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Ifjabb Éber Sándor diákja voltam
a tiszavirág-életû építôipari technikumban

Visszaemlékezés több mint hatvan év távlatából

1951-ben „épít sük a szo ci a liz must” jel szó -
val fel vér tez ve Ma gyar or szá gon újabb épí tõ -
ipa ri tech ni ku mok kal nö vel ték a már meg lé -
võ szak em be rek ál lo má nyát. Szü lõ vá ro som -
ban, Kis kun ha la son is be in dí tot tak egyet,
aho vá si ke rült be lo pa kod nom. Be lo pa kod ni?
Igen, ugyan is an nak el le né re, hogy emi nens
di ák vol tam, Rá ko si-bé renc pol gár tár sa im, a
ma gyar elv tár sak osz tá lyi de gen nek bé lye -
gez ve meg til tot ták, hogy gim na zis ta le gyek.
Egy tel jes, fõ ként ze ne ta nu lás sal el töl tött
lyu kas év után nagy ne héz sé gek árán vé gül
is tech ni ku mi ta nu ló le het tem.

Az 1952/53-as tan év ben a ha la si tech ni -
ku mot át te le pí tet ték Ba já ra. Má sod éves -
ként hir te len ott ta lál tam ma gam a Vo nat -
kert fe hé ren pu ri tán tég la épü let ében,
amely ak kor még érin tet le nül állt. Az eset -
len tol da lé ko kat ké sõbb ag gat ták rá.
Ugyan ak kor iszo nyú pri mi tív kö rül mé -
nyek kö zött bent la kó ja let tem az is ko la kö -
ze lé ben lé võ, Dó zsa György úti Né pi Kol -
lé gi um nak, ahol ka to nás volt az élet. Egy
mai fi a tal szá má ra az ak ko ri agyon sza bá -
lyo zott, kont rol lált élet vi te lünk tel jes mér -
ték ben el kép zel he tet len és hi he tet len.

A „jó bá csit”, aho gyan Sa nyi bá csi ma gát
né ha fi nom iró ni á val és né mi ci niz mus sal is
ti tu lál ta, több ször meg fi gyel tem, amint eny -
hén fél re csa pott zöl des ka lap já ban, kön  nyed
ele gan ci á val a nap sü töt te pla tá nok kö zött is -
ko lánk hoz sé tált. Negy ve nes éve i nek kö ze -
pén járt. A zöl des tó nu so kat ked vel te. Éber
ta nár úr csak ke ve sek nek volt „Sa nyi bá csi”,
a ki vá lasz tot tak nak is csak zárt kör ben.

Az is ko lá ban ta nár uraz tuk õt, elv társ nak
szó lí ta ni pa ra dox lett vol na. De nem is
igen elv tár saz tunk. Ami a ta ná ri kart il le ti,
fur csa együt tes volt. Szo ci a liz mus ide,

Ifj. Éber Sándor tanítás közben (a Türr István Múzeum archívumából)
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szo ci a liz mus oda: több sé gük „bur zsoá ide -
o ló gi á val volt fer tõz ve”, per sze azért akad -
tak elv tár sak is. 

Döb be ne tes lát vány volt, ami kor is ko lánk
elõ csar no ká ban Éber Sán dor nak kel lett a
hõn sze re tett Rá ko si (Rosenfeld) elv tár sunk
mell szob rát posz ta mens re he lyez nie. Egy
iga zán ócs ka, kom mersz gipsz önt vén  nyel
kel lett baj lód nia. Ba lázs bá csi, sze re tett kõ -
mû ves mû hely ok ta tónk as  szisz tált ne ki.

Éber ta nár úr ral el sõ rajz órá ján szem be -
sül tünk elõ ször. Ha tá ro zott, au to ri tást su gár -
zó volt a föl lé pé se, komp ro mis  szu mot nem
tû rõ és im po ná ló egy ben. Föl dik tál ta, hogy
mi lyen sor rend ben, mi lyen víz fes té kek nek
kell len ni a pa let tán, és rög tön de monst rál ta
is, ho gyan kell rög zí te nünk õket, majd el -
lent mon dást nem tû rõ en hoz zá tet te: aki
más ként jár el, an nak az ak va rell kész le tét a
sze mét be dob ja. Ha tá ro zott sá gá val meg lep -
te az osz tályt.

Az épí tész, de a fé lig-med dig épí tész szá -
má ra is nél kü löz he tet len a pra xis ori en tált
rajz tu dás. Nél kü löz he tet len még szá mí tó gé -
pes vi lá gunk ban is. Fon tos, mi ként a ze né -
szek szá má ra a kot ta írás. Há rom éven át
Éber Sán dor ta ní tott min ket raj zol ni, de õ ok -
tat ta az áb rá zo ló geo met ri át, majd ké sõbb az
épí té szet és a mû vé sze tek tör té ne tét is. Nagy
kul tú rá jú, so kat lá tott, tu dá sát szí ne sen, szug -
gesz tív mó don in terp re tá ló ok ta tó volt. Visz -
 sza em lék szem, mi lyen csa ló dott vol tam,
ami kor az Éber-órák után, el sõ éves mû egye -
te mis ta ként, az ugyan csak Ba já ról szár ma zó
Ma jor Má té mo no ton, meg le he tõ sen szá raz,
az óko ri épí té szet kez de tét ana li zá ló elõ adá -
sa i val kel lett be ér ni. Ma jor ér de kes je len ség
volt, épü le tei Bauhaus-kultúrájúak, épí té -
szet tör té ne ti írá sai erõ sza kol tan mar xiz mus-
ori en tál tak vol tak. 

Már gye rek ként is sze ret tem raj zol ni. Ti -
ha nyi mes ter, aki nek egyik mû ve ott ló gott
nap pa link fa lán, gye rek ko ri fir ká lá sa im lát -
tán szü le im nek mû vész pá lyát jö ven dölt ne -
kem. Sa nyi bá csi szá má ra is rög tön nyil ván -
va ló vá vált, hogy va la me lyest el bá nok a
rajz esz kö zök kel. Föl fi gyelt rám. De tu do -
má sá ra ju tott az is, hogy a Pé csi Kon zer va -
tó ri um ta ná rá tól, Sassy Irin gó tól, aki vel õ is
ba rát ság ban volt, csel lóz ni ta nu lok. Egyéb -
ként szá má ra is vá lasz tott hang szer volt a
csel ló, a ze ne pe dig élet elem. Mel lé ke sen, jó
szi mat ja lé vén, ha ma ro san rá ér zett ar ra is,
hogy ami szü lõi hát te re met il let te,
kultúrközegbõl csöp pen tem a né pi kol lé gi -
um sa já tos vi lá gá ba.

Fur csa hely zet volt Ba ján, va la hogy a
sza bad egye tem és a Rudnay-féle mû vész te -
lep ala pí tá si szán dé kát te kint ve „kul tú rát a
plebsnek” fe dõ név vel lep lez ve, a ba jai
entellektüellek kö re i ben ti tok ban, ki fe je zet -

ten pol gá ri kul tú ra bur ján zott. Sa nyi bá csi,
Éber ta nár úr köz éle ti ak ti vi tá sát is a „né pi
kul tú rá ért” fe dõ név ál cáz ta. Kép zõ mû vé -
sze ti elõ adá so kat tar tott, kor ri gált a rajz kör -
ben, ki ál lí tá so kat szer ve zett. 

Sa nyi bá csi irán tam ér zett szim pá ti á ja
gyor san ér le lõ dött. Jó vol tá ból kon tak tus ba
ke rül tem a ba jai rajz kör rel, ahol egy szer ép -
pen gipsz fe jet raj zol tam, ami kor az öreg
Rudnay mes ter mun kám ra né zett. Kü lön
kol lé gi u mi en ge dél  lyel el jár hat tam Éber
Sán dor es ti mû tör té ne ti elõ adá sa i ra. Ki vá ló,
na gyon szug gesz tív elõ adó volt. Szí ne sen,
sa ját él mé nyei alap ján be szélt. Uta zá sai so -
rán so kat lá tott, ta pasz talt, te lít ve volt mon -
da ni va ló val.

Azok ban az idõk ben Ma gyar or szá gon
ket rec be vol tunk zár va, kül föld re nem me -
het tünk. A tõ le hal lot tak el kép zel he tet le nek
vol tak szá munk ra. Nem re mél het tük, hogy
va la ha mi is, mi ként azt õ te het te, a szép re
vá gya koz va utaz zunk, meg is mer jük mind -
azt, ami rõl õ oly lel ke sen és rend kí vü li hoz -
zá ér tés sel be szélt. A Nyu gat ak kor ne künk
egy szin te nem is lé te zõ, transz cen dens vi lág
volt. Itá li á ért kü lö nö sen ra jon gott. Em lék -
szem, egyik épí té szet tör té ne ti órán kon az
olasz mû vé szet kont raszt ja ként mi lyen mér -
ték ben ka ri kí roz ta a né me tek Regensburg
kö ze lé ben épült Walhalláját.

