
napszámos nem saját szerszámmal dolgozott. Ez azonban nem akadályozta 
meg a terjedést, hiszen a zárlat évről évre egyre nagyobb területet érintett: 
az adonyi zárlatba tartozott már rövid idő elteltével Rácalmás, 1886-tól 
Makád, Iváncsa, 1887-től Ráckeve.
A hatásos megoldás végül az lett, hogy egyrészt a 75-80% kvarcot tartalmazó 
homoktalajokra telepítettek ültetvényeket, másrészt pedig ösztönözték az 
amerikai rezisztens oltványok elterjedését. Az újra beültetett ültetvények, 
ha azt immunis fajtákkal végezték, 6 éves adómentességet kaptak, melyhez 
az állam ingyenesen biztosította az amerikai oltványokat. 1890-91-ben 
6,5 millió ilyen oltvány került kiosztásra6! Az intézkedésekkel sikerült az 
évszázad végére a kártevő terjedését meggátolni, és újra elkezdődhetett a 
szőlőterületek lassú növekedése. Szükség is volt erre, hiszen az alig több, 
mint 20 év alatt (1875-1896) a hazai szőlőterületek majdnem 40%-a 
elpusztult. 357.745 hektárról 202.865 hektárra csökkent a termőterület.7
A törvényi szabályozás is nagymértékben segítette a hazai bortermelés 
reorganizációját. Az1893. évi XXIII. törvénycikk átfogóbb szemléletű 
borászati szabályozást vezetett be. Ebben történt meg hazánk első borvidéki 
besorolása, és az ott telepíthető fajták is.  A törvény megtiltotta a mesterséges 
borok forgalomba hozatalát, de a törkölybor (csiger, lőre) készítését 
engedélyezte. Az 1894. évi, „A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről” 
szóló XII. törvénycikk előírta és szabályozta a hegyközségek megalakulását. 
Ezek jelentették a jogi hátteret és garanciát ahhoz, hogy a hazai borászat 
ismét fellendüljön. Sajnos a borvidéki besorolásból – mint ahogy azóta 
mindig – Adony kimaradt. A hozzánk legközelebbi borvidék – a buda-
sashegy borvidékére a Kadarkát, a Nagy burgundit, a Merlot, a Cabernet-t 
(vörös), és a Mézes fehéret, Olasz rizlinget, Sárfehéret, Juhfarkat, Budai 
zöldet, Rakszőlőt (fehér) ajánlja az 1893. év XXIII. törvénycikk.
A teljesség igényével 1893-ból felsorolom a 18 borvidékre ajánlott 
szőlőfajtákat: 
Fehér bort termők: Furmint (Zapfler), Rakszőlő, Ezerjó (Zierfandl), Muscat 
Lunel (Weisser), Zöld Sylvani, Olasz rizling, Zöld Veltelini, Piros Veltelini, 
Rotgipfler, Ruhlündi, Mézes fehér, Piros tramini, Sárfehér, Juhfark, Piros 
dinka, Kövi dinka, Fehér dinka, Fehér frankos, Budai zöld, Rajnai rizling, 

6  Közgazdasági és statisztikai évkönyv, VI-VII. évfolyam, 1892-93. szerk. Jékelfalussy József 
és Vargha Gyula, Budapest, 1894.
7  Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 10. Ma-
gyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2005.) 111. oldal
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Apró fehér (Bálint), Hárslevelű, Semillon, Sauvignon, Zöld Sylvani, Bakator, 
Muskotály, Szerémi zöld, Erdei (fehér bakar), Járdovány, Zselenicza, 
Alant termő, Kövér szőlő, Mustos fehér, Szlankamenka, Kriacza, Ortliebi, 
Csornorika, Zöld fehér, Világos, Fehér szőlő, Kéknyelű, Auvergnas, Fehér 
burgundi, Világos, Leányka, Vékony héjú, Királyszőlő (Lampor), Ruhlandi.
Vörös bort termők: Nagy burgundi, Oporto, Merlo, Kék frankos, Kadarka, 
Cabernet, Szent-Lőrincz, Malbec, Verdot.
Minden borvidék tekintetében az alábbi szőlők lettek kizárva a termelésből: 
fehér és piros Ágasfark, Fekete járdovány, Királyfekete, Kübeli, Bolyhos, 
Barátcsuha, Mohácsi, Rókafarkú, Sokicza.

Hetyei Gábor

Magyarország filoxéra térképe (1890) (wikipedia.org)
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Augusztus

Fotó: Boldog József
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 1817 19

20 21 22

16

23 24 25 26

27 28 29

Boglárka
Boglár

Ibolya
Afrodité

Marcell
Maximilián

Sámuel
 Hajna

Menyhért
Mirjam

Bence
Szidónia

Bertalan
Jonatán

Lajos
Patrícia

Izsó
Natasa

Tália

Gáspár

Mária Ábrahám
Rókus

Jácint
Arika

Ilona
Ilka

Huba

István
Államalapítás

ünnepe

László
Eszmeralda

Emőd
Roland

Lőrinc Zsuzsanna
Tibor

Tiborc

Klára
Letícia

Ipoly

Lehel
Özséb

Hermina
Kíra

Domonkos
Dominika

Krisztina
Kriszta

Berta
Bettina

Ágoston Beatrix
Erna

Rózsa
Rozalinda

Erika
Bella

Hanga
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 Programok

Augusztus 17. szombat - 20. kedd: 15. Városi napok
Helyszín: KKKK

Égi lándzsa Adony felett
Fotó: Rosenberg Róbert
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Csillagok az adonyi égen
Meteorok

Talán nincs is olyan ember közöttünk, aki ne látott volna hulló csillagot. 
A néphit szerint, ha hullócsillagot látunk, akkor teljesül a kívánságunk. 
A csillagos eget sokat fürkésző amatőr csillagász létemre sok hasonló 
jelenséget volt már szerencsém látni, de egy-egy hullócsillag látványa úgy 
megragad, hogy rendre elmarad a kívánság.
Valójában, amit hullócsillagnak látunk, az űrből nagy sebességgel érkező 
kőzetdarabok, a porszem méretűtől a több tízméteres nagyságig, amelyek 
a Föld sűrű légkörében elégnek. A milliméteres nagyságúak kisebb, a 
centiméteres nagyságúak nagyobb felvillanásokat produkálnak, míg 
az ennél nagyobbak a Hold fényességét megközelítő vagy meghaladó 
fényjelenséggel égnek el. Ez utóbbiak több másodpercig tartó, anyagi 
összetételtől függő fénycsóvát húznak maguk után, esetenként felrobbanva 
fejezik be útjukat a Föld légkörében. Meteorok becsapódása és elégése a 
légkörünkben nem olyan ritka jelenség, mint azt gondoljuk. Az éjszakai 
égen csak a fölöttünk elégő nagyobb darabokat észleljük, de a Föld 
légkörébe folyamatosan érkeznek a kisebb-nagyobb meteorok a nappali 
órákban is, amikor nem látjuk még a nagyobb felvillanásokat sem a Nap 
erős fénye miatt.
A Föld Nap körüli útja során túlnyomó részben üstökösök anyagából 
származó törmelékekkel találkozik, mint meteorral. Az üstökösök 
rendszerint elnyúlt ellipszis pályán keringenek a Nap körül. Anyagukat 
lazán összetapadt kőzetek és jég alkotja. Amikor az üstökösök megközelítik 
a Napot, a sugárzás hatására, kisebb-nagyobb darabok szóródnak szét a 
pálya nyomvonalán. Előfordul, hogy az üstökös több részre szakad, vagy 
darabokra hullik szét. Érkeznek nagyobb szilárdabb szerkezetű meteorok 
is, ezek nagy valószínűséggel kisbolygók ütközéséből származnak. Az 
üstökösök pályáján változó sűrűséggel elterülő törmelékfelhők időnként 
keresztezik a Föld útvonalát, ily módon, bizonyos időszakokban nagy 
számban égnek el a föld légkörében. Ezeket meteorrajoknak hívják, melyek 
évi rendszerességgel, változó intenzitással jelentkeznek. A meteorok egy 
órára eső számát egyre pontosabban tudják megbecsülni a csillagászok. A 
meteorrajokat azokról a csillagképekről nevezték el, amelynek az irányából 
érkeznek a Föld légkörébe. Érdemes megjegyezni az augusztus közepén 
jelentkező Perseidák, és a november közepe táján észlelhető Leonidák 
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rajokat. Ezen rajokból érkező meteorok sokunknak okoztak kellemes 
emlékeket.
A biztosan rajba nem sorolható meteorokat spóradikusnak nevezik 
(elszórt, szórványos). Nagy számban érkeznek spóradikus meteorok is 
a légkörünkbe, mint például 2011. augusztus 5-én is. Ez a meteor nagy 
valószínűséggel keményebb szerkezetű és a méteres tartományba eshetett. 
A légkörbe érve nagysága és sebessége miatt tűzgömbként, kékeszöld 
fénnyel, morajló robbanást produkálva elégett. Az ország egész területéről 
küldtek észleléseket a jelenségről. Néhány videometeor kamera erősen 
beégett képet vett fel a jelenségről. Az egyetlen fényképezőgépes normál 
felvétel Adonyban készült, Canon 400D kamerával.

2019. augusztusban látható égi jelenségek:

Augusztus 9.
Hold és a Jupiter szoros együttállása figyelhető meg a Hold lenyugvása 
előtt.
Augusztus 12.
Hold és a Szaturnusz szoros együttállása figyelhető meg a Hold lenyugvása 
előtt.
Éjszaka a Perseidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
Augusztus 18.
Éjszaka a Kappa Cygnidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
Augusztus 20.
Éjszaka Iota Aquaridák meteorraj maximuma figyelhető meg.
Augusztus 25.
Éjszaka Gamma Leonidák meteorraj maximuma figyelhető meg.

Rosenberg Róbert
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Augusztusi égkép.
Stellárium
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SK – Papírkosár
Kézzel készült papírkosár II.

Budai Elemérné, Marika néni segítségével most megtanuljuk, hogyan 
tudunk otthon is, akár egyedül, a maradék színes újságjainkból papírkosarat 
vagy egyéb tárgyat készíteni.
Túl sok anyag és eszközigénye nincsen, mondhatjuk ezt egy olcsó hobbinak 
is akár.
Mire is van szükségünk? Először is papír…
Anyagválasztáshoz egy kis segítség! A napilapokból készített 
kosáralapanyagok hajlékonyak, a gyakorlottak egészen hosszú csöveket 
tudnak belőle tekerni, ráadásul nagyon jól lehet festeni és pácolni őket. A 
fényes felületű (reklám-) újságokkal nagyon jól lehet dolgozni, megfelelően 
puhák, jól tekerhetőek – viszont a festéssel gond lehet: csak az akrilfesték 
fogja be őket. Az akril a többi hobbyfestékhez mérten elég drága. Persze, 
ha gondosan, színek szerint válogatjuk a reklámújságból tekert csöveket, 
festés nélkül is nagyon szép felületet érhetünk el. Tehát ezt még festeni 
sem muszáj. Szoktak fénymásoló papírból készíteni fonatokat. Ezek 
hófehérek, könnyen festhetők, pácolhatók. Ezek azonban túl vastagok, így 
nagy ügyesség kell az összetekeréshez (a normál fénymásolópapír, amit 
minden iroda használ 80 g/m2 súlyú, a fonáshoz azonban ennél vékonyabb 
kell: a 40 grammos sokkal jobban használható). Praktikusnak tűnik a 
pénztárgépszalag, melyet már nem kell csíkokra vágni. De kérdem én: miért 
fizessünk olyan alapanyagért, mely minden háztartásban rendelkezésre 
áll: a hulladék papír.
Szerintem a legalkalmasabbak a szórólapok: miután már alaposan 
átnéztük őket, és a papírgyűjtésbe kerülnének: közte van egy megálló: a 
papír - kosárfonás.
A fonás előtt érdemes kicsit megvizsgálni a papírt, amiből készítjük 
munkánkat. Tegyünk egy próbát, hogy megállapíthassuk a papír 
szálirányát, ugyanis csak szálirányban fog könnyen, szépen sikerülni 
csövet tekerni! A legtöbb újságnak van recés széle. Ez segít megállapítani 
a szálirányt: ha úgy vágjuk a papírt, hogy a napilap két recés széle van a 
csíkunk két végén, valószínű, hogy szálirányban vagyunk. Ezek a recék 
általában az újságpapír, a napilap alsó és felső részén vannak, de erre ne 
vegyünk mérget. A reklámújságokon, fénymásolópapíron nincs recés szél, 
de itt is megállapítható a szálirány. Fogjuk a papírlapot magunk előtt, két 
kezünkkel a tetejénél fogva, majd egy gyors mozdulattal tépjük ketté. Ha 
tehát vágjuk a csíkokat a papír szálirányában éles ollóval. 
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A papírt éles ollóval vágjuk! Lehet, hogy a kés, sniccer gyorsabbnak tűnik, 
de a vágás felülete nem lesz egyenletes, az apró, kis szőröcskék el fogják a 
festésünket csúfítani.
A papírcsíkok szélessége függ a papír alapanyagtól: napilapnál 7-8 cm-es 
csíkot még jól lehet kezelni, a fényes reklámújságnál 5-6 cm, a fénymásoló 
papírnál 2-3 cm-es csík is elégséges. Ha nyomtatott újsággal dolgozunk, a 
„betűmentes” részek a legértékesebbek: ezeket jól lehet festeni, díszíteni. 
Ahova nyomatás került, ott a festésen általában átüt a betű kontúrja. A fehér 
részekkel érdemes takarékoskodni: kerüljön az a frekventált helyekre. 
Ezért célszerű a fonás előtt szétválogatni azokat.
Tehát színes papír, vékony pálca vagy kötőtű, ragasztó, és olyan forma, 
amit körbe szeretnénk fonni. Ehhez jó bármilyen üveg, műanyagdoboz, 
papírdoboz, vagy ami éppen a kezünk ügyébe akad, és látunk benne 
fantáziát. 
Hát ennyit az előkészületekről. A következő hónapban végre a fonásról 
fogunk már olvasni, azt fogjuk látni.

Fazekas Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterületi megnevezés a Március 21 Kft. telephelyétől délre.
2. fősor: A szálas takarmány behordásához használták régen.
3. fősor: Magas kultúrában végzi a növényvédelmet.
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1. fősor: Adonyi külterületi megnevezés a Március 21 Kft. telephelyétől délre.
2. fősor: A szálas takarmány behordásához használták régen.
3. fősor: Magas kultúrában végzi a növényvédelmet.

Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Egy úr két Dannal: Rónyai Attila

Rónyai Attilát (1966) Adonyban sokan 
redőnyösként ismerik, pedig eredeti 
végzettségét tekintve semmi sem áll 
messzebb tőle, mint ez. Bonyhádi 
általános iskolája után Nagykanizsán, a 
Vegyipari Szakközépiskolában szerzett 
vegyésztechnikusi végzettséget, amit 
aztán megfejelt egy tanári diplomával 
a Pécsi Főiskolán: számítástechnika, 
technika szakos tanárként, ha nem 
is hosszú ideig, de tanított Adonyban 
is. Újabban karate edző oklevelét is 
hasznosítja az adonyi karate egyesületnél. 
Hosszú évek óta Százhalombattán, a Mol 
Nyrt-nél dolgozik. Hobbija a sport: ha a 
műszakbeosztása engedi, minden kedden 
és csütörtökön negyed hét és háromnegyed 
nyolc között az adonyi sportcsarnokban 
küzd, vagy éppen küzdelemre sarkallja a 
karatékákat.

Pletser Nándor (PN) kérdésekkel támadta Rónyai Attilát (RA), aki rutinosan 
védte azokat (fénykép: Boldog József):

PN: Néhány hete, 2018. április végén sok-sok autó foglalta el a Rákóczi 
út mindkét oldalát a Hunyadi utcától az óvodáig. Az adonyi karatésok 
hívására sokan látogattak el hozzánk. A verseny egyik szervezőjét, 
házigazdáját kérdezem: milyen esemény zajlott Adonyban?
RA: 2018. január 8-án hunyt el Nyíri Attila karate mesterünk, edzőnk, 
barátunk. Rá emlékezve rendeztük ezt a meghívásos karate kupát. 75 
versenyző mérte össze tudását tíz egyesület képviseletében. Iváncsa, 
Kálóz, Vértesszőlős, Százhalombatta, Dunaújváros, a Japán Harcművészeti 
Egyesület (Székesfehérvár), Balaton Budo (Lelle, Szárszó, Fonyód), Budai 
XI. Karate Sportegyesület, Ercsi, és nem utolsó sorban Adony csapatai 
vettek részt az emlékkupán. Természetesen, érmeket osztottunk, díjakkal 
térhettek haza a versenyzők, azonban most nem az volt a lényeg: Nyíri 
Attilának állítottunk emléket, így nem is emelnék ki senkit a győztesek 
közül.
PN: Korábban is volt már karate verseny Adonyban. Mi az oka, hogy 
nem minden évben kerül megrendezésre?
RA: Ennek leginkább anyagi eredetű okai vannak. Egy-egy verseny nem 
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kevés pénzbe kerül. Ki kell fizetni a bírókat, a technikát, és illik, kell étkezést 
biztosítani a meghívottaknak. Az ehhez szükséges pénzt részben támogató 
vállalkozóktól tudjuk összegyűjteni, részben saját magunk dobjuk össze. 
És ezt nem tudjuk minden évben vállalni.
PN: Mikor kezdődött a karate iránti érdeklődésed?
RA: Kisebb megszakításokkal 1993-tól. A gyerekeim csaltak el az első 
edzésekre. Korábban cselgáncsoztam, tehát igazából leragadtam a 
harcművészetnél. A harcművészetek nagyon jók, hiszen önfegyelemre 
nevelnek.
PN: Hogy tudtak a gyerekek rávenni?
RA: (nevet) Az óvodában volt karate edzés, bár ez egy kicsit túlzás, karatés 
mozgáskultúrát – bukfenc, gurulás, satöbbi – tartott az idősebbik fiamnak 
Horváth Tamás. Gyerekem kijelentette, hogy csak akkor fog edzésre 
járni, ha én is megyek. Kénytelen voltam, de nem esett nehezemre. Én 
ottmaradtam, a fiaim a barna öv megszerzéséig űzték a sportot… Nem 
bántam meg: rengeteg embert megismertem, sok adonyi gyerekkel együtt 
sportoltam: Hetyei Csaba, Leicht András, Stanczel Nicó, Dezső Hajni, Dezső 
Zsófi, Lencsés Kati –; ők már felnőtt emberek. Inspirációt kaptunk a karate 
révén: tanuljunk mindenből, ne adjuk fel soha. Ismerem őket és osztjuk azt 
a véleményt, hogy a karatéból merítjük az erőt a mindennapi élet során is.
PN: Az adonyi klub szintjéről az említett személyek továbbléptek?
RA: Leicht  András az Európa bajnokságon, Stanczel Nicó világbajnokságon 
ért el nagyon jó eredményt, Leicht András magyar bajnok is. Rájuk 
mindenképpen nagyon büszkék lehetünk, de a többiek is érmesek voltak 
az országos bajnokságokon. Nicó ma is karatézik, egyik alapítója a  Vasas 
Karate Szakosztályát, ahol jelenleg az egyik edző is. 
Néhány éve kicsit leesett a létszám, hatan, heten jártunk edzésre, de ma 
már újra tíz feletti a létszámunk: a fiatalok talán példaképként tekinthetnek 
rájuk. Jönnek, imádják és csinálják. Ez a mozgás nagyon sokat jelent 
számukra - most egyébként a lányok vannak zömmel –, ki nem hagynának 
egy edzést sem.
PN: A karate nemcsak küzdősport, nemcsak harcművészet, de 
versenysport is. A labdarúgást gólra játsszák, de a karatét mire?
RA: Jellemzően a karate egyéni sport. Vannak formagyakorlatok, a katák, 
ahol egy elképzelt ellenfél ellen kell küzdeni. A mozdulatot kell bemutatni. 
Az edzéseken a katákat gyakoroljuk. Elkezdődik egy alap szintről, majd 
egyre több mozdulatot kell tudni bemutatni. A lényeg a koncentráció és 
a mozdulatsor pontos, minél tökéletesebb kivitelezése. A versenyeken 
aztán a párosával bemutatott formagyakorlatokat a bírók minősítik, és ez 
alapján hirdetnek győztest. A kata mellett szerepel a versenyeken a kumite, 
a küzdelem. Ebben egymás ellen vívnak a versenyzők, azonban nagyon 
lényeges a testkontroll, azaz a testet lehet ütni, de a fejet nem. A fejre 
irányuló ütést csak jelezni lehet: meg kell állítani az ütést, - koncentrálok 
annyira, hogy nem száll el az öklöm. Vissza kell fognom magam, és ez a 
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nehezebb! Ez a lényeges különbség a boksz és az önvédelmi küzdősport, a 
shotokan-fudokan karate között. Ehhez legfőképpen önfegyelem és belső 
koncentráció szükséges: nem ész nélkül előremenni, hanem végiggondolva 
küzdeni. Akár ötszázszor is gyakorolni egy mozdulatot, mire az tökéletes 
lesz. A támadást végig kell gondolni, viszont a mozdulatnak gondolkodás 
nélkül kell tudnia előjönni az adott pillanatban.
PN: Különböző színű öveket viseltek. Mi ennek az oka?
RA: Ezek jelzik a sportolók felkészültségét: ki milyen szinten áll, milyen 
vizsgákat tett már le. …. Az övfokozatok: fehér, citromsárga, narancssárga, 
zöld, kék, barna, fekete. A gyerekeknél létezik még gyerekfokozat is, az övre 
csíkokat szerezhetnek. Évente lehet vizsgázni, és ha valaki jól csinálja, akkor 
15 év alatt meg lehet szerezni a legmagasabb övfokozatot, a fekete övet. Hát 
körülbelül akkor fog rádöbbeni az ember, hogy milyen keveset tud… Van 
elméleti – ahol a karate szakkifejezések ismeretéről kell tanúbizonyságot 
tennie a vizsgázónak, különböző övfokozat megszerzéséhez, különböző 
számú kifejezés tartozik -, és van gyakorlati vizsga. Utóbbinál a zsűri által 
meghatározott gyakorlatot minél tökéletesebben kell tudni bemutatni. 
A kék övtől pedig már küzdeni is kell: először 10 ellenféllel kell felváltva 
– 1-1 percig - vívni. A fekete öv megszerzéséhez pedig 25 ellenféllel kell 
megküzdeni. Aki már fekete öves, annak a következő cél a DAN fokozatok 
megszerzése. Én fekete öves, 2 danos mester vagyok. A megszerezhető DAN-
ok száma maximum 10. Tervezem a 3. DAN megszerzését. Folyamatosan 
tanulni kell, fejlődni kell. A fokozatok sok inspirációt jelentenek, de nem 
hajszolni kell azokat. Csak akkor fusson neki az ember a vizsgáknak, ha 
megérett rá. Nagy élmény, amikor felkötheti az ember a következő színű 
övét.
PN: Meddig lehet csinálni a karatét? 
RA: Nincs felső korhatár. Vannak Magyarországon is 70 év körüliek 6-7 
DAN-nal.
PN: Hogy állsz az edzősködéssel?
RA: (nevet) Hát ez nagyon kemény. Amíg a mesterünk, Nyíri Attila élt, 
addig segédedző voltam mellette. Most rám maradt. Ez a rosszabb része. 
Az edzések számomra így már csak szövegelést jelentenek, én nem edzek, 
hanem tanítom és javítom a mozdulatokat. Az edzéseken már nem tudok 
gyakorolni, nem mozgok eleget, és ez zavar. Öröm számomra, hogy a 
tudásomat át tudom adni, de hiányérzetem marad. Mindezt azért kárpótolja 
az, hogy tanítványaim ragyogó arccal, büszkén mutatják a versenyeken 
megszerzett érmeiket.
PN: Hogy állunk az utánpótlással?
RA: Most szerencsére jól állunk. 3 felnőtt, 2 középiskolás, 5-6 alsós, döntően 
lányok járnak rendszeresen edzésre. Úgy néz ki, hogy maradnak: megfogta 
őket a karate.
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A történelem szele – 141 éve történt
Amikor a humor is megemlékezik Adonyról

A Borsszem Jankó 1868-1938 között hetente megjelenő élclap volt, mely 
politikai írásokkal és kimondottan igényes megjelenéssel írta be magát a 
magyar sajtó történetébe.
Most néhány szemelvényt idéznénk e lap hasábjairól:
1878-ban úgy tűnt jónak, ha az egyre terjedő antiszemitizmust a humorral 
állítják pellengérre. Lássunk tehát egy gyöngyszemet ez időből! „A magyar 
nyelv pláne úgyszólván csupa zsidó nyomokba lép. Alig van magyar szó, mely 
zsidó nem volna. Még Magyarország földrajza is tulajdonkép Palaestináé. 
Debrő például nem egyéb, mint ’Deborah városa’, Adony nyílván: Adonai 
(zsidó isten) falva, Malaczka Malakias próféta születési helye, Sümegh nem 
egyéb, mint „mesüge”. Gömör –megye régi neve: Gemore-megye…”1 és így 
tovább.
A politikai humor kevésbé volt a konzervatív politikusok védőernyője, 
sőt! Lássunk hát egy 1897. évi élcet, amikor a Zichy Nándor gróf és a 
konzervatív Katolikus néppártja által erősen támogatott Esterházy Miklós 
gróf a választáson vereséget szenvedett a jóval esélytelenebbnek tűnő 
Nagy Gyula ellen: „Krisztus hivei. Adonyban van egy kisded-óvó, melyet 
Zichy Nándorék tartottak fenn. De az adonyiak a választásnál Esterházy 
Miklós Móricz gr. ellen szavaztak és M. M. gf. ur meg is bukott. Ezért Zichy 
Nándorék a ’liberális’ gyerekeket kiutasították az adonyi dedóbul. A 
Krisztus szent hívének az a mottója: ’Engedjétek hozzám drei Schritt von 
Leib a kisdedeket!’”2

1906. „Közvetlenül érdekelt oldalról kaptuk a felvilágosítást, hogy a 
cseklészi gyorsvonatmegálló nem az elhunyt Esterházy Mihály gróf, hanem 
Apponyi Albert gróf kultuszminiszter kedvéért létesült, aki innét közelebb 
éri birtokát, Eberhardot. Szóval: mindössze egy kis kollegiális szívességről 
van szó, melyet egyik minister megtesz a másiknak. Sőt a harmadiknak is, 
mert éppen kapóra olvassuk a hivatalos értesítést, hogy június 3-tól kezdve 
a fiumei reggeli gyorsvonat is megáll Adony-Szabolcs állomáson, nyilván 
a Zichy Aladár gróf, a latere minister kedvéért. Tehát nemcsak állásokat, 
hanem megállásokat is osztogat az erényes ’új korszak’”3.
Egy jóval ifjabb karikatúra álljon itt a Ludas Matyi 1953. augusztus 27-i 
számából (Szegő Gizi [Gis] rajza):

Gyűjtötte: Hetyei Gábor

1  Borsszem Jankó, 1878. január 27.
2  Borsszem Jankó, 1897. január 24.
3  Borsszem Jankó, 1906. június 10.
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Nomen est omen – a név kötelez
Régi családnevek Adonyban

Weber – Takács

Schober – Boglya

Klein – Kis, kicsi

Takács Béláné
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Adonyban született - Visszaemlékezés a gyermekkorra
Tóth István visszaemlékezései

Néhány hét után ismét a zárda iskolában folytak az órák… Szerettük az udvar 
sarkába eső termünket, melynek ablakait a kert lombos fái árnyékolták. 
Vidám élet pezsgett az udvarán: a lányok énekeltek, táncoltak, mi, fiúk 
kergetőztünk, rántócskáztunk. Talán ma már az az utóbbi leírásra szorul: 
legalább egy tucat gyerek láncot alkotva erősen fogta a mellette lévő kezét, 
majd eszeveszett futásba kezdett a csapat, melynek bal oldalát mindig a 
legerősebbek tartották. Mikor már kellően felgyorsult a karuszelbe forduló 
csatárlánc, a bal oldali szélső megvetette egyik lábát, így adott lendületet 
a mellette állónak, aki a maga lendületét a tőle jobbra lévőnek adta, s 
mire ez a lendület elérte a végét, a jobb szárny már úszott a levegőben. A 
landolás nem mindig sikerült a kavicsos udvaron… ezt a lenyúzott térdek 
bizonyították.
Meg kell említeni a lovas játékot, melyben az erősebbek hátára ültek a 
kisebb termetűek, akiknek le kellett rántani „huszártársaikat” az udvar 
porába. El lehet képzelni, mikor az egész osztály „lovon” ült: csatakiáltások 
hangzottak, „ló” és „lovas” nyelte a port. A győztes az lett, akit nem tudtak 
a mélybe rántani. Amikor Pajer Karcsi volt a „lovam”, legyőzhetetlenek 
voltunk: erősen tartott, ezért én két kézzel tudtam, a „nyeregből” 
felemelkedve, a másik harcosba kapaszkodni, s rántottam le egymás után az 
ellenfeleket. Ha egy-egy szülő megjelent az árnyas kapualjban, a rémülettől 
eltakarta szemét… Így zihálva, gőzölögve, de szellemben felfrissülve vártuk 
a következő óra kezdetét.
Másnap – édesanyám reggeli alapos szemléje után – patyolattisztán 
indulhattam a közeli váramba, melynek udvaráról a vidám tömegből 
is kiszűrte, ha Tischner Gabi barátommal kiáltottam, akivel testvéri 
barátságban éltünk, sülve-főve együtt voltunk – itt laktak a szomszédban, 
a tornyos házban.
Akadtak szolid játékok is: egyik ilyen szórakozásunk a papírrepülő 
gyártás és röptetés volt. Sokszor fehérlett az udvar a szállongó, vitorlázó 
remekművektől. Tanárként sosem róttam meg a repülőt gyártó gyerekeket, 
félvén attól, hogy a végén hulladék lesz belőle, sőt én is közéjük álltam: 
gyártottam gyermekkorom irigyelt büszkeségeit, s mosolyogva fogadtam 
tetszésnyilvánításukat, ha gyártmányaim hosszan-hosszan lavíroztak 
a levegőben. Elismerésük legfőbb bizonyítéka azonban az volt, hogy 
mindenkinek kellett egyet hajtogatnom…
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A másik ártalmatlan és kedves időtöltést az ejtőernyőgyártás jelentette, 
majd annak fáradhatatlan dobálása a magasba. A kellékek egyszerűek 
és könnyen beszerezhetőek voltak: először is kellett egy tiszta kendő 
(Édesanyám enélkül sosem engedett el az iskolába, napjában többször is 
ellenőrizte), négy, egyenlő hosszúságúra vágott zsinór és egy kellő súlyú 
anyacsavar. 
A négy zsinórral egyenként megkötöttük a zsebkendő négy sarkát, majd 
szabad végeikkel pedig körültekintően az anyacsavart. Volt, hogy e 
műveletnek többször is nekiálltunk, mert a zsinórok nem lettek egyenlő 
hosszúak. Aztán nagy műgonddal ki-ki összehajtogatta a magáét, s szinte 
vezényszóra következett a dobás. A kis ernyők, miután kinyíltak, lassan 
ereszkedtek le a földre – gyártóik nem kis büszkeségére…
Olyan is előfordult, hogy az ernyő nem érkezett le a földre. Édesanyám 
számon kérte, hogy hol van a zsebkendőm. Az udvaron álltunk, s én szó 
nélkül a kapu fölé, a villanyvezetékre mutattam. Azon kapaszkodott 
az én ejtőernyőm. Édesanyám hamar felismerte egyik alkotóelemét: a 
zsebkendőmet… Édesapám – , aki kimeríthetetlen ötletekkel gyártotta 
számomra a játékokat – tanúja volt a jelenetnek, s nagyot kacagott:
 - Hát ezért nem találok sehol a kertajtóhoz anyacsavart!
Először kínomban, hol a zsebkendőmet sajnáló édesanyámra, hol 
pedig a sikertelen csavarkeresés szülte bosszúságát oly könnyen feledő 
édesapámra tekintettem – majd kihátráltam a helyzetből, ők pedig várták, 
hogy mi lesz az újabb meglepetés számukra…
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
A bolgárkertészet hagyományai Adonyban

A bolgárok az 1870-es években kezdtek kertészeteket alapítani 
hazánkban, évtizedeken keresztül fejlődött a gazdálkodásuk, azonban az 
I. világháború sorsfordító időszakában a hazájuk visszahívta őket. Az itt 
maradt kertészeteket aztán az ellesett tudással a magyar kertészek vették 
át, illetve ezek mintájára újabbakat létesítettek.
Adonyban több kertészet is működött. Háder Mihályné Karsai Ágnes 
(Hubner Henrik dédunokája) örömmel emlékszik vissza a kertész családi 
hagyományokra.

