
Igali Szvetozár 

 

A kerékpáros kertész 
 

 

 

"Ha igaz a közmondás, hogy a szappan használatáról valamely nép műveltsége állapítható meg, 

kétségtelen igaz, hogy valamely város szépsége nyilvános parkjai s az azokra fordított évi 

költség után ítélhető meg.” 

 

 Szívesen fogatom a régi kertészeti folyóiratokat. Az 

egyik 1910-es számban leletem erre a ma is érvényes 

gondolatra egy kaliforniai kert leírásban. A szerzője Igali 

Szvetozár. Az érdekes hangzású név nem volt ismerős, 

utána jártam. Ha nem is találtam akkora életművet, mint 

másoknál érdekességeket annál többet. Úgy gondoltom, 

hogy bele illik a jelentős kertészek sorába.  

Igali Szvetozár, vagy ahogy még ezt az érdekes nevet írja, 

Igali Svetozár kilenc évvel a szabadságharc leverése után, 

1859 szelek havának 13. napján született Sombereken, a 

Baranyai-dombság keleti peremén, Mohácstól nem 

messze, abban a magyarok, horvátok, szerbek és németek 

lakta faluban, ahol éppen 75 esztendővel később Kalász 

Márton látta meg a napvilágot. 

Szvetozár szülei valószínű a török kiűzése után betelepült 

szerbek leszármazottjai. Sombereken gazdálkodnak egyre 

gyarapodó saját birtokukon. Az elmagyarosodott család a 

gyermeket Pécsre, az állami főreáltanodába, magyar iskolába íratja, aztán a bukdácsoló 

Szvetozár koptatja Temesvár és Nagyvárad iskolapadjait is. A gimnáziumi tanulmányok után 

felvételt nyer a budapesti műszaki egyetemre. Ezt is korán otthagyja és végül a magyaróvári 

mezőgazdasági akadémián szerez diplomát 1881-ben, 22 éves korában. Ekkor kezdődnek 

dolgos évek.  

És ami Igali Szvetozár személyét érdekessé teszi az a munkásságának felsorolása:  

 mezőgazdász 

 földbirtokos 

 újságíró, lapszerkesztő 

 kerékpározó 

Vegyük sorba!  

Diplomával a zsebében gazdász, gazdatiszt több nagy birtokon. Elsőként Dunaszekcsőn, majd 

Székelyhidán és végül a szlavóniai Donji Miholjevácon, a Majláth-féle uradalomban. Ebben az 

időben, közben elvégzi a híres montpellier-i szőlészeti egyetemet.  

Földbirtokos, szőlőbirtokos. A Somberektől 10 kilóméterre a Duna irányába fekvő Bárban 

vásárol birtokot és szőlőt telepít abban az időben mikor a filoxéra hoz forradalmi változást a 

szőlőtermesztésben. 



Közben belebonyolódik az újságírásba. Először Dopsy Lászlónak, Darwin egyik első magyar 

fordítójának a lapjában a Magyar Földben jelennek meg írásai. Később a Gazdasági Lapok 

munkatársa, majd több szakfolyóirat szerkesztője és alapítója. Én Mautner Ödön a Kert című 

lapjában olvastam írását.  

Kerékpározó, a magyar kerékpár sport nagy büszkesége. Még az is lehet, hogy a kerékpárosok 

körében jobban ismert, mint a kertész berkekben. Sőt, nem is kerékpáros, velocipédista. Mikor 

elvégzi a montpellier-i egyetemet velocipédet vásárol és haza kerekezik. 1884-et írunk! 

Képzeljük el az akkori úthálózatot, képzeljük el a nagykerekű, tömlő nélküli kerékpár 

kényelmetlenségeit és így tisztelegjünk a sportteljesítmény előtt. De mivel Igali Szvetozár 

személyiségében ott lakik az író, ezért úti élményeiről könyvet ír „Montpelliertől Budapestig 

velocipéden” címmel. Egy évvel később a velocipeden világkörüli útra vállalkozó Thomas 

Stevens amerikai újságírót kiséri el Budapesttől Belgrádig. Természtesen erről az útról is könyv 

születik. Ebben az időben ezek a sportteljesítmények teszik Igali Szvetozárt országosan ismerté. 

A magyar sporttörténet az országúti kerékpár sport első képviselőjeként tartja számon. 

Igali Szvetozár az 1 200 000 Amerikába vándorlók egyike. 1911-ben hajóra szál és az Atlanti 

óceán túloldalán a kaliforniai Oaklandban telepedett le, ahol gazdálkodott, újságot írt és 

szerkesztett, kerékpározott élete végéig. 

1922-ben, 63 éves korában hunyt el. Sok cikket, több könyvet és színes élet hagyott hátra.  