A ba jai ze ne is ko la nö ven dé ke ként vi -
szony lag so kat kel lett nyil vá no san föl lép ni,
ami rész ben kar mes te rünk, Tímáry Má ria ta -
nár nõ agi li tá sá ból adó dott. Ne kem ese ten -
ként szó lóz nom is kel lett, egy al ka lom mal
még ak kor is, ami kor hang ver se nyünk zá ra -
dé ka ként a ze ne aka dé mis ta ként Ba já ra lá to -
ga tó Vásáry Ta más lé pett fel. Ze ne is ko lai
pró bán is mer tem meg Sa nyi bá csi korosztá-
lyombeli uno ka hú gát, Pin tér Eni kõt. A fél ár -
ván ma radt Pin tér gye re kek kel, Eni kõ vel,
Örs sel, Bog lár ká val és Zalánnal Sa nyi bá csi
so kat tö rõ dött. Együtt lak tak az Éber-ház ban.

Ze nei ak ti vi tá som tet szett Sa nyi bá csi nak.
Egy al ka lom mal ma gá val vitt La ci bá csi hoz,
aki nek a la ká sán ze nét hall gat tunk. Ezt kö ve -
tõ en rend sze res ven dég vol tam ott. La ci bá -
csi (dr. Gon dos Lász ló) mun kás sá ga Ba ján
ugyan csak is mert. A sza bad egye tem ke re té -
ben már 1947-ben ak tí van te vé keny ke dett
„sza bad mû ve lõ dé si elõ adó ként”. Ott ho ná -
ban a ze nei es ték ki zá ró lag pri vát jel le gû ek
vol tak. Kül föl di ös  sze köt te té sei ré vén õ már
ak kor ko moly nagy le mez-ál lo mán  nyal ren -
del ke zett, ami kor Ma gyar or szá gon ezek a le -
me zek még for ga lom ban sem vol tak. Oly an -
 nyi ra, hogy bi zo nyos mû ve ket ná la kü lön bö -
zõ elõ adók tól is meg le he tett hall gat ni. Egy
al ka lom mal Bee tho ven köz is mert zon go ra -
szo ná tá it ha son lí tot tuk ös  sze Emil Gilels és
Wilhelm Kempff elõ adá sá ban. Kempff pre -

cíz né met stí lu sá ra vok sol tunk. Kempffet ké -
sõbb több ször sze mé lye sen is hal lot tam kon -
cer te ken, min dig nagy öröm mel, él ményt
adó an. La ci bá csi es té in kü lö nö sen a bé csi
klas  szi ku so kat pre fe rál tuk. Az es ték re Sa nyi
bá csi gyak ran édes any ját is ma gá val hoz ta,
aki rõl ak ko ri ban ki vá ló port rét fes tett. No és
idõn ként ott volt Eni kõ, az uno ka hú ga is,
aki be si ke rült di ák ként be le sze ret nem, még -
pe dig oly mó don, hogy kö zöt tünk ez so ha-
sem lett nyil ván va ló.

Idõ vel be já ra tos let tem az Éber-ház ba, no
nem ká véz ni, ilyes mi nem jö he tett szó ba. Az
örök ké te vé keny Sa nyi bá csi val együtt lé te -
ink több nyi re va la mi lyen te vé keny ség hez
kö tõd tek. Ké pe ket ren dez tünk, ki ál lí tá si
anya got vá lo gat tunk stb., mi köz ben na gyo -
kat be szél get tünk. Az együtt lé tek na gyon
szó ra koz ta tó ak és szá mom ra igen ta nul sá -
go sak vol tak. Nagy eré nye volt köz lé keny -
sé ge, sa já to san ref lek tált a min den nap ok tör -
té né se i re. Bi zal má ba fo ga dott. Az ágya fö -
lött, a föl nyit ha tó fedlap mö gött egy Krisz -
tus-fej rej tõ zött. Meg mu tat ta. Az egy há zi
meg bí zá sok bá zi sán, de a csa lá di tra dí ci ó ból
ere dõ en is Sa nyi bá csi erõ sen kö tõ dött a ró -
mai ka to li kus egy ház hoz. Val lá si té má kat fi -
lo zó fi ai vo nat ko zás ban nem na gyon érin tet -
tünk, az egy há zi mû vé szet vi szont ál lan dó
té ma volt köz tünk. A temp lo mok fres kó fes -
té sé nek gya kor la tá ról is kedv vel és szí ve sen
be szélt. Egyes dol gok ról igen el uta sí tó an
vé le ke dett. Ho lly wood film mû vé szet ét mar -
kán san kri ti zál ta, fõ ként mo rá lis as pek tus -
ból. Iga zán nem na gyon tud tam, hogy mi rõl
is értekezik, hi szen az öt ve nes évek ben ná -
lunk szin te ki zá ró lag szov jet fil me ket ve tí -
tet tek. A né pi kol lé gi um ból ta lán kéthavonta
egy szer me het tünk mo zi ba, pá ro sá val sor -
ban vo nul va, ta ná ri kí sé ret tel. Ka to nás volt
az élet.

Az említett Éber-portré
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Ifj. Éber Sán dor mû vé sze té nek be mu ta tá -
sá ra, hoz zá ér tõ mél ta tá sá ra már so kan vál lal -
koz tak. Al ko tá sai ön ma guk ért be szél nek.

Mi, ta nít vá nyok min dig nagy ér dek lõ dés -
sel és fi gye lem mel kö vet tük Éber ta nár úr te -
vé keny sé gét, örö met adó mû ve i nek szü le té -
sét. Ne kem jó raj zos ként ab ban a pri vi lé gi -
um ban is ré szem volt, hogy idõn ként ve le
me het tem du nai tú rá i ra, meg fi gyel het tem õt
al ko tó mun ká já ban, és  ma gam is pró bál koz -
hat tam a pasz tell fes tés sa já tos tech ni ká já val.
Min dig a sö tét tó nu sok kal kez dett, és a vi lá -
gos szí ne ket hagy ta utol já ra. Az ak va rel le zés
for dí tott sor ren det kö ve tel. Ak ko ri kí sér le te -
im nek jó né hány em lé két még ma is õr zöm,
de nagy becs ben tar tom azt a Ba ja fõ te rét áb -
rá zo ló ak va rellt is, ame lyet Sa nyi bá csi ne -
kem aján dé ko zott és de di kált.

Édes ap já ról Sa nyi bá csi gyak ran és igen
há lá san be szélt. Sa ját ki ál lí tá sa i nak meg -
nyi tó in is min dig ki emel ten meg em lé ke zett
ró la, emó ci ó it sem lep lez ve, fé kez ve. Elõ -
for dult, hogy ilyen kor el sír ta ma gát, ami
nem volt te át rá lis, ha tás va dá sz. A ne ves
fres kó fes tõ, idõsb Éber Sán dor, aki jól is
zon go rá zott, nagy vi ta li tás sal és ak ti vi tás sal
ren del kez he tett. Ked ves, Sa nyi bá csi tól hal -
lott anek do ta édes ap ja Tor nyai-port ré já nak

szü le té se. Sze re tett anek do táz ni. A hód me -
zõ vá sár he lyi szü le té sû Tor nyai Já nos sta ti -
kus, le hor gony zó je len ség le he tett. Egy ko -
ra dél után ér ke zett id. Éber Sán dor lá to ga tá -
sá ra. Mi u tán a két mû vész meg be szél te az
õket érin tõ ak tu á lis té má kat, Éber Sán dor
sze ret te vol na foly tat ni az ép pen õt na gyon
fog lal koz ta tó te vé keny sé get, de Tor nyai
csak ül dö gélt to vább, és sem mi je lét sem
ad ta a tá vo zás nak.