Hubner - és Pintér- kertészet

Anyai dédnagyapám, id. 
Hubner Henrik 1896 körül 
Ausztriából, a Grác (Graz) melletti 
Kainbergből (Kumberg) a fiatal 
Wimpffen Szigfrid gróffal jött 
Magyarországra, a Fejér megyei 
Ercsibe.
Itt a gróf uradalmi főkertésze 
lett. Héttagú családjával itt 
élt és dolgozott 1919-ig, majd 
Adonyban a Deutsch Mór Albert 
által bérelt „Adony-Alsóczikolai 

Uradalom” bér-főkertésze lett. A Dunasor nevű területet bérelte, majd 
megvásárolta azt (ez volt az alsó kertészet). Később az adonyi Zichy-gróftól 
megvette az akkori teniszpálya területét (ez volt a felső kertészet).
A mai Árpád utca 16. szám alatt található családi ház, amit akkoriban 
dédnagyapám építtetett, ma is fennáll szinte az eredeti állapotában.
A családi házhoz tartozó területen „bolgár” kertészetet létesített. Itt 
fakeretes üvegtáblákkal fedett, úgynevezett melegágyakban kisüzemi 
módon különböző zöldségféléket (karalábé, paprika, paradicsom, stb.) 
hajtatott és termesztett. A tél végétől az általa épített üvegházban 
magvetéssel, palánta előneveléssel is foglalkozott. Két fiával, Henrikkel 
és Nándorral végezte a feladatokat. Sok adonyi asszony napszámosként 
dolgozott nála.
Külföldről hozatott zöldség- és virágmagokat a kertészet számára. Olyan 
ismert kertész volt akkoriban az országban, hogy elég volt a nevét ráírni a 
csomagra, úgyis mindig eljutott hozzá a küldemény.
Az idős Hubner Henrik 1947 tavaszán hunyt el, a legidősebb fia, Hubner 
Henrik és Pintér Gergely (édesanyám apja), a veje, fele-fele arányban 

Hubner Henrik és felesége  Fotó: Családi archívum
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örökölte a kertészetet. Ettől kezdve külön-külön működött a Hubner és a 
Pintér kertészet.
Az üvegházban télen nap, mint nap befűtöttek, és kb. 100-500 db muskátlit 
neveltek. A több zöldségféle termesztése közül például a paprikát úgy 
nevelték, hogy a területen kézzel bakhátat alakítottak ki, melybe a 
palántákat beleültették, és árasztásos módszerrel öntözték. Egyik nap 
elárasztották vízzel, és a másik nap megkapálták, így korán és gyorsan 
primőr zöldségek fejlődtek.
A zöldségfélék termesztése mellett foglalkoztak szegfű, török szegfű és 
krizantém nevelésével is.
Egész évben vállalták temetésekre koszorúk készítését. A kertészet szélén 
egy hosszú tujasort neveltek, amiből a koszorúk alapját tudták elkészíteni.
1956 körül a termelőszövetkezetek megalakulása miatt kellett felszámolni 
a kertészetet.
Emlékszem arra, amikor tudatták a nagyapámmal, hogy fel kell számolni a 
kertészetet, és be kell lépnie a tsz-be: dühöngött, a sapkáját a földhöz verte 
mérgében. Nagyon nagy szomorúság volt neki és a családjának is, mert az 
életük volt a kertészet.
Ez időben az egyetemről kikerült, tapasztalatlan mérnököket küldtek a 
téeszekbe, többek között Adonyba is. Új módszerek bevezetésével akarták 
megmutatni, hogy hogyan kell a kertészetet szocialista módon művelni, 
igazgatni, és nem vették figyelembe, hogy a nagyapám harminc évig vezette 
a kertészetet nagy gyakorlattal.
Sajnos, ezeket a traumákat nem tudta feldolgozni, és hosszú, fájdalmas 
betegségben élt haláláig.

Melegágyak készítése a Hubner - kertészetben Fotó: Családi archívum
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Gyermekkorom legszebb évei voltak, amikor mindennap lejártam 
a kertészetbe a nagyszüleimhez. Hajón vitték a primőr zöldségeket 
Budapestre, a Vásárcsarnokba és én nézhettem azt.
Azóta is nagy szeretettel emlékszem vissza azokra az időkre!

Hubner - ház a mai Árpád utcában Fotó: Családi archívum

Munka a Hubner kertészetben Fotó: Családi archívum
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„Nagykertész” és Adél néni
Adonyban azonban nemcsak a Hubner-Pintér-kertészet képviselte bolgár 
hagyományokon és tudáson alapuló kertészeti gazdálkodást. Nagy József, 
ma már nyugdíjas zöldségboltosként emlékezett vissza a Nagy-féle 
bolgárkertészetre, melyet édesapja alapított Adonyban 1949-ben. 
A kertészeti ismereteket még a nagyapa tanulta el a felvidéki – ma 
Szlovákia – Naszvadon, és adta tovább fiának, Nagy Józsefnek. A fiú 
jobb, öntözhető helyet keresve alakította ki kertészetét településünkön. 
Elsődleges szempont volt a jó öntözési lehetőség, így a választás a rév 
felé vezető úttól jobbra lévő területre esett: a 6-os út, a csatorna és a 
Rév utca által határolt – ma magtárak állnak itt – szántón csinálták meg 
a bolgárkertészetet. Adonyban nemcsak az öntözhető területet, de élete 
párját is megtalálta, Adél nénivel aztán évtizedeken keresztül a munkát 
megosztva szorgoskodtak. A férfi feladata volt a termelés, a fuvarozás, a 
nőé – a három gyermekük gondja mellett – az értékesítés.
A kertészet alapja a Kis-Dunán megépült szivattyútelep volt, mely a mai 
kikötőnél került megépítésre. Innen egy 50 cm átmérőjű cső nyomta a 
vizet: át a Rév utca alatt – ahol kanyarodik az út jobbra – a 6-os út felé. Úgy 
100 méter után már a nyitott csatornában folytatta a víz az útját. A terület 
egy részén kerültek kialakításra a palánta keltető és nevelő melegágyak – 
éppen úgy, mint a Hubner-kertészetben.
A melegágy 60 cm mély, 160-170 cm széles és 10-12 méter hosszú gödör 
kiásásával kezdődött. Ezt töltötték fel lótrágyával – ez a legmelegebb 
trágyaféle. Ez az úgynevezett trágyatalp. Az ágyásokat 30 cm magas 
deszkakeretekkel vették körbe, ebbe helyezték el a 10-15 cm vastag 
földréteget. A földbe került aztán a zöldségmag. A föld súlya alatt a 
bomlásnak indult trágya kissé megsüllyedt, így az ágyás a föld színéig 
süppedt. A keretre helyezték az „ablakokat”, a fakeretes üvegtáblákat. A 
tavaszi nap felülről, a bomló trágya alulról melegítette a csírázó palántákat.
A szabadtéri kertészet foglalta el a terület nagyobb részét. A bolgárkertészet 
legfontosabb jellemzője, a bakhátas öntözéses növénynevelés itt valósult 
meg. A tavaszi szántást borozdoló ekével végezték. A művelet során 20-30 
cm magas és széles bakhátakat alakítottak ki. A bakhát tetejére ültették 
általában a palántákat, de volt olyan növény – petrezselyem, sárgarépa, 
retek –, mely a bakhát oldalára került. Ezek voltak a vízigényesebbek. A 
petrezselymet és a retket együtt vetették, és az előbb konyhakésszé váló 
retek kiszedésével rögtön egyelték is a másik növényt. A bakhátak között 
folyt a víz az öntözési időszakokban. Heti rendszerességgel öntöztek egy-
egy területet. A bakhát előnye, hogy nem gazosodott annyira, és az öntözés 
dacára levegős maradt a növények földje.
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Külön tudomány volt az öntözési rendszer kialakítása: nagyon ismerni 
kellett a terület adottságait. Ahol nagyobb volt a lejtés, ott merőleges, 
ahol kevésbé folyt a víz, ott párhuzamos bakhátak készültek. Az öntözés 
speciális szerszáma volt az öntözőkapa, mellyel nyitották vagy zárták a víz 
útját a bakhátak között.
A Nagy-féle kertészet tehát magán hordozta a bolgárkertészet valamennyi 
ismérvét: a melegágyas palántanevelést, a bakhátas termelést, az 
árasztásos öntözéses művelést, az intenzív gazdálkodást, a primőr zöldség 
előállítását.
A gazdálkodási év ősszel indult. A betakarítást követően az Adonyban 
akkor még gyakran fellelhető háztáji állattartóktól megvételre került a 
szervestrágya, mely alapja volt az intenzív kertészetnek. Sok kézimunkával 
a mintegy 20 hektárnyi terület egy része minden évben megszórásra 
került. Minden évben más-más terület. A trágyázás elfoglaltságot jelentett 
a család és az állandó alkalmazottai számára a téli időszakban. A gyerekek 
téli elfoglaltsága volt a gyékénytakarók fonása. Ezekkel takarták le a tavaszi 
időszakban a melegágyakat az éjszakai hidegek elől. Kora tavasszal aztán 
a melegágyak kiásása történt először meg. Ezt minél előbb feltöltötték 
lótrágyával, majd fedték földdel. Eközben indult a szabadtéri termőterület 
szántása, elmunkálása. A bolgárkertészet egyik legkényelmetlenebb, 
legunalmasabb munkája következett: a tűzdelés. Amikor a palánta kikelt, és 
a lomblevél megjelent (5-7 cm-es nagyságú), akkor minden egyes szálat fel 
kellett szedni, párosítani és a jóval kevesebb trágyatalpon lévő melegágyba 
át kellett ültetni, hogy a sekély vetés miatti gyökér mélyebbre kerüljön, 
ott jobban erősödjön, intenzíven fejlődjön. A megfelelő tő- és sortávolság 
kialakításához egy szeggel kivert lécet használtak sorvezetőnek. Ezt 
a munkát heteken át az ágyakra tett deszkákon hasalva végezték. Hát 
élmény lehetett… Ennek a melegágynak az üvegablakát aztán napról 
napra egyre jobban kinyitották, hogy hozzászoktassák a palántákat a 
szabadterületen történő élethez. A kiültetést megelőző hetekben már 
nappal üvegablak nélkül nőtt a palánta, de éjszakára valamennyi ablak újra 
visszakerült a melegágyra. Ezt követte a palánták kiültetése, majd azok 
gondozása, öntözése. Műtrágyát nem használtak a kertészetben, hisz a 
tápanyag pótlása szervestrágyával megtörtént. A levéltetvek ellen azonban 
növényvédő szerrel védekeztek. A rovarölő szeren kívül más szert nem 
használtak. Sok idegeskedés – jégeső, kései fagyok, viharok, áradás – és sok 
ápolás, gondozás után kezdődhetett a betakarítás. A szedési munkákhoz 
a családtagok és az állandó alkalmazottak mellett idénymunkásokat is 
foglalkoztattak. A leszedett zöldséget lovaskocsin vitték vagy az érdi, vagy 
a dunaföldvári piacra. Délután megrakták a kocsit a friss áruval, és este 
indult a gazda, hogy piacnyitásra odaérjen. Adél néni busszal ment a férje 
után, hogy az áru eladását elvégezze.
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A burgonyán kívül gyakorlatilag mindenféle zöldséget termeltek: paprika, 
paradicsom, uborka, gyökérzöldségek, de leginkább a káposztafélék 
díszlettek az adonyi kötött talajon. Csodákra volt képes a karalábé, a 
kelkáposzta, fejes káposzta. A mostani divatos zöldségek (padlizsán, 
patisszon, brokkoli) csak mutatóban kerültek az ágyásokba.
Ennek a kertészetnek is aztán az lett a sorsa, mint a Hubner-Pintér-
kertészetnek. 1956-ban a kényszerrel jött téeszesítés megszüntette 
önállóságát: Nagy Józsefet is beléptették a téeszbe. Ideig-óráig bírta a 
kollektív munkát, aztán az 1960-as évek elején kilépett, és a kertészet egy 
kis részét, 1 holdat kapott vissza, melyen újraindította a magánkertészetet 
melegággyal, fóliasátorral. Itt gazdálkodott még 8-10 évig, amíg az 
egészsége engedte. A kis terület miatt a kertészet azonban már nem 
volt elég jövedelmező a család fenntartásához, ezért Adonyban üzletet 
nyitottak, ahol Adél néni volt az eladó.
Nagy József ragaszkodott a földhöz, bele volt gyökerezve az adonyi kötött 
rögbe. Nem tudta itthagyni Adonyt, szerelmese volt a révföldnek, a víznek. 
Többször tönkrement, hol a jeges árvíz, hol a zöldár vitte el az egész évi 
munkát, hol a téesz, de mindig újrakezdte. Lehet, ha máshol, máshogy kezdi 
újra…, de ezt már nem lehet tudni. Józsi bácsi nagyon szép emlékeket őriz 
ezekről az időkről: apró gyermekkorától fogva az ágyások között tanulta 
meg, hogy mi is a kemény munka, a küzdelem, de azt is, hogy mi is az igazi 
szabadság és az öröm, amit a jól végzett munka elvégzése után érezhet az 
ember.
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Kis kincses III.
Horváth-Bártfai Anikó: Mesélj fejből, kérlek!

– Most fagyizósat mesélj, kérlek! Legyen benne kék fagyi is! – ujjongott a 
Középső, miközben persze a fagyi szóra rögtön felkapta a fejét a Kicsi is, és 
már indult is a konyha felé.

Kék fagyi
– Van már saját feladatunk –
Hiszitek sem, Anya nem kérdezte meg a világ 
összes gyerekét, hogy vajon neki is a kék (és 
abból is a szinte világító világoskék) fagyi-e 
a kedvence. Sőt, még csak az ország, de még 
csak a város gyerekseregére sem jutott ideje. 
Az oviban és a csoportban sem kérdezett 
végig mindenkit, ahova jártak a gyermekei. 
Mégis egészen biztos volt benne, hogy minden 
aprónép imádja a világoskék fagyit, és a legtöbb 
közülük szinte mindent, de mindent megtenne 
azért, hogy minél gyakrabban hozzájusson 
ehhez a gyönyörűséghez. Hiszen Lili, Lulu és 
Káston is olyan hévvel tudtak vágyakozni, kérni, 
könyörögni, követelni, még-még dühöngeni is, 
ha kék fagyiról volt szó, hogy Anya csak nézett, 
hallgatott, mosolygott, esetleg bosszankodott, 
végül legtöbbször megadta magát a csuda-fura 
nyalánkság és gyermekei előtt. Apa általában 
próbálkozott ellenállni még egy-két kört, 
nehezebben szánta rá magát a vásárlásra, de 
a vége ugyanaz lett, a tölcsérbe belekerültek 
a rikító színű fagyigombócok, és pillanatokon 
belül mindegyik gyerekarcon a vidám mosoly 
mellett világoskék maszatok díszelegtek.
Végül a fagyiharcban vesztésre álló és elbukni látszó szülők arra az 
elhatározásra jutottak, hogy nem vetnek véget a kék fagyiáradatnak, mert 
úgy tűnik, az amúgy is teljességgel lehetetlen. De egy icipicit galádul azt 
találták ki, hogy ha a lurkók ilyen gyakran ilyen nyalánksághoz szeretnének 
jutni, akkor legalább egy kicsit dolgozzanak is meg érte.
– Így Lilinek másnap reggel korán fel kellett kelni, és Apával dolgozóba 
kellett menni. – szellemeskedett a Nagy.
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Na, azért azt nem. Bár Apának nem biztos, hogy lett volna kifogása ellene, 
hogy Lili elkísérje a munkába, és többet együtt lehessenek, vidámkodjanak, 
de ennél egyszerűbb tennivaló ötlete született meg a fejükben. Lilinek és 
Lulunak is lett egy-egy „fagyi feladata”, amit mindennap el kellett látni. Ha 
rendben elvégezték, attól persze még nem kaptak mindennap kék fagyit, 
mielőtt bármelyik mesehallgató gyereknek most hatalmasra kerekedne 
a szeme, és csapot-papot otthagyva szaladna a saját anyukájához-
apukájához kérve a napi fagyi feladatát és a napi fagyiját. Szó se volt erről, 
bár főhőseink biztos nem tiltakoztak volna ez ellen sem. Egyszerűen csak 
nem alakultak ki komoly fagyiharcok, csendes és gyors megállapodások 
születtek a nyáron előforduló fagyizásokkor, ha a lányok nap, mint nap 
szépen ellátták feladataikat. 
Lilinek az a feladat jutott, hogy minden alvás után az elkószált alvós 
állatokat vissza kell terelni az ágyikókba, hogy mikor legközelebb aludni 
térnek, már minden állatka az ágyban várakozzon álmos kis gazdájára. 
Ez igazán rettentően fontos teendőnek tűnt, hiszen biztosan ti is voltatok 
úgy, hogy alig láttatok a fáradtságtól, de még mindig nem tudtatok 
lefeküdni, mert egyik-másik, vagy akár a harmadik alvós állatka kitartóan 
bújócskázott veletek, és véletlen sem sikerült lefekvés előtt gyorsan 
előkeríteni, miközben mindenki egyre elkeseredettebb és bosszúsabb lett. 
Addig az alvósokat Anya vadászta, mégis szívesen átadta ezt az amúgy 
kedves feladatot az ügyes nagylányának.
Lulunak is fontos feladat született. Ha tudnátok, hogy a fogkefék is mit össze 
tudnak kóborolni egy lakásban. A fogkrémekről már nem is beszélve. Hol itt 
szundítanak egyet, hol ott. Hol ide bújnak be, csupa kíváncsiságból, hol oda. 
Ami érthető is, hiszen rettentő unalmas lehet nap nap után ugyanabban a 
fürdőszobában éldegélni, muszáj szabályt szegve világot látni. Az is érthető 
persze, hogy lefekvés előtt annyi teendő van mindig, hogy senki fiának nem 
hiányzik akkor még a kis csavargók után szaladgálni. Arról nem is beszélve, 
hogy még a sarokban lakó cikkcakkos fülű, szürke pólós, rövidnadrágos 
kisegér is pontosan tudja, minden este fogat kell mosni.
Lili és Lulu lelkes volt a teendőikkel, bár néha meggyűlt a gondjuk vele, 
arról nem is beszélve, hogy időnként Káston is be-be szeretett volna 
segíteni nekik, ami nem mindig jól sült el, vitázás kerekedett, vagy éppen 
Káston a már gondosan összegyűjtött dolgokat még gondosabban újabb 
helyre fuvarozta el csomagtartós kis járgányában. 
– Volt olyan is, hogy amikor egyszer Lili elfelejtette az ágyakba tenni az 
alvós állatokat, és elment az oviba, Anya azt vette észre, hogy Káston az 
alvósokkal járkál oda-vissza a lakásban – találta ki a Nagy. 
Hol az egyik alvós volt nála, hol a másik. Anya először azt hitte, hogy csak 
játszadozik velük, de mikor elkezdett jobban figyelni, ráébredt, hogy mit 
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csinál a kicsi Káston. Az a kicsi legény egyik plüss állatkát a másik után 
pakolta be gondosan Lili rózsás, virág alakú, párnákkal bélelt ágyába, és 
Lulu lepkékkel díszített halványlila fekhelyébe. A pontos helyére persze 
nem tudta odatenni (merthogy minden állatkának igazán pontos helye volt, 
csak ott tölthette az éjszakát), hiszen Káston még aprócska volt, de véletlen 
sem keverte össze, hogy melyik alvós melyik testvéréé. Végül hosszas oda-
visszajárkálás után minden abba az ágyba került, ahol lakott, és Káston is 
boldogan vigyorgott, mert a hazatalálás örömére mosolyogva integettek az 
alvósok legkisebb segítőjüknek. A komoly munka után Anya össze-vissza 
ölelgette és nagyon megdicsérte Kástont, és persze egy óriási birkózással – 
a kedvenc játékával – is megörvendeztette. 
– Lili nagyon nevetett, amikor megjött az oviból, és megtudta, hogy a 
kistestvére mivel töltötte a délelőttöt. Onnantól gyakran együtt csinálták 
meg a fagyi feladatot. – nevetgélt a Nagy.
– Káston egyszer Lulunak is ügyesen segített, mikor Lulu Káston berregős 
fogkeféjét sehogyan sem találta. – mondta a Középső a folytatást.
Lulu igencsak el volt keseredve, hogy az autós-berregős fogkefe nyert akkor 
a bújócskában. Hiába nézte meg mindig újabb és újabb helyeken, nem 
sikerült a nyomára bukkanni. Anya persze biztos volt abban, hogy a házban 
húzta meg magát az apró szerkentyű, csak valószínűleg igen jó pihenős 
helyet talált magának, ezért nem kerül elő. Apa inkább abban volt biztos, 
hogy hamarosan új berregős fogkefét kell venni a család legkisebbjének, 
és inkább mérgelődött a tárgyak gyakori eltűnésén. Végül igen mókásan 
alakultak a dolgok. A második fogkefe-bújócska nap estéjén vacsora 
közben a család éppen megint a rosszcsont fogkeféről beszélt, amikor 
Káston úgy tűnt, felfigyelt a nagyok beszélgetésre. Hirtelen a másfél évesek 
határozottságával kiküzdötte magát az etetőszékből (aminek tetejéről 
végül persze Apa mentette ki és landoltatta a földön). Ahogy a kis lábai 
földet értek, azonnal szedte is nagy gyorsan – odaszáguldott az autójához, 
felcsapta a csomagtartóját, amin ülni szokott, és nagy örömmel robogott 
vissza Luluhoz, kezében tartva a rég keresett és már-már megsiratott 
fogkefét.
– Lulu sehogy nem értette, hogy lehet ez, hiszen ő már nézte abban a 
járgányban is –  tette még hozzá a Középső.
Mikor aztán az alapos vizsgálat megtörtént, kiderült, hogy a tűzpiros, 
kék fedelű, dupla kipufogós csodamasina telis tele van kisebb-nagyobb 
kisautókkal, amikkel a fogkefe valószínűleg igen jól eljátszadozhatott 
odabent a csomagtartóban. Talán még le is bújt a kupac legaljára, hogy 
minél később leljenek rá, hogy végül jót pihenjen a kellemesen meleg 
sötétben.
Nem egy ilyen és hasonló kaland előfordult, de közben a lelkes és ügyes 
kezek munkája után és a kis pocakok örömére szépen fogytak a hideg 
nyalánkságok. Ahogy aztán nagyobbak lettek a testvérek, a feladataik 
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is egyre változatosabbak lettek, nem beszélve a tölcsérbe kerülő 
fagyigombócok színeiről, amik a szivárvány egyre több színében kezdtek 
már pompázni. Nagy kedvencek lettek a neonsárga citromos banán, a 
rikkancszöld körtés kiwi, a padlizsánlila bodzás áfonya, és a szilvakék 
szőlő fagyi is. Azért a habos kávés, a mentás mákos és a bazsalikomos epres 
semmiért cserébe sem ugorhatott volna be a cifrábbnál cifrább tölcsérekbe. 
Ebből nem engedtek a nagy fagyirajongók.

Illusztrációk: Tischnerné Tóth Szilvia
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Szeptember

Fotó: Boldog József
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Adonyban született - Visszaemlékezés a gyermekkorra
Tóth István visszaemlékezései

Mint említettem, édesanyám mindig ápoltan indított iskolába, s amikor 
hazaértem, a nap történeteiről faggatott, miközben tüzetesen szemlézett. 
Ha valami nem tetszett rajtam, rögtön mosta, varrta, vagy édesapámmal 
varratta, aki szabó volt, akárcsak Nemecsek Ernő édesapja. Egyszerűen, 
de igényesen járattak. Tavasszal, ősszel, ha jó idő volt, rövid nadrágos, 
galambszürke ruhámat simították rám. Afféle Móra-, Molnár- vagy Móricz-
figura is lehettem volna. Akkoriban így öltöztek kis barátaim is.
A következő történet is úgy merül föl előttem, mintha ma játszódna le.
A tantermünk nyitott ablakán bekandikáló diófa ágait enyhe szellő 
lebegtette. Zsivajgott az udvar, de néhányan a teremben foglalatoskodtunk. 
Padomon füzet, toll, nyitott tintásüveg. Kérdésemre az előttem ülő 
osztálytársam megfordult, s kaszáló mozdulatával rám borította az üveg 
tartalmát az utolsó cseppig.
Az első pillanatban láttam megszeppent ábrázatát, majd a füzetemet áztató 
zuhatagot s végül a galambszürke, ruhámat. A társak jót mulattak, s talán 
ezért, rögtön nekiestem Putyunak, hogy elégtételt vegyek. Egykettőre az 
udvar kavicsán hemperegtünk, s a csengőszó sem állított fel bennünket. 
Jól helyben hagytuk egymást, de én néztem ki cifrábban. Valaki fölénk 
magasodott. Gáborfi tanár úr volt. Miután szó nélkül „meggyőzött” 
bennünket helytelen viselkedésünkről, egymással szemben állva, úgy 
simogattuk nevelő kezeinek nyomát, mintha tükörképei lettünk volna 
egymásnak. Putyut a terembe, engem meg hazaküldött, hogy édesanyám 
rendbe tegyen. Szegénykém, kétségbe esve nézett rám, lefejtette rólam a 
tintától átázott öltözetemet, tetőtől talpig lecsutakolt, majd lavórba öntött 
egy kanna tejet, ebben áztatta tarkabarka ruhámat.
Gondos kezei újjávarázsoltak minden darabomat. Édesapám elegáns élt 
vasalt a nadrágomba, és elégedetten fújta a gőzt, mely a fazon simításakor 
keletkezett. Putyuval pedig a következő nap, mintha mi sem történt volna, 
megkínáltuk egymást a tízórainkból.
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 Programok

Szeptember 21. szombat: Szüreti mulatság
Helyszín: KKKK

Szeptember 28. szombat: Tudj Többet Társaság
Helyszín: KKKK

Planéták a Duna fölött. Merkúr-Mars-Hold-Vénusz. 
A Hold mellett a Regulus nevű csillag látszik.
Fotó: Rosenberg Róbert
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Csillagok az adonyi égen
Nagy Göncöl, Kis Göncöl és a Sarkcsillag.
Nagy Medve, Kis Medve és a Polaris.

Tájékozódásunkat a csillagos égen a legtöbbünk számára ismert Nagy 
Göncöl (Nagy Medve) csillagképpel célszerű kezdeni, fényes csillagai és 
könnyen felismerhető alakja miatt. A Nagy Medve cirkumpoláris csillagkép, 
ami azt jelenti, hogy Adonyból nézve sohasem nyugszik le, nem kerül 
a horizont alá. Nappal csak azért tűnnek el a szemünk elől, mert a Nap 
elnyomja halványabb fényüket. A Nagy Göncöl hét legfényesebb csillagai 
a rúd végétől jobbra haladva Alkaid, Mizar, Aloith, Megrez, Phad, Merak, 
Dubhe. A Föld forgásából adódóan 24 óra alatt a csillagkép egy teljes 
fordulatot tesz a Sarkcsillag körül, és a Föld Nap körüli forgása közben is tesz 
egy fordulatot, ami miatt egy év leforgása alatt is körbejárja a Nagy Göncöl 
a Sarkcsillagot. Ebből kifolyólag gyakorlott megfigyelő az aktuális évszakot 
és hozzávetőlegesen az időt is meg tudja állapítani a csillagkép állásáról. 
A fényesebb csillagok közül a Mizar az egyik legismertebb kettőscsillag. A 
Mizar mellett szabad szemmel is látható az Alcor nevű kissé halványabb 
csillag, de már kis távcsővel is jól látszik a Mizar mellett egy szorosabb kísérő 
is. A Nagy Göncöl csillagkép területén szabad szemmel ugyan nem, de kis 
távcsővel több galaxis és egy planetáris köd is megtalálható. A planetáris 
köd a Meraktól 3 fokra található és a látványa alapján a Bagoly-köd nevet 
kapta. Az Alkaid-Mizar egyenesre állított szabályos háromszög csúcsánál 
a Szélkerék-galaxist találjuk. Az Alkaid alatt 3 fokra az Örvény-galaxist. 
További galaxisokat is találhatunk a Nagy Göncöl csillagkép területén.
A Kis Göncöl csillagkép úgy azonosítható könnyen, hogy megkeressük a 
legfényesebb csillagát a Sarkcsillagot (Polaris). Ez pedig úgy tehető meg 
a legkönnyebben, ha a Nagy Göncöl két hátsó csillagának a távolságát 
képzeletben négyszeresen meghosszabbítjuk, akkor a Sarkcsillaghoz 
jutottunk. Ezt jelöli ki a Kis Göncöl rúdja, ami a Nagy Göncöl rúdjával 
ellentétben nem lefelé görbül, hanem felfelé kanyarodik a Sarkcsillagig. A 
Sarkcsillag egy sárgásfehér óriáscsillag. 432 fényévre van a Földtől. Azért 
hívják Sarkcsillagnak, Polarisnak, mert az égi pólus közelében helyezkedik 
el.