Éber nek tá madt egy öt le te, le ült a zon go -
rá hoz, és így szólt Tor nya i hoz: „Já nos kám,
be tyár nó táz zunk!” Mind ezt ab ban a re mény -
ben tet te, hogy Tor nyai nem ve szi a la pot, ki -
té rõ en re a gál, majd bú csúz kod ni kezd. Nem
így tör tént. Tor nya i nak meg tet szett az öt let.
Már-már es te led ni kez dett, de a nó tá zás se -
hogy sem ért vé get. Ek kor Éber más ként
pró bál ko zott. Így szólt: „Já nos kám, szí ve sen
lát ná lak ven dé gül, de ma csak igen egy sze rû
va cso ránk lesz, egy kis sza lon na ke nyér rel”.
Mi re Tor nyai re ak ci ó ja így hang zott: „Sán-
dorkám, az na gyon jó, én azt na gyon sze re -
tem.” A va cso ra is le zaj lott, de Tor nyai to -
vább ra sem tá gí tott. Éber tud ta, hogy a fes tõk
ki fe je zet ten utál ják, ha modellkedniük kell.
Me ne kül nek elõ le. Tor nya i hoz for dult: „Tu -
dod, Já nos kám, most meg fes te lek.” „Sán-

dorkám, ez re mek!” – hang zott a vá lasz. Az
éj sza ka lep le alatt el ké szült Tor nyai port ré ja,
amel  lyel Sa nyi bá csi, az if jabb, ko ra reg gel
föl uta zott Bu da pest re, hogy az ép pen ak tu á -
lis mû csar no ki ki ál lí tá son be mu tas sák. Nagy
si ke re lett. Éber Tor nyai port ré ját mun kás sá -
gá nak mél ta tói az óta is ki emel ten em lí tik.

Sa nyi bá csit utol já ra egye te mis ta ként lát -
tam. Svájc ba ke rül ve be csu kód tak elõt tem
Ma gyar or szág ka pui. Két év ti ze den át zár va
is ma rad tak, így nem me het tem Ba já ra azok -
ra az érett sé gi ta lál ko zók ra, ame lye ken még
õ is ott le he tett. A dal ének lés ab szo lút mes te -
re, Dietrich Fischer-Dieskau pá lyá ja ze nit -
jén, a hat va nas évek ben el me rész ke dett Bu -
da pest re is. Nagy ne héz sé gek árán, egyet len
pes ti kon cert jé re je gyet kap tam az Er kel
Szín ház ba. A szü net ben kit lá tok? Sa nyi bá -
csit, ba rá tai tár sa sá gá ban. Ficher-Dieskaut
nem tud ta ki hagy ni, da la i ért ki vé te les al ka -
lom ként föl uta zott Bu da pest re. Nagy öröm
volt a ta lál ko zás, mond ha tom, mind ket tõnk -
nek. Ba rá ta i nak „az én na gyon ked velt, te -
het sé ges di á kom ként” mu ta tott be, ér de me i -
met meg ha la dó an túl di csér ve. Ifj. Éber Sán -
dor mér föld kõ volt éle tem ben, nagy há lá val
õr zöm em lé két.

Czurda György épí tész, Zü rich

Éber Sándor
a Szent Péter és Pál-templom 1938-as felújításáról

„A ba jai plé bá nia temp lom ban 1938
nya rán vég zett fes tõ mû vé szi, de ko ra tív és
res ta u rá ci ós mun kák le írá sa: A temp lom
az 1938-as eu cha risz ti kus és Szent Ist ván-év
szel le mé ben öl tö zik új dísz be. Ez a két ve ze -
tõ gon do lat irá nyít ja a temp lom fres kó i nak
meg kom po ná lá sát. A má sik fel adat az épü -
let stí lu sá nak meg fe le lõ de ko rá lás és a be -
ren de zé si tár gyak vis  sza ál lí tá sa az ere de ti
stí lu sos han gu lat ba, szem elõtt tart ván a mai
mû vé szi és gya kor la ti kö ve tel mé nye ket is.

A szen tély fres kói – A szen tély men  nye -
ze ten ha tal mas, fel hõk kö zül ki leb be nõ an -
gyal száll fe lénk, ke zé ben a szent ség mu ta tó -
val. Ba rok kos len dü le té vel, friss szí ne i vel
el sõ nek ra gad ja meg a hí võk sze mét, hir det -
vén az ol tá ri szent ség di a da lát.

Jé zus az emmauszi ta nít vá nyok kal (a sek -
res tye fa lán) fres kó: Csen des nap le men tei
han gu lat ban ha lad elõt tünk a két ta nít vány s
kö zöt tük át szel le mül ten Krisz tus, aki a szo -
mor ko dó ta nít vá nyok nak ma gya ráz za, hogy

„nem de minden nek így kel lett tör tén ni...”
Csak a ke nyér tö rés kor is me rik fel a meg vál -
tót. Uta lás: A mai zûr za va ros esz mék út -
vesz tõ jé ben Jé zus le gyen a mi úti tár sunk.

Jé zus fo gad ja a fá radt, csüg gedt em be re -
ket (az Ora tó ri um fa lán): Az öz vegy anya
gyer me ké vel, az élet elõtt ál ló je gyes pár, a
tu do mán  nyal fog lal ko zó if jú, az el fá radt
szel le mû és tes tû mun kás vi gasz ta lást vá ró -
an te kin t Krisz tus ra, aki nek sze mé bõl a sze -
re tet, a meg ér tés és sok-sok biz ta tás su gár -
zik. „Min den ki ve gye fel a ke reszt jét és kö -
ves sen en gem.” (Krisz tus mö gött an gyal
tart ja a szen ve dé sek jel vé nye it) – „Én va -
gyok az út, az igaz ság és az élet.”

Te hát a há rom kép egy sé ge sen az Úr Jé -
zus hoz, az ol tá ri szent ség hez vi szi a hí võk
gon do la tát, imád sá gát.

A ha jó men  nye zet ké pei Szent Ist ván ki -
rály és az Ár pád-há zi szen tek éle té bõl me rí -
tik tár gyu kat.

A kö zép sõ men  nye ze ten a leg na gyobb kép
Szent Ist ván és ko ra. Az ál ta la ala pí tott ro -
mán ket tõs tor nyú ba zi li ka hom lok za ta elõtt
reg ge li nap sü tés ben áll kö zé pütt a szent ki -
rály. Fo gad ja a fé nyes kül dött sé get, akik a

Ba ja bel vá ro sá ban 1742 és 1764 kö zött épült fel a Szent Pé ter és Pál-temp lom. Az év -
szá zad ok so rán több ször át ala kí tot ták, dí szí tet ték. Kí vül rõl a leg lát vá nyo sabb át ala ku lá sa
a temp lom to rony nö ve ke dé se volt: a 18. szá zad vé ge óta 50 mé ter re ma ga so dik. A ba jai
pol gá rok az 1840-es tûz vész után sem egyez tek be le ab ba, hogy ki sebb le gyen. Bár a temp -
lom eb ben a tûz vész ben szen ved te a leg na gyobb ká ro kat, bel sõ be ren de zé se még is sze ren -
csé sen meg me ne kült, ezért lát ha tó k ma is a 19. szá zad ele jén ál lí tott ba rokk ol tá rai. A leg -
na gyobb kül sõ fel újí tá sa 1922-25 kö zött tör tént, ek kor új be já rat ki kép zést ka pott. Bel sõ
fel újí tá sa, res ta u rá lá sa pe dig 1938-ban tör tént, ami kor a temp lom új men  nye zet fres kói
ké szül tek. (Ezt több könyv ben, pl. a mû em lék jegy zék ben is 1939-re te szik, de a do ku men -
tu mok és a ko ra be li új sá gok hír adá sai alap ján egy ér tel mû, hogy a fres kók 1938-ban ké -
szül tek.) Az 1938-as fel újí tás ról Éber Sán dor ös  sze fog la lá sát õr zi a Ka lo csai Fõ egy ház -
me gyei Le vél tár. Ez a leg tel je sebb ös  sze fog la lá sa an nak, mi min den tör tént 1938-ban, és
kik nek kö szön he tõ a temp lom meg úju lá sa. Ezért ér de mes meg is mer ni az ere de ti szö ve get.
(A szö ve get mai he lyes írás sze rint, an nak hi bá it ja vít va kö zöl jük – a szerk.)
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pá pai ko ro nát ad ják át. Jobb felôl a ma gya -
rok té rí té si és ke resz te lé si mun ká ja fo lyik;
míg a kép bal fe lén a gyer mek ne ve lés mun -
ká ját vég zik szer ze tes nõk. A ki rály, Asztrik
püs pök, a kí sé ret, a pré di ká ló és ke resz te lõ
szer ze te sek, a ma gyar fõ urak, a köz nép,
meg an  nyi ele ven, ka rak te res fi gu ra, akik nek
ar ca hí ven tük rö zi a nagy ese mény ki vál tot -
ta lel ki ál la po tot.

A ha jó el sõ men  nye ze tén Szent Im re ki -
rály fit ta nít ja Szent Gel lért az Ave Mariára.
A ba rok kos mi li õ ben és meg ka pó szí ne zés -
sel fes tett kép kö zép pont já ban Szent Im re
el ra gad ta tott han gu lat ban je le nik meg a
Szûz anya Jé zus sal.

Az utol só men  nye ze ten Szent Er zsé bet ka -
ri ta tív mun ká já val áll elõt tünk, ma is ele ven
pél dát és buz dí tást nyújt a hí võk nek. A kép
egy sé ges, me leg han gu la tá ban szí ne sen je -
len nek meg kol du sok, sze gé nyek, nyo mo -
rul tak, va la mint Szent Er zsé bet szol gá lói.