2019 szeptemberében látható égi jelenségek:

Szeptember 6.
Hold és a Jupiter együttállása látható az esti órákban.
Szeptember 8.
Hold és a Szaturnusz szoros együttállása látható az esti órákban.
Éjszaka a Delta Aurigidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
Szeptember 20.
Éjszaka a Piscidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
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Szeptemberi égkép.
Stellárium

Rosenberg Róbert
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SK – Papírkosár
Kézzel készült papírkosár III.

Az előző két hónapban Budai Elemérné vezetett be a papírfonás előkészületi 
munkálatainak zegzugos rejtelmeibe. Ugye nem is olyan egyszerű a jó 
minőségű alapanyag megválasztása? Marika néni segítségével most egy 
papírkosarat próbálok elkészíteni és leírni úgy, hogy bárki számára érthető 
és megvalósítható legyen.
Mindent odakészítettünk az asztalra, hogy folyamatosan menjen a munka.
- A szórólapokat hosszában elfelezzük, jó néhány darabot 
előkészítünk, hiszen a szálmennyiség függ attól, mit akarunk készíteni.
- Fogjuk a pálcát, és ferdén rátekerjük a papírt. Így aztán amilyen a 
papír széle, olyan lesz a mintánk a pálcán.
- Amikor már majdnem a végére értünk a tekerésnek, beragasztózzuk, 
és a legvégét már ragasztósan tekerjük fel.
- Ha beragasztóztuk, óvatosan lehúzzuk a pálcáról. Stabil, egyenes 
rudakat kapunk.
- Kezdésnél 3-3 szálat összefűzünk, majd egy szálat tetszőleges 
helyre beakasztunk, és elkezdjük fonni. Alatta, fölötte, alatta, fölötte…ezt 
mormoljuk magunkban. Amikor fogy a szál, a már előre elkészített másik 
szállal összedugjuk és dolgozunk tovább, attól függően, hogy mekkora 
feneket akarunk a kosárnak.
- Ha készen vagyunk az aljával, felhajtjuk annak a 6 szálnak 12 végét, 
befűzünk még egy szálat, hogy ne ugyanoda jöjjön ki a fonás és folytatjuk 
tovább: előtte, mögötte, előtte, mögötte… A fűző szálat kicsit meg kell törni, 
hogy könnyebben tudjunk vele dolgozni. 
- Amikor elértük a kitűzött magasságot, következik a szálak 
eldolgozása. A szálakat visszafűzzük. Ha még szebbé akarjuk tenni 
a lezárást, akkor vagy minden második vagy minden harmadik után 
lebökhetjük zárásként.
- Ha készen van a fonás,  jöhet a formára igazítás illetve a keményítés. 
Tapétaragasztó és víz keverékével jól átitatjuk, formára igazítjuk.
- Száradás után lehet még festeni pl. temperával, dekupázsolni, 
díszíteni szalvétával.
- Legvégén lakkozzuk, hogy szép fénye legyen.
Kellemes időtöltést kívánunk minden kedves olvasónak! 

Fotók és szöveg: Fazeka Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterületi megnevezés a Kinizsi utcai kertek mögött.
2. fősor: Csépelt vagy nyomtatott gabonaszárak töredezett része.
3. fősor: Olyan eszköz, mely egy menetben végzi a magágy előkészítését és              
   vetőmag földbejuttatását.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Adony gyöngyvirágszálai, avagy a hang nem megy 
nyugdíjba!

Az adonyi Gyöngyvirág Női Kar több mint 4 évtizedes kulturális missziót 
teljesít városunkban. 1974 őszén Torma István tanár úr vezetésével alakult. 
Alapítók: Fornai Józsefné, Kádár Józsefné, Krausz Katalin, Králl Györgyné, 
Králl Istvánné, Králl Józsefné, Majer Nándorné, Majer Istvánné, Marczinka 
Lászlóné, Morva Imréné, Pajer Györgyné, Schmidt Ferencné, Sebestyén 
Józsefné, Stéfely Kornélné. Az első nyilvános fellépésükre 1975. március 8-án 
került sor. 1983-tól Székely István, 1991-től Székely István mellett Vásárhelyi 
Judit, 1994-től Jankovicsné Ádám Judit, 2010-től Horváth Péter vezette, vezeti 
az énekkart. Számtalan hazai és külföldi fellépésen vannak túl. Kétszeres 
arany minősítésű kórus.
Kíváncsiak voltunk, hogy Pletser Nándor (PN) mit tud kiénekelni a kórus ma 
is aktív alapító tagjaitól Schmidt Ferencnétől (SF), Morva Imrénétől (MI) és 
a majdnem alapító, de nagyon is aktív Balogh Lászlónétól (BL) (a fényképek 
a riportalanyok archívumából valók).

PN: Schmidt Ferencnéhez fordulok. Kedves Éva, hogy kezdődött az 
énekkari pályafutásod? Te nem adonyi származású vagy, ugye?
SF: 67-ben kerültem Adonyba Papp Évaként, az ÁFÉSZ-nál dolgoztam, itt 
ragadtam, és így lettem Ferke Éva (nevet). Utána iskola, iskolakonyha. Az 
énekkar először 1973-ban indult, pár hét próba után abbamaradt. 1974-ben 
újra kezdődött a szervezés, és azóta működik. A Ruházati KTSZ felkarolta 
a kezdeményezést. Nagyon sokat köszönhetünk Krállné Reginának. Eleinte 
úgy is szerepeltünk, mint a Fejér Megyei KISZÖV és a Ruhaipari KTSZ női 
kórusa. A fellépési ruhákat is például tőlük kaptuk. 14 fővel indultunk. 
A karnagyunk Torma Pista bácsi volt. A művházba jártunk próbálni, és 
Szeberényi Laci bácsi, akkori igazgató szorgalmazta, hogy fel is kéne 
lépnünk.1975-ben a nőnapon léptünk fel először. Innentől aztán kezdtünk 
kórustalálkozókra járni országszerte. A kórusélet sokkal intenzívebb volt 
országosan, mint most. Jöttek a minősítések, a Zeneakadémián kétszer is 
felléptünk. Aztán egyre többen léptek be. Torma Pista bácsi betegsége okán 
Székely Pista bácsi, a zeneiskola tanára ideiglenesen elvállalta a vezetést. 
Ezt tartott 11 évig (nevet). Nagyon szeretett velünk lenni. Pista bácsi halálát 
követően a tanítványa, Jankovicsnné Ádám Judit vette át a munkát. Ő 1994-
2010 között vezette a kórust. Azóta Horváth Péter a karnagy.
PN: Mit éreztetek az első fellépésen?
SF: Izgultunk, és örültünk is, mert sikerünk volt. A nevünket 75 júniusában 
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kaptuk meg egy dunaújvárosi 
fellépéskor. Kérdezték, 
hogy milyen kórus vagyunk. 
Elmondtuk, hogy FM KISZÖV-
KTSZ kórus. Addigra megvolt 
az első fellépő ruhánk – a 
KTSZ varrta: kiskosztüm, 
rajta gyöngyvirágos kitűzővel. 
És akkor a bemondó azt 
mondta, hogy legyen inkább 
Gyöngyvirág Női Kar. Nagyon 
sok jó dolog történt a 44 év 
alatt, bár én nem vagyok 
nagyon jó énekes, de a 
csapatba beleférek. Rengeteg 

mindent adott nekem a kórus: az utazásokat, a szerepléseket, a közös 
énekléseket, a jókedvet, a vidámságot. Mindig jó csapat volt!
PN: Nulláról indultatok, amatőrök voltatok, nehéz volt a szervezés?
SF: Volt előzménye. Iréneusz atyával Marczinka Erzsikéék, Horváth Mariska 
néniék, „Patyolatos” Mariska néni, „Gagyi” Erzsikéék már énekeltek az 
ötvenes évek elején. Ők is jöttek hozzánk énekelni első szóra. Mi meg, 
akkori fiatalok, iskolai kórusokban énekeltünk.
PN: Merre léptetek fel a 44 év alatt?
SF: Az országban nagyon sok helyen: Kőszeg, Szombathely, Sárvár, 
Sárbogárd, Székesfehérvár, Budapest, Mezőtúr, Abasár, mit tudom én. 
Külföldön legelőször Iréne atyánál Alsóőrben, Ausztriában 1984-ben, 
NSZK, Achen, később Oedelsheim, meg Szczekociny. És hát minden évben 
a kórustalálkozókon. Hagyományt teremtettünk Adonyban a tavaszi 
koncertekkel, és vannak olyan települések, ahol rendszeres fellépők 
vagyunk: Nagyvenyim, Dunaföldvár például. 
PN: Nem gondoltatok arra, hogy vegyeskar legyetek?
SF: Nem, valahogy sosem merült fel. Ez így lett kitalálva (nevet). Jók 
vagyunk mi így.
PN: Akartatok-e magasabbra jutni, profinak lenni?
SF: Kevés zenét tanult tagunk volt, van. Gyakorlatilag amatőrök vagyunk. 
A mostani karvezetőnk, Péter azonban úgy foglalkozik velünk, mintha 
profik lennénk. Képzeld el, szolmizálva énekelni olyan embernek, aki 
általánosban szolmizált utoljára. Meg a beéneklések. Először furcsa volt, 
de most már tetszenek is… Fejlődünk mi is! Nagyon jó a kapcsolatunk a 
karvezetővel, meg egymás között „civilben” is. Például nálunk a szőlőben 
van nyáron a névnapi köszöntés egymás között, már hagyomány szerint. 
Valahova tartozni kell!
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PN: Morva Imrénét is a 
kezdetekről faggatom…
MI: Úgy ahogy Éva mondta, 
Krállné Regina néni indította 
el a kart, és én, mint énekkaros 
és utcabeli könnyen kapható 
voltam. Ekkor született a 
kisebbik lányom, és anyukám 
itthon volt, így mehettem 
a próbákra. Aztán egymást 
kerestük meg. Szívesen 
jöttek, könnyen beindultunk. 
Eleinte 14-en voltunk, de aztán hamar 30 fölé fejlődtünk. Sok embernek 
megtetszett.
PN: Milyen feltételek álltak rendelkezésetekre?
MI: A saját ruhánkban kezdtünk el szerepelni: ki volt adva, hogy fekete 
szoknya, fehér blúz, fekete cipő. A nőnapi ünnepségre mentünk – sosem 
felejtem el, körömcipő, meg miegyebek -, és mire jöttünk ki a fellépésről, 
ekkora hó volt (mutatja kezével, közben nevet). A kottánkat Torma Pista 
bácsi hozta. Én voltam a legfiatalabb, nekem könnyebb volt, hiszen amiket 
tanultunk, azt én mindet tudtam az énekkarról. Az, hogy ez elindult, 
sokban köszönhető Pista bácsinak. Kicsit akkoriban csökkent az iskolai 
énekkar aktivitása: kevesebbet jártak versenyekre, fellépésekre, nem úgy, 
mint évekkel korábban mi. Talán akkor már Pista bácsi nem tanított, nagy 
örömmel jött hozzánk a próbákra, karnagynak. 
PN: Végig tagja voltál a női karnak?
MI: Nem, én pár évig, amíg az olajüzemben három műszakban dolgoztam, 
nem tudtam menni a próbákra. Így nekem nem folyamatos a tagságom a 
karnál. 2006 januárjában mentem nyugdíjba, és újra kezdtem énekelni.
PN: Miért mentél vissza?
MI: Rettentően szerettük és tiszteltük az idősebbeket – akkoriban sokan 
voltak köztünk. De ez kölcsönös volt! Bárhova mentünk szerepelni, olyan 
hangulatot senki nem csinált, mint mi, adonyiak. Kőszegre mentünk 
énekelni, és az Iréne atya, aki korábban Adonyban volt, de akkor épp 
Ausztriában szolgált, átjött két falubeli vezetővel a fellépésünkre, 
meghallgatni minket. Utána invitáltak ebédre egy közeli étterembe. 
Akkoriban Schmidtné Évának – ő volt a titkárunk – és Pista bácsinak ott 
kellett maradni a díjkiosztáson, de mi mentünk az étterembe. Amikor 
jöttek utánunk Éva mondta Pista bácsinak, hogy „Menjünk arra, mert 
hallom a hangjukat!”. Pista bácsi csak legyintett:„Óh, ezek nem ők, hanem 
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egy lakodalom!” És tényleg a közelben volt egy lakodalom, de a zenész 
cigányok az éneklésünkre odajöttek hozzánk, és minket kísértek… (nevet) 
Rettentő jó hangulatunk volt, de mindig. Következő évben aztán mentünk 
ki fellépni Ausztriába, Alsóőrre.
PN: Az ilyen fellépések aztán még jobban összekovácsolhatják a 
csapatot, ugye? 
MI: Hogyne! Vártuk is a fellépéseket. Nagy szerencsénk volt, hogy Regina 
néni a KISZÖV útján tudott minket patronálni. Akkor volt még egy énekkar 
Adonyban, a Páva kör, akivel együtt mentünk Németországba fellépni. 
Aztán az a kör megszűnt, beleolvadt a Gyöngyvirágba. Ekkor már közel 
negyvenen voltunk.
PN: Melyik volt a legkülönlegesebb fellépés számodra?

MI: A Zeneakadémiai. 
Nagy megtiszteltetés 
és élmény volt 
számunkra. Amikor 
beléptünk az épületbe 
– a márványlépcső, az 
épület szépsége –, sokan 
úgy voltunk vele, hogy 
„Édes Istenem! Hova is 
jöttünk?” Ez volt rettentő 
nagy élmény számunkra. 

Bárdosnak énekeltünk, és kaptunk egy különdíjat akkor. Utána még többen 
jöttek a kórusba énekelni: sok fiatal is volt közöttünk. Székely Pista bácsi 
például nagyon sokat tett a fiatalok beilleszkedése érdekében. Az elmúlt 
közel 45 év így volt jó, így volt kerek.
PN: Balogh Lászlóné ugyan 21 éve él már Dunaújvárosban, de amikor 
Adonyba jön, például a kóruspróbára, még mindig „hazajön”. Hogyan 
kezdődött nálad az éneklés?
BL: Én ugyan nem vagyok alapítója a kórusnak, de az első fellépésük 
alkalmával, 1975-ben, a nőnapon ott voltam, hallottam őket. Énekelni mindig 
is szerettem, az iskolai kórusban Torma Pista bácsi volt a karnagyunk. Ő 
biztatott, hogy menjek énekelni. Végül is 1979-től folyamatosan tag vagyok. 
PN: Hogyan fogadtak?
BL: Hamar befogadtak, hiszen mindenkit ismertem, nagyjából egy idősek 
voltunk, még sokunk az iskolai kórusban is együtt énekelt. Igazi közösség 
lett a kar, együtt névnapoztunk, együtt ünnepeltünk. Nagyon jó kis 
társaság volt, és ez olyan erőt adott mindig, hogy az elképesztő. Egy-egy 
kórustalálkozó – Kőszeg, Kapuvár, Kecskemét – hát azok fantasztikusak 
voltak. Ez mindig ösztönözte az embert. Sajnos, Adonyban kicsit gyenge 
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az érdeklődés a kórus iránt: máshol – úgy érzem – sokkal nagyobb 
elismerésben volt részünk. Tavaly például Dunaföldváron voltunk, és a 
mostani karnagyunk, Horváth Péter még most, egy év után is találkozott 
olyan emberrel, aki nagy lelkesedéssel emlegette az ottani szereplésünket. 
Hát ilyet Adonyban nem hallottam még vissza… Pedig már 40 éve vagyok 
a tagja.
PN: Meddig lehet ezt csinálni?
BL: Nincs felső korhatár. A hang nem öregszik, ha karban van tartva. A 
mostani karnagyunk nagy figyelmet fordít a hangképzésre. Itt vagyok 
például én, lassan 70 éves, és még szopránt énekelek.
PN: A kar többsége nem kezdő, a mostani karnagy tud még szakmai 
segítséget adni?
BL: Óh, nagyon igényes a munkájára, és ezt másoktól is megköveteli.
PN: Ki dönti el, hogy mi lesz a repertoár?
BL: A karnagy dönt, de egyszer-egyszer azért beszólhatunk, ha nem 
tetszik valamelyik választása. De ő a vezető… Aztán csak igaza lesz, meg 
tudjuk tanulni a választott 
műveket, ha először 
berzenkedünk is, hogy 
milyen nehéz. Többször 
félünk az új daloktól, 
hiszen nem profi zenészek 
vagy profi kottaolvasók. 
Hosszú évekig kotta nélkül 
énekeltünk. Péter nagyon 
profi, és bár időnként 
fogalmunk sincs pontosan, 
hogy mit jelent, amit mond, 
de aztán végül mégis jól 
sikerül. „Mit érdekel engem, hogy hány kereszt van!” (nevet). Most, a május 
5-i koncert nagyon jól sikerült, aki ott volt, mindenki el volt ragadtatva, 
mondták, hogy hihetetlen, hogy ilyen nehéz műveket ilyen jól el tudunk 
énekelni! Nagyon sok érdeklődő volt, kicsi volt a Lívia terem, sokan álltak 
kint a folyosón, az előtérben. A karnagy szigorú és következetes, de van 
eredménye.
PN: Mennyi időt töltötök az énekléssel?
BL Heti két órát tart a próba. Dunaújvárosból Marusszal (Klamerusz Mária) 
járunk Adonyba próbálni. Kicsit alacsony most a létszámunk – 14 fő –, és 
hát mi sem lettünk fiatalabbak az elmúlt években: Schmidtné Éva, Morváné 
Éva és én vagyunk a legidősebbek. Készülünk a következő fellépésekre. 

Ismét Schmidtné Évához fordulok:
PN: Kedves Éva! Meddig lehet énekelni?
SF: A hang nem öregszik, nem megy nyugdíjba!
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A történelem szele  - 85 éve történt
A Rabóczki-féle gyilkosság 
(1934. április 1. ítélet: szeptember 22.)

Az adonyi locsolóbálok és azok éjszakája nem volt mindig nyugodt és 
csendes, mint manapság. 1934 húsvét vasárnap éjszakáján legalább is 
nem. A borzalmas eseményekbe torkolló verekedés a Rózsa utcában 
kezdődött, ahol Rabóczki János (25 éves) földműves és Fóris Béla (19 éves) 
napszámos és annak barátja, Kovács György, Fóris húga miatt szólalkoztak 

össze, ami aztán verekedéssé fajult. 
A verekedők a közeli kocsmába 
tértek be, ahol Kovács György 
testvérei (János, István, Mihály), 
valamint azok barátja, egy Horváth 
János nevezetű, italoztak. A Kovács 
testvérek és Horváth János Kovács 
György és barátja segítségére 
siettek. Nem ült azonban otthon 
tétlenül Rabóczki János családja 
sem: az 51 éves kőműves Rabóczki 
Ferenc édesapa és a 19 éves – 
szintén – Rabóczki Ferenc, János 
öccse a fiú megmentésére siettek. 
A dulakodásban idősebb Rabóczki 
Ferenc a kezén megsebesítette 
Kovács Györgyöt, aki társaival 
együtt feldühödve támadt vissza. A 

verekedésben a Kovács-fivérek – akik Adony-szerte verekedős mivoltukról 
voltak híresek – az apát és két fiát alaposan összeszurkálták. A Rabóczkiak 
a vesztes verekedés után, sebeiket ellátandó a községi orvoshoz mentek. 
Ezt az időt a Kovács-testvérek arra használták ki, hogy hazaszaladjanak 
további fegyverekért: fejszékkel, dorongokkal felvértezve siettek vissza a 
Fő utcára, hogy ott lesben várjanak az orvostól hazafelé tartó ellenfeleikre. 
Nem kellett sokáig várniuk. Amikor a Rabóczki-család a Fő utca végére ért, a 
felfegyverzett ellenségek körbevették őket, és az apát (Rabóczki Ferencet) 
és a nagyobbik fiút (Jánost) a szó legszorosabb értelmében agyonverték, 
míg az ifjabb Rabóczki 14 késszúrással ugyan, de élve menekült meg a 
húsvéti verekedésből. Volt még annyi ereje, hogy a csendőrségre ő ment el 
bejelenteni a bestiális gyilkosságot.
A csendőrök rögtön intézkedtek: Kovács Györgyöt a községi bíró, Payer 
József házában találták meg, nyugodtan aludt. (kocsisként szolgált a 
bírónál) A  többi elkövetőre is saját ágyában találták rá a csendőrök.1 

1 Népszava, 1934.04.04.
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Még azon év július 25-én a székesfehérvári törvényszéken elkezdődött 
a vádlottak pere: Kovács Mihályt, Kovács Györgyöt, Horváth Jánost és 
Fóris Bélát szuronyos kísérettel vezették a vádlottak padjához. A vád: 
előre megfontolt szándékból elkövetett, két rendbeli emberölés, és egy 
rendbeli súlyos testi sértés. A vádlottak a gyilkosságot, a súlyos testi sértést 
elismerték, azonban az előre megfontolt szándékot tagadták: azt vallották, 
hogy nem akartak ölni, csak bosszút állni.2 Másnap a per folyatódott. 
Ekkor került meghallgatásra az életben maradt Rabóczki Ferenc, aki 
a meghallgatásra egy nagy késsel a zsebében érkezett. Ezt a vádlottak 
fenyegetőnek érezték – azt hiszem, joggal – és kérték, hogy kobozzák el a 
tanútól. Ezt a teremszolga meg is tette.3
1934. szeptember 22-én megszületett a bűnperben az ítélet. Kovács 
Mihály első rendű vádlottat 11 év, Kovács Györgyöt 4 év, Flóris Bélát 4 év 
fegyházbüntetésre, míg Horváth Jánost (kiskorú bűnöst) 1 év 10 hónap 
börtönbüntetésre ítéltek.4

Hetyei Gábor, fénykép: Rózsafi János

2 MTI Napi Hírek, 1934.07.25.
3  MTI Napi Hírek, 1934.07.26
4  MTI Napi Hírek, 1934.09.22
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Adony környezeti értékei – 
az adonyi föld
A hazai silókukorica-termesztés megkezdésének 
hiteles története

A Salinárium egy másik cikkében megemlékezünk Hruscsov 1958-as 
adonyi látogatásáról. Az akkori főtitkári látogatás azonban nemcsak 
protokoll vizit volt, hanem „szakmai” támogatást is adott a világ egyik 
legnagyobb hatalmú embere az adonyi mezőgazdaság felvirágoztatásához.
A tér tavaszi virágok pompájában fogadta a látogatót. Nemcsak 
adonyiak, de a környék településeiről is sokan sereglettek ide köszönteni 
Hruscsovot, Kádárt és a kíséretükben utazókat. Kurilla Vilmos tanácselnök 
köszöntőjében biztosította a vendégeket, hogy ez a nap felejthetetlen 
lesz a település életében. Elmondta, hogy tizennégy évvel ezelőtt Adony 
földjeinek 90%-át a Zichy-grófok birtokolták, de már a felszabadult 
emberek a falu gazdái. Hruscsov közvetlen módon, szabad beszédben 
(nem megírt szöveggel) válaszolt a köszöntésre:
„Nagyon kellemesen érintett, amit elmondtak. Jólesik tapasztalnom, 
hogy helyesen értelmezik a mi barátságunkat. Sok sikert kívánunk. 
Legyen jó a termés, ez kell a parasztnak. Legyen elég napfény és eső. A 
parasztembereknek erre van szükségük. Ha ez megvan, a jó munka azután 
meghozza gyümölcsét. Budapestről jövet láttam szántóföldjeiket. Az önök 
nagy őse, Árpád bölcs ember volt. Hozzáértéssel választott népének földet. 
Tudom azt, hogy önök értenek a földhöz, s én, mint a kukoricatermesztés 
lelkes híve, tudom, hogy értenek a kukoricához is. A kukoricának nemcsak 
a szemtermése érték. A szárnak nagy a tápértéke, éppen ezért fel kell 
használni a kukoricaszárat is.”1

A beszédeket követően az adonyiak elbeszélgettek a kukoricáról 
Hruscsovval. E beszélgetésben részt vettek a szentmihályi Béke Tsz 
dolgozói, vezetői. Az tsz-t akkor Kovács Pálné vezette. E beszélgetés során 
a nagy vendég megjegyezte:
„Tudjuk, hogy a magyar parasztok szeretik a kukoricát, és nagy gondot 
fordítanak a száraz szemeskukorica termesztésére, de miért nem 
takarítják be a kukorica egy részét tejes- és viaszérett állapotban 
silótakarmánynak? Hiszen ez igen előnyös az önök viszonyai között a 
gazdálkodás szempontjából.”2 A nagy vezető megígérte a beszélgetés végén 
Kovácsnénak, a szövetkezet elnökének, hogy személyesen nyújt segítséget 
a silókukorica termesztés tapasztalatainak átadásában.
E beszélgetéstől datálódik a magyar silókukorica termesztés megteremtése! 
1  Dunántúli Napló, 1958.04.08
2  Dunántúli Napló, 1959.11.04.
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(Korábban a szarvasmarha - tenyésztés számára a sűrű vetésű kukoricából 
csalamádét készítettek, mely a címerhányást követő 1-2 hétben került 
levágásra, tehát a szemképződés előtt, zsenge állapotban. Ezt is leginkább 
friss állapotban és nem tartósítva etették.)
A főtitkári látogatást követően, 1958. április 11-én, a Petőfi Népe című 
újság Pénteki Jegyzeteink rovatában jelent meg Sági Ferencné tanácstag 
pamfletje, melyben a magyar mezőgazdaság szégyenfoltjának nevezi a 
földeken maradt kukoricaszárat:
„Annyi kérdés, számtani és gazdasági gondolat röppen ki szocialista 
lelkiismeretünkből, miért maradnak a földben és a földeken ezek a hasznos 
kukoricaszárak, amik ma már csak arra jók, hogy a mezsgyék szélén füstöt 
csináljon belőlük a gazdájuk. Rossz gazdák ezek! … Mennyi száz és ezer 
tehén adott volna ebből sok tejet a fogyasztók és gyermekeink asztalára. 
Jól megy a paraszti dolgozóink sorsa, ezt kell ebből megállapítani.” 
(Megjegyzés: ha április 7-én Hruscsov Adonyban sok száraz kukoricaszárat 
látott a földeken, mint ahogy arról A. Sevcsenko írt a Pravda 1959. október 
16-i cikkében, akkor tényleg volt némi probléma az adonyi nagyüzemi 
gazdálkodással!)
Azonban Hruscsov nemcsak tanácsot hozott Adonyba, hanem a termelés 
elindításához szükséges célgépeket is a téesz rendelkezésére bocsátotta. 
A Béke Tsz-nek ajándékozott egy négyzetes vetőgépet, és egy SZK 2,6-os 
silókombájnt. A vetőgép hamar elavult (erkölcsileg), azonban a kombájn 
még a hetvenes években is dolgozott Adonyban. A kukoricatermesztés 
technológiai újításaként jelent meg – szovjet mintára – hazánkban 
a négyzetes vetés. Ennek lényege: a kukoricát ugyanolyan sor, mint 
tőtávolságra kellett vetni, mert akkor a sortáv is és a tőtáv is ugyanaz, tehát 
keresztben is és hosszában is művelhető volt géppel. Magyarország első 
négyzetes vetőgépe volt így a Béke Tsz-ben. Az élet meghaladta aztán ezt a 
módszert, mert nagyon alacsony volt a tőszám egy hektáron, így a hozam 
is alacsony maradt, és a vegyszeres növényvédelem szintén a kézi erő 
csökkenését eredményezte.
A Béke Tsz tehát nagy lendülettel indult neki a silókukorica termesztésének. 
Ma ezt úgy hívnánk, hogy nagy parcellás kísérletbe fogott bele néhány más 
üzemmel együtt. Az első kísérletek a Béke (Adony), a Sallai (Besnyő), a 
Béke (Karcag), a Hunyadi (Karcag) Tsz-ekben, a hajdúszoboszlói, a karcagi 
és a debreceni tangazdaságokban indultak a látogatás évében, 1958-ban.
Az 1958-as év adatai – mai szemmel is – lenyűgöző eredményt hoztak. 
Sevcsenko3 publikálta a kísérletek eredményeit. Ezek Adonyban lettek a 
legjobbak. A silókukorica átlaghozama 68,1 tonna/ha volt (hihetetlen, hisz a 
mai technológiával is 35-50 tonna érhető el). Volt olyan fajta (Martonvásári 
3  A. Sevcsenko: A kukorica, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1960.
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39-es), mely 83,9 tonnás 
hozammal hívta fel magára 
a figyelmet, de az Ogyessza 
10-es is 77,4 tonnát tudott. 
A vetésterület a 6-os 
úttól jobbra, a gázátadó 
állomás mellett volt. Az 
év során Kovács Pálné 
örömmel nyilatkozta egy 
újságnak: „Szövetkezetünk 
minden tagja hálás 
köszönetét fejezi ki szovjet 
barátainknak a segítségért. 
Ilyen kukoricát, mint a 

miénk, a magyar földeken még nemigen láttak.”
Az eredményeket Kovácsné örömmel újságolta nemcsak az Adonyba 
látogató érdeklődőknek, újságíróknak, szakembereknek, de még ez év végén 
Hruscsovnak írt levelében is büszkén mutatta be a kísérlet eredményeit. A 
levélre maga a címzett válaszolt. Az 1959. április 5-én megérkező válaszát 
a főtitkár így kezdi: „Tisztelt Kovács elvtársnő! Megörültem, amikor arról 
értesültem, hogy szövetkeztük tagjai betartották szavukat és hektáronként 
839 mázsa zöld kukoricaanyagot termesztettek.”
A válaszlevelet aztán 1959. szeptember 3-án Dögei Imre Földművelődésügyi 
Miniszter, az MSZMP KB tagja és A. A. Sztarcev, a Szovjetunió 
nagykövetségének tanácsosa adta át Kovács Pálné volt elnöknek, és 
ünnepélyes keretek  közt  felolvasták az adonyi termelőszövetkezetben.
A történet itt aztán véget is érne, ha nem lenne máig ható folytatása: ma 
Magyarországon nincs olyan nagy létszámú tejelő tehenészet, mely ne 
a silókukoricából készült kukorica szilázst etetné. Ez a mai tejhasznú 
szarvasmarha-tenyésztés tömegtakarmánya. Azt nem tudom, hogy a 
termesztéstechnológiát tényleg Hruscsov hozta-e Magyarországra, de 
az biztos, hogy 1958-ban Adonyban járt, és beszélt róla. Ettől az évtől 
indultak meg a kísérletek, és egyre másra nőttek ki a szilázsra alapozott 
tehenészetek hazánkban. Lehet, hogy a szovjet elvtársak hoztak olyan 
dolgot is, mely segítette a magyar mezőgazdaságot? Meglehet…

Hetyei Gábor
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Október

Fotó: Boldog József
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek

30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 1817 19 20

21 22

16

23 24 25 26 27

28 29

Malvin

Dénes
Andor

Petra Helga Ferenc
Edvin

Zóra

Aurél
Galina

Brúnó
Renáta

Amália Koppány

Gál
Aurélia
Margit

Gyöngyi
Nemzeti 

ünnep

Hedvig
Hédi

Salamon Blanka
Bianka

Dömötör
Amanda
Armand

Szabina
Szabrina

Simon
Szimonetta

Szimóna

Nárcisz
Melinda

Alfonz
Zenóbia

Farkas

Lukács Nándor Vendel

Orsoly
Orsika

Előd
Korina

Gedeon Brigitta
Gitta

Miksa Kálmán
Ede

Helén
Heléne

Teréz
Terézia



218

 Programok

Október 1-7.: Országos Könyvtári Napok és 
Idősek napja
Helyszín: KKKK

Október 5. szombat: Oktoberfest
Helyszín: KKKK

Október 12. szombat: Hálaadás - újbor ünnep
Helyszín: Szőlőhegy, Kápolna -sor

Október 23. szerda:  Városi ünnepség
Helyszín: KKKK

Október 26. szombat: Tudj Többet Társaság
Helyszín: KKKK

Vénusz és a Hold a víztoronnyal.
Fotó: Rosenberg Róbert
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Októberi égkép.
Stellárium
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Csillagok az adonyi égen
Pegazus és az Androméda

Az őszi égboltot a Pegazus csillagkép négyszöge uralja, amelynek csúcsait 
a Pegazus három fényes csillaga a Markab, a Scheat, és az Algenib, valamint 
az Androméda csillagkép Alpheratz csillaga jelöli ki. A Homam, Baham és 
Enif nevű csillagok a Pegazus nyakát és fejét vázolják az égre. Így képzelték 
a görögök a féltestű hanyatt fekvő Pegazust az őszi égre. A fényes csillagai 
közül a Markab egy kék óriáscsillag 140 fényév távol van tőlünk, átmérője 
eléri a Nap átmérőjének 160-szorosát, tömege 5 naptömeg. A Scheat egy 
pulzáló vörös óriás 196 fényévnyire. A Pegazusban fényes másodrendű 
csillagokon kívül több mint 100 szabad szemmel látható csillagot találunk. 
A csillagok mellett számos galaxist és galaxis csoport helyezkedik el a 
Pegazus területén, valamint az M15 gömbhalmaz. A Tejútrendszer egyik 
legsűrűbb halmaza. Tiszta égen kedvező körülmények között szabad 
szemmel is meglátható.
Közvetlenül a Pegazus bal oldalán az Androméda csillagkép látható. A 
csillagkép Cassiopeia királyné lányáról Andromédáról kapta a nevét, 
akit Perseus mentett meg a tengeri szörnytől. Az Androméda főcsillaga a 
Sirrah, vagy Alpheratz, egyben a Pegazus-négyszög bal felső csillagai is, bár 
nem tartozik ahhoz a csillagképhez. A Sirrah/Alpheratz spektroszkópiai 
kettőscsillag 160 fényévnyire. A csillagképben még két fényes csillagot 
találunk, az Almaak és a Mirach. Az Almaak kis távcsővel bontható szép 
színes kettőscsillag. Valójában négyes csillagrendszer. A Mirach vörös óriás 
kettőscsillag 88 fényévre tőlünk.
Az Amdroméda csillagkép magával ragadó látványossága az M31 jelű 
Androméda galaxis. A tőlünk 2,5 millió fényévre levő, a mi galaxisunkhoz, 
a Tejúthoz hasonló csillagváros 68 km/s sebességgel felénk tart. Tiszta 
ég esetén kis lapos ködfoltként szabad szemmel is láthatjuk. Ezzel 
megállapíthatjuk, hogy jó a szemünk, hiszen elláttunk 2,5 millió fényév 
távolba! Kis távcsővel vizsgálva sokkal impozánsabb látványt nyújt az 
Androméda galaxis. Igazi szépségét azonban csak csillagászati felvételeken 
mutatja meg. Az Andromédának kísérői is vannak az M32 és M110 elliptikus 
galaxisok. Kistestvérként követik a csillagvárost.

2019 októberbén látható égi jelenségek:

Október 3.
Hold és a Jupiter közeli együttállása figyelhető meg az esti órákban.
Október 5.
Hold és a Szaturnusz szoros együttállása figyelhető meg a késő esti órákban.
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Október 8.
Éjszaka a Draconidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
Október 18.
Éjszaka az Epsilon Geminidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
Október 21.
Éjszaka az Orionidák meteorraj maximuma figyelhető meg.

Rosenberg Róbert

SK – Kutyaruhák
Kézzel készült kutyaruci I.

Évekig dolgoztam egy helyen Simon Gyöngyivel, de erről a hobbijáról soha 
nem hallottam.
Bevallom, amíg ez a riport készült, sokat nevettünk, hiszen mégiscsak a 
kutyák öltöztetéséről volt szó. Fotók: Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó (F.I.): Mikor és hogyan kezdődött ez a hobbi?
Simon Gyöngyi (S.Gy.): Van egy 5 éves 
csivava kutyám, aki télen nagyon fázott. 
Így aztán vettem neki egy kutyaruhát. 
Ahogy nézegettem, rájöttem, ezt nem 
is olyan bonyolult elkészíteni, így aztán 
megpróbáltam. Mivel tudtam kötni, 
igazából csak a mintát kellett kitalálnom. 
Sikerült. Azóta több, mint 100 db-ot 
készítettem leginkább megrendelésre.
F.I.: Akkor mintha egy szabóságban 
lennénk, hogy is történik ez?
S.Gy.: 3 méret fontos: nyaktőtől a farokig, 
nyakkör méret, mellkas körméret, ahol 
a legszélesebb. Illetve fontos tudni, fiú, 
avagy lány. Egyedi kérést is teljesítettem, 
varrtam már nyuszinak (22 cm), illetve 6 
hetes kiskutyának is, ám ezek tényleg ritkán vannak. Itt említeném meg, 
hogy a legnagyobb méret egy 80 cm háthosszú kutyáé volt.
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Tehát lemérem a kutyát vagy hozzák az adatokat, ezután kiválasztjuk a 
fonalat, milyen színű legyen. Bontott fonalból soha nem dolgozom.
F.I.: Milyen igények vannak színre, feliratra?
S.Gy.: A színek leggyakrabban: kék, barna, fekete, rózsaszín neon mintákkal, 
és most legújabban a fehér. Próbálom lebeszélni a kedves vevőket a 
fehérről, sikertelenül. A minták pedig: a kutya neve, BMW felirat vagy a 
Nike jel, mignonok, ami most a legmenőbb, de vannak elvetemült kérések 
is. Bármilyen egyedi kívánság megvalósítható, ha van elég hely.
Megtervezem a feliratot, a kutyák hátszélességétől függően. Ugyanis 
ettől függ a betűk mérete. Komoly tervezést igényel, minden szálat el kell 
dolgozni, nehogy beleakadjon a kutya lába. 
Amikor van egy kis időm, előre dolgozom, mert augusztustól márciusig 
sok ruhára van igény. Évekig hordhatóak, és ugyanúgy kell tisztán tartani, 
mint saját ruháinkat. Egy kutyának több váltás ruhája is van, mivel hamar 
piszkos lesz. Az ország egész területére van megrendelésem.
F.I.: És Adonyban?
S.Gy.: Kicsit furcsa , hogy Adonyban csak néhány. Gondolkodtunk ennek 
az okán, talán nálunk több az udvarban élő, házőrző kutya, na, most azt 
minden nap felöltöztetni…
F.I.:Hogyan viselik a kutyák ezt az öltözéket?
S.GY.: Először furcsa nekik, szinte megmerevednek benne, aztán rájönnek, 
hogy jó, meleg, kényelmes, és már várják, hogy egy téli sétánál is ráadjuk 
őket.
Miután felöltöztettük kutyáinkat, megvolt a méret, a szín, a felirat, jött 
számomra a ráadás. Na, ezt már tényleg nem bírtam nevetés nélkül…
S.Gy.: Amit még kutyáknak készítünk: bújós zsák (ezt varrni kell), ékszerek, 
sapkák, sálak, kapucnis ruha (füle kiemelve, hogy halljon), cipő, rámpa (öreg 
vagy beteg kutyáknak, hogy ne kelljen felugrani az ágyra), kutyahordozó 
táska…
F.I.: Köszönöm szépen az interjút, rengeteg új dolgot tudtam meg én 
is.
S.GY.: Örülök, hogy én jutottam eszedbe, köszönöm .
Aki még többet szeretne megtudni a kutyarucikról, keresse Simon Gyöngyit 
a NESI Turiban a Bajcsy Zs. u. 21. alatt. Megrendelhetők, megnézhetők, 
megvásárolhatók. De ha figyelmesen olvassák a Salináriumot, a következő 
két hónapban kicsit betekinthetnek a kutyaruci készítés rejtelmeibe Simon 
Gyöngyi segítségével.

Fazekas Ildikó
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1. fősor:  Adonyi külterületi megnevezés a halastavaktól Perkáta irányában.
2. fősor: Igavonó állat, mely segítségével csépelték ki a gabonamagot.
3. fősor: Talajerő visszapótlásában használt eszköz.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Horváth Laci: Erőből, akaratból ötös!

Horváth László (1975) közkedvelt személye 
Adonynak. Sokfelé, sokszor látjuk őt 
kerékpárjával. Huncutul mosolygós arca, 
gyakran tréfás megjegyzései az életigenlésről 
beszélnek. Pedig sokszor nagyon nehéz volt és 
nehéz ma is az élete. De az akarat, a küzdelem 
mindig kisegítette a mély gödrökből. Korlátait 
legyőzve sikeres amatőrversenyzővé vált, 
csak néhány „lökés”, vagy „emelés” hiányzott 
ahhoz, hogy olimpikonná váljon sportágában, 
az erőemelésben.
Hetyei Csaba (HCS) faggatta Horváth Lacit 
nem csak a sport, hanem az élet egyéb területén 
folytatott küzdelmeiről is. Talán a riport 
kicsit többről is szól, mint a sportsikerekről. 
(Fénykép: Boldog József.)

HCS: Mi már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. Esténként 
gyakran összefutunk, ki-ki megy hazafelé. Te nagy erőbedobással 
nyomod a biciklidet a sötétben, de mindig kivilágítva… Ha esetleg 
van olyan az olvasók között, aki nem ismerne, azoknak el kell, hogy 
mondjuk, hogy te mozgáskorlátozott ember vagy. Születésed óta?
HL: A hivatalos verzió szerint, amikor el kellett volna kezdeni járnom, 
akkor tűnt fel a szüleimnek, hogy valami nem kerek. Ezután kezdtek 
vinni orvoshoz, meg ide-oda, kezdték keresni, mi lehet az oka, hogy én 
nem megyek. Kezeltek aztán sok mindennel, míg végül kiderült, hogy 
a mozgatóideg pályák lebénultak. Így deréktól lefelé ugyan működnek a 
dolgok, de nem százszázalékosan. Ennek a bénulásnak az okát nem találtam 
meg a papírjaim között. Nem tudom, hogy miből származik. Amikor kicsi 
voltam, abszolút nem tudtam menni. 5 éves koromban műtöttek először, 
akkor a sarkamat, mert nem bírtam letenni. Aztán 12, meg 20 éves 
koromban műtöttek ismét.
HCS: Mikor tudtál először lábra állni?
HL: Sokáig csibész módon másztam. Mindig mondták, hogy mennem 
kell, mennem kell, de nekem az nehéz volt, mindig másztam. Ezért aztán 
a térdeim eldeformálódtak. Ha a szüleim egy pillanatra nem figyeltek, én 
rögtön úgy oldottam meg, hogy le négykézlábra, mint a kiskutyus (nevet), és 
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úgy mentem a-ból, b-be. Lábra állni nagyon nehezen ment. Édesanyámnak 
köszönhetem, hogy egyáltalán menni tudok, mert belém nevelte, hogy 
azért csak lábra kell állni, akármilyen nehéz is. Neki köszönhetem ezt a 
fajta akaratosságomat. Ez a mai napig is bennem van: ha fáj, ha nem, akkor 
is megyek.
HCS: Óvoda, iskola?
HL: Az óvoda kimaradt, az első osztályt elvégeztem itt, háznál. Ezután 
elkerültem a Sályi Mozgásjavító Általános Iskolába. Ott aztán újra kezdtem 
az első osztályt, és végeztem el az iskolát. Csak a téli, a nyári és a tavaszi 
szünetre jöhettem haza. Nem volt egyszerű…
HCS: A veled egykorú gyerekek akkoriban nem csúfoltak a betegséged 
miatt?
HL: De igen, sok atrocitás ért, és ér a mai napig is. Általában a gyerekek 
megijednek a másként kinézőktől, mozgóktól. Ha a szülők erre jobban 
odafigyelnének, és elmagyaráznák nekik, hogy nekem mi a problémám, 
akkor biztosan nem ijednének meg a gyerekek. Sajnos volt is erre példa. A 
kisgyerek kérdezte az apjától, hogy „Apa, apa! Mi a baja a bácsinak?” Erre az 
apuka nem magyarázta el, hogy mi a problémám, hanem elkapta a gyerek 
kezét, elrángatta, és csak annyit mondott, „Gyere, menjünk!” Legközelebb 
a kislány, amikor meglátott, sírva fakadt. A félelmet beleültették… De 
sokszor csúfoltak is. Aztán volt olyan, hogy beszóltak nekem, és ezért fél 
évig nem jöttem ki a lakásból. Nem tudtam feldolgozni, hogy most miért 
bántanak amiatt, amiről nem is tehetek. Én is csak élni akarom az életemet 
úgy, ahogy ők. Attól, hogy máshogy nézek ki, más a lábam, azért én pont 
olyan értékesnek tartom magam, mint őket.
HCS: Iskola után mi történt veled?
HL: A nyolc osztály után felkerültem Pestre. Próbálkoztam a cipőfelsőrész 
készítő szakmával, de nem voltam profi. Aztán azt javasolták, hogy falusi 
gyerek dolgozzon otthon a háztájiban. Hát így kezdődött a nyulászkodásom. 
Édesapám hozta a takarmányt, én etettem, itattam, takarítottam az 
állományt. Aztán kaptam két galambot, és innen indult el a galambok 
iránti szeretetem. Ez a mai napig megvan. A nyulakat abbahagytam, 
mert nem érte meg, de a galambok sok nehézségen átsegítettek. Kisebb-
nagyobb sikerekkel versenyeztem is a galambokkal. De a pénzhiány miatt 
a versenyzéssel is felhagytam, bár az adonyi galambász egyesület tagja 
vagyok a mai napig.
HCS: De nem csak húsáért tartod őket, ugye?
HL: Hát nem. Jött egy ötlet. Az esküvői galambröptetés. Ez annyit jelent, hogy 
esküvőkön, ballagásokon, szülinapokon hófehér galambokat engedek fel. 
Látványröptetés lett ebből a dologból. Ez egy kis kiegészítő bevételforrás. 
Nem csak a környéken röptetek. A legtávolabbi látványröptetésem 180 
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kilométerre volt. Azért az 
odajutásomat mindig meg 
kell oldanom: ismerőssel, 
családdal, vonattal, busszal.
HCS: Mekkora az 
állományod?
HL: Hála Istennek, egészen 
jól felszaporodtak. 60-
70 darabos. Posta is van, 
fehérek is.
HCS: Munkahelyed van-e?
HL: Mióta a cégeknek 

komoly összegű rehabilitációs járulékot kell fizetni, ha nem foglalkoztat 
mozgássérülteket, azóta van nekem is munkahelyem. Kicsit kapósabbak 
vagyunk. Most jelen pillanatban Érden dolgozom, egy gyárban. Összeszerelő, 
tördelő munkahelyem van. Fél négytől este tízig tart a munkaidőm. Busszal 
közlekedek, aztán biciklivel haza a buszmegállóból.
HCS: Sportolni tudtál-e, tudsz-e?
HL: A barátok unszolására, meg saját akaratomból is gondoltam, hogy 
kipróbálom fiatalabb koromban az erőemelést. Meg gondoltam, ha 
kigyúrom magam (huncut mosoly), kapósabb leszek a lányoknál.
HCS: Mikor, hol kezdted?
HL: Még Adonyban kezdtük, az Orsinál. Ott volt a konditerem. Aztán 
amerre vándorolt a konditerem, arra vándoroltam én is. 10 évig keményen 
nyomtam a sportot.
HCS: Indultál-e versenyen?
HL: Indultam versenyeken, az adottságaimnak köszönhetően majdnem 
mindenhol sikerült nyernem. A legrosszabb eredményem is bronzérem 
volt. Ezek helyi, környékbeli versenyek voltak. Én az 56 kg-os kategóriában 
versenyeztem fekvenyomásban. A csúcsom 87,5 kg volt. Az országos 
versenyre nem jutottam oda, nem volt hozzá megfelelő pénzügyi háttér. 
Kellett volna szponzor. Szerették volna, hogy legyek paraolimpikon. Ebbe is 
belefogtunk, ment is, de szponzor hiányában nem tudtam a felkészülésemet 
finanszírozni, így nem lett belőle semmi. Maradtak a helyi versenyek. Ahol 
indítottak versenyt, azért azon én ott voltam. A legtöbbet meg is nyertem…
HCS: A szponzorhiány a parasportolóknál nagyon komoly akadályt 
jelent a felkészülés során. Egyik napról a másikra élnek…
HL: A paraversenyzés is pénzorientált. És ha nincs szponzorod, nem tudsz 
versenyezni. Komoly pénzeket kell kifizetni erre, arra, amarra. Én a saját 
zsebembe nem tudok belenyúlni, illetve bele tudok nyúlni, de nem sok 
mindent találok ott (nevet), azzal nem tudunk messze menni. Rajcsányi 
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István segített, aztán nem bírta sokáig. Sajnos a beleinvesztált tőke nem 
jött volna vissza számára, így nem vállalta hosszú távon.
HCS: A sporttal le kellett ezek szerint állnod… A kapott érmeidet azért 
őrzöd?
HL: Sok-sok érmet nyertem, de miután abbahagytam a versenyzést, mindet 
eldobtam. De nemcsak a pénzhiány miatt álltam le. Választanom kellett: 
ahhoz, hogy magasabb szintre lépjek, szereket kellett volna szednem, 
ezt nem vállaltam. És az ellenfeleimet sem akartam belekényszeríteni 
abba, hogy ahhoz, hogy engem legyőzzenek, nekik kellett volna valami 
„okoskodás”. Ebbe nem akartam részt venni, nem ér annyit az egész, hogy 
más tönkretegye magát azért, hogy engem legyőzzön egyszer-kétszer. Volt, 
hogy másfél évig nem edzettem, és amikor újra kezdtem, gyakorlatilag 
ugyanazokkal a súlyokkal tudtam dolgozni, mint korábban. Nekem ehhez a 
sporthoz jó adottságaim voltak.
HCS: Külső szemlélőként úgy tűnik, hogy a mozgáskorlátozottság 
miatt nem tudsz teljes életet élni. Nem okozott ez neked lelki törést?
HL: De, de! Sokszor voltam depressziós, ideges, néhányszor – és erre nem 
vagyok büszke – megpróbáltam inni is. Ez is hozzátartozik az életemhez… 
Mindig arra gyúrtam, hogy minél hamarabb legyen vége. De nagyon sokat 
köszönhetek a galamboknak: sok lelki problémából kihoztak, és kihoznak 
a mai napig, amivel nélkülük nem bírnék megbirkózni. A galambokkal való 
foglalkozás terápia jellegű is. Sok nehézséget okoznak, de sok örömöt is 
kapok tőlük.
HCS: Hogy telnek a napjaid?
HL: Reggel 5-6 óra felé kelek. Délig a galambokkal foglalkozom. Fürdés, 
aztán indulás a buszra. Irány a munka. Távolsági járat, helyi járat. 
HCS: Mik a terveid a jövőre?
HL: Régóta dédelgetett tervem egy komoly galambállományt létrehozni. 
Végre sikerült vennem egy telket, és oda áttelepíteni az állományt. 
Versenyeztetni is szeretnék, meg az esküvői röptetéseket is szeretném még 
jobban reklámozni, felfuttatni.
HCS: Sok egészséget és erőt kívánok neked! Sokáig lássalak 
még hazafelé tekerni esténként a buszmegállóból! Köszönöm a 
beszélgetést.
HL: Úgy legyen! Én köszönöm a megkeresést!



230

A történelem szele – 697 éve történt
1322. Adonykés

Adony településünket az elmúlt évezred viharában több néven és több 
alkalommal említik a régi okiratok. Sokszor zavarba ejtő, hogy az okiratok, 
melyek hol „Adony”-t, hol „Odun”-t, hol „Odon”-t, hol „Adon”-t említenek, 
tulajdonképpen melyik településre is utalnak, hiszen látnunk kell, hogy a 
településünk ugyan megismételhetetlen, de a Kárpát-medencében több 
Adony is létezik manapság. Ez így volt korábban is. Tiszaadony, Nyíradony, 
Éradony, mindegyike ma létező város, falu. Sokszor hivatkozunk arra, 
hogy Adony első említése (Odon településként) a pápai tizedjegyzékben 
szerepel 1332-ből datálva. Ebben a jegyzékben szerepel, hogy 1332-ben 
Péter, 1333–1336-ban János, és 1337-ben Lőrincz lelkészek öt-öt garas 
tizedet fizettek évenként. Lehet, hogy komoly vétséget követek el, de úgy 
tűnik számomra, hogy ezt a jegyzéket nem a mi Adonyunkkal kapcsolatban 
készítették. Erre vonatkozóan nagy ívű tanulmányra bukkantam, melyben 
Adony település történetét taglalja a kötetek szerzője, Bunyitay Vincze, 
a váradi püspökség könyvtárnoka. Ebben említi a fent jelzett „pápai 
tizedjegyzéket”1, melyet Adony egyik (bár nem első) írásos emlékének tart. 
Az csupán a probléma, hogy ez az Adony a Bihar vármegyében található, 
ma Románia területén lévő Ér-Adony. Ha ezt nem is fogadjuk el, minden 
esetre kétséget kell, hogy támasszon bennünk a téren, hogy 1332-ben 
„Odon”-ként a mi (Duna-) Adonyunk került-e megemlítésre.
Feltett szándékom azonban, hogy Adony történetéből nem elvenni kívánok, 
hanem sokkal inkább hozzátenni.
Menjünk vissza tehát az időben, nem sokat, csupán 10 évet. Ekkor az Anjou-
ház leszármazottja, Károly Róbert (1308-1342) uralkodott hazánkban. Egy 
1322. évben keltezett oklevelet idézem:
„Obligatorias decimarum pro Episcopo Vesprimiensi de Adonkés. 
Demetrius, filius Kaydon, Egydius filius Dominici de Sedregh obligarunt 
se, quod decimas de omnibus, solui consuetis,. Domino Episcopo 
Veszprimiensi ex cultello de Adonkés praestare teneantur in perpetuum. 
Anno MCCCXXII.”2

Érdekessége a latin nyelvű szövegnek, hogy az „Adonkés” kifejezést 
ékezettel írta: tehát számomra egyértelműnek tűnik, hogy ez semmiképpen 
nem egy latin szó, hanem egy magyar név. Mivel a szó kétszer is szerepel 
a szövegben ugyanolyan írásmódban, így nem véletlen elírásról van szó. 
Nézzük a szöveg mai fordítását:

1 Bunyitay Vincze: A Váradi püspökség története az alapítástól a jelenkorig. Nagyvárad, 1883. Har-
madik kötet: A püspökség alapításától 1566. évig. Tizenegyedik könyv. A bihari főesperesi kerület, 
„Adony” címszó
2 Fejér György: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Buda, 1842.  7-8. kötet 139. ol-
dal
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„Adonkés fizetési kötelezettsége a veszprémi püspök felé. Sedregh-i Kaydon 
fia Demeter és Domokos fia Egyed kötelezik magukat, hogy a fizetni szokott 
tizedeket az Adonkés-i tizedkerületből a veszprémi püspöknek teljesíteni 
kötelesek.”3

Az már a szövegből kitetszik, hogy mivel tizedkerületet említ a levél, ez 
valamilyen földrajzi név lehet, mely „adózni” köteles a veszprémi püspök 
felé. A veszprémi püspökség szerte a Dunántúlon birtokokkal rendelkezett 
a XI. századtól kezdődően. Ezeket a birtokokat királyi adományként 
kapták. Az első birtokadomány a püspökség alapítólevelében szerepel. 
„A püspökség alapítólevelében, amely valószínűleg 1002-ben kelt, azt 
olvassuk, hogy Szent István Fehér megyében három, Veszprém, Kolon 
(Zala), Visegrád (Pilis) és Úrhida (?) megyékben pedig egy-egy falut adott 
a püspökségnek.”4 
A fenti oklevélbeli említés - mely Adonkést a veszprémi püspökséghez 
sorolja – bíztatónak tűnik, hogy ebben az esetben nem másik Adonyról 
van szó, hanem a mi városunkról. A veszprémi püspökség törzsbirtokai 
tekintetében az alapító levél egyértelmű: Veszprém Cari, és Fehér 
vármegyében Ausi, Cari és Bergen falvak.5. „Ausi a később Veszprém 
megyébe áthelyezett Ősit, Cari a később Szentmihálynak is hívott Kért, 
Bergen pedig Börgöndöt … jelenti.”6 – írja egy másik forrás. (Szentmihály 
= Sárszentmihály). Az bizonyosnak tűnik, hogy ha 1322-ben Adonkés a 
veszprémi püspökséghez tartozott, akkor az a Fejér megyei Adonnyal 
azonos.
Szintén ezt erősíti meg, hogy az 1524. évi az urbáriumban fellelhető az 
alábbi összesítés, mely a veszprémi püspökség tizedkerületeit (tizedkéseit) 
tartalmazza külön a budai és külön a zalai részek részekre bontva. „Locatio 
decimarum episcopatus Wesprimiensis (veszprémi püspök bérleti tizedei): 
Buda: Thetemkees, Magnum Foliatum, Nandorkees, Feyereghaz, Kezy, 
Germendkees, Zenthlelek, Zenthendre, Bogdan, Roszygeth, Wertheskees, 
Tynnye, Adonykees. Zala: Kapornakkees, Nowakees, Zepethnekkees, 
Thapolczakees, Rednekkees, Kezthelkees, Zenthgyrothkees, Lepsynkees, 
Perekees, Beryndkees”7 Ugyanezen forrás egyértelműsíti is „Adonykés 
tizedkerület (névadója a Fejér megyei Adony)”8 
Idáig elsiklottunk azon, hogy mit jelent a településnevek utáni „kees” 
3  Anjou-kori oklevéltár, Documenta Res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium 
Illustrantia VI. 1321-1322. (Szerk. Kristó Gyula) Budapest-Szeged 2000. 331. oldal
4  Holub József: Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor végén, A Veszprémi Püs-
pökség birtokai 1524-ben, Pannónia, VII. évfolyam, 1941-42. 270. oldal
5  Árpádkori történelem, http://www.ehumana.hu/arpad/cimszo/c50.htm
6  Karácsonyi János: Magyar nemzet áttérése nyugati kereszténységre 997-1095., Nagyvárad, 
1926. 33. oldal
7  Kredics László-Solymosi László: A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma, Budapest, 
1993. 87-88. oldal
8  Kredics László-Solymosi László: A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma, Budapest, 
1993. 132. oldal



232

vagy „kés” kifejezés. Pontosan azt, amit ma is! Illetve nem pontosan, de 
mégis… Ennek magyarázatához vissza kell nyúlnunk a „ró” igéhez. „Ró 1) 
Éles eszközzel bizonyos kemény testen metszést teszen, hézagot, vonalat 
vés belé; különösen jegy gyanánt metsz be valamit…. 3) Az adózásnak, 
tartozásnak számát mennyiségét följegyzi és kiveti.”9 A rovás a késsel telerótt 
pálcát, a rovókés a kivető, adószedőt jelentette. Fontos itt megjegyezni, 
hogy az első „modernkori” adózás az Anjouk idejében került bevezetésre. 
A rovás, mint állami adó Károly Róbert 1342. évi 19-25. cikkében bukkan 
fel az írásos emlékeink között. Az egyházi tizedet kerületenként szedték 
a középkorban, ezek a kerületek az (al)esperességeknek feleltek meg. Az 
oklevelekben gyakran szerepel a „cultellus” kifejezés a települések nevével 
együtt, ami a latin tükörfordításban: „kés”-t jelent. Ezzel szimbolizálták azt, 
hogy a tizedek összegét késsel rótták fel a rovásra! Hosszú évszázadokon át a 
tizedrovó-kerületeket késnek nevezték. Az erre vonatkozó első fennmaradt 
adatok egyike 1252-ből IV. Ince pápa István esztergomi érseknek írott 
latin nyelvű leveléből „az esztergomi érseket megillető dézsma tizenhárom 
kerületre oszlik, amelyek tájszólás szerint késnek neveztetnek”10. De 
számunkra nem Ince pápa levele a fontos és érdekes, hanem a fent idézett 
rövid Anjou-kori oklevél, melyben megjelenik magyarul az „Adonkés” 
kerület megjelölés, településnév. „A legrégibb magyar nyelvű adatnak a 
veszprémi püspökséghez tartozó 1322-iki Adonkés veendő.”11

Tehát úgy tűnik, hogy Adony első hiteles és igazolható, máig ránk maradt 
említése a 1322-ben történt. Ez nemcsak számunkra fontos és érdekes, 
hanem a magyar nyelvtörténet számára is lényeges (lehet) azáltal, 
hogy ekkorra datálva leljük ma fel a „kés” kifejezést, mint tizedkerület 
megnevezését először magyarul. Legyünk hát büszkék erre is!
Külön köszönet a fordításért Rózsafi Jánosnak és Kesztyűsné Csuti Juditnak, 
a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára munkatársának.