A kó rus ele jén – A kó rus mell véd jén
Szent Ce cí lia ének lõ an gyal kák kal eme li a
hely je len tõ sé gét. Az itt le írt ké pek mind va -
ló di alfresco tech ni ká ban ké szül tek, hos  szú
szá za dok ra szán va azo kat.

De ko ra tív fes tés – A temp lom hig gadt
ba rokk, sok szor már a copf stí lust sú ro ló
han gu la tá nak meg fe le lõ íz lés sel és mo nu -
men tá lis ké pek mél tó ke re te zé se ként ké -
szül tek a de ko ra tív mun kák. A két men  nye -
zet re ta go zó dó szen tély, a há rom ha jó be li
men  nye zet kü lö nö sen dí szes.

Egy sze rûb bek az arány lag kis fe lü le tû
ol dal fa lak fes té sei. Ki emel ke dõ dí szí tést
mu tat a szen tély be li két ol dal fres kó ke ret
kör nye ze te, va la mint a Szûz Má ria-szo bor
és a Jé zus szí ve-szo bor kö rü li fül kék meg -
ol dá sa. Kü lö nö sen gond dal ké szült a sek -
res tye és ora tó ri um de ko rá lá sa. Ha son ló
mó don meg újul a fes tés a kó rus alat ti rész -
ben és a Szent ség-ká pol ná ban is. Új olaj -
fes té sû má zo lást ka pott az egész temp lom
lá ba za ta, sek res tye és ora tó ri u mi aj tók, a
kó ru si mell véd.

A temp lom tér ha tá sát nagy mér ték ben ja -
ví tot ta az egy kor meg ron gá ló dott és be fes -
tett stuk kó pil lér-fe je ze tek elõ ke rü lé se és res -
ta u rá lá sa. A pil lé rek fé nye zé se köz ben tûnt
elõ, hogy a kapitelek fe let ti rész is stokko-
lustro volt. Az erõ sen meg ron gált és ros  szul
ja ví tott, vé gül be fes tett pár ká nyok most a
pil lé rek kel együtt meg tisz tít va és fé nyez ve
dí szí tik a temp lo mot.

A fõ ol tár egész épü le te a ré gi por tól meg -
tisz tít va, fé nyez ve és a fes tett plasz ti kák,
szob rok meg újí tá sá val ál la nak dísz ben.

Ha son ló mó don res ta u rál tat tak a szó szék
és szob rai. A fõ ol tár ra a temp lom pin cé jé bõl
fel fe de zett Szent Já nos ta nít vány és Ke resz -
te lõ Szent Já nos szob rai tel je sen res ta u rál va
és át fest ve a fõ ol tá ron egy ko ri he lyük re ke -
rül tek. A temp lom ös  szes ara nyo zá sa it meg -
tisz tí tot ták, a szük sé ges ara nyo zá si, il let ve
bron zo zá si ré sze ket meg újí tot ták (osz lop fe -
jek, kép ke re tek, ro zet ták, ta ber ná ku lum stb).

Mind ezen de ko ra tív mun ká kat Korény
Jó zsef de ko ra tív-temp lom fes tõ ál do za tos
oda adás sal és íz lés sel ter vez te és vé gez tet te.

Ol tár ké pek tisz tí tá sa és res ta u rá lá sa –
A fõ ol tár kép, va la mint hat ki sebb mel lék ol -
tár olaj fest mé nyek az év ti ze des pi szok(tól)
és por tól szak sze rû en meg tisz tít tat tak, az
utób bi kis ké pek lak ko zá sa a be ál lott idõ -
szak mi att a ta vas  szal vég zen dõ el.

Be ren de zés – A szo ro san vett fes té si
mun kák hoz já rul még a kö vet ke zõ be ren de -
zé sek res ta u rá lá sa és be ál lí tá sa. Min de nek -
elõtt a szen tély szo rult rá egy ala pos res ta u -
rá lás ra. A stí lus ta lan és ide gen íz lé sû bú tor -
zat he lyé be stí lu sos barokkátalakítások tör -
tén tek. Elõ ke rült erõ sen ron gá ló dott ál la pot -
ban az egy kor(i) ke resz te lõ kút. A XVI. La -
jos ko ra be li fa ra gott dió fa szek rény ke ma
meg újít va, dí sze sen áll egy ko ri he lyén.

A pa pi tró nus és szé kek ha son ló an ki cse -
ré lõd tek. He lyük be a ke resz te lõ kút stí lu sá -
ban tar tott, szé pen fa ra gott dió fa ülõ bú tor ok
áll nak. Az or mót lan pat ró nu si pad he lyén
ab ból át ala kít va stí lu so san fa ra gott dí szes,

íz lé ses pad ke rült elõ. Új cancellus ke rül a
szen tély be. Az egy ko ri vörösmárvány
áldoztatókorlátot íz lés te len vas rács ra cse -
rél ték a leg utol só res ta u rá lás kor. Most stí lu -
so san ter ve zett ba rokk mû már vány ké szült
lép csõ vel. A kö zép sõ, ket té nyí ló vas aj tó
kéz zel dom bo rí tott, ara nyo zott dí szek kel
szép ko vács mun ka (Nagy And rás vá ro si ta -
nács nok ter vei sze rint).

A stá ció ké pek rossz rá mái új, egy sze rû
ke re tek kel cse rél tet tek ki. Ki egé szí tést nyert
a pom pás Polimberger-féle sír em lék fel ira ta.
Új ra lak koz va ál la nak a gyón ta tó szé kek stb.

Át ala kít ta tott a temp lom vi lá gí tá sa is. A ló -
gó nagy csil lá rok, me lyek a temp lom tér ha -
tá sát erõ sen ron tot ták, ki ke rül tek. He lyet tük
a pil lér fõk re be mé lyít ve el he lye zett ref lek to -
rok ke rül tek. A mun kát a Vá ro si Villamos-
mûvek irá nyí tá sá val ké szí tet ték.

Két, 30 cen ti mé te res rej tett szel lõ zõ nyí lás
ké szült a szen tély- és kó rus men  nye ze ten.

A temp lom egész bel sõ ké pe meg vál to -
zott. Me leg, vi lá gos és a szí ne zés har mó ni á -
já ban ün ne pi tér ha tás fo gad ja ma a hí võ ket.
Va rázs la to san gyor san tör tént a nagy mun ka
so kak ál do za tos sá gá val, fõ leg a pre lá tus plé -
bá nos fá rad ha tat lan ál do za tos mun ká já val.

A temp lom ös  szes fres kó it id. Éber Sán -
dor fes tõ mû vész ter vez te és fes tet te mind
alfresco el já rás sal. Se gí tõ tár sai vol tak lá nya
és fia. Éber An na a Szent Ce cí lia-fres kót, ifj.
Éber Sán dor pe dig az emmauszi Jé zus ké pét
fes tet te meg, szin tén fres kó tech ni ká ban. 

A temp lom bel sõ mun ká la ta i nál a be ren -
de zé sek és res ta u rá lá sok ifj. Éber Sán dor
ter vei és sze mé lyes irá nyí tá sa sze rint tör tén -
tek. Az asz ta los mun ká kat Wágenblatt Fe-
rencz asz ta los mes ter, a mû kõ mun ká kat
Ken der Já nos, a mû la ka tos mun kát Kõbling
Kál mán mes te rek vé gez ték. Az egész temp -
lom áll vá nyo zá sá hoz in gyen fa anya got
Dely Gé za fa ke res ke dõ köl csön zött.

Ba ja, 1939. I. 13.
Éber Sán dor fes tõ mû vész”

Köz zé te szi: Fá bi án Bor bá la

BAJA VÁROS KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 13-I ÜNNEPI ÜLÉSÉN 

Dr. Gál Zoltán „Baja Város Díszpolgára” • Dr. Bálint Tünde (posztumusz) „Baja Városért” • Lehoczki Imre „Baja Városért” •
Schindler Mátyás „Baja Városért” • Csóka Zoltánné „Baja Város Közszolgálatáért” • Osztrogonácz József „Baja Város
Oktatásáért” • Schmidt Lajos „Baja Város Oktatásáért” • Sugovica tánckör „Baja Város Kultúrájáért” • Erôsné dr. Matán
Eszter „Baja Város Egészségügyéért” • Dr. Walter Ferenc „Baja Város Egészségügyéért” • Mogyi Bajai Birkózó Klub „Baja
Város Sportjáért” • Zsigó Róbert „Baja Város Fejlesztéséért” • Dr. med. Elisabeth Fessl de Alemanny „Baja Város Szociális
Feladatainak Ellátásáért” • Mádl Dalma „Baja Város Pro Caritate Díja” • Kammermann Péter „Baja Város Közbiztonságáért” •
Striegl István „Baja Város Kisebbségeiért” • Hernádi Tibor „Az 1956-os Forradalom Emlékdíja” • Lex Orsolya „Baja Város
Polgármester Kitüntetô Díja” • Végh Tamás „Baja Város Mestere”
kitüntetésben részesült. 
Minden díjazottnak sok szeretettel gratulálunk! A Bajai Honpolgár szerkesztôsége
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A boldogtalan hírlapíró
Bujánovics Vik tor egy ked vû lom ha ság gal

lé pett be le a pa pu csá ba, vi gyáz va, ne hogy a
bal láb meg elõz ze a job bot, majd löt  tyin tett
né mi vi zet a por ce lán la vór ba, sze mé bõl ki -
mos ta az éj sza ka nyo ma it, és tu laj don kép -
pen a reg ge lét is, mi vel hogy a csont ból fa -
ra gott an gyal kák alatt az in ga óra már el ütöt -
te a tí zet, majd az ab lak hoz lép ve el húz ta a
füg gönyt, és ki pil lan tott az ut cá ra.