Hetyei Gábor

9  Czuczor Gergely - Fogarasi János A magyar nyelv szótára V. kötet, Pest, 1862. 570. oldal
10  Wenzel Gusztáv: Monumenta Hungariae Historica, Árpádkori új okmánytár, Pest, 1861. II. 
köt. 227. oldal
11  Sebestyén Gyula dr.: Rovás és rovásírás, Ethnographia XIV. évfolyam 1903. márczius, Buda-
pest 90. oldal
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Adonyban született - Visszaemlékezés a gyermekkorra
Tóth István visszaemlékezései

Ősz volt, ragyogó. Ontotta mézét a szilva, a szőlő. Hatalmas, a mai Árpád 
utca tövises bokrairól szedett vadnarancsokkal fociztunk órákon át, ha az 
egyiket szétrúgtuk, ott volt máris a következő, aminek ugyanaz lett a sorsa. 
Ha délutánosok voltunk, még pontosabban kellett hazaérni ebédre.
Aztán az órák a megszokott fegyelemmel folytak, s a pihentető szünetekben 
vidám, a falu központját betöltő lárma hullámzott.
Kard Lászlóné, Margit néni irányításával nagy gonddal formáltuk a 
Dzindzsában ásott, alaposan előkészített agyagot, simogattuk nedves 
ruhával, majd október aranyló, meleg sugaraival szárítottuk. Az ország 
lélegzet visszafojtva, de a jövőbe vetett hit reményével rádiót hallgatott…
1956 októberének 23. napját jegyeztük irkáink margójára. A tanácsház 
melletti tűzoltószertár tornyáról a négy égtáj felé meredő hangszóróból 
az iskola udvarán hallottuk a megjelenítő erejű rádióközvetítéseket a pesti 
eseményekről: gépfegyverropogások, hírközlések, szózatok, ágyúdörgések, 
kommentárok váltották egymást.
Beethoven Egont-nyitánya ekkor lett a magyarság megrendítő, 
felejthetetlen zenéje.
Aztán jött november 4-e. Rémült tekintetek keresték egymást Nagy Imre 
kétségbeesett szózatának hallatán.
Másnap hiába küldött el édesanyám, a zárda iskola kapuja zárva volt…
Novembert Zas Lóránt így énekelte meg:

„Novemberben fehér virággal 
fedik a sírokat.

Novemberben égnek a gyertyák, 
kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. 

Novemberben földig hajolnak 
a sötét kalapok.

A nemzeti szalagocska alatt feketét is hordtunk. A napok lassan teltek, 
december köde rátelepült a tájra, ránehezedett az emberek lelkére. Csak 
mi, gyerekek számoltuk a napokat, s tettük fel őszintén naiv kérdésünket:
 - Mennyit kell még aludni, hogy megjöjjön a Jézuska?
Az előkészületek próbáltak ünnepiek lenni a gondosan lefüggönyözött 
ablakok mögött, de a felnőttek nemigen tudták palástolni szomorúságukat, 
szorongásaikat, fojtott szavaik is elárulták gondolataikat, lelkük minden 
rezdületét azon karácsony előtt, melyre Márai Sándor így küldte az angyalt:
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MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE  
Az üszkös, fagyos Budapestre.  

Oda, ahol az orosz tankok  
Között hallgatnak a harangok.  
Ahol nem csillog a karácsony.  

Nincsen aranydió a fákon,  
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.  

Szólj hangosan az éjszakából:  
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

1957 tavasza fullasztó nehézséggel késlekedett. Leginkább Vörösmarty 
szavaival lehetett e hónapokat jellemezni: „Most tél van és csend és hó és 
halál.”
Különösen március 15. napja volt nyomasztó: egyedül botorkáltam a 
rendőrkapitányság épületének árnyékában meghúzódó grundunk előtt.
Borús nap volt. Egyik barátom sem jelent meg azon a délelőttön. Hol volt 
már a korábbi évek márciusainak hangulata a gyermeki világban?
Így teltek napok, hetek, hónapok. A felnőttek hallgatagon, komoran végezték 
dolgos, kenyér után aggódó napjaikat, majd ültek le maguk elé meredve… 
Mi, gyerekek megértő visszafogottsággal simultunk a történelmünk 
parancsolta komor helyzethez. Amikor a játékmalmokat építő, s ezeket a 
Sajó vizével mozgásba hozó – a falubeliek által félnótásnak vélt – Tardonán 
bujdosó Jókai Mór lelkiségével, gondolatvilágával ismerkedtem, éveim 
csekély számának ellenére hamar megértettem az akkori jelent…
Lassan elköszönőben voltunk a zárda iskola kedves épületétől, 
hangulatos termeitől, kavicsos udvarától, gyakran megmászott fáitól, a 
gyermeki tekintetet magasba emelő kápolnatornyától, kertjétől, melynek 
málnabokrait megdézsmáltuk, ha lanyhult az őrző éberség…
És búcsúzóban voltunk alsós, szeretettel ölelt nevelőinktől, s csupa 
talánnyal tekintettünk a felső tagozat elé.
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Fekete ördögök a skót Felföldről

Az   adonyi  Március 21 Mezőgazdasági Szövetkezet számtalan 
tevékenységben volt országos első vagy elsők között az országban. 
Mostani témánk – az Aberdeen Angus fajtájú szarvasmarha meghonosítása 
Magyarországon – is jól példázza, hogy a nyolcvanas, kilencvenes évek 
során milyen kreatív, újdonságokra fogékony csapat dolgozott az adonyi 
nagyüzemi mezőgazdaságban. E csapat tagja volt Balázs Ferenc is – ki 
készséggel segített e cikk megírásában. Zászlóvivője volt a fajtatiszta 
szarvasmarha tenyésztés megteremtésének településünkön, sőt 
Magyarországon. 
Az Angus őseit az 1600-as évekre vezetik vissza, a tudatos és célzott 
tenyésztése 250 éves. A törzskönyvet 1862-ben alapították. A hihetetlen 
nagy tenyésztői munka a skót Aberdeen és Angus megyékben történt. A 

fajta kimondottan húshasznú, 
tartástechnológiát tekintve 
külterjes. Ez utóbbi azt jelenti, 
hogy az állatok nem igénylik az 
istállózó tartást, sőt a szabad 
legelőn érzik jól magukat.
Az Angus a világ egyetlen 
szarvatlan húsmarhája – amelyik 
húsmarha genetikailag kódoltan 
szarv nélküli, annak az ősei között 
van Angus valahol. Ennek azért 
van jelentősége, mert a szarv a 
marhák esetén a legfontosabb 
támadóeszköz. Amelyiknek nincs 
ilyen fegyvere, az más módszerrel 
kell, hogy megvédje magát. Ez 
a fajta sokkal békésebb, mint 
más marhák, a gulyán belüli 
harc teljesen hiányzik náluk. Az 
állatok a csoport, a gulya erejére 
támaszkodnak, lényegesen 
összetartóbbak, együtt mozognak, 
a gulya tömege adja számukra 

a biztonságot. Amikor az Angus gulya megszökik a legelőről, és egyet 
megtalálsz belőle, biztos lehetsz abban, hogy ott van mind a közelben, nem 
szóródik szét a szélrózsa minden irányába. Ezeket az állatokat nem terelni 

Fotók: Angus Kft. archívum
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kell, hanem hívni! Ha elől megy 
a kis teherautó a szénával és 
az abrakos zsákokkal, a gulya 
a világ végére is elmegy utána 
kétoldalt kihúzott és kézben 
vitt bálamadzagok között. 
Ilyen vonulásnak nem egyszer 
lehetünk szemtanúi az adonyi 
határban…
A fajta hatékonyságát az adja, 
hogy a gyepterületeken és 
szántóföldi melléktermékeken 
(például kukorica tarlón) 

is nagyon jól gyarapszik, a tenyészállomány minimális takarmány 
ráfordítással is jól fenntartható. Szintén jó tulajdonsága e fajtának a kiváló 
takarmányhasznosító képessége, amely – lássuk be – a húsfajta esetében 
döntő fontosságú. A napi tömeggyarapodás a növendék bikák esetében 
az 1-1,5 kg között várható. (Volt olyan török vevő, aki izmiri hízótelepén 
az intenzív hízlalás során átlagosan 1,86 kg napi gyarapodást ért el több 
éven keresztül az Adonyból származó száz darab feletti állománnyal.) 
Felnőttkorra a tehenek 550, a tenyészbikák 1000 kg élőtömeget érnek el.
A fajtaválasztásnál Adonyban döntő fontosságú volt, hogy nagyon könnyen 
ellik. Ebben a fajta világelső. Az ellések maximum 2%-nál van csak szükség 
az emberi beavatkozásra. (Ellenpéldaként említhető például a Charolais, 
melynél szinte minden ellésnél szükséges a segítő beavatkozás.) A fajta 
jó tulajdonsága az is, hogy 14 hónapos korban már ivarérett, így tartható 
a kétéves ellésforgó, azaz a márciusban megszülető üsző pont két év 
múlva márciusban tud utódot világra hozni. Más fajtáknál az ivarérett 
kor később következik be, ezért nem lehet a gulyát egyszerre elletni, vagy 
csak a születést követő harmadik évben tud elleni az üsző először, így 
egy évet hozam nélkül kell azt tartani. (Az együtt ellés sok szempontból 
elengedhetetlen, pl. állategészségügyi, legeltetési, de értékesítési okokból 
is: ha egyszerre ellenek, egyszerre lesznek kész értékesítésre.) 
És hát nem utolsó sorban: ezt a fajtát kimondottan az angol steak 
készítéséhez tenyésztették. Húsa puha, zamatos, szaftos, tápláló és 
márványozott. Ezekben a tulajdonságokban az Aberdeen Angus húsmarha 
fajta húsa az egyik legjobb a világon.
Abban hogy Adonyban Angus lett – a fajta kedvező tulajdonságai mellett 
– nem kis szerepet játszott a szerencse. 1987 állt ekkor az asztali naptár 
fejlécében. A szövetkezet nagyon szeretett volna egy egyöntetű, homogén, 
fajtatiszta törzsállományt létrehozni. Először a Charolais fajtával kezdtek 

Fotók: Angus Kft. archívum



237

foglalkozni, de itt jött a történelmi „véletlen”. A Terimpex Vállalat (ő folyatott 
hazánkban élőállat külkereskedelmet akkor) külkereskedelmi vezetője – 
Nádor Miklós - megkereste Balázs Ferencet, hogy lekötöttek egy Angus 
kontingenst Nagy-Britanniában, de a magyar vevő elállt az üzlettől, viszont 
a kontraktust nem áll módjukban visszamondani. Nem venné-e meg az 
adonyi Március 21 MGTSZ? Az adonyi szakember örült a lehetőségnek, és 
azzal a feltétellel vállalta fel, ha az állatokat személyesen választhatja ki. 
1987. március elején Balázs Ferenc Nádor Miklós társaságában kiutazott 
Skóciába, ahol 14 farmról választotta ki az első Magyarországra szállítandó 
tisztavérű Aberdeen Angus egyedeket. Élete meghatározó élménye volt ez 
a körút, melyen megtapasztalta e fajta autentikus tartási körülményeit, 
feltételeit, hiszen erről akkoriban nálunk sem az oktatásban, sem a 
gyakorlatban semmit nem lehetett tudni. A fajtával együtt a technológiát, 
a takarmányozástant, az állategészségügyi feltételeket, a háremszerű 
tenyésztést, satöbbi, satöbbi, mindent meg kellett honosítani itthon. 
Ebben óriási érdemei vannak az adonyi vezetőnek és kollégáinak: Eichardt 
Jánosnak és Köller Lászlónak.
Kiválasztásra került 52 darab üsző (fele szűz, fele vemhes) és 4 darab 
tenyészbika. A kiválasztott egyedek fülszámát a skót kereskedő a 
szálloda halljában, ahol megszálltak, egy szállodai levélpapírra felíratta, 
ledátumozta, majd aláírta. Átnyújtotta Balázs Ferencnek, akivel szintén 
aláíratta. Lefénymásolták. Kérdezte az adonyi szakember, hogy a szerződés 
hogyan lesz hivatalosan megkötve, mire a skót kezét nyújtva csak annyit 
válaszolt, hogy „Így!”. És kezet fogtak. Akkor ennyi is elég volt egy korrekt 
nemzetközi ügylethez…
Az üszőket Adony vásárolta meg, a bikákat egy mesterséges 
megtermékenyítő állomás. Az állatok 48 óra utazás után – két kamionon, 
melyet a Lloyd’s biztosított – 1987. május 3-án érkeztek meg a Dunarétre, 
Szentmihály puszta mellé a skót Felföldről. Az érkezés nem kis meglepetést 
okozott Adonyban: feketék voltak tetőtől talpig, mint az ördögök (a fekete a 
standard fajta, a vörös egy színváltozata az eredeti fajtának). Később a BBC 
angol állami televízió itt forgatta dokumentum műsorát, melynek az volt a 
címe: Angusok a kék Duna partján.
Nemcsak az adonyi (ma hozzávetőlegesen 450-500 felerészben fekete, 
felerészben vörös) állomány származik az ekkor beérkező 52 üszőtől, de a 
magyar Angus populáció (9.000 darab felett van már a létszám) több, mint 
felének az őseit ide vezethetjük vissza. Később a kereskedők kedvéért – egy 
vörös színt örökítő bika tartásával és több vörös üsző vásárlásával – elindul 
az adonyi tiszta vérű vörös Angus állomány kialakítása is.
Az állatok fogadtatása Adonyban nagy szenzációt keltett. Sokan 
rácsodálkoztak a soha nem látott jószágokra. De voltak olyanok is, akik 
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a rideg marhatartásban nem bíztak. Azt hiszem, az elmúlt 30 év igazolta, 
hogy az akkori döntés helyes volt. A gazdálkodás célja Adonyban kettős 
volt: egyrészt a bikák hizlalása után azok értékesítése húsmarhaként, 
másrészt pedig a fajtatiszta növendék üszők és néhány kiválasztott, 
minősített tenyészbika értékesítése továbbtenyésztésre. De meddig is kell 
hizlalni a bikát ahhoz, hogy a legjobb minőségű árut, a steak alapanyagot 
megkapjuk? A skót tudás és hagyomány szerint a bikát 470 kg-os súlyban 
kell levágni, mert akkor a kihasított  T-bone steak 1 inch vastagságban 
(2,54 cm) 1 font(45,36 dkg) súlyú pontosan, és ez akkor a legtökéletesebb, 
nem mellesleg ez a brit szabvány is.
A rideg marhatartás körülményeit sokan megcsodálták, de sok emberben 
felháborodást is keltett eleinte, hogy a februárban, márciusban elkezdődő 
ellés során a minden segítség nélkül megszületett borjú a zord időjárási 
körülmények között, akár a hó tetejére születik meg. Az első években 
2-3 feljelentés is befutott minden tavasszal a különböző szintű országos 
hatóságokhoz, melyben állatkínzás miatt tettek feljelentést jellemzően 
a 6-os úton elszáguldó, budapesti otthonukba tartó utazók. De – hála 
Istennek – az állategészségügyi hatóság vezetői tisztában voltak a fajta 
tulajdonságaival és azzal, ha ezek az állatok a párás istállóban születnének 
meg, sok egészségügyi problémával néznének szembe.
De nemcsak Adonyban, és nemcsak Magyarországon honosították meg 
a fajtát és annak tartástechnológiáját Balázs Ferenc és kollégái: más 
országokba is exportálták a tudást. A tudatos piackeresés és piacépítés 
eredményeként Oroszországban is sokfelé terjedt el az adonyi Angusok 
tartása és az adonyi technológia. Szentpétervár mellett például egy 40.000 
hektáros farm építette fel Balázs Ferenc tervei és útmutatása alapján az 
ottani hizlaló telepet.
2007-ben a 20-éves évfordulóra idelátogatott Sir John Moores, dúsgazdag 
üzletember, a brit Aberdeen-Angus Szarvasmarha Társaság elnöke, aki 
azzal a prekoncepcióval érkezett hozzánk, hogy egy gyenge állományt 
fog itt látni, azonban nagy örömmel nyugtázták az adonyi vezetők, hogy 
a vendég kijelentette, hogy látott legalább 5 olyan állatot, mely bármely 
saját állatát megverné küllemben, formában. Ez erős visszaigazolás volt az 
Adonyban végzett munka minőségéről.
Az azóta eltelt években ez a tudatos szakmai munka folytatódott, mely a 
közben nyugdíjba vonult Balázs Ferenc szakmai utódait dicséri. Szakács 
Attila, az Angus Kft. mai vezetője legalább annyira eltökélt vezetője az 
úttörő adonyi munkának, mint előde. Ezt igazolja a rengeteg kitüntetés, 
serleg, elismerés, mely a társaság irodáit díszíti. De ezt igazolja az is, hogy 
a sok vihart megélt szarvasmarha-tenyésztés Adonyban fennmaradt, és 
eredményesen működik mind a mai napig.

Hetyei Gábor
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Mesélj fejből, kérlek!

– Mesélj arról, hogy kirándulni vitte Anya és Apa Lilit, Lulut és Kástont és 
eltévedtek! – találta ki másnap az esti mese történetét a Nagy.

Tündérek és angyalok
– Varázslatos világ –

Egy illatos tavaszi napon felkerekedett a kis család: Anya, Apa, Lili, Lulu 
és a pici Káston. A gyöngyvirágos, a szentjánosbogaras és a rakétás 
hátizsákokba bepakoltak annyi, de annyi enni- és innivalót, mintha 
világkörüli útra indulnának, majd bekerültek a menő napszemüvegek is. És 
persze az elmaradhatatlan állatos kekszet is elnyelték az egyre dagadó és 
nehezedő hátravalók. Azok a kekszek, amik nélkül ki nem mozdultak volna 
otthonról a testvérek, 
még egy picinyke kis séta 
erejéig sem, hiszen azok 
a reggeltől estig tartó 
futkározás pocakba való 
motorjai voltak.
Hogy hova tartottak? Van 
a világnak egyik közeli 
sarkában egy csodálatos 
erdő, ahol tündérek 
simogatják a virágokat, 
angyalok vigyázzák a 
kirándulókat, és egy 
kristályosan csillogó patak vezeti a vándorokat az erdő közepén rejlő 
vadvirágos rétre. Lili és Lulu, mikor először hallott e csodálatos helyről, 
rögtön indulni szerettek volna. Káston még kicsi kópé volt, neki mindegy 
volt, hogy hova mennek, a lényeg az volt, hogy ajtónyitásnál elsőként 
slisszanhasson ki – az sem érdekelte, hogy cipőben, zokniban vagy éppen 
mezítláb masíroz ki a sok titkot ígérő nagyvilágba.

– Mikor indulnak végre? – türelmetlenkedett a Nagy a lassan csordogáló 
mese hallatán.
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Miután mindenkinek a lábára színpompás és rohangálni vágyó lábbeli 
került, autóba pattantak, útnak eredtek. Az úton remekül szórakoztak, 
sokat mókáztak, még dalolásztak is nagy nevetések közepette, így igazán 
gyorsan elröppent az idő, és hamarosan egy színpompás erdőszélhez 
értek. Ahogy kiugrottak az autóból, már érezték is a vadvirágok illatát, 
látták a szivárvány ragyogását, hallották a patak csobogását, a madarak 
csicsergését.
– És még valamit meghallottak. Egy ismerős csilingelő hangot – egyik 
legjobb barátjuk, Bubu hangját – találta ki a Középső.
Bubu éppen Anyukáját szerette volna meggyőzni arról az igazán fontos 
dologról, hogy az erdőben mindenképp szüksége lesz a kedvenc hercegnős 
napernyőjére, de mikor megpillantotta Lilit és Lulut, máris elfelejtette a 
kincsét. A jó barátok egymás nyakába ugrottak, és azon nyomban nevetgélve, 
kiabálva, lobogó hajjal elkezdtek szaladni befelé az erdőbe. A szüleik már 
megszokták, hogy ha együtt van a csapat, csintalanok, rakoncátlanok, és 
nem úgy hallanak, mint máskor, de az még őket is meglepte, hogy milyen 
szélvészek ezen a bohókás napon, és pár pillanat után már szem elől is 
tévesztették a kis kalandorokat.
– Egyedül Káston nem okozott galibát, mert ő kedvenc babakocsijából 
figyelte a lányok eltűnését – mondta mosolyogva a Középső.
Mikor észbe kaptak a szüleik, már hiába szaladtak, kiabáltak, a lányok 
sehonnan nem adtak hangot, mintha a föld nyelte volna el őket a 
szempillantás törtrésze alatt. Arra gondoltak – bár egyre ijedtebbek voltak 
–, hogy a neveletlen szökevények a csillogó patakot követték, mert szerettek 
volna mihamarabb eljutni a mesébe illő vadvirágos mezőre, ezért a patak 
mentén már szinte szaladva tolták Káston babakocsiját, hogy a csintalan 
lányokat utolérjék. Káston persze az alkalomhoz nem éppen illő hangulatba 
került ettől, mert ijedtség és aggodalmaskodás helyett gurgulázva nevetett, 
ahogy a tengerkék babakocsi a hepehupás úton száguldott alatta.
Lili, Lulu és Bubu beszaladtak az erdőbe, egy rövid ideig izgalmas volt 
egymást kergetve futkározni, de mire észbe kaptak, már el is vesztették 
a patakot és a szüleiket is. Próbáltak visszatalálni, de egyre jobban 
begabalyodtak az erdőbe.
– Egyszer csak három kismókust láttak meg. A mókusok nem messze tőlük 
megálltak, viccesen bicegtették a fejüket – találta ki a Középső.
A fürge állatkák kicsit előreszaladtak, visszanéztek, majd visszajöttek, 
mintha csak hívogatnák a kis csapatot maguk után. A lányok végül egyre 
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inkább felbátorodva elkezdték követni a vörös bundásokat, és növekvő 
vidámsággal szaladtak utánuk. Biztosan mókusbőrbe bújt angyalokkal 
találkoztak most, gondolták, olyan angyalokkal, amiről Anya is mesélt nekik, 
akik vigyázzák a kirándulókat – az olyan apró kirándulókat is, mint a kicsit 
elveszett Lilit, Lulut és Bubut. Mikor a mezőre kiértek, a csodálkozástól 
– és a sok futástól – alig kaptak levegőt. Ilyen gyönyörű, szivárványos, 
mézédesen illatozó mezőt még soha nem láttak. Teljesen belefeledkeztek 
az előttük feltáruló csodába. Amikor aztán kicsit már kigyönyörködték 
magukat, az örömükre a szüleik aggodalma vetett némi árnyékot. Biztosan 
tudták, hogy nem örülnek az eltűnésüknek, és bizonyosan kapnak egy kis 
fejmosást is a tettükért. Éppen kezdtek volna kissé megijedni, amikor…

– Lili, Lulu és Bubu Káston kacagását meghallotta, és onnan tudták, hogy 
hamarosan már nem lesznek elveszve – nevetgélt a Nagy.
Így van. Lili, Lulu, valamint Bubu igazából nem voltak megijedve, hogy 
elvesztek, de persze megörültek Káston közelgő hangjának. A barátok 
ugyanis meg voltak győződve róla, hogy a varázslatos erdőben mókusok 
képében megjelenő angyalokkal találkoztak, és az angyalok vezették őket 
el a rétre, a csillogó tó partjára – az angyalok pedig a gyerekek barátai, így 
már tudták rövid elveszős útjuk közben, hogy nem eshet bántódásuk.
Amikor meghallották Kástont, már repültek is a jól ismert hang irányába, 
és ugrottak aggódó szüleik nyakába. A nagy ölelkezés után aztán gyorsan 
– és igencsak zengedező hangon – elmesélték, egymás szavába vágva, hogy 
mi történt velük. Anyának, Apának és Bubu szüleinek persze időbe telt, míg 
a három izgatott lányka mondandójából kifejtették a történetet, de végül 
minden fontos dolgot megtudtak. Lili, Lulu és Bubu meg szerették volna 
mutatni az angyalaikat is, de mikor felnéztek a tisztás szélén álló fákra, 
ahol legutóbb látták kis barátaikat, már csak a lombok között eltűnő, rőt 
mókusfarkincákat pillantották meg.

– De szerencsére, Anya még éppen megpillantotta a vörös farkincákat, így 
Lili, Lulu és Bubu tudta, hogy nemcsak elhiszi, hogy angyalokkal találkoztak, 
de tudja is – tette hozzá sietve a Nagy.
Így van. Nagyon örült mindenki, hogy a némi ijedelmet okozó és most már 
kellőképpen maszatos lányok épségben megkerültek. Úgy tűnt, titokban 
a kalandjaik is tetszettek a picinykét szúrós szemmel néző felnőtteknek. 
Persze, nem dicsérték meg Lilit, Lulut és Bubut, hogy meggondolatlanok 
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voltak, eltűntek, és megígértették velük, hogy legközelebb sokkal 
körültekintőbbek lesznek, és nem szaladnak olyan messzire, ahonnan nem 
látják már a szüleiket. (Legközelebb azért megint elszaladtak, na, nem 
olyan messzire, meg nem olyan sokáig, de azért csak elszaladtak.)
– Aztán vicces dolog történt. Káston valahogy kiszabadult a babakocsiból, 
és a tó felé rohant nagyon, de nagyon gyorsan – kanyarintotta tovább a 
történetet a Középső, pedig Anya már éppen hazafelé gombolyította volna 
a mese fonalát. 
A rafinált és szökésben szintén nagymester Káston kihasználta, hogy 
minden figyelem a lányok felé terelődik és meglépett – éppen a tó felé 
száguldott kurta lábacskáin, mert a sok csodás virág között neki mégiscsak 
inkább a csillogó vizű tó tetszett a legjobban. Pár pillanat eltelt, mire Káston 
sikeres szökését felfedezték, de hiába kiabáltak, rohantak, nem sikerült a 
kisfiút utolérni. Káston nagyokat kacagott, azt hitte, játszanak, kergetőznek 
vele, és gurgulázva egyre gyorsabban futott – hátra-hátranézve közben, 
hogy kergetője biztosan szalad-e utána. Már nagyon közel volt Apa, és 
kapusnak is beillő vetődéssel ugrott szemfényvesztő fiacskája után, még 
kapucnijának a szélét is érintette kezével, de a versenyt mégsem ő nyerte 
meg. A szélén még (szerencsére) sekély vízbe mindenki megdöbbenésére 
belepottyant Káston. Mikor egy pillanat múlva Apa kiemelte a vízből a 
legénykét, Káston egy kicsit megdörzsölte a szemét, kimorzsolta belőle a 
vízcseppeket, és kacagott tovább, mintha mi sem történt volna, hiszen azt 
hitte, tovább tart a játék, a kergetőzés és most már a pancsolás is. Azonban 
a tó vize még hideg volt, a tavaszi fürdőzésnek azonnal véget kellett vetni, 
és Kástont gyorsan át kellett öltöztetni a további bohóckodás helyett – amit 
a fiúcska már nem olyan rózsás kedvvel fogadott.
– A kalandok után egy kis piknikre még szerencsére maradt idő, amitől 
a lányok nagyon boldogok voltak, mert a szabadban piknikezni nagyon 
szerettek – találta még ki a Középső.
Mikor aztán a hangulatos piknik után útra keltek újra…,
- De mit ettek? – szólt közbe a Nagy.
A hófehér piknikkosárból jobbnál jobb falatok kerültek elő – tökös-
mákos répatorta, fenyőmagos hamuban sült pogácsa, eperlekváros 
csillagpalacsinta és csodás kék színű áfonyás itóka. Minden, de minden 
elfogyott, csak morzsaszemek maradtak az erdei hangyáknak, akik 
türelmetlenül várták a lehulló falatokat. A nagy csemegézés után újra 
vidáman útra keltek, de Lili visszafordult, mert szerette volna még egyszer 
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látni a megmentő angyalaikat. Bár a mókusokat már nem látta, helyette egy 
újabb csodát pillantott meg: egy apró tündér éppen simogatta a tűzpiros 
virágokat, és közben mosolyogva Lili felé intett. Lilinek még éppen volt 
ideje szólni Lulunak, hogy nézzen oda – mert Lili annyira szerette a 
testvérét, hogy nagyon bánta volna, ha Lulu lemarad a tündérről. Lulu 
visszanézett, a tündér Lulura is kedvesen rámosolygott, majd kis ujját a 
szája elé tette, nehogy a titkát elárulják a lányok, a másik kezével pedig 
kedvesen integetett nekik. Lili és Lulu elgondolkozva és széles mosollyal 
az arcukon a többiek nyomában sétáltak tovább boldogan, hiszen csodás 
napjuk volt – a barátjukkal lehettek, találkoztak angyalokkal, láttak tündért, 
a szivárványos mező képe pedig kicsi szívükbe íródott örökre.

Illusztráció: Tischnerné Tóth Szilvia
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November

Fotó: Boldog József
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Adonyban született – Elfelejtve
DM versei

Elfelejtesz

Elfelejtesz, tudom, hogy elfelejtesz,
Felejteni való bolond, ki bizakodik,

S a télrágta fák törékeny csontjain is
Az égigérő fenyőkről mesél.

A hegedűsírás rám emlékeztet,
Ne hallgass soha hegedűt.

Éld betondobok józan ritmusát,
És add hozzá árvaságod.

A szem – akár kagyló – gyöngyöt izzad,
Vidd el, foglaltasd gyűrűbe,

S ha fuldokolsz az emlékek adósságaiban,
Tedd zálogba egy nyugodt éjszakáért.

Ha elfelejtesz – mert érzem, elfelejtesz –
A fenyőkből egyet neked adok.

Nekem már minek, nincs senkim, akinek meséljek róla.
Nekem már minek? Tudom, hogy égig ér.
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek
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Károly Imre
Tétény
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 Programok

Vasárnap November 9. szombat: Márton - napi újbor mustra és Libabacsora
Helyszín: KKKK

November 16. szombat: Foltvarró találkozó
Helyszín: KKKK

Novmeber 23. szombat: Mézes - nap
Helyszín: KKKK

Vénusz, a Hold és a Jupiter a Szent Vendel szobornál egy ködös novemberi 
hajnalon.
Fotó: Rosenberg Róbert
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Csillagok az adonyi égen
Cassiopeia és a Perseus

A cirkumpoláris, vagyis le nem nyugvó csillagképek közül a Nagy Göncöl 
méltó riválisa a Cassiopeia. Korábbról már ismerjük a Sarkcsillag 
megtalálásának módját. A Cassiopeiát könnyű felismerni kissé lapos 
W betű alakjáról, de ha ez nem menne, akkor a Nagy Göncöl jobb szélső 
(Dubhe) csillagától képzeletben húzunk egy egyenest a Sarkcsillagon át és 
az ellentétes oldalon azonos távolságban megtaláljuk a Cassiopeia Caph 
nevű csillagát. Ezután már bizonyára felismerjük a csillagokból álló W 
alakot.
A görög mitológia szerint Cassiopeia Etiópia királynője volt. Hiúságába azt 
találta mondani, hogy szebb, mint a tengeri nimfák. A nimfák, amikor ezt 
megtudták, bepanaszolták Poszeidonnál a tenger istenénél, aki dühében 
Etiópia partjaihoz küldte a tengeri szörnyet. Cassiopeia és férje Cepheus 
egy jósdához fordult segítségért. Azt a tanácsot kapták, hogy egyetlen 
leányukat, Andromédát kell feláldoznia a szörnynek, hogy véget vessen a 
pusztításnak. Szerencsére, a sziklához kötözött Andromédát megmentette 
Perseus, felmutatva a levágott Medusa fejet, amitől a tengeri szörny kővé 
változott. Cassiopeiát az istenek azzal büntették, hogy trónszékére láncolva 
az égre emelték, és az égi pólust, a Polarist kell kerülgetnie.
A Cassiopeia W alakja teljes egészében a Tejút sávjában helyezkedik el, 
ezért elhelyezkedésének köszönhetően bőven találhatunk itt érdekes 
csillagászati objektumokat, nyílthalmazokat, planetáris ködöket, emissziós 
ködöket. Az emissziós ködök két szép példánya a Szív- és a Lélek-köd. A 
Földtől 7.000, egymástól pedig 300 fényévre vannak.
A Perseus csillagkép fényes csillagai az Andromédát megmentő Perseus 
királyfi alakját mintázzák a Meduza (Gorgo) fejével a kezében. A Perseus 
csillagkép főcsillaga a Mirfak a csillagok karéjának közepén helyezkedik 
el és 504 fényév távolságból ér el hozzánk a sárgásfehér csillag fénye. A 
csillagkép másik fényes csillaga az Algol, ennek érdekessége, a fedési 
változó. A kettőscsillag tagjai közel háromnapos periódussal eltakarják 
egymást, ezzel közel egy fényrendet csökken a fényessége a rendszernek, 
majd visszafényesedik, és ez tökéletes szabályossággal ismétlődik. Ez 
a pislogás tökéletesen beleillik a Perseus legendába. A történet szerint 
Medusa szeme is villogott azután, hogy Perseus levágta. Az Algol csillag a 
Medusa szeme, ami még most is felvillan, ezért az „Ördögcsillag” nevet is 
kiérdemelte.
A Perseus csillagkép csillagokban gazdag terület, de külön figyelmet 
érdemel a Perseus ikerhalmazként méltán híressé vált két nyílthalmaz. 
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Novemberi égkép
Stellárium
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A Cassiopeia és Perseus csillagképek között találunk rá. Szép tiszta égen 
könnyen észrevesszük a két kis bolyhosságot a tejút csillagsávjában. Miután 
szabad szemmel megtaláltuk, nagyon érdemes kis távcsővel, binokulárral 
rátekinteni, mert csodálatos látványban lesz részünk. Az apró, színes 
csillaggyöngyök csodálatos kettős csoportosulása percekig nem engedi, 
hogy levegyük róla a tekintetünket.

2019 novemberbén látható égi jelenségek:

November 2.
Napnyugta után a Szaturnusz és a Hold együttállása figyelhető meg.

November 12.
Az Északi Tauridák meteorraj maximuma figyelhető meg éjszaka.

November 17.
Az Leonidák meteorraj maximuma figyelhető meg éjszaka.

November 24.
Hajnalban a Merkúr, a Mars, és a Hold együttállása figyelhető meg.
Napnyugta után a Vénusz és a Jupiter szoros együttállása figyelhető meg.

November 25.
Hajnalban a Merkúr és a Hold szoros együttállása figyelhető meg.

November 28.
Az esti órákban a Vénusz-Hold-Jupiter közeli együttállása figyelhető meg.
(A nappali órákban a Hold elfedi a Jupitert, de hazánkból nem figyelhető 
meg a Nap fénye miatt.)

Rosenberg Róbert
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SK – Kutyaruhák
Kézzel készült kutyaruci II.

Az előző hónapban egy áttekintést kaphattunk 
arról, hogy nemcsak mi, emberek, öltözködünk 
divatosan, hanem bizony a kutyák is. 
Ebben a cikkben elolvashatják, hogyan is 
készül el a gazdi kívánsága szerint a több 
váltás kutyaruha. Ehhez a téma szakavatott 
gyakorlója, Simon Gyöngyi ad útmutatást.
- A megrendelő vagy személyesen, vagy 
levélben elküldi a kutya pontos méreteit. Ha 
ebben bizonytalan, elviszi a kutyát, és Gyöngyi 
leméri, leírja a szükséges adatokat.
- Amikor megvannak a méretek, 
kiválasztják a színt és a mintát. Ahogy már 
említettem, itt sok- sok variáció elképzelhető 
a megrendelő igénye szerint.
- Az is előfordul, hogy nincsen készen minta, annyira egyedi a 
kívánság, ekkor Gyöngyi megtervezi, megrajzolja, mint egy szabásmintán 
elhelyezi a kért mintát, hogy biztosan ráférjen a kijelölt helyre.
- Először a háta részét kell megkötni, majd utána a mellkas részt. Ha 
ez kész, akkor a lábbújtatókat kell elkészíteni.
- Ha minden rész külön-külön megvan, akkor jön a ruha összeállítása, 
a szálak pontos, igényes elvarrása, nehogy balesetet okozzon, ha például 
beleakad a kutya lába egy elvarratlan szálba.
- Ha készen van a ruha, Gyöngyi képet küld a gazdinak az elkészült 
öltözékről, akinek még van módja, lehetősége változtatni ezután.
- Ha a problémát orvosolták, vagy esetleg nem is volt, és a 
megrendelő jóváhagyta, akkor vagy postázás útján veheti át a kész ruhát, 
vagy személyesen. 
- Ha a gazdi pontos méreteket adott, akkor biztosan jó lesz a kis 
kedvenc öltözéke.
Akár több kollekciója is lehet a kutyusnak színtől, mintától függően. Már 
csak a gazdi idején, kedvén múlik, hogy mindent figyelembe véve mikor, 
melyik öltözetet adja házi kedvencére.
Csak túlzásba ne vigyék! A kutyus azért legyen felismerhető!
Kérem, olvassák el a következő hónapban is a kutyák divatos öltözékére 
vonatkozó cikket. Abban arról informálódhatnak, milyen kiegészítőket 
kaphatnak még ezek a kis állatok a kutyarucik mellé.

Fazekas Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterületi megnevezés a halastavaktól Adony irányában.
2. fősor:  A szemes gabona eltartására szolgáló, vesszőből font és sárral 
betapasztott hordóalakú tartány.
3. fősor: A talaj mélyművelésére használt eszköz.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
Boldog József, a fény mestere

Boldog József (1981) Ercsi város szülötte, szüleivel él Adonyban. Az általános 
iskola után a Dunaferr Szakközépiskola villamos tagozatát – saját linksége 
miatt – nem végezte el. A munka az IBM-ben és a Videotonnál kezdődött. 

A világban való helykeresés egyik lényeges 
állomása a logisztikai munka lett: 15 éve ebben 
a szakmában, de különböző cégeknél dolgozik. 
A több műszakos munka mellett Adonyban 
érettségizett. Újabb megvilágosodását 2012 
decemberében a nagyapjáról fellelt fotográfia 
váltotta ki: a Rembrandt-portré technikával 
készült műalkotás arra ébresztette, hogy neki 
is fényképezni kell! Szülői motivációra 2017-
ben megszerezte a fotográfus végzettséget. 
Otthon lakik: édesanyjának segít beteg édesapját 
gondozni. Ma már odáig fejlesztette fényképészeti 
tudását, hogy a hobbija a munkája is lett. Vállalja 
esküvő és divatfotók készítését – ha Önnek, 
kedves Olvasó erre szüksége van, szívesen áll 

rendelkezésére! A művészi hajlama a hegedülésben, zongorázásban és 
szoprán hangjában is megnyilvánult.
Boldog József (BJ) készséggel állt, ha nem is a fényképező, hanem Hetyei 
Gábor (HG) mikrofonja elé (fénykép: Boldog József).

HG: Képzettséget szereztél a fényképészet terén. Ma már mindenki 
fotózik. Szükséges az iskola egyáltalán?
BJ: Mindenki átesik bizonyos lépcsőkön, ebben nincs kivétel. Először 
mindent fényképezünk, de aztán kialakul a látásmód. Például nekem a 
nagyapám portréja nagyon inspiráló volt: tudtam, hogy én ilyet akarok 
csinálni. De aztán különválik: a fotós éjjel-nappal kattintgat, míg a 
fényképész fénnyel és ésszel tervez. Ezt Szipál Márton, nagy példaképem 
mondta. Előre megkomponálja a fejében a képet, és tud megfelelően 
világítani hozzá. Van látásmódja, van szemlélete. Nekem az első két évem 
telt el azzal, hogy kattintgattam. Az iskolában azonban megtanítottak arra, 
hogyan lehet komponálni, világítani. Kell jó érzék a jó képhez, de kell nagyon 



254

ismerni a fény természetét, hogy tudjuk azt használni. Ez utóbbi tanulható, 
de szépérzék nélkül mit sem ér. És még egy dolog fontos: a rettentő nagy 
alázat a fényképezés iránt. Persze, szeretni is kell ezt a fajta munkát. Lehet 
valaki őstehetség, de tanulni mindig kell…
HG: Ezek a berendezések nem olcsók. Megtérülő beruházás?
BJ: Amikor elkezdtem fényképezni, nekem is sok pénzt kellett beleforgatni, 
de aztán viszonylag hamar kaptam megbízásokat, amelyek tőkét 
biztosítottak a technikai fejlesztéshez. Nem is a gépek a legdrágábbak, 
hanem az optika, ott dől el minden, ami a technikát illeti.
HG: Digitális vagy analóg gép? Egyik jobb, mint a másik?
BJ: Nincs különbség a két gép által készített kép között. A fontos differencia: a 
digitális képen lehet utólag javítani. Én mindegyikkel szeretek fényképezni, 
sőt mostanában fekete-fehér filmekre is fényképezek.
HG: Mondtad, hogy mindenki úgy kezdi, hogy fotóz mindent, aztán 
letisztul a témaválasztás. Neked mi a specialitásod, a legfontosabb 
témád?
BJ: Én esküvő- és divatfotós vagyok. Ezzel keresem a pénzt. Nagyon 
szeretem is ezt csinálni. Mi, fényképészek, a szakmánkban alkalmazott 
fotográfusok vagyunk. De ez mellett nagyon sokat fényképezek magamnak 
is. Nagyon szeretem a természetet, az egyik kedvenc témám ebből a 
naplemente. A leginkább azonban Adonyt szeretem: múltkor, amikor 
nyíltak a vérszilvafák, melyek mellett az emberek elmentek nap mint nap 
úgy, hogy szinte észre sem vették, én nekiálltam fotózni. Teljesen mindegy, 
hogy telefonnal vagy profi géppel készítünk képet, de szeressük azt, amit 
látunk! Például a Dunát gyakorlatilag körbefotóztam! Ami mellett minden 
nap elrohanunk, érdemes a szépségét észrevenni.
HG: Amikor művészi fotográfiát készítesz, kell-e utólag szerkeszteni, 
vagy meg szoktál-e elégedni az elkészült képpel?
BJ: Rögtön szerkesztem, ahogy hazaérek (mosolyog). Minden képpel 
kell utólag foglalkozni. Más a koncepció, amikor portrét készítek, más a 
koncepció, amikor tájképet készítek, és megint más, ha esküvőt fotózok. 
De az alap utómunkát mindig el kell végezni ahhoz, hogy a fényképek 
színhelyesek legyenek. Egy kis élességet, erősséget, nagyon pici telítettséget 
is kell használni az utómunka közben. A fényképező szenzorja nem tudja 
azt, amit a szemünk lát. A szemünk látja például egy naplementekor az 
előteret is világosan, nemcsak a naplementét. A fényképező ezt nem tudja. 
A szenzor csak egy pontra mér fényt: ha a napra mérjük, akkor az előtér túl 
sötét, sziluett típusú lesz. Ezt lehet javítani.
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HG: Mikor érdemes tájat fotózni?
BJ: Általában a kora reggeli vagy a késői órákban lehet jó képeket készíteni. 
Akkor vannak gyönyörű, kontrasztos, meleg színek. Naplemente és 
napfelkelte közben lehet a legszebb képeket elkészíteni. Ezt követően és a 
napfelkeltét megelőző egy órában látható az úgynevezett kék óra jelenség. 
Ebben az időszakban a fényképész három-négy képet készít: külön mér 
fényt az előtérre, a közép részre és a napra. Majd a photoshopban ezt a 
hármat egymásra teszi. Ez nem becsapás, csalás, hiszen ilyenkor csak azt 
alkotjuk meg, amit az emberi szem igazából lát! Egy portré viszont egészen 
más, de ott is szükség van az utómunkára.
HG: Mesterséges beállításaid vannak-e a természetfotózáskor?
BJ: A képeket nem manipulálom, utólag végzek korrekciót akkor, ha 
olyan dolog van a képen, ami elvesz a képből. Például a templom előtti 
vérszilvafákról készült képről a villanyoszlopokat leszedtem, mert nagyon 
zavaróak voltak. Ez ugyan képmanipuláció, de ami hozzáad a képhez, az 
maradhat, ami elvesz, azt el szoktam távolítani róla.
HG: Amikor közlekedsz, mész az utcán, mindig az objektíven keresztül 
látod a világot?
BJ: (nevet) Igen. Én már most is azt nézem, hogy az arcodat hogyan világítja 
meg a fény. Ez két-három év alatt alakult ki bennem: amikor meglátok egy 
témát, akkor a fejemben már megvan az elkészült kép.
HG: Van neved a szakmában? Kell-e hirdetned magad, ha 
megrendeléseket keresel?
BJ: Nagyon-nagyon sokan vannak, akik fotóznak. Amatőrök és olyanok is, 
akik tanulták. Ebben nagy a verseny. Nyilván: minél olcsóbb valaki, annál 
több munkája van, de ez nem feltétlenül így van jól. Megrendeléseim 95%-
a ismerősökön, barátokon, volt megrendelőkön keresztül érkezik hozzám. 
A marketing mindezek mellett nagyon fontos része a tevékenységünknek.
HG: Ha lakodalmat, családi rendezvényt fotózol, akkor is kell 
csinálnod, ha nincs hozzá kedved. Ez nem okoz konfliktust számodra?
BJ: Lehet, hogy nem hiszed el, de soha nem volt ilyen. Én mindig élvezem, 
amit csinálok, és mindig élvezni is fogom…
HG: Vannak-e elismeréseid?
BJ: Számomra komoly elismerés, ha kíváncsiak arra, amit én csinálok. 
Legelőször a Vetus Salina Kulturális Egyesület által készített naptáron 
jelentek meg a képeim nyilvánosan még 2015-ben. Az nekem nagy 
elismerés volt, hogy amatőrként megjelenhettek a képeim egy naptárban. 
Ez már sok helyre eljutott. Aztán a DM-ben, az akkori munkahelyemen 
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volt egy kiállításom esküvői képekből, portrékból. Az első nagy kiállításom 
volt aztán Adonyban 2016-ban. A dunaújvárosi Panoráma Egyesület 
tagjaként még három kiállításon szerepeltek a képeim. Aztán újságokban 
– például Dunaújvárosi Hírlap –, de az MTV 1 időjárás jelentésében 
is többször közöltek képeket tőlem. Számomra fontos, hogy ne csak 
alkalmazott fotográfus legyek, hanem minél több emberhez eljussanak a 
képeim. A „Naptárfotó” pályázaton 29.500 képből a Magyarország fényei 
kategóriában nyertem díjat a Villámok nyomában című képemmel, és az 
Európa kategóriában a Prága hídjaival.
HG: Nemcsak, hogy jó képeket csinálsz, de szeretsz és tudsz is 
beszélni a fényképészetről. Nem gondolkodtál el azon, hogy jó lenne 
ezt tanítani is itt, Adonyban?
BJ: De igen… Benne lennék nagyon szívesen. Egy fényképészeti tanfolyamot, 
vagy inkább egy fényképészeti klubot szívesen csinálnék, ha lenne 
érdeklődés iránta. Az utat, ha erre szánja rá valaki magát, ki kell jelölni, 
ebben tudnék segíteni. Aztán, ha megtalálja azt, amit szeretni tud benne, 
akkor ki fog alakulni az egyéni látásmód is.
HG: A nagyapádról készült régi, de mégis jó hangulatú, komponált 
fotográfia indított el erre az útra. Van-e már ilyen minőségű képed?
BJ: Már van, igen. Hagyok az utókorra ilyen minőségű képeket…

A történelem szele – 101 éve történt
1918. november 8.

Városunk – mint e cikksorozatban több alkalommal is láthattuk – a 
magyar történelem lapjaira véres betűkkel írta be magát. Így volt ez 
1918 novemberében, az őszirózsás forradalom utáni napokban is. Ez az 
ősz Magyarország egyébként sem fordulatmentes XX. századának egyik 
legtöbb eseményét hozó időszaka volt: az I. világháború elvesztésének 
beismerése (Tisza István házelnök bejelentése: október 17.), az Osztrák-
Magyar Monarchia felbomlása (október 21.), és IV. Károly császár 
kiáltványa, melyben deklarálja, hogy Ausztria „szövetséges állammá 
alakul át, melyben minden néptörzs saját külön állami közösséget 
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alkot, letelepülési területén”. Ebben felszólította a különböző nemzeti 
közösségeket, hogy alakítsák meg saját nemzeti tanácsukat (október 
16.). A magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: NT), mint a független 
Magyarország törvényhozó szerve október 24-én gróf Károlyi Mihály 
vezetésével megalakult, melyet a király nem fogadott el. Az október 28-
31. között tüntetések zajlanak mindaddig, hogy József főherceg elismeri 
a NT-ot és Károlyit miniszterelnökének nevezi ki. Győzött az őszirózsás 
polgári demokratikus forradalom. November 1-jén a kormány letette az 
esküt a NT-nak, és a Tanács elfogadta Magyarország függetlenségéről szóló 
törvényt. November 3-án hazánk megkötötte a békeszerződést. November 
16 - án kikiáltották az (első) köztársaságot hazánkban.
A NT első, november 1-i kiáltványában a rend fenntartására helyezte a 
hangsúlyt: „A király gróf Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek. A 
Nemzeti Tanácsból kormány alakult, a katonaság, munkásság, polgárság, 
vidék, felesküdött a Nemzeti Tanácsnak. A Nemzeti Tanács felhívja 
Magyarország népét, hogy szent fegyelemmel, önfeláldozó nyugalommal 
őrizze meg a rendet. Személyéletbiztonság megóvása a legnagyobb érdek, 
aki pusztít, rombol, a nemzet életét veszélyezteti. A Magyar Nemzeti Tanács 
a Haza üdve, függetlensége a béke szent érdekében parancsolja meg, hogy 
mindenki – nép és katonaság – legnagyobb rendben, nyugalomban várja be 
a Tanács utasításait.”1

Az október 31-én megalakuló NT Fejérmegyei Bizottsága – melynek Dr. 
Szili János adonyi kir. közjegyző is tagja volt – szintén a rend védelmét 
tartotta legfontosabbnak. Nem voltak véletlenek ezek a proklamációk.
Minden városban, majd a falvakban is sorra alakultak meg a helyi 
nemzeti tanácsok. Velük párhuzamosan a forradalom karhatalmi szervei, 
a katonatanácsok is megjelentek. Az ország gazdaságilag romokban állt, 
a frontról visszatérő vesztes hadsereg katonái kiéhezve, elcsigázottan 
tértek vissza hazánkba, ahol sem munka, sem élelem nem várta őket. 
Adony frekventált hely volt e tekintetben (is). A fővárost védendő, a 
frontkatonákat, a volt hadifoglyokat nem akarták „ráengedni” Budapestre, 
ezért november 3-val külön fogadóállomásokat jelöltek ki számukra. Az 
egyik ilyen fogadóállomás volt Adony. „Az eddigi értesülések szerint ma 
már megkezdődött az olasz frontról a visszaözönlés és a napokban mintegy 
másfél millió katona hazaérkezésére vannak elkészülve.”2 Az országban 
összesen 28 fogadóállomás volt, Fejér megyében Székesfehérvár és 
Adony. A visszatérő katonák, a helybeli nélkülözők egyre másra „népi 
megmozdulásokat”, gyakorlatilag fosztogatásokat kezdtek a vagyonosabb 
földbirtokosok kárára a járásunk területén: megrohanták az uradalmi 
1  Fejérvármegye Hivatalos lapja, Székesfehérvár, 1918. november 4. (Rendkívüli szám)
2  Az Újság, 1918. november 3.
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magtárakat, kastélyokat, üzleteket, malmokat. A fosztogatásokkal együtt 
a falvak irányítói (gazdatisztek, jegyzők, jószágkormányzók) is veszélybe 
kerültek, többüket bántalmazták, elkergették. Megalakult a nemzetőrség 
(Vörösőrség), mely a karhatalmat képviselte. Az adonyi járásban 3 
településen volt ilyen szakasz: Dunapentelén, Rácalmáson és Adonyban 
20-20 fővel. Ezek 23 év feletti önkéntesekből álló csapatok voltak3. Azzal 
igyekezett úrrá lenni a helyzeten a nemzetőrség Fejér megyei vezetője, 
Velinszky László (tanító, a Székesfehérvár városi Nemzeti Tanács 
szociáldemokrata tagja), hogy – egy móri tűzharcot követően - statáriumot 
hirdetett4. A statáriumnak rövidesen megszülettek az első elítéltjei is. 
Adonyban november 8-án, reggel 8,45-kor 7 főt végeztek ki fosztogatás 
miatt. Attól tartok, hogy ők sokkal inkább a helyzet áldozatai voltak, 
mintsem bűnelkövetők. Ezért álljon itt a nevük – köszönet érte Rózsafi 
Jánosnak, aki az adonyi halálozási anyakönyvekből (1904-1947) felkutatta 
őket -: Gáspár István, napszámos (rácalmási, nős, 27 éves), Domány István, 
napszámos (rácalmási, nős, 34 éves), Morva József, napszámos (rácalmási, 
nőtlen, 26 éves), Oláh József, napszámos (rácalmási, nős, 33 éves), Szűcs 
József, napszámos (rácalmási, nőtlen, 17 éves), Jónás Gyula, borbélysegéd 
(adonyi, nőtlen, 19 éves), Bukovi Istvánné, sz. Pikola Anna, napszámos 
(adonyi, férjezett, 43 éves). Az első 6 esetében a halál oka: „kivégzés 
agyonlövés által”, míg az utolsó esetben „kivégzés fölakasztás által”. A 
statáriális döntést a „katonai különítmény parancsnoka egy Gárdonyi 
nevű állítólagos katonatiszt”5 hozta meg. Ez a NT Fejér megyei Bizottsága 
november 11-én, a hadügyminiszterhez küldött tiltakozó levélből derült 
ki. „Minthogy pedig a megnevezett katonai parancsnokok ezen eljárását 
határozottan törvénybe ütközőnek tartjuk, de ettől eltekintve ilyen 
erőszakos eljárás nem a nyugalmat és a rendet szolgálja, hanem inkább a 
nép között az elkeseredést csak fokozza, ennélfogva kérjük a legszigorúbb 
vizsgálat elrendelését.”6 A határozott fellépés a további kivégzéseket 
meggátolta, bár a fosztogatások a későbbiekben is folytatódtak.

Hetyei Gábor

3  A Tanácsköztársaság Fejér megyében, Fejér Megyei Történeti Évkönyv, Székesfehérvár, 1968. 57. 
olda
4  A Tanácsköztársaság Fejér megyében, Fejér Megyei Történeti Évkönyv, Székesfehérvár, 1968. 45. ol-
dal
5  Fejér megyei Nemzeti Tanács iratai. 1918. november 11.
6  Fejér Megyei Történeti Évkönyv, Székesfehérvár, 1968. 106. oldal
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Adonyban született – Elfelejtve
DM versei

Szavak a sírból

Szegény testem már oly régóta vár itt,
Ebben a félhomályban.

Ó hol jártál kedves,
Hogy nem gondoltál rám ilyen sokáig?
Hogy vártalak! És fehér hó lepett be,

És elhervadtak dermedő kezembe 
A szegfűid,

És olvadt hólé csurgott már a síromba,
És te sehol sem voltál.

És amikor tavasz jött, s mag kelt,
Keltem volna véle én is,

Dúltan a sok várakozástól.
Most jössz, amikor ismét május lángol.

Fent kigyúl a mécsek ezre,
És épp úgy ragyog, mint rég,

És éppúgy rémít.
Ó nem, dehogyis haragszom rád kedves,

Sőt, mindent, mindent megbocsájtok.
Miért sírsz?

 

Cziráki Ferenc: Márton-napi liba

Gőgösen sétál a gúnár,
Illegeti-billegeti magát,

Tekergeti hosszú nyakát,
Mutogatja fehér farkát.

Ő még nem tudja,
De én igen,

Hogy jön Márton,
S elveszti nyakát izibe.

Hejj liba-liba
Most lesz ám a galiba!

Ha májad kicsi lesz és puha,
Az asszonyt megüti a guta!
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld
Olajütőtől az olajgyárig

Néhány éve Molnár Csaba keresett meg azzal, hogy állítsunk össze egy 
anyagot, melyben az általa megálmodott, megvalósított és eredményesen 
vezetett, 70 milliós beruházással indult olajgyár történetét írjuk le. Csaba 
azóta sajnos elhunyt, ez még inkább ösztönzött arra, hogy hagyatékából, 
kedves felesége, Judit segítségét kérve állítsunk emléket a Héliosz Coop Kft. 
Magyarország-szerte ismert olajának, az ott dolgozó csapatnak és a lelkes, 
szakértő vezetőjének, Molnár Csabának.
A kilencvenes évek új utakra kényszerítette a mezőgazdasági nagyüzemeket. 
A növénytermesztés, állattenyésztés mellett mindinkább szükségessé 
vált a termelés diverzifikációja. Akkoriban a mezőgazdaság semmilyen 
támogatást nem kapott, viszont a privatizáció szűkítette a termelés forrásait, 
legfőképpen az alapvető termelőeszköz, a földterület csökkenése tette 
kötelezővé a magasabb termelési értéket hordozó termékek előállítását. A 
búza helyett lisztet, az élősertés helyett tőkehúst, a tőkehús helyett füstölt 
árut, töltelék árut, a saját terület művelése mellett komplett mezőgazdasági 
szolgáltatás nyújtását, a műhelymunka helyett javítási szolgáltatást, a 
saját termény szállítása mellett fuvarozási szolgáltatást, vagy éppen az 
olajos magvak értékesítése helyett étolajat célzott meg az adonyi Március 
21 Mezőgazdasági Szövetkezet. Bár a gyár megépítésének gondolata 
már a nyolcvanas évek végén megfogant, a terv 1993-95-ben vált valóra. 
„Elsődleges cél a szövetkezetben – mintegy 1.000 hektáron – termelt olajos 
magvak feldolgozása, ennek révén a helyi foglalkoztatás és jövedelmezőség 
stabilitása volt. Ez már nem olajütő. A magtisztító és hajaló gépek, a prések 
után szűrők, tartályok, viasztalanítók, szagtalanító és palackozó gépek 
sorakoznak, zárt rendszerben.” – nyilatkozta az ötletgazda, Hetyei János, 
az akkori szövetkezeti elnök a Magyar Mezőgazdaság című újság 1998. 
február 25-i számában.
Olvassuk Molnár Csaba üzemvezető, ügyvezető visszaemlékezését!
„1995 június 30. Adonyban befejeződött az étolajüzem építése, kezdődött 
a próbaüzem. Szeptember 1. megalakult a Héliosz-Coop Kft., az adonyi 