– Esik – ál la pí tot ta meg. Még hoz zá sû -
rû, ap ró sze mû esõ, ami nem áll el es tig,
vi szont el ve szi az em ber élet kedv ét, és
szep tem ber lé vén már sem mi hasz not nem
hajt. A há zi gaz da majd el mond ja, hogy a
szõ lõ meg ro had tõ le, pe dig raj tunk a szü -
ret, s az idei bor megint po csék lesz, mint
a ta va lyi, mert ak kor is foly ton esett, s mi -
re be le fog hat tak a szü ret be, meg re pe dez -
tek a szõ lõ sze mek, s hogy mi lyen kö vet -
kez mé nyek szár maz tak még, ar ra
Bujánovics már nem em lé ke zett. – A vén
gaz em ber úgy is rit kán kí nál meg – fu tott át
az agyán, és at tól kezd ve nem ag gó dott a
szõ lõ ért, vi szont eszé be ju tott, hogy szer da
van, es té re lap zár ta, és egy cik ket még
meg kel le ne ír nia, a má si kat pe dig, amit
egy fél re si ke rült ran de vú ked vé ért teg nap
az asz ta lán ha gyott, be kel le ne fe jez nie.

– Nincs va la mi nagy sze ren csém mos ta -
ná ban! Mond hat nám, For tu na is ten as  szony
ki fe je zet ten a fa rát for dít ja fe lém, pe dig a
nyár kö ze pén már úgy tûnt, el si mul nak a
hul lá mok a fe jem kö rül, most meg úgy csap -
kod nak, hogy nem gyõ zöm kap kod ni. A ki -
lá tá sa im nem va la mi ró zsa lu gas ba il lõ ek. 

Ki öb lí tet te a szá ját, le ült és sze mez ni kez -
dett a pre pa rált szarvaskoponyákkal, ame -
lyek agan csa ik kal a há zi gaz da szel le mét su -
gall ták. – Lám, mi lyen köl tõi va gyok ma
reg gel, pe dig már rég nem írok ver se ket.
Még hogy ró zsa lu gas ba? In kább a Pos vá -
nyos ba, vagy hogy is hív ják azt a ná dast a
Vöröshíd mö gött.

Las sacs kán fel öl tö zött, és a tü kör höz ha -
jol va meg ál la pí tot ta, hogy ké tol dalt ve sze -
del me sen ter jesz ke dik a hom lo ka, majd a fé -
sû vel vég re haj tott ap ró mu tat vány se gít sé -
gé vel úgy-ahogy el tün tet te a ko pa szo dó fol -
to kat. Az tán ki nyi tot ta az ab la kot, és ki ha jol -
va szem lél te az eget, majd csüg ged ten húz ta
vis  sza a fe jét. – Most men jek, vagy ne men -
jek? – pró bált úr rá len ni a hely ze tén, de té to -
va volt, mint min dig. Es er nyõ je nem volt, il -
let ve né hány éve Zomborban ka pott egyet
va la me lyik meny asszo nyá tól, de a leg el sõ
esõs na pon el hagy ta. – Most áz tas sam ös  sze
ma gam? De ha nem me gyek be a szer kesz -
tõ ség be, Ne mes dok tor rúg a seg gem be.

Vé gül rá szán ta ma gát, ki lé pett a szo bá -
ból a kes keny, zárt fo lyo só ra, s el in dult az
ut cai ka pu fe lé. A kis cse léd pa pu csá nak
csat to gá sa ál lí tot ta meg, és vis  sza for dult.

– Tes sen ma gá ra te rí te ni ezt a ma lac lo -
pót, mert bõ rig ázik! De az tán ha za hoz za
ám, mert kü lön ben én szo ru lok!

An gya li an áhí ta tos arc cal né zett a fér fi -
re, majd meg fog ta a kar ját, és láb ujj hegy -
re ágas kod va a fü lé be súg ta: – A te kin te tes
as  szony azt mond ta, ki rúg ja ma gát, ha el -
se jén nem fi ze ti ki a lak bért. Már há rom
hó nap pal tar to zik! – majd ri ad tan hát ra né -
zett, s ami kor lát ta, hogy tisz ta a le ve gõ,
csó kot nyo mott Vik tor ar cá ra, aki üd vö zül -
ten lé pett ki az ut cá ra. Úgy érez te, hogy a
si ral mas idõ el le né re szép nap elé be néz.

Há rom óra kö rül, ami kor már vég ér vé -
nye sen el dön töt te, hogy meg spó rol ja az
ebéd költ sé ge it, az az nem nö ve li az Úri
Ka szi nó ban fel gyü lem lett adós sá gát, né -
mi leg kor ri gál ta a reg ge li prog nó zist. Majd
eszem két lágytojást va cso rá ra, en nek az
árát még ki tu dom pen get ni, s ad junk még
egy esélyt a sors nak, hogy hely re bil lent se
a mér le get – dör mö gött ma gá ban, mi köz -
ben el he lyez te leg újabb stí lus bra vúr ját a
fõ szer kesz tõ asz ta lán.

Es te a Krausz kocs má ból, aho vá Bujá-
novics Vik tor ép pen be tér ni szán dé ko zott, a
Ga lamb ut cai pu ce ráj tu laj do no sa lé pett ki, s
meg lát ván az új ság írót, bol do gan üd vö zöl te:

– Van sze ren csém, szer kesz tõ úr! De jó,
hogy ös  sze fu tot tunk! Ma dél ben kül döt -
tem el a le gén  nyel a té li öl tö nyét! Szé pen
rend be tet tük! Le kö te lez ne, ha vol na szí ves
a mun ka dí jat ki egyen lí te ni!

– Most, drá ga Gruber úr? Most? Mind -
járt itt a hó vé ge, és én nem va gyok egy
Krõ zus. El se jén, Gruber úr! Fel fo gom ke -
res ni, tes sék a leg na gyobb nyu ga lom mal
len ni, a mun ka ki lesz fi zet ve.

– Úgy lát szik, a Krõ zu sok nem Ba ján
lak nak, vagy ha még is, nem én hoz zám jár -
nak. Pe dig én el sõ osz tá lyú mun kát vég -
zek, ké rem, tes sék el hin ni! – és sér tett ön -
tu dat tal né zett adó sá ra.

– Ha gon dol ja – ve tet te fel Bujánovics
hir te len jött öt let tõl ve zérel ve –, egy kis rek -
lám mal is ki egyen lít het jük a szám lát. Tud ja,
a Ba jai Hír lap jel sza va: „Hir de té sek ju tá -
nyo san szá mít tat nak”. Mi azért nem a Fo dor
Csoszi bá csi lap ja va gyunk, tet szik tud ni!

– Nem, nem, szer kesz tõ úr, vá rom in -
kább el se jén – há rí tott a fe hér kör sza kál las
öreg úr, s ke mény ka lap ját meg emel ve ön -
tu da to san tá vo zott. Vik tor egy da ra big fi -
gyel te, ahogy ka csá zó lép te i vel el ha ladt a

Ziech ven dég lõ elõtt, majd a fel sõ kor zón
a szál lo da irá nyá ba for dult.

– Ha za megy a jám bor – ál la pí tot ta meg
a hír lap író –, s ott hon az as  szony a szõ -
nyeg szé lé re ál lít ja, pe dig csak egy kor só
sört ivott. Szép pers pek tí va, mond ha tom.
Ez hát a sors, és nincs vég sem mi ben? Vö -
rös mar ty, Vö rös mar ty! Va jon té ged is a
szõ nyeg szé lé re ál lí tot tak né ha nap?