Március 21 MSZ többségi tulajdonával, 
kizárólag magyar tulajdonosokkal. 
Elkezdődött az étolaj gyártása. Napi 
2-3.000 liter termeléssel indultunk, 
15-17 fővel.
A „minigyár” három részből állt. Az 
egyik az energia szolgáltató kazántelep. 
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Itt gőz héjkazán működött. A 
lehántolt napraforgóhéjból 
gőzenergiát állítottunk elő, mely 
energiát visszafordítottunk a 
gyártási folyamatba. A másik 
rész az olajelőállító, a harmadik 
pedig a töltő és csomagoló. A 
kétszintes üzemcsarnok 552 
négyzetméter hasznos területű 
volt. A gyárat egy kétszintes, 
333 négyzetméteres és egy 50 
négyzetméteres raktár szolgálta 

ki. Az üzem rendelkezett önálló laboratóriummal is. Ez a térség első olyan 
felszereltségű és felkészültségű laborja volt, ahova külső megrendelők is 
hozhatták a terményeiket (akár búzát, kukoricát) bevizsgálásra. Júniustól 
egészen az ősz végéig folyamatos volt az igény erre a szolgáltatásunkra a 
környéken.
Termékünk a Héliosz étolaj abban az időben a forgalomban kapható 
átlagos minőségű ún. „hidegen sajtolt” étolajnak felelt meg. Ezt a minőséget 
fejleszteni kellett, és 1996 tavaszán megépült a viasztalanító üzemrész, 
melynek segítségével nagyban javult a termék minősége. Ennek eredménye 
lett, hogy bekerült a termék a Metro áruházlánc hálózatba, és országszerte 
megismert termék lett. Már ebben az évben túlléptük az 1 millió literes 
forgalmat! Ez az olaj a napraforgóra emlékeztető illattal, aromával 
rendelkezett. Talán vannak még, akik emlékeznek erre a természetes, 
vegyszermentes, a napraforgómag minden vitamintartalmát megőrző 
olajra. Voltak, akik szerették és kimondottan keresték, voltak azonban 
sokan, akiknek nem tetszett az olaj erős illata. A fejlődés ezért nem állhatott 
meg. 1997-98-ban technikai és technológiai újításként elkészítettük 
a Héliosz étolaj szagtalan változatát, a Szalina étolajat. Hazánkban mi 
oldottuk meg először – nem elhanyagolandó: saját fejlesztésként -, hogy 
az olajból vegyszer hozzáadása nélkül, hőkezeléssel, nyomásfokozással 
szagtalan olajat juttassunk a vevők asztalára. A beruházás több, mint 40 
millió forintba került, de újszerűsége a belföldi versenyhelyzetben minket 
privilegizált.
Ezt a terméket – a finomított olajat – egyre több áruházlánc fogadta el, és 
ezzel együtt futtatta fel a kapacitásunkat napi 7-8.000 liter mennyiségre.
1998 tavaszán új PET 1 literes flakonokat gyártó gépet vásároltunk, 
amellyel a csomagolásunkat korszerűsítettük. Ezzel az akkori minőségi 
követelményeknek megfeleltünk, egyben jelentős költségmegtakarítást 
is elértünk. Az 1999-2000. évi műszaki fejlesztések eredményezték, 
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hogy a Spar és az Interspar hálózat saját márkás étolajnak választotta 
termékeinket! Ez további 1,5 millió liter többletolaj forgalmat jelentett.
2001-ben új termékkel jelentkeztünk a piacon: a Kóser Szalina étolajjal 
a kóserság összes feltételeinek teljesítésével. Ez új piaci lehetőséget 
nyitott meg számunkra. Ebben az évben már évi 2,8 millió liter étolajat 
forgalmaztunk belföldön. A Héliosz, Szalina és Kóser Szalina étolajak 
kaphatóak voltak ez időben a Spar, Interspar, Plusz, Tesco, Auchan, Billa, 
Metro, Sláger és CBA áruházláncokban. A Héliosz eredeti napraforgó ízű és 
aromájú étolaj megtartotta törzsvásárlóit, e termékkategóriában a piacon 
egyedül az adonyi olaj tudott megmaradni, sőt a teljesen természetes 
technológiával, vegyszermentes eljárással készült olaj iránt külföldről is volt 
érdeklődő. Ebben a technológiában a mag kondicionálása után sajtolással 
állítottuk elő az olajat. Kivontuk belőle a nyálkákat, s az így keletkezett 
sajtolt olaj megőrizte biológiai értékét és megtartotta az élettanilag fontos 
beltartalmi értékeit.
Az üzem eleinte 15 embernek adott munkát, aztán később ez 27 főig 
növekedett. Ekkor az üzem már négyműszakos termeléssel tudta csak a 
megnövekedett igényeket kielégíteni.”
2001-2004-ben érte el a „minigyár” a termelési csúcsát. 2.800.000 
liter olajeladással az ország második legnagyobb olajgyára volt. Sőt: a 
legnagyobb magyar tulajdonban lévő olajgyár volt akkoriban az adonyi! 
A napraforgómagot már nem csak saját termelésből szerezte be az üzem, 
hanem a közeli és távolabbi termelőktől, a tőzsdéről vásárolt alapanyagot.  
Egészen 2004-ig nyereséggel és osztalékfizetéssel zárta az üzleti éveket.
Manapság a kézműves, természetes, vegyszermentes, környezetbarát 
jelzőkkel illetett termékek a reneszánszukat élik, és ebbe a körbe méltán 
érdemelne helyet a Héliosz, Szalina, Kóser Szalina étolaj, de ezt az időt 
már nem érhette meg. Az üzem lelkes alapítói kiöregedtek (Molnár 
Csaba 2005-ben, Hetyei János 2006-ban nyugállományban vonult), de 
a piaci viszonyok átalakulása végképp megpecsételték a cég sorsát. Ami 
a szántóföldi növénytermesztésnek remek hír volt, a vesztét jelentette a 
szedresi olajgyárnak: a napraforgó ára a 2007. évi betakarítási szezonra 
52 Ft/kg-os árról 89 Ft/kg-ra emelkedett, így a gyár nem volt képes 
jövedelmezően előállítani a termékeit. 2007 szeptemberében beszüntette 
a termelést. A tulajdonosok a bő évtizedes nyereséges termelés után – 
köszönhetően az akkori vezetés előrelátó felismerésének – még éppen 
időben a befektetésükhöz juthattak, hiszen 2008 tavaszán eladásra került 
a vállalkozás, mely rövidesen (2013-ban) felszámolással szűnt meg.
Az adonyi csoda azonban nagyon előremutató és újszerű volt. Megvalósította 
a gyakorlatilag hulladékmentes élelmiszer előállítást, hiszen az olajon 
kívül a napraforgódarát (a préselés után visszamaradó terméket) az 
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állattenyésztés hasznosította, a hajat és egyéb olajos hulladékot pedig 
a kazánok fűtésére használták. Ez nemcsak hulladékmentességet, de 
széndioxid kibocsátás megtakarítást is eredményezett. Az üzem nem 
szennyezte sem szilárd, sem légnemű káros anyaggal a környezetét. Az 
előállított termék teljesen vegyszer-, tartósítószer-, ízfokozó-mentes 
volt, hiszen a feldolgozási folyamat ezek nélkül zajlott. A tudatos vásárló 
manapság mennyit keresgél, mire ilyen terméket talál a boltok polcain.
A mai uniós támogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozását és a helyi 
árujelzéssel, eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítását preferálja. 
Amennyiben ma működne az olajgyár, méltán pályázhatna erre a forrásra.
Fotók: Molnár Csaba hagyatéka

Molnárné Szabados Judit, Hetyei Gábor
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December

Fotó: Boldog József
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szombat VasárnapPéntek
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 Programok
December 1. vasárnap: Adventi koszorú
Helyszín: KKKK

December 8. szombat: Adventi vásár
Helyszín: KKKK

December 21. szombat: Városi Karácsony
Helyszín: KKKK

December 29. vasárnap: Bandy Band évzáró koncert
Helyszín: KKKK

A 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova üstökös, 2016.01.26.
Fotó: Rosenberg Róbert
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Decemberi égkép.
Stellárium
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Csillagok az adonyi égen
Üstökösök

Az égbolt kétség kívül leglátványosabb jelenségei a szabad szemmel 
látható fényes üstökösök. A legnagyobb csodálatot talán az váltja ki 
a szemlélődőben, hogy változatos az alakjuk, kinézetük, és ráadásul 
napról napra változnak, formálódnak. Gyakori a hirtelen megjelenésük, 
vagy éppen eltűnnek, elhalványodnak. Évezredek óta tartják ámulatban, 
rettegésben az egyszerű embereket, ugyanakkor komoly fejtörést okoztak 
a papoknak, tudósoknak. Ma már tudvalevő, hogy a Naprendszer távoli 
vidékeiről, a Kuiper-övből (a Neptunuszon túli kisbolygó öv), vagy az Oort 
felhőből (a Naprendszer külső tartományában elhelyezkedő üstökös zóna, 
amelyben milliárdnyi üstökösmag kering) érkeznek. Pályájuk alapján 
az üstökösök lehetnek rövid periódusúak1, vagy hosszú periódusúak. A 
rövid periódusúak többnyire a Kupier-övből érkeznek, keringési idejük 
néhány 100 év, ami a Naprendszer belső térségeiben jelenlevő gravitációs 
hatások miatt pár évre is lecsökkenhet. A hosszú periódusú üstökösök 
szülőhelye az Oort felhő, ahol az üstökösmagokat valamilyen külső hatás, 
például egy közeli nap gravitációja megzavarhatja, és ennek hatására kerül 
a Naprendszeren belülre. Az Oort ezerszer távolabb van a Kuiper-övnél, 
ezért az onnan érkező üstökösök periódusa akár egymillió év is lehet.
Az üstökösök néhány kilométer átmérőjű por és jég koncentrációja. Találó 
elnevezés rájuk a piszkos hógolyó. A Naptól távoli hideg térségekben 
az üstökös tulajdonképpen csak a mag maga. A Nap felé közeledve, az 
óriásbolygók pályájának térségében a napsugárzás hatására párologni 
kezd az üstökös jégtartalma. A felszabaduló gázok és porszemcsék 
hatalmas felhőt képeznek a mag körül. Ezt hívják az üstökös kómájának, 
fejének. Közelebb érve a Naphoz a párolgása intenzívebb lesz ennek, 
és az üstökös nagy Nap körüli sebességének a hatására a kóma anyaga 
lesodródik a magról, kialakítva az üstökös csóváját, ami esetenként több 
100 millió kilométer is lehet. Több üstökösnél is megfigyelhettük már, 
hogy nem egy, de két csóvája is van. Az üstökös anyaga nemcsak a haladási 
irányából adódó anyagleáramlás miatt távolodik el, hanem ahogy közeledik 
a Naphoz, egyre erősebben éri az úgynevezett napszél (a Napból kiáramló 
részecskék sugárnyomása), és ennek hatására a kómából kiszabadult 
ionokat a Nappal ellentétes irányba fújja. Az ioncsóva és a porcsóva más-
más színű az üstökös anyagától függően.

1  Periódus: az üstökös keringés ideje
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Előfordul, hogy az üstökös pályájának Nap melletti fordulópontja túl közel 
esik a Naphoz. Ebben az esetben megtörténhet, hogy Nap erős sugárzása és 
gravitációs hatására az üstökös azonnal szétesik darabokra vagy teljesen. 
A közelmúltban, 2013-ban a szépreményű ISON üstökössel esett meg. Nem 
-  sok esélyünk volt megfigyelni, mert a Nap megközelítésekor hazánkban 
az időjárás meghiúsította a láthatóságát. A Napot ugyan megkerülte, de 
utána szinte órák alatt szétesett, köddé vált. Talán a darabjait meteorként 
egyszer majd viszontláthatjuk a Föld légkörében.

2019 decemberében látható égi jelenségek:

December 11.
Napnyugta után a Vénusz és a Szaturnusz közeli együttállása figyelhető 
meg nyugaton.
December 14.
Éjszaka a Geminidák meteorraj maximuma figyelhető meg.
December 23.
Hajnalban a Mars és a Hold közeli együttállása figyelhető meg keleten.
December 25.
Hajnalban a Merkúr és a Hold közeli együttállása figyelhető meg keleten.
December 29.
Napnyugta után a Vénusz és a Szaturnusz közeli együttállása figyelhető 
meg nyugaton.

Rosenberg Róbert
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SK – Kutyaruhák
Kézzel készült kutyaruci III.

Ebben a részben be szeretnék mutatni néhány kiegészítőt, amivel még 
csinosabbá tehetjük házi kedvencünket, illetve még kényelmesebbé 
tehetjük mindennapjaikat. A felsorolásban, a bemutatásban Simon 
Gyöngyi állt rendelkezésünkre.
- Bújós zsák: bélelt zsák, mint egy hálózsák, de merev a szája, hogy 
a ki-bejárás könnyebb legyen. Kívül bármilyen minta lehet, amit a gazdi 
szeretne.
- Ékszerek: nyakörvek, hámok. Ezeket kövekkel, egyéb csillogó 
gyöngyökkel díszítik. Lehet pl. angyalszárny forma, készülhet csipkéből, 
tollból.
- Sapka, sál: téli viselet. A sál akkor ajánlott, ha a kutyaruha 
nyakrésze nincs magasan kidolgozva.
- Cipő, gumicsizma: csúszásmentes- alján tappancsminta, szára 
tépőzáras, hogy ne csússzon le a kutya lábáról.
- Mancsvédő: főleg télen használják a sós lé miatt.
- Kutyaágy: a legegyszerűbb otthon is elkészíthető, ha egy szivacsra 
ráhúzunk egy pulóvert, ujját kitömjük, és felhajtjuk, mintha az ágy pereme 
lenne. Ám vannak a boltban megvásárolhatók is.
- Kutyahordozó: nagyobb táska, amin felül cipzár van, oldalt pedig 
egy rés, amin kilóg a kutyus feje.
- Rámpa: otthon is elkészíthető: OSB lapot bevonunk kárpittal, 
majd erre finom polár takaró kerül. Rakunk rá lépcsőfokokat, és a kutya 
könnyebben felmegy az ágyra, ha betegség vagy idős kora miatt már nem 
tud felmászni.
- Kiegészítők: csatok, gumik, masnik, nyakláncok, tüll szoknya, 
kutyabiléta.
- Tüzelő bugyi: megóvja a gazdit az állandó takarítástól.
- Kutyapelenka: általában a fürdőszobában vagy a WC-ben van 
elhelyezve a tálkája, erre kerül a pelenka, és ezt kell kidobni, ha már 
elhasználódott.
- Jelölésgátló: fiú kutyusok esetében megakadályozza, hogy a 
lakásban az ösztönök által hajtva egyre másra jelölgetéssel biztosítsák a 
territóriumukat.
- Jutalomfalat - tartó: ne a zsebünkben, vagy a markunkban kelljen 
cipelni a falatkákat.
- Jutalomfalattal tölthető labda: ha már jutalomfalat, akkor legyen 
benne némi játék, kreativitás is.
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- Kutyaszállító: fontos, ha elutazik a család és nem autóval, hanem 
egyéb tömegközlekedési eszközzel. Így biztonságban szállíthatják házi 
kedvencüket.
- Emeletes kutyaágy: több kedvenc esetén nagyon praktikus, 
helytakarékos.
- Kutya WC: egyszerűbb a tisztántartása, ha nincs idő levinni 
állatainkat.
- Esőkabát: kistestű állatoknak esőben való sétához ajánlott.
- Kutyakocsi: nem kell cipelni, kényelmes megoldása a kutyus 
levegőztetésének. (Még véletlenül sem kell sétálnia.)
- Autós biztonsági ülés: fontos, hogy az autóban is biztonságosan 
utazzanak.
- Kutyalépcső: idősebb, beteg kutyáknak ajánlott, de igazából 
játéknak bármelyik korosztálynak érdekes lehet.
Ha mindezt beszerezték kedves kutyabarátok, kezdődhet is a házi 
kedvenc kényeztetése. Fotók: Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó
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1. fősor: Adonyi külterületi megnevezés a szőlőhegy és a Duna között.
2. fősor: A csutáról ezzel az eszközzel szedték le a szemeket.
3. fősor: Mezőgazdasági eszköz, mely a talaj felső részét porhanyítja, 
keveri és lazítja.
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Adonyi emberek – adonyi értékek: érdekes emberek közöttünk
A cím marad: adonyidani@gmail.com

Kovács Dánielt (alias: Kecskés Danit) (1983) 
élete első 20 évében minden jelentős eseménye 
Budapesthez köti: Zuglóban született, itt 
járt általános iskolába, a „nyóckerben” 
gimnáziumba. A pesti életét imádott 
nagypapájával töltött baranyai és balatoni 
nyaralások, és kamaszkorában egyéves amerikai 
kinntartózkodás édesanyjával szakította meg. 
Középiskola után önállósodik:   a Ferencvárosba 
költözik, és onnan ingázik Gödöllőre, ahol a Szent 
István Egyetemen agrármérnöki diplomát szerez. 
Szakiránya: hal- és vadgazdálkodás. Közben 
megszerzi a gombaszakértői végzettséget is. 
A szerelem Pesten tartja (itt viszonylag kevés 
esélye van a szakmájában való elhelyezkedésre), 
így – jobb híján – nekivág a doktori képzésnek az 
erdei gombák „háziasítása” témában. A vizsgákat 
letette, azonban a disszertáció még várat 

magára. 2010-ben aztán kalandvágyból Adonyba költözik. Nálunk minden 
valamirevaló – mulatozáshoz köthető – társadalmi esemény elképzelhetetlen 
nélküle: lelkes résztvevője a néptánc csapatnak, a szőlőhegyi mulatságoknak, 
az építésztáboroknak, és sok jó cikket is köszönhetünk neki a Salinárium 
korábbi számaiban.
Beszélgetésünk idején (2018. április) még éppen adonyiként, de már 
Budapestre való költözés közben ültünk le Kovács Danival (KD) egy 
beszélgetésre. Aki kérdez: Hetyei Gábor (HG). (Fénykép: Králl Gabriella, 
Facebook.)
HG: Miért jöttél Adonyba?
KD: Családunkban – bár már a szüleim is Pesten születtek – mindegyik 
nagyszülő vidéki volt; a legkedvesebb nagypapám és rokonsága 
Baranyából származott. Számomra az év fénypontját az az egy jelentette, 
amit Baranyában töltöttem vele. Ez nekem mindig egy nagy ünnep volt, 
hogy a háziállatok és a vidéki élet közelébe kerülhettem. Meg ott volt 
az a hangulat, hogy „kimegyünk a szőlőhegybe”, ott aztán már kicsit 
piázgattam, meg beálltam a kártyapartikba. A snapszerozáshoz kellett 
a 4 ember. De a balatoni telken is inkább a kertet „izélgette” nagypapa, 
nemigen ment le a vízhez. Gyerekkoromban ez nekem nagyon szimpatikus 
volt, az öreggel jól elkapirgáltunk a kertben. Mindig vágytam rá, hogy 
megcsináljam a saját „kis Baranyámat”. Kellett keresnem egy olyan falut, 
ahol a ferencvárosi garzonom áráért tudok venni egy házat, de elérhető 
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távolságra Pesttől, hiszen a 
családom azért ott lakott (és 
ott van most is). Édesanyám 
javaslatára kezdtünk Adonyban 
keresni házat, és Pletser Nándi 
segítségével akadtunk rá a 
Magyar utcai házra, melyet 
aztán sikerült megvenni.
HG: Mit hoztál magaddal 
Adonyba, amit úgy gondolsz, 
hogy itt is marad utánad?
KD:  Králl Gabi egyszer azt 

mondta, hogy tudom-e, hogy én miattam kezdték újból énekelni a Pliti 
Kata cukrászdáját az ilyen néptáncos bulikon. Úgy tűnik, hogy a Gabinak 
és a csapatnak ez fontos lett. Ha semmi mást, akkor talán ezt. Kicsit benne 
vagyok így az adonyi hagyományok újraéledésében.
HG: Mint kívülről jött embernek, milyen véleményed alakult ki az itt 
élőkről?
KD: Hát… Egy nagyon jellegzetes, pici epizódot hadd mondjak el arról, 
hogy hogyan viszonyulnak az adonyiak a hagyományaikhoz! Szeitl Vilinél 
voltam egyszer kint a szőlőben a Rác-hegyen. Akkor mutatta meg a „Stájra” 
Imre bácsinak a kazettáját, amin a Lang zenekarral zenélt. Hogy micsoda 
egy szuper kazetta ez! Meg is hallgattuk, és tényleg marha jó volt. És akkor 
elmesélte, hogy ezt már lemásolta négyszer, odaadta embereknek, de senki 
sem hozta vissza, ez az utolsó darab. De senkinek nem jutott eszébe, hogy 
ezt meg kéne menteni, mert a kazetta minősége rohamosan romlott. Millió 
ember hallgatta, de senki nem vette a fáradságot arra, hogy megmentse ezt 
az utolsó kazettát. Nagy kérlelésemre ideadta, és elvittem a West Endbe, 
ahol digitalizálták. Mindenki nagyon szerette ezt a zenét, mindenki nagy 
kincsként tekintett rá, de hogy tegyenek is valamit a megőrzéséért, ez 
senkinek nem jutott az eszébe. Amúgy nagyon szeretem az adonyiakat, 
és sokkal jobb hely, mint a környékbeli települések. Meg kellene az itt 
lakóknak is becsülniük, hogy a város élhetőbb hely sok szempontból, mint a 
környék. Itt van működő cserkészcsapat, itt van egy egész jó fúvószenekar, 
itt vannak a tánccsoportok. Remélem, senkit nem bántok meg vele, de ez 
szerintem azért van, mert a németek leszármazottjai élnek itt, akiknek 
a vérükben van, hogy az életüket meg tudják jobban szervezni. Ezt a 
mentalitást hozták magukkal. Adony még mindig más, mint akár Szabolcs, 
Perkáta, vagy éppen Ercsi.
HG: Találtál-e valamilyen adonyi specialitást?
KD: Szóhasználatban igen. Én például sehol máshol nem hallottam, hogy az 
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ember a saját birtokára, házára azt mondja, hogy tercia. Ez nekem teljesen 
új volt. Anyukámnak egyszer mondtam, hogy „nálam, a tercián…”, ő is úgy 
nevetett, mert ő sem hallotta ezt még. Sváb tájszó, sőt nyelvjárási szó lehet 
– a Szeitl Vili sem tudja, szerintem, hogy használja – a „mújder” kifejezés az 
anyára vonatkoztatva. A németben ez mutter lenne. Jó lenne az adonyiak 
régi nyelvét kikutatni. De lehet, hogy ez csak nekem tűnik fel, mert érdekel.
HG: Valamit kerestél Adonyban, de úgy tűnik, nem találtad meg. Mi 
lehet az?
KD: Elfáradtam, az az igazság. Adonyba azért jöttem, hogy kecskézzek, 
ez volt a toplista elején. Szépen fel is építettem a gazdaságomat, volt 
4 felnőtt kecském, meg rengeteg szaporulat. Ami szakmai kihívás volt 
ebben, azt megcsináltam: férőhely kialakítás, napi kezelése az állatoknak, 
a tej felhasználása, feldolgozása. Ezeket mind megcsináltam. Öt-hat ember 
mérte fel igazából, hogy én milyen klassz kis gazdaságot alakítottam ki. 
Az ő dicséretükért érdemes volt. Az ilyen paraszti gazdaság mindig két 
emberre volt kitalálva: a férfi járt ki a területre, az asszonyoknak otthon 
kellett dolgozni. Na én ezt egyedül csináltam, és elegem lett a fejés, kaszálás, 
tejfeldolgozás, satöbbi feladatokból: nagyon sok időt elvett. Soha nem 
értem a végére: nem tudtam feldolgozni a tejet, de már jött a következő 
fejés. Ez megkeserített. Csináltam a kerteket, hiába termeltem, sok mindent 
a kecskék ettek meg. Ennek nem volt sok értelme. Tavaly hizlaltam két 
disznót. Kíváncsi voltam, le tudom-e vágni, fel tudom-e dolgozni úgy, ahogy 
láttam. Csináltunk egy disznóvágást a néptáncos haverokkal, marha lassan 
ment, de kész lettünk mindennel, el is tudtunk mindent rakni jó minőségben, 
jól is szórakoztunk. Ez volt még, amit szakmailag meg akartam valósítani. 
Sikerült. Másnap, vasárnap takarítottam, meg minden. Hétfőn benéztem a 
hűtőbe és szokás szerint azt láttam, hogy nincs semmiféle főtt kaja. „Két 
napja disznót vágtam és mehetek az albánokhoz tarjás pizzát enni? Na, 
ennek aztán mi értelme volt? Én ezt nem csinálom.” Ekkor határoztam el, 
hogy elmegyek Adonyból. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, hogy mást 
kell kezdenem. Megvan a gyermekkori álmom. Egészen más emberként 
megyek, mint ahogy jöttem…
HG: Mit viszel most magaddal Adonyból?
KD: Nagyon sok mindent megtanultam az emberekről és magamról is. 
Eléggé toleráns lettem. Mindenkit el tudok már fogadni, azt sem várom el, 
hogy engem megértsen valaki, legfeljebb azt, hogy hagyjanak békén. Én 
nagyon sokat jártam az utcákat talicskával. Meg-megállítottak az emberek, 
beszélgettünk sokat. Én mindent tudtam a szomszédjaimról, és ők is 
tudtak mindent rólam. Mindenkinek ismertem az örömét és a bánatát. Egy 
ponton túl már picikét sok volt. Fárasztó mindig mindent tudni a másikról. 
Aztán megtudtam, hogy hol vannak a saját határaim. Például a négy felnőtt 
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kecskénél és két disznónál (nevet). Nagyon sok szakmát tanultam, bár 
lehet, hogy sosem fogom használni például, hogy tudok kézzel aratni, amit 
a Kenyér Jani bácsitól tanultam. Az egyik búcsúvacsorán kaptam a Králl 
Gabitól és a Varga Gabitól négy kis képet, mely régi adonyi akvarellekről 
készült másolat a régi hajóállomásról, a magtárról, a templomról. Ezekről, 
ha majd felrakom a falra, én fogom csak tudni, hogy hol készültek (elhallgat 
és mosolyog).
HG: Mit csinálsz most?
KD: Megfogadtam anyukám tanácsát – aki egy normális menyet, és még 
több unokát (nővéremnek van már egy gyermeke, és most fog születni 
a második) szeretne –, hogy menjek a vendéglátóiparba dolgozni, hátha 
találok magamnak egy rendes lányt. Most éppen szakácsnak tanulok. A 
főzés is a szenvedélyem, úgyhogy kipróbálom. Úgy néz ki, hogy szívesen is 
dolgoznék benne most pár évig.
HG: Az e-mail címed (adonyidani@gmail.com) marad-e? 
KD: Azt hiszem, marad… (mosolyog)

A történelem szele. avagy 75 éve történt 
A sváb-völgyi kopjafa szomorú története

Amikor Adonyból Felsőcikola felé közeledünk, és elérjük az egykori „Sváb-
völgyet”, a kis patak hídjánál szépen gondozott területen egy kopjafa látható. 
Azért, hogy megtudjuk, miért került sor a felállítására, visszamegyünk az 
időben, mégpedig 1944. december 7-nek reggelére. Adonyt ekkor már 
megszállták a Vörös Hadsereg alakulatai, és az addig ott partvédelmet 
ellátó szentesi 2. Árpád fejedelem huszár ezred századai Pusztaszabolcs 
felé vonultak vissza.  
Csak az előző este kiküldött három figyelő járőrcsoportja maradt hátra, 
akik reggel 8 és 9 óra között értek be a számukra kijelölt gyülekezőhelyre, 
Felsőcikolára. Parancsnokuk vezetésével tanakodtak, hogyan legyen 
tovább. Úgy döntöttek, megadják magukat, bízva az ellenség emberségében, 
és felemelt kézzel várták a beérkező szovjet járőröket. Nem volt feszült a 
hangulat, még cigarettával is megkínálták egymást. Néhány orosz katona 
rövidesen Adony felé kísérte a már fogoly huszárokat. 
A kis patak hídjának közelében találkoztak egy nagyobb létszámú csoportot 
alkotó, Adony felől érkező orosz katonai alakulattal, akik átvették a foglyokat. 
Az átvétel után a csoport parancsnoka azonnal döntött a magyar huszárok 
sorsáról: tarkólövéssel kivégezteti őket. Tizennyolc huszárt tarkólövéssel 
végeztek ki, egyet puskalövéssel, amikor menekülni próbált az ötös tó 
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irányába. Csak egy fogoly menekült 
meg, aki tudott valamit oroszul. 
Megértette, hogy milyen sorsot 
szántak nekik, ezért bevetette magát 
a patak nádasába, és elmenekült. 
Hiába lőttek utána, nem találták el. 
Már este volt, amikor bekopogott 
a felsőcikolai Líber Jánosnéékhoz 
(Kasza Mária), és elmondta, mi 
történt a társaival. Civil ruhát 
kapott, átöltözött és továbbment. A 
hősi halált halt huszárokat másnap 
Fogas János és Matus György 
vezetésével felsőcikolai lakosok 
temették el. Sírjukat 1945. április 
15-én Dr. Paróczay Sándor plébános 
megszentelte. Később a tömegsírt 
felnyitották, és Pusztaszabolcson, 
a sírkertben helyezték el a Cikolán 
ideiglenesen eltemetett katonákat. 

Hét huszár neve ismert, a többiek ismeretlenek. 
Teltek az évtizedek, és 2011 tavaszán egy adonyi baráti társaság, Alsóházi 
András és Tischner János vezetésével elkezdte szervezni, hogy a kivégzés 
helyén egy kopjafa emlékeztessen az áldozatokra. Fish Kovács Lászlót 
kérték fel a kopjafa faragására, Baltási Nándor esperest, Pusztaszabolcs 
plébánosát pedig a kopjafa felszentelésére, megáldására. Ronyecz Péter 
adonyi polgármester, mint magánember segítette az emlékhely kialakítását.  
2011. május 29-én, a Hősök Emléknapján Leicht András trombitajel 
fúvásával kezdődött a kegyeleti ünnepség. A tisztelgő közönség 
Felsőcikoláról, Pusztaszabolcsról, Iváncsáról és Adonyból érkezett. 
Kis műsor után Nándor atya megemlékezett az értelmetlen halált halt 
áldozatokról, és azokról a katonákról, akik távol, jeltelen sírokban lettek 
eltemetve. Ezután következett a kopjafa felszentelése és megáldása, majd 
koszorúzás és a virágok elhelyezése. 
A kegyeleti hely és a kopjafa arra emlékeztet, hogy soha többé ne legyen 
háború, ne legyen értelmetlen gyilkolás.
Fotó: Rózsafi János

Rózsafi János 
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Adonyban született - Adonyi mesék
Bálint Sára
Kása

Legelőször akkor hallottam róla, amikor új kiscsizmát kaptam, ezzel a 
figyelmeztetéssel:
 - Aztán ha besározod, nehogy kirakd az ajtó elé, mert rögtön elviszi 
a Kása!
Meghökkentem. Mert az elképzelhetetlen, hogy a kása – ahogy nálunk a 
tejbegrízt nevezték – fahéjas cukorral meghintve kilépjen a tányérjából, és 
az ajtó elől elemelje a csizmácskámat.
Ám nem kellett sokáig várni, hamar fény derült a rejtélyre.
A disznóölés reggelén nagyapám vidáman rákiáltott egy besomfordáló 
apró emberkére.
 - Ni, csak, ni! A Kása! Jó lesz megszámolni, hány füle, farka, körme 
van a cocának, mert különben elviszi a Kása!
 - Bizony – mondta a böllér –, amit a Kása Jancsi kinéz magának, azt 
el is viszi, még ha száz zsandár számolta is meg előzőleg!
Kása lesütött szemmel halkan heherészett.
 - Nem talált nálam hatósági ember még soha lopott holmit, kérem 
szépen!
Magamban én is felmentettem Kását. Sehogy sem tudtam ebben a jámbor 
emberkében a híres tolvajt megtalálni. Csak a szeme járt fürgébben, mint 
általában a többi emberé – a pillantásával mindent feltérképezett maga 
körül. Volt egyszer egy tolvaj szarkánk, annak volt ilyen gyorsjáratú nézése.
Nagyapó közben megitatott vele egy pohár forralt bort, s amikor elköszönt, 
tréfásan utána kiáltott:
 - Remélem, nem azért jöttél, hogy terepszemlét tarts?
 - Ne tessék ilyet feltenni rólam, kérem szépen… – és hitványka 
alakját elfedte a kora reggeli köd.
Bezzeg az én kíváncsiságom nem veszett bele a ködbe! Mindent tudni 
akartam Kásáról, akiről kiderült, hogy nem tányérban lakik és nincs fahéjas 
cukorral megszórva, hanem kint tanyázik egy pici örökölt szőlőben, egy 
viskóban. Ahol is törzsvendégnek számít a csendőrjárőr. S ahol a kakastollas 
kutatók sose találnak egyebet egy fazék krumplinál, ami állandóan ott 
rotyog a horpadt oldalú csikóstűzhelyen.
 - Ha meg nem sértem az őrvezető urat, éppen puhára főtt a 
krumpli…
Ilyenkor a kövér őrmester mérgesen rámordult:
 - Ördögbe a fazekaddal együtt! Azt várom csak, hogy te kerülj az én 
fazekamba! Mert jól tudom, hogy a te fekete lelkeden szárad a gazdatiszték 
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sonkája, Varsa Péterék füstölt húsa, Kárászné tyúkjai és a többi!
Kása ilyenkor csak állt, mint a jámborság szobra, aztán visszarakja a 
pléhtányért és a kanalat.
 - Hát sose bizonyul rá a tolvajlás? – kérdeztem.
 - Sohasem kapták lopáson, és egyetlen idegen szalmaszálat sem 
találtak soha a vityillójában. A Kásának lopni csak annyi, mint a mókusnak 
elfutni a mogyoróval, a rigónak a hernyót felkapni, vagy a sirálynak 
kirántani a halat a vízből!
Bizony, így vitte el tőlünk az egész darab orját, amiből nagyanyó a torkos 
vacsorára azt a csodálatos orjalevest szokta főzni a még csodálatosabb 
májgombóccal…
 - Mint a sirály a halat! – mondtam jajveszékelő nagyanyámnak, 
amikor bejelentettem neki az orja eltűnését. Elvitte a Kása!
Édesapám kezébe vette az orja-ügyet. Elkapott egy szőlőhegyre tartó 
szánt, és hamarosan már láthatta is, hogy milyen bodor füstöket ereget 
Kása kéménye.
 - Fő már az orja! – és diadalmas mosoly futkározott apám bajusza 
alatt. –A gazember talán már az ecetes tormát is elkészítette a puha 
orjahúshoz.
Micsoda tévedés!
Kása egy ministráns gyerek ájtatos képével emelte le a krumplis fazekat az 
apró tűzhelyről. 
 - Ha meg nem sértem az ügyvéd urat… És már csörgött is a 
pléhtányér.
Otthon a toros vacsorán a legtöbb szó az orjáról, és még annál is több 
Kásáról esett. 
 - Én azt gondolom, fiam – bölcselkedett nagyapó, miközben 
koccintott édesapámmal – ez az ember azért lop, mert máról holnapra él. 
Egyik nap kapál valakinél, másnap fákat nyes, itt arat, ott szüretel. Sohase 
lehet biztos, hogy lesz-e másnap munkája, hát legalább egy napra valót 
biztosít magának. Valami foglalkozás kellene neki, valami gyökér, ami 
helyhez köti. Talán kinevettek, de én arra gondoltam, hogy felfogadom a 
Kását vincellérnek, és majd segít a szőlőben meg a bornál.
Nagyanyám felszisszent.
 - Ezt az orjatolvajt?! No, akkor megnézheted a szőlőnket, egy karó 
nem sok, annyi sem marad benne!
 - Ugyan, ugyan Milcsikém! Meglátod, milyen büszke lesz arra, hogy 
valaki megbízik benne és becsületesnek tartja. Rendes ember lesz belőle! – 
jövendölte nagyapó.
És tavasszal, amikor a cinkék kiadták a jelszót, hogy”nyitni kék”, a mi 
szőlőnkben Kása takarta ki a tőkéket…



282

Volt is nagy nevetés faluszerte! Piacon, ártézi kútnál másról sem esett 
szó, minthogy jó, ha a szőlő mellé a két szeme világát is el nem lopja 
nagyapámnak.
De  nem  sokáig nevettek. Ott tornyosodtak a szőlőben a tavalyi 
venyigecsomók, pedig nagypapa felkínálta tüzelésre Kásának. 
Cseresznye, barack, minden bekerült nagymama konyhájába, méghozzá 
megvámolatlanul. Kását már csak Jancsikámnak becézte nagymama, és 
rétessütésnél az első darabokat mindig a tarisznyájába erőltette. Bizony, 
bőséges szüretet értünk abban az esztendőben!
Irigyelt is minket minden szőlős szomszéd. Mert ők viszont annál többször 
találtak megkopasztott gyümölcsfákat, és néha bizony egy-egy teli 
demizsont is eltüntetett valaki.
És a derék Kása ilyenkor ingujjban, a kapára támaszkodva a kárvallottakkal 
együtt sopánkodott: „Ki tehette? Ki volt az a gazember?”
Jóval karácsony előtt híre járt, hogy az utcánkban lakó egyik özvegyasszony 
présházát odakint a szőlőhegyen feltörték az éjszaka. Maga Kása szaladt 
lélekszakadva a csendőrségre jelenteni az esetet.
 - Égbekiáltó gaztett! – lihegte. – Egy beteg öregasszonytól a füstölt 
húst, szalonnát, zsírt, lisztet ellopni! Micsoda hosszú kolbászok voltak! És 
a szalonnák! Csupa széles darab! Aztán a sonkák… az oldalasok… Most meg 
üres az egész padlás. Sírni tudnék, ha rágondolok!
Az őrmester is gondolt valamire.
 - Hát te honnét ismered ilyen pontosan a leltárt? Az előbb mondtad, 
hogy most üres padlás. Láttad tele is?
 - Egyszer felküldött a Szivák néni, hogy levigyek a létrán egy bödön 
zsírt. És most semmije sem maradt szegénykének!
Azzal két nagy könnycseppet törölt ki a szeméből.
Az őrmester hallgatagon nézte.
 - Hát ez bizony nagy veszteség. Kihallgatjuk Szivák nénit.
Kása az ajtóhoz ugrott.
 - Már megyek is érte! – de veríték verte ki a homlokát.
 - Itt maradsz! – rivallt rá az őrmester, és elküldött az öregasszonyért.
 - No, hát, Szivák néni… tessék felsorolni, hogy mi minden volt a 
présház padlásán!
 - Szinte semmi. Kilenc éve, hogy szegény öregem özvegyen hagyott, 
azóta egyszer sem másztam fel a létrán. Szédülős vagyok, mit kerestem 
volna a padláson?
 - Hát kivel hordatta fel a füstölt húst? A szalonnát, sonkát, 
oldalasokat? A demizson borokat? - De az őrmester közben nem Szivák 
nénit nézte, hanem Kását.
 - Ugyan… két éve már, hogy utoljára disznót vágtam – a fiam rávett, 



283

hogy ne vesződjek vele. A bort meg otthon tartom a kamrában.
 - Nos, jól van, hazamehet, Szivák néni. Kása majd eligazít a többiről.
A feltört présházban tartott helyszíni szemle mindenben igazolta az 
őrmester gyanúját. Kása beköltözött a padlásra, ott is főzött. Parányi 
tűzhely és igen kellemes illatok árulkodtak róla, hogy itt a főtt krumplinál 
sokkal finomabb ételek főttek.
 - Te aztán úgy éltél itt, mint Marci Hevesen. Sosem féltél, hogy 
Szivák néni meglephet?
 - Biztos voltam benne, hogy tavasz előtt nem jön ki a szőlőbe. 
Csak nyitásra. Így aztán mindent idehordtam. Itt senki sem keresett soha 
semmit. De meg is dolgoztam érte! Tudják maguk, micsoda munkába 
került titkos bejárati nyílást ásni a pince sarkában? Csak holdvilágnál 
dolgozhattam rajta! A kiásott földet is el kellett tüntetnem. Aztán bodzával, 
galagonyával álcázni a nyílást! A saját házikómban sose tartottam többet, 
mint egy főzetre való krumplit. Minden, de minden ideát volt! Őrmester úr, 
ígérje meg, hogy elkapja ezeket az istenteleneket! Elkapja és felakasztja! 
Így kifosztani egy…
 - …egy becsületes tolvajt! – fejezte be a mondatot az őrmester.
Kása illően kitöltötte a büntetését. Volt ideje gondolkozni azon, milyen is 
az, amikor valakit meglopnak – a saját kárán ismerte fel. Újból nagyapa 
megbecsült vincellérje lett.
Nyugodtan kitehetjük már a csizmát az ajtó elé… A füstölő kéményéből 
nem szedi le senki a kolbászt a gazda orra elől…
A következő disznóölésen megint nagyapóéknál voltam. Mindenki 
jóllakhatott az aranysárga orjalevessel. Kása is. Sőt, nagymama két 
hatalmas májgombóccal többet tett a tányérjára, mint a többi vendégnek…
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Adony környezeti értékei – az adonyi föld 
Volt egyszer egy brikett üzem!

Az adonyi mezőgazdasági üzemek sokszor, sok mindenben megelőzték 
korukat, és bár a megvalósult ötletek nem egy alkalommal nem bizonyultak 
fenntarthatónak gazdasági szempontból, azonban ezek jól mutatják a 
kísérletező kedvet, a jobbító szándékot és a szűnni nem akaró kreativitást. 
Ennek egyik szép példáját ismertetjük most: a környezetet terhelő ipari 
hulladékból hogyan lehetett energiahordozót előállítani!
Volt egyszer egy brikett üzem. Igaz, nem Adonyban, de a létrehozása – léte 
Adonyhoz köthető.
A történet az 1980-as évek elején kezdődött, amikor a Március 21 MGTSZ 
a Dunaújvárosi Papírgyár egyik legnagyobb beszállítója volt. Bálázott 
szalmával látták el a gyárat, amihez 12 db IFA nyerges szerelvénnyel, és 2 db 
UNK-320 típusú rakodógéppel járták a Dunántúlt, Sióagárdtól Bicskéig. A 
beszállításon kívül a bálák üzemre adása is a feladatuk volt, így összesen 36 
fő dolgozott a gyárban. Éves szinten 75.000 tonna ipari szalmát mozgattak 
meg. Az óriásbálák feldolgozása során mintegy 4500 tonnányi szalmatörek 
keletkezett, ami rengeteg gondot okozott a gyáriaknak. Az üzemből a 
törek egy betonozott placcra hullott, ahonnan szanaszét hordta a szél, 
tűzveszélyt, és rendetlenséget okozva ezzel. Emiatt napi rendszerességgel 
kellett takarítani, kihordani a töreket a szeméttelepre.
A felelősségteljes és óriási volumenű munka miatt gyakran fordultak meg 
a helyszínen a szövetkezet vezetői, ahol minden alkalommal szembesültek 
az áldatlan állapotokkal. Már nem tudni kinek a fejéből pattant ki az ötlet, 
de azt gondolták, érdemes lenne kipróbálni, hátha a faháncshoz hasonlóan, 
a szalmatöreket is össze lehet préselni. Az ötletet tett követte, így a 
vezetőség felvette a kapcsolatot a „Tuzséri ERDÉRT” teleppel. Ezen a keleti 
határ menti településen dolgozták fel az akkori Szovjetunióból importált 
fenyőrönkök zömét. A telepen lehántották a fakérget, majd gatterokon 
fűrészárut gyártottak. A lehántott fakéreg „eltüntetésére” használták a 
préseket. Összepréselve sokkal kisebb helyet foglalt, ráadásul ragyogó 
tüzelőanyagnak bizonyult. Az első látogatás alkalmával megállapodás 
született egy szalmatörekből történő próbapréselésre, ami kiválóan 
sikerült. A legyártott brikettet tüzeléstechnikai szempontból több helyen 
is bevizsgálták, a vizsgálatok pedig barnaszénhez hasonló fűtőértéket 
állapítottak meg.
Rövid gazdasági elemzés után a szövetkezet igazgatósága úgy döntött, 
belevág a fejlesztésbe, szalmabrikettáló üzemet létesít a papírgyár 
területén. Az ötletnek a gyár vezetése is örült, hiszen az idegen beruházás 
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megvalósulásával megszűnhetett a gyár területén a rendetlenség, a 
tűzveszély, ráadásul ettől kezdve nem került pénzükbe a törek kiszállítása 
és a szeméttelepen történő elhelyezése sem. Ennek ellentételezéseként 
ingyen ígérték a hulladékként keletkezett töreket.
Az üzem az 1980-as évek közepén több tízmillió forintos beruházással, 
egy év alatt elkészült. Ez akkoriban óriási pénznek számított, ennyiből 
a szövetkezet traktorparkjának jelentős részét le lehetett volna cserélni. 
Gyakorlatilag egy üres területen kellett megépíteni a komplett létesítményt, 
a géptermet, a törektároló tranzitokat, a készáru raktárt, műhelyt, 
szociális blokkokat, stb. A brikettálás 2 db ATS típusú csigás préssel 
történt, amiket Svájcból, valutáért lehetett beszerezni. A működésüket egy 
paradicsompasszírozóhoz lehet hasonlítani, csak ezekben a gépekben két 
egymással szemben forgó csiga működött, és a palástja zárt volt. A gépbe 
adagolt töreket a forgó csigák óriási erővel egy záró lapnak nyomták, 
melynek a végén egy szűk nyílás volt kialakítva. Az óriási erő, és a közben 
keletkező hő hatására a szalmatörek mindenféle kötőanyag nélkül ebben 
a szűk nyílásban, az úgynevezett matricában önmagától összeállt. A 
kész szalmatörek préselvény-brikett formája az éppen beszerelt matrica 
formájától függött, volt hatszögletű és vese formátumú. A présből 
folyamatosan és rúdként távozó brikettet az egyszerűbb kezelhetőség 
végett 30 cm hosszúságúra tördelték. Átmérőjük 10 cm volt. Ekkora 
méretben könnyen befért a cserépkályhákba és kazánokba. Az így készített 
szalma-brikett kinézetre egy szép, fűtőértékét tekintve pedig ragyogó 
termék volt, ami ráadásul igen kellemes szalma illatot árasztott. Az üzem 
beindulásával további 8 személy kapott Dunaújvárosban munkát.
A neheze azonban a gyártás beindulása után kezdődött. El kellett adni 
az éves szinten keletkező 4.000-4.200 tonnányi brikettet. A lakosság 
számára teljesen új tüzelőt valahogy be kellett vezetni a piacra. Minden 
lehetséges helyre (TÜZÉP-ekre, nagyobb munkáltatókhoz, stb.) vittek 
mintát, termékismertetőt, szórólapot, amin a termék tulajdonságain 
kívül a temérdek kedvezményt is felsoroltak.  A fogyasztói  ára  
valamivel  alacsonyabb volt, mint a barnaszéné, ennek ellenére sem 
fogyott kellőképpen. A gyenge kereslet miatt a vásárláshoz kapcsolódó 
kedvezményeket néhány hónap után tovább bővítették, 30 km-en belül 
ingyenes volt a házhoz szállítás, sőt, aki jelentős mennyiségű értékesítéshez 
segítette hozzá a céget, még üzletkötői jutalékot is kaphatott.
Sajnos kezdettől fogva veszteséges volt az üzem, amit tovább fokozott 
a Papírgyár hozzáállásának rövid időn belüli megváltozása. Először 
területhasználati díjat kértek az üzem létéért, majd pénzért adták a töreket, 
amit a szövetkezetnek saját költségen kellett kiszállítani a szeméttelepre, 
ha valamiért azt nem lehetett brikettálni. A villamos energia vételezésnél 
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érthetetlen módon nem engedték kiépíteni a fázisjavító rendszert, 
ami miatt az ország talán legmagasabb tarifáit kellett a gyár részére 
megfizetni, és ha mindez nem lett volna elég, akkor a gyári tűzoltóság írt 
elő magas bekerülésű költségű tűzvédelmi intézkedéseket. Az első egy-
két eredménytelen év után a helyzet még tovább romlott. Kiderült, hogy a 
szalmatörek brikettálása sokkal jobban igénybe veszi a présgépeket, mint 
a faháncs. A szalmatörekben lévő jelentős mennyiségű földmaradvány, por, 
homokszemcse miatt sokkal hamarabb elhasználódnak a kopó alkatrészek. 
A Svájcból történő alkatrészpótlás nehézkes mivolta ráadásul akkora 
anyagi terhet rakott az üzemre, hogy teljesen kilátástalanná vált a helyzet.
A gazdaságos üzemeltetésnek nem volt meg az esélye, így a szövetkezet 
igazgatósága az 1990-es évek elején úgy döntött, hogy eladja vagy bérbe 
adja az üzemet. Az ott dolgozók egy része magánvállalkozást alapított, 
és bérleményként ők működtek még pár hónapig, de nekik sem sikerült 
pozitív eredményt elérni, így végleg befejeződött a termelés.
Vevő és bérlő hiányában a szövetkezet lebontotta az üzemet, és a gépek 
közül, amit csak tudott, értékesített.
Az élet fintora, hogy a teljes felszámolás után mintegy 25 évre rá, újból 
előkerült ez a termék. Lehet, hogy nem adnak el belőle többet, mint ami 
az akkori üzem éves produktuma volt, de ezt országos szinten teszik. Pár 
kilós kiszerelésben, méregdrágán, a barnaszén árának többszöröséért 
árulják. Így vélhetően megéri, nem úgy, mint hajdan! A termék valószínűleg 
megelőzte a korát, de ez sajnos már semmin nem változtat…

Marczinka Tamás
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Kis kincses
Horváth-Bártfai Anikó: Mesélj fejből, kérlek!

 – Mesélj ádventeset is! Az olyan jó! – sóhajtozott a Nagy.

Mikor lesz végre ádvent?
– Várakozás gyerekekkel –

Lili és Lulu egyik kedvenc időszaka az 
ádvent volt. Mi is az az ádvent? Ahogy a 
felnőttek mondják: az ádvent a várakozás: 
várakozás a karácsonyra, a kis Jézus 
születésére, a szeretet ünnepére. A szeretet 
ünnepére, amikor az emberek igyekeznek 
egy kicsit jobbak lenni (igen, a felnőttek is), 
egy kicsit többet figyelni a másikra (igen, a 
gyerekekre is), egy kicsit többet segítenek 

a segítségre szorulókon (de legalábbis többet jut eszükbe, hogy milyen jó 
lenne segíteni). Ahogy pedig a gyerekek tudják: az ádvent az az időszak, 
amikor naponta lehet apró ablakocskákat vagy csomagocskákat nyitogatni, 
kis ajándékokat kutatva, és ami után tényleg jön a karácsony és a kis Jézus 
születése.
És hogyan telik el az idő ádventig? Mikor lesz ádvent? Hiszen az ádventre 
(Várakozás) is várakozni kell. Ugye, milyen lehetetlen helyzet ez? A 
gyerekek kérdéses puttonya pedig kifogyhatatlan.
– Ősszel Lili is állandóan azt kérdezgette, hogy mikor lesz ádvent? – mondta 
mosolyogva a Nagy.
És mivel Lili kérdezgette, ezért Lulu sem szeretett volna lemaradni, ő is 
állandóan Anya és Apa fülét rágta a kérdéseivel. Anya tudta, hogy Lili és 
Lulu nem tud mit kezdeni még a hónapokkal, a hetekkel, de még azzal sem, 
hogy hányat kell még aludni addig.
– Pedig már kezdte Lili megismerni a számokat is – tette hozzá sietve a 
Nagy.
Anya gondolkozott, gondolkozott, mert szerette, ha Lili és Lulu érthető 
választ kap, és mindeközben persze nem annyira szerette, ha ugyanaz a 
kérdés naponta százszor felröppen és újra felröppen - mert egy idő után 
bizony már a ház falainak is nehezére esik ezt hallgatni. Szóval, muszáj volt 
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Anyának megtalálni a jó választ, ezért törte a fejét egyfolytában, minden 
szusszanásnyi szabadidejében. És egyszer csak rájött a világrengető, de 
legalábbis az otthonuk falait picit megrengető megoldásra. Még aznap, 
a félhomályban eltöltött délutáni alvás után maga köré gyűjtötte Lilit és 
Lulut, miközben fél szemmel Kástonra figyelt, és két nagy lapot húzott elő. 
Elővett két színes filctollat Apa tolltartójából, Lili kedvenc színét, 
– …ami a kék volt, - szólt a Nagy,
és Lulu kedvencét, 
– … a pirosat, - szúrta közbe a Középső is,
és az óriási papírokra ágyakat kezdett el rajzolni. Egy nagy ágyat és egy kicsi 
ágyat. Majd megint egy nagy ágyat és megint egy kicsi ágyat. Majd újra nagy 
ágy következett, amit megint kicsi ágy követett. És rajzolt és számolt, és 
rajzolt és számolt. Lili és Lulu pedig rettentően figyelt és kérdezett. Szépen 
lassan fény derült mindenre – kiderült, hogy a nagy ágyak az éjszakai alvást 
jelentik, a kicsi ágyak a déli alvást. Mikor végül úgy tűnt, Anya elkészült, 
akkor a sok ágyacska után aprólékos gonddal Lili és Lulu lapjára is rajzolt 
egy-egy csodaszép karácsonyi gyertyát, ezzel jelölve az ádventet.
– Attól a naptól kezdve Lili és Lulu minden alvás után megkapta Apa színes 
filceit, és áthúzott egy ágyikót a lapon, nagy ágyat az éjszakai alvás után, 
kicsi ágyat a déli alvás után – folytatta a Nagy.
Alig pattant ki a szemükből az álom, elmenőben az Álommanó még éppen 
integetett, amikor már rohantak is a filcért, hogy a kis naptárukban a 
következő ágyikót áthúzzák. Lili és Lulu megtanulta és megértette, hogy 
amikor sok áthúzatlan ágy volt még, akkor messzi volt az ádvent, ha viszont 
már szépen megszaporodtak az áthúzott ágyikók, és egyre kevesebb 
várakozott türelmesen a papírlapon, akkor biztosak lehettek benne, hogy 
közeledik az év egyik kedvenc időszaka. Nagyon jó mulatság volt így 
várakozni a „Várakozásra”.
Telt az idő, múltak a napok, de 
még mindig rengeteg ágy nem 
volt áthúzva, sok idő volt még 
ádventig hátra. Egyik reggel, 
mikor még Anya nem bukkant fel 
a szobaajtóban Apa akkor már 
elmaradhatatlan filceivel, gyorsan 
előszedték a saját tollaikat, és hogy 
gyorsabban teljen a hátralévő idő, 
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nem egy, hanem mindjárt három ágyat is áthúztak. Milyen jó móka!
A következő ébredés után ismét rohantak az „alvásszámlálóhoz”, és 
elkerekedett szemmel ekkor fedezték fel, hogy a reggeli áthúzások 
eltűntek, mintha soha ott sem lettek volna. Értetlenül tanakodtak, de 
megint megpróbálták, és újabb három-három ágy sorakozott fel a többi 
megjelölt mellé. De másnap reggelre ezeknek a jeleknek is hűlt helyük 
maradt. Reggel álmos fejjel néztek egymásra, tanakodtak, morgolódtak, és 
csak nagy sokára vették észre Anyát, aki halvány mosollyal az arcán egyik 
kezét csípőre téve, a másik kezében Apa filctollait fogva állt az ajtóban.
– És a reggeli ébresztés, csiklandozás, hancúrozás közben elmesélte nekik, 
hogy a naptárba csak Apa varázsfilceivel lehet rajzolni, minden más filc 
nyomát az angyalok gondosan lemossák, míg a csintalan gyerekek alszanak 
– kerekítette a mesét a Nagy.

Lili és Lulu nagyon elszégyellte magát, mentségükre legyen mondva: nem 
rosszban sántikáltak, csak a türelemnek voltak kissé híján. És lássatok 
csodát, a gyerekek végül türelmesebbek lettek, nem kérdezgettek állandóan, 
és a csalafintaságon sem törték a fejüket. Inkább most már azt találgatták, 
vajon mi lesz az adventes ajándékosban, a kis csomagocskákban. Egyre 
többet beszélgettek a kis Jézusról is, egyre többször olvasták a Karácsonyi 
történetet, és ahogy hűlt odakint az idő, egyre varázslatosabb hangulat 
alakult ki Lili, Lulu, Káston és szülei otthonában. Mivel mind Lili, mind Lulu 
nagy énekesmadár volt, így egész időszakban karácsonyi énekek zengték 
be a ház minden zugát is – hol furulya szólt, hol közös ének kerekedett, hol 
a zenedoboz ontotta magából a dallamokat. Eközben csak úgy repültek a 
napok, és közeledett az ádvent, a kis ajándékok ideje, és a további várakozás 
kezdete.
– Lili és Lulu egy ádventes ajándékosban jászolos játékot is kaptak, amiben 
mind a kettőjük kedvence, az icipici újszülött kis Jézus volt – vágott egymás 
szavába a Nagy és a Középső.
Persze, szívesen játszottak Máriával és Józseffel is, a Három Királyokat is hol 
ide tették, hol oda, és nagy kedvenc volt a jászlon belül a bekapcsolható kis 
tűz is, ami meleget adott a régieknek. Milyen egyszerű lenne a felnőtteknek 
is, ha csak ennyit kellene tenni: játszani, énekelni és bekapcsolni egy 
kis gombot, amitől máris melegség és békesség lesz a szívekben, az 
otthonokban. Milyen könnyen is telik így a várakozás. A felnőtteknek igazán 
könnyű dolguk van: csak el kell lesni a gyerekektől azt, amitől varázslatos 
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lehet a várakozás. Engedjük, hadd segítsenek nekünk! Újra és újra vegyünk 
együtt részt a csodában és készítsük fel együtt a szívünket, lelkünket a kis 
Jézus születésére. 

Illusztráció: Stanczelné Nagy Piroska
Illusztráció: Tischnerné Tóth Szilvia
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Rosenberg Róbert: Csillagok az adonyi égen: Hattyú, a Lant és a Sas 
149
Fazekas Ildikó: S.K. Kézzel készült papírkosár I. 
152
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 
154
Adonyi emberek - adonyi értékek: Őshonos kutyák Adonyban (riporter: Hetyei 
Gábor) 
155
Schmidt-Czetli Ágnes: Történelem szele: Hagyomány, kultúra, örökség 
159
Tóth István: Adonyban született – Visszaemlékezés a gyermekkorra 
161
Hetyei Gábor: Adony környezeti értékei: Filoxéra járvány Adonyban 
162
Pletser Eszter: Adonis kutya hihetetlen kalandjai 7. 
166
Bodog József: Hónap fényképe - augusztus 
168
Rosenberg Róbert: Csillagok az adonyi égen: Meteorok 
170
Fazekas Ildikó: S.K. Kézzel készült papírkosár II. 
174
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 
176
Adonyi emberek - adonyi értékek: Egy úr két Dannal: Rónyai Attila (riporter: 
Pletser Nándor) 
177
Pletser Eszter: Adonis kutya hihetetlen kalandjai 8. 
180
Hetyei Gábor: Történelem szele: Amikor a humor is megemlékezik Adonyról 
182
Takács Béláné: Nomen est omen: Régi családnevek Adonyban 
183
Tóth István: Adonyban született – Visszaemlékezés a gyermekkorra 
184
Háder Mihályné, Nagy József, Hetyei Gábor: Adony környezeti értékei: A 
bolgárkertészet
 hagyományai Adonyban 
186
Horváth-Bártfai Anikó: Kiskincses: Kék fagyi 
192
Bodog József: Hónap fényképe - szeptember 
196
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Tóth István: Adonyban született – Visszaemlékezés a gyermekkorra 
197
Rosenberg Róbert: Csillagok az adonyi égen: Nagy Göncöl, Kis Göncöl és a 
Sarkcsillag 
199
Fazekas Ildikó: S.K. Kézzel készült papírkosár III. 
202
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 
203
Adonyi emberek - adonyi értékek: Adony gyöngyvirágszálai, 
avagy a hang nem megy nyugdíjba! (riporter: Pletser Nándor) 
204
Hetyei Gábor: Történelem szele: A Rabóczki-féle gyilkosság  
209
Hetyei Gábor: Adony környezeti értékei: A hazai silókukorica-termesztés 
megkezdésének hiteles története 
211
Pletser Eszter: Adonis kutya hihetetlen kalandjai 9. 
214
Bodog József: Hónap fényképe - október 
216
Rosenberg Róbert: Csillagok az adonyi égen: Pegazus és az Androméda 
218
Fazekas Ildikó: S.K. Kézzel készült kutyaruci I. 
221
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 
223
Pletser Eszter: Adonis kutya hihetetlen kalandjai 10. 
224
Adonyi emberek - adonyi értékek: Horváth Laci: Erőből, akaratból ötös! (riporter: 
Hetyei Csaba) 
226
Hetyei Gábor: Történelem szele: 1322. Adonkés 
230
Tóth István: Adonyban született – Visszaemlékezés a gyermekkorra 
233
Balázs Ferenc, Hetyei Gábor: Adony környezeti értékei: Fekete ördögök a skót 
Felföldről 
235
Horváth-Bártfai Anikó: Kiskincses: Tündérek és angyalok 
239
Bodog József: Hónap fényképe - november 
244
DM: Adonyban született – Elfelejtve 
245
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Rosenberg Róbert: Csillagok az adonyi égen: Cassiopeia és a Perseus 
247
Fazekas Ildikó: S.K. Kézzel készült kutyaruci II. 
251
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 
252
Adonyi emberek - adonyi értékek: Boldog József, a fény mestere (riporter: Hetyei 
Gábor) 
253
Hetyei Gábor: Történelem szele: 1918. november 8. 
256
DM: Adonyban született – Elfelejtve 
259
Cziráki Ferenc: Adonyban született – Márton napi liba 
259
Pletser Eszter: Adonis kutya hihetetlen kalandjai 11. 
260
Molnár Csabáné, Hetyei Gábor: Adony környezeti értékei: Olajütőtől az olajgyárig 
262
Bodog József: Hónap fényképe - december 
266
Rosenberg Róbert: Csillagok az adonyi égen: Üstökösök 
268
Fazekas Ildikó: S.K. Kézzel készült kutyaruci III. 
272
Hetyei Gábor: Keresztrejtvény 
274
Adonyi emberek - adonyi értékek: A cím marad: adonyidani@gmail.com 
(riporter: Hetyei Gábor) 
275
Rózsafi János: Történelem szele: A sváb-völgyi kopjafa szomorú története 
278
Bálint Sára: Adonyban született – Adonyi mesék 
280
Pletser Eszter: Adonis kutya hihetetlen kalandjai 12. 
284
Marczinka Tamás: Adony környezeti értékei: Volt egyszer egy brikett üzem! 
286
Horváth-Bártfai Anikó: Kiskincses: Mikor lesz végre ádvent? 
289
Keresztrejtvény megfejtések 
294



300

KERESZTREJTVÉNY MEGFEJTÉSEK

1. HÓ         2. HÓ   3. HÓ

4. HÓ         5. HÓ   6. HÓ
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7. HÓ         8. HÓ   9. HÓ

10. HÓ         11. HÓ   12. HÓ
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