Ahogy Bujánovics kör be pil lan tott a té ren
a per me teg esõ ben, a gáz lám pák cin ko san
pis lá kol tak fe lé je. – Olyan va gyok én is,
mint ezek a gáz lám pák. Va la ki fel gyújt ben -
nün ket, fé nyes láng gal lo bo gunk, az tán el -
jön a haj nal, és vé ge a lo bo gás nak. Nap pal
szun  nyad ben nünk a le he tõ ség, a nép ilyen -
kor pil lan tás ra se mél tat, s az tán al ko nyat -
kor megint be csap juk ma gun kat, mert új ra
azt his  szük, hogy fon to sak va gyunk.

El né zett a tér túl só sar ka fe lé, s eszé be ju -
tott, hogy dél elõtt, a szer kesz tõ ség be igye -
kez vén Mormer szûc  csel dis ku rált az Er zsé -
bet ki rály né ut cá ban, ami kor a szem köz ti
Ke res ke del mi Bank ból ki sza ladt egy szem -
üve ges, fel tû nõ en csú nya nõ, aki a kar ján
kö nyök vé dõt vi selt, és li heg ve meg kér dez te:

– A szer kesz tõ úr… tud szer bül?
– Én, ked ve sem, szer bül és szanszkritül

is be szé lek.

Sipos Loránd grafikája
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Ezt a tré fát a szanszk rit nyelv rõl már
több ször el sü töt te, de még sen ki sem vet te
ész re, hogy blöf föl, in kább va la mi fé le te -
kin télyt szer zett ve le. De szer bül va ló ban
tu dott, még ká rom kod ni is, mert gyer mek -
ko rá ban meg ta nul ta a szom széd köly kök -
tõl, és most fenn köl ten tol má csolt an nak a
cvik ke res úr nak, aki tör te a ma gyart, és
nem tud ta el ma gya ráz ni a bank ban, mit is
akar kez de ni a pén zé vel.

Bujánovics Vik tor ek kor be lé pett a kocs -
má ba, szé les ka ri má jú ka lap ját, amit még
Sza bad kán adott ne ki az ott fe lej tett hol -
mik kö zül egy ka szír nõ, fel akasz tot ta egy
fo gas ra, és he lyet fog lalt.

– Hoz ha tom a két lágytojást, szer kesz tõ
úr? – kér dez te a pin cér, de ud va ri as sá ga
mö gött né mi ka ján ság buj kált 

– Nem! Hoz zon in kább egy ájnspennert!
Ab ban több a vi ta min!

Majd ami kor egy zsem le kí sé re té ben el -
fo gyasz tot ta az ár va virs lit, a bel sõ te rem -
be igye ke zett, ahon nan ki hal lat szott a kár -
tyá sok han gos ko dá sa.

A cse rép kály ha mel let ti asz tal volt ha gyo -
má nyo san a föld bir to kos oké. Kö zöt tük a
feuer jár ta. Bujánovics kör be né zett a te rem -
ben, s há ta mö gül a pin cér – itt a tu laj do nos
leg idõ sebb fia szol gált fel – a fü lé be súg ta:

– Már megint a zsi dó nyer!
A hír lap író en ge délyt kért az urak tól a

ki bi ce lés re, és Aradványi ol da lá hoz húz ta
a szé két.

– Jól te szi a szer kesz tõ úr, hogy ide ül –
mond ta az öreg, és a szom széd ja fe lé bö -
kött –, mert ez a ku pec leg alább nem tud
be le les ni a la pom ba.

Na gyot szip pan tott a szi var já ból, az tán
kö zel tart va a sze mé hez, gusz tál ni kezd te a
két lap kö zé ka pott har ma di kat, majd ami -
kor a fi gu ra szé le fel sej lett a sze me elõtt,
ös  sze csúsz tat ta a kár tyá kat.

– Meg adom! – mond ta han go san – Még
öt ven ko ro na! – és a pénzt ele gáns moz du -
lat tal az asz tal kö ze pén fek võ pénzhalom
te te jé re dob ta.

– Ki szál lok! – szólt a pe pi ta öl tö nyös úr
Aradványi jobb ján, és be dob ta lap ja it az
asz tal ra.

– Szin tén ze nész! – mond ta a kö vet ke zõ,
aki nek zsí ros ha ja a sze mé be ló gott és ha -
tal mas baj szán még ott fe hér lett a sör hab.

– Na, Puschkowitz úr, mit lép? – for dult
Aradványi a ku pec nek ne ve zett hez, aki
elõtt a leg több pénz he vert.

– Mit lé pek? Itt az öt ve ne se, és ha lúd,
le gyen kö vér, rá hí vok még szá zat! – és be -
rak ta a pénzt a töb bi kö zé.

– Mi fé le lúd? Ma gá nak bir kái van nak!
De egye fe ne, én fel kér de zem: mi je van? –
és az újabb szá zast be he lyez te a bank ba.

– Pi ros har minc! – mond ta a bir ka ku pec,
és ki te rí tet te lap ja it az asz tal ra. – Ma ga jön!

– Kur vák! – rik kan tot ta Aradványi, és
ma ga elé he lyez te a há rom al sót, majd ko -
mó tos moz du lat tal be sö pör te ölé be a ban -
kot. – Édes fi am – in tett a pin cér nek –,
hoz zál ne künk egy kört! A szer kesz tõ úr -
nak is, mert sze ren csét ho zott!

Bujánovics szi go rú an be tar tot ta a kár tya -
tör vényt, nem szólt be le a já ték ba, de mint ha
tény leg sze ren csét ho zott vol na, mert Arad-
ványi elõtt egy re gyûlt a pénz, és Pusch-
kowitz úr nem áll hat ta meg szó nél kül:

– Vall ja be, Bujánovics, hogy mi e lõtt
ide jött, a Par ti ut cá ban járt a lá nyok nál!

Az tán tíz óra kö rül, ami kor a füst már
fel hõ ként go moly gott a fe jük fö lött, fel állt
az zal, hogy hol nap is nap lesz, és re mé li,
nem ilyen pec hes, mint ez a mai, és ek kor
a töb bi ek is sze de lõz köd ni kezd tek.

A ki já rat nál Bujánovics oda lé pett Arad-
ványi mel lé, és meg kér dez te:

– Te kin te tes uram, el kí sér het ném? 
Az öreg úr ka ron fog ta a fi a tal em bert, és

el in dult ve le a Centrál Szál ló fe lé.
– Mond ja, szer kesz tõ úr, mek ko ra ösz -

 szeg re akar le vág ni? Már leg alább egy órá -
ja tu dom, hogy er re megy ki a já ték.

Bujánovicsban meg állt a le ve gõ. Mint a
jó sakk já té kos, azt hit te, lé pés elõny ben
van, s most ki de rül, hogy be le sza ladt a
má sik csap dá já ba. De a nagy el ha tá ro zás
már ott élt ben ne, s az élet rákényszerítette
ko ráb ban is a rög tön zés re. Rá ér zett ar ra is,
hogy az öreg úr ke ze az õ kar ján alig ha le -
het az el uta sí tás je le.

– Aradványi úr, na gyon szé gyel lem ma -
gam, de szo rult hely zet ben va gyok. Né -
hány sür gõs adós ság tól kel le ne meg sza ba -
dul nom, és csak a jö võ hé ten tu dok egy

ko mo lyabb ös  szeg hez jut ni, át me ne ti leg
köl csön re len ne szük sé gem.

Aradványi el en ged te a fi a tal em ber ke -
zét, meg állt, és fe lé je for dult:

– Öcsém uram hon nan vár ko mo lyabb
ös  sze get, ha sza bad kér dez nem?

– Rozs nyó ról, te kin te tes uram. Még au -
gusz tus ban el hunyt sze re tett nagy bá tyám,
és az örök ré sze met egy hé ten be lül meg
kell kap nom. Ez egé szen biz tos.

– És mek ko ra ös  szeg re gon dolt?
– Ezer ko ro ná ra, ké rem tisz te let tel. De

mind ös  sze egy hét rõl van szó, ezt hang sú -
lyo zom.

Az öreg úr is mét meg sza kí tot ta a sé tát.
Ép pen a pa pok temp lo ma elõtt jár tak, és az
épü let fe lé in tett: – Tud ja, egy szer, ami kor
a mi se vé gén meg szó lalt az or go na, és a
né pek el kezd ték éne kel ni, hogy „Is ten, ha -
zán kért tér de lünk elõd be”, ak kor én fel fi -
gyel tem egy hang ra, ame lyik ki szólt a tö -
meg bõl. Ez a hang a ma gáé volt. És ami -
kor azt éne kel te, hogy „Lász ló ki rály nak
vi téz lo vag sá gát”, ak kor én be le bor zong -
tam, és az óta sem tu dom el fe lej te ni. Le het,
hogy egy ve sze ke dett bo lond va gyok, de
meg kap ja a köl csönt tõ lem.

A hír lap író nem gyõz te kö szön ni a gesz -
tust, és vi gyá zott rá, hogy ne sza po ráz za a
lép te it, el árul va tü rel met len sé gét. A szál lo -
da elõtt Aradványi elõ vet te a tár cá ját, és
ki szá mol ta a fi a tal em ber re me gõ ke zé be
az ezer ko ro nát.

– Itt van, te gye el – mond ta –, mert fé -
lek, hogy reg ge lig meg gon dol nám ma ga -
mat. De ma gá nak rossz a hí re pénz ügyek -
ben, ezért hol nap dél elõtt tíz re el vá rom itt
a Centrálban, és az ügy vé dem mel csi nál ta -
tunk egy kis írást az ös  szeg rõl. Nem vál tót,
mert azt nem ír ja alá sen ki ma gá nak, ha -
nem nyug tát. De ha egy hé ten be lül nem
ka pom vis  sza a pén ze met, Is te nem re mon -
dom, le csu ka tom.

Le per gett a hét, s va sár nap es te a hír lap -
író bent tén fer gett a vá ros köz pont ban, né -
ze lõ dött ki csit, mint aki nek nincs kü lö nö -
sebb dol ga, az tán oda lé pett az egyik konf -
lis mel lé, és a ko csis hoz for dult: – Simonyi
bá csi, hol nap reg gel fél hat ra le gyen a la -
ká som elõtt!

– Az tán ho vá lesz a me net?
– A ha jó ál lo más ra.
– Ott len nék én, szer kesz tõ úr, de tes sék

elõ re fi zet ni, mert a múlt ko ri út tal is fél be
ma rad tunk!

A fi a tal em ber szó nél kül fi ze tett, pe dig a
ko csis nem re mél te, hogy pénzt kap, hi -
szen a hó nap utol só nap ja volt. Cso dál ko -
zott egy sort, és azt sem tud ta ma gá ban ho -
vá ten ni, hogy ami kor reg gel a ház elé ért,
Bujánovics már vár ta az ut cán.

Sipos Loránd grafikája
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Az tán az ese mé nyek gyors tem pó ban kö -
vet ték egy mást. Moh ácson, ahol a ha jó elõ -
ször ki kö tött, két sö tét öl tö nyös úr lé pett a
fe dél ze ti kor lát ra tá masz ko dó hír lap író
mel lé, és kér ték, ve gye ma gá hoz a pog  gyá -
szát, és fel tû nés nél kül kö ves se õket. Más -
nap dél elõtt pe dig már ott sé tált a tör vény -
szol ga mel lett a já rás bí ró ság fo lyo só ján a
tár gya ló te rem fe lé.

– Mond ja csak – szó lí tot ta meg az uni for -
mist vi se lõ, ra gyás ar cú em bert Bujánovics
–, ho gyan buk kan tak ilyen gyor san a nyo -
mom ra?

– Nem sza bad ne kem er rõl be szél ni, ké -
rem, de an  nyit el mond ha tok, hogy va sár -
nap es te a Simonyi bá csi fu va roz ta ha za az
Aradványi te kin te tes urat a szál lo dá ba.

A vizs gá ló bí ró, szem üve ges, ja va ko ra be li
em ber, egy ked vû mo no tó ni á val da rál ta a
kér dé se ket, jól ér zé kel he tõ en nem tu laj do nít -
va kü lö nö sebb je len tõ sé get az ügy nek. Elõbb
a gya nú sí tott ne vét kér dez te, majd azt, hogy
övé-e az alá írás a fel mu ta tott nyug tán.

– Azt tud ja-e, Bujánovics úr, hogy a visz -
 sza fi ze tés már is ké se del met szen ved?

– Tu dom, tisz telt vizs gá ló bí ró úr, de ne -
kem nin csen pén zem.

– Hol van az az örök rész, ami a ha gya té -
ko zó nagy báty ja ha lá la után meg il le ti?

– Tisz telt vizs gá ló bí ró úr, ne kem so ha sem
volt nagy bá tyám – mond ta le haj tott fej jel a
hír lap író. – Én csak né mi le ve gõ höz akar tam
jut ni, mert már be bo rí tot tak az adós sá gok.

– És úgy ta lál ta, hogy a belg rá di le ve gõ
job ban ked vez a ked ves egész sé gé nek? –
kér dez te im már né mi in ge rült ség gel a hang -
já ban a bí ró, de er re nem ka pott fe le le tet.

– Sej tet tem én a svind lit – mor mog ta
Aradványi az ügy véd jé nek –, de ez a bo lond
szí vem min dig be le visz a sla masz ti ká ba.

A vizs gá ló bí ró foly tat ta: – Ta lál tunk az
ön tár cá já ban hét száz ko ro na kész pénzt,
egy Belg rád ba szó ló ha jó je gyet, egy arany
me da li ont és egy zá log cé du lát, amely iga -
zol ja, hogy ön sza bály sze rû en vál tot ta ki
az ék szert. Ki hagy tam va la mit?

– Nem, ké rem, min den stim mel.
Aradványi ek kor fel állt az ügy véd mel -

lõl, és oda sé tált a pul pi tus elé.
– Te kin te tes bí ró úr! Sze ret ném vis  sza -

kap ni ezt a hét száz ko ro nát, a ma ra dé kot
meg fel írom a vesz te ség lis tá ra. Ami a ku -
tyá ké, az a ku tyá ké! A nyug tát meg tes sék
ös  sze tép ni, vis  sza vo nom a fel je len tést.

Az öreg úr hang ja tom pán, nyu god tan
szólt. Az tán oda lé pett Bujánovicshoz, meg -
ra gad ta a ka bát ja haj tó ká ját, kö zel húz ta
ma gá hoz, és me rõ en a sze mé be né zett:

– Azt a me da li ont azon nal ad ja vis  sza an -
nak az as  szony nak, akit ugyan úgy be csa pott,
mint en gem – ek kor meg emel te a hang ját –,
és sür gõ sen hord ja el az ir há ját eb bõl a vá ros -
ból! Nincs itt ma gá ra szük ség!

Bujánovics azt mér le gel te, hogy meg üti
vagy le kö pi az öreg, de az csak el ta szí tot ta
ma gá tól, s an  nyit mon dott még el for dul va,
in du lat nél kül: – Nyo mo rult!

Ha mar Pé ter

Elõbb is mer tem a ne vét, mint hogy tud tam
vol na, ki rej tõ zik a több lap ban ol vas ha tó név
mö gött. Azt is in kább csak sej tet tem az írá sa -
i ból, hogy nagy já ból ko rom be li le het. Az tán
idõ vel meg tud tam, hogy õ Burány Te ca pár -
ja (ké sõbb fér je), akit ilyen for mán lát tam
már né hány szor, csak nem tud tam, hogy õ
az. Ami kor 10 év vel ez elõtt a Ba jai Hon pol -
gár hoz ke rül tem, õ már né hány hó nap ja ter -
ve zõ-szer kesz tõ ként dol go zott a lap nál. Kö -
zös idõ sza kunk nem tar tott so ká ig, hi szen
Sza bolcs a kö vet ke zõ év tõl már az ön kor -
mány za ti lap szer kesz tõ je ként ke res te a ke -
nye rét. Nem cso da, ha több re vá gyott an nál,
mint amit a Hon pol gár nyúj tott szá má ra, hi -
szen cik ke ket nem írt, és an nál több kre a ti vi -
tás la ko zott ben ne, hogy „csak ” ki ta lál ja egy-
egy ak tu á lis lap szám ar cu la tát anél kül, hogy
tar tal má hoz is hoz zá te gyen va la mit. Szer -
kesz tõ bi zott sá gi ülé sen so kat nem hal lot tuk a
hang ját; a bel sõ vi ták ból is ki ma radt. „Ma -
gad emész tõ, szi kár alak” – volt ró la az el sõ
gon do la tom, és nem is na gyon sej tet tem,
men  nyi re fe jén ta lál tam a szö get. Ne vet ni ta -
lán so sem, mo so lyog ni is rit kán lát tuk, és túl
so kat nem árult el ön ma gá ról. Egy vi szont
tény: mun ká ját hi he tet le nül fe gyel me zet ten,
pon to san el vé gez te, a lap min dig idõ re el ké -
szült, és nagy já ból úgy is né zett ki, aho gyan
meg ál mod ták. S ami kor Sza bolcs el ment tõ -
lünk, a szá mí tó gép elõt ti vi lág ban szo ci a li zá -
ló dott szer kesz tõ ink egy idõ re vis  sza tér tek a
vo nal zós, mé rics ké lõs lap ter ve zés hez.

Az tán egy kö zös prá gai uta zá son né mi leg
meg tört a jég; oly kor be szél get tünk is (nem
szak má ról per sze), és ta lán még el is mo so -
lyo dott né ha. Az tán egy re töb bet is, amint
elõbb férj, majd if jú apa lett, ami nyil ván új
ér tel met adott ad di gi éle té nek – bár ez tán is
ma gát nem kí mél ve dol go zott. Hogy jobb
lett vol na ke ve seb bet, ki csit ke ve sebb ener gi -
át be le ad va al kot ni? Mind egy is, Sza bolcs
ilyen em ber volt, aki, ha sür get te a ha tár idõ,
éj sza kák ba nyú ló an is dol go zott, de nem
mon dott ne met. Ne he zen nyílt meg, ne he zen
emész tet te meg a fáj dal ma kat, pe dig csen -
des sé ge mö gött ér zé keny lé lek rej tõ zött.
Nem hal lot tuk ki a bál ni, szen ve dé lye sen vi -
táz ni, pe dig ta lán jobb lett vol na in kább ki en -
ged ni a gõzt ahe lyett, hogy el foj tot ta vol na.
(De le het, hogy mind ez csak a kí vül ál ló utó -
lag ér tel met len okos ko dá sa.) Aki nem is mer -
te, kön  nyen hi het te szín te len fi gu rá nak, pe -
dig egy ál ta lán nem volt az; in kább olyan, aki
iga zi szí ne it csak a be ava tot tak szá má ra fed -
te fel. Az tán hí re ket hal lot tunk be teg sé gé rõl,
az az zal vál lalt küz del mé rõl, és ar ról is, ami -
kor úgy tûnt, a gyil kos kórt ké pes lesz ma ga
mö gött hagy ni. Újult erõ vel ve tet te be le ma -
gát (im már té vés ként) az új ság írói mun ká ba,
és me rem ál lí ta ni, hogy leg jobb in ter jú it eb -
ben az idõ szak ban ké szí tet te el. Egyik ilyen
be szél ge té se so rán olyan mó don nyílt meg,
aho gyan egy ál ta lán nem szok tuk meg tõ le, s
a hall ga tag fi a tal em ber stí lu sos cse ve gõ ként
mu tat ko zott be a kö zön ség nek. Szin te el se

hit te a né zõ, hogy ugyan azt az em bert hall ja,
s ki de rült, sok kal több re is ké pes, mint a hír -
lap író na pi ro bo tos mun ká ja. Kön  nyen le het,
hogy ez lett vol na az iga zán te het sé gé hez
mél tó te rep a szá má ra.

Az tán megint ros  szabb hí rek jöt tek, egy re
több és egy re ke vés bé biz ta tó . Olya nok, ami -
lye ne ket na gyon nem sze ret tünk vol na hal la -
ni. Elõbb le ál lás ról, az tán ros  szab bo dó
egész ség rõl, át té tek rõl, tü re lem mel vi selt fáj -
dal mak ról, szen ve dés rõl. Per sze re mény ked -
tünk, de ma már tud juk: vé ge. Alig ha vi gasz
bár ki szá má ra, ha tud juk, hogy ami kor az
egyes em be rek éle tét és tel je sít mé nyü ket
mér leg re tes  szük, nem a meg élt évek szá ma
a dön tõ. Hi szen tud juk, hogy le he tett 26 éve -
sen is ma ra dan dó élet mû vet al kot ni, míg má -
sok nak száz év is ke vés eh hez. Ban ga Sza -
bolcs élet mû ve azon ban biz to san tor zó ban
ma radt, és ne he zen fo gad juk el a tényt, hogy
ezt a te het sé ges fi a tal em bert ilyen ko rán szó -
lí tot ta el kö zü lünk va la mi ért he tet len fel sõbb
ha ta lom. Hi á nyoz ni fog – nem csak csa lád ja,
de a he lyi mé dia szá má ra is.             (M. J.)

Emlékmorzsák Banga Szabolcsról

Banga Szabolcs családja körében
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– Csa lá dod ma gyar or szá gi szá lai az
1746-ban Ha jós ra ér ke zõ, majd 1748-ban
Csá szár töl té sen le te le pe dõ Koch Jó zsef fel
kez dõd tek, aki a fa lut ala pí tó 13 csa lád egyi -
ké nek tag ja volt. Szõ lõ ter mesz tés be és bo-
rászkodásba kez dett, és ez to vább szállt apá -
ról fi ú ra, 10 ge ne rá ci ón ke resz tül. Mi ért ép -
pen ezt a te vé keny sé get vá lasz tot ta? Már az
óha zá ban is ez zel fog lal koz tak az õse id?

– A le gen da sze rint az ide ér ke zõ svá bok
hoz tak ma guk kal szõ lõ ves  szõt, de Ha jós és
Csá szár töl tés kör nyé kén már ak kor is vol tak
a ka lo csai ér sek nek szõ lõ ül tet vé nyei. Csá -
szár töl tés ala pí tó ok ira ta tar tal maz ar ra vo -
nat ko zó uta lást, hogy ki nek men  nyi szõ lõ
mû ve lé sét kell vál lal nia a job bágy ro bot ki -
vál tá sá ra. Va ló szí nû, hogy a svá bok fej let -
tebb pin ce épí té si kul tú rát hoz tak ma guk kal,
és ezt ho no sí tot ták meg a ré gi ó ban. Csá szár -
töl tés és Ha jós mai ar cu la tát a svá bok ál tal
épí tett pin cék és prés há zak ala kí tot ták ki.
Ak ko ri ban a szõ lõ ter mesz té si kul tú ra más
volt, mint ma. Ma gyar or szá gon száz év vel
ez elõtt sok olyan ül tet vény lé te zett, ahol
nem sor ban ül tet ték a tõ ké ket, és ha egy ki -
pusz tult, má si kat ül tet tek a he lyé re. 

– Be le szü let ve eb be a ha gyo mány ba, ter -
mé sze tes volt, hogy a bor ral fog lal ko zol? 

– Egy ál ta lán nem. Ál lat or vos sze ret tem
vol na len ni. Kis gyer mek ko rom tól ren ge teg
ál la tot ne vel tem, ga lamb ja im, bag lyom, gõ -
tém, tö rött szár nyú ege rész öly vem, ha la im
is vol tak. Or szá gos bi o ló gia ver se nyen 9. let -
tem, és osz tály fõ nö köm, Mezeiné dr. Ko -
pasz Má ria (Ma ri ka né ni) ja vas la tá ra Sze -
ged re, a Jó zsef At ti la Tu do mány egye tem bi -
o ló gus sza ká ra men tem öko ló gus nak. Úgy
gon dol tam, hogy el vég zek egy évet jó fö löt -
ti át lag gal, utá na át me gyek az ál lat or vo si ra.
Ab ban, hogy nem így tör tént, több ok is
köz re ját szott. Ak ko ri ban, a '80-as évek vé -
gén még nem volt sza bad mun ka hely vá lasz -
tás az ál lat or vo si pá lyán, ha nem ahol üre se -
dés tör tént, akár az or szág má sik vé gé ben is,
oda kel lett men ni dol goz ni. Rá adá sul a rend -
szer vál to zás elõtt fogy ni kezd tek a he lyek,
csök ken ni kez dett az ál lat allomány, és is me -
rõ sök tõl csu pa rossz hírt hal lot tam a ki lá tá -

sok ról. A bi o ló gia sza kon vi szont jól érez -
tem ma gam az egye te men, így ma rad tam.
Idõ köz ben, 1991-ben meg kap tam nagy -
apám tól el sõ szõ lõ ül tet vé nye met, és
borászkodni kezd tem. Mi vel bi o ló gus sza -
kon nem volt le ve le zõ kép zés, ag rár mér nö ki
dip lo mát sze rez tem ilyen mó don a
borászkodás mel lett. Mi u tán fo lya ma to san
nö vel tem szõ lõ ül tet vé nye i met és a ter melt
bor men  nyi sé gét, szük sé ges nek érez tem
má sod dip lo más ként szõ lész-bo rász szak -
mér nök ta nul má nyok el vég zé sét Kecs ke -
mé ten. Vis  sza gon dol va: ta lán ez a kis da rab
sa ját szõ lõ ül tet vény te rel te az éle te met a bo -
rász hi va tás irá nyá ba.

– Nagy apád se gí tett ta ná csa i val, út mu ta -
tá sá val a kez de tek ben?

– Igen, sõt elõ ször a nagy apám és a nagy -
ma mám jöt tek ve lem a szõ lõ be – ami ak kor
nem volt nagy te rü let –, és min den mun kát
ma gunk vé gez tünk el, hár mas ban. Las san,
lé pés rõl lé pés re meg ta nul tam min den mun -
kát a szõ lõ ben és min den mun ka mû ve le tet a
pin cé ben. Kez de tek ben a bor ké szí tés mel lett
a bor ér té ke sí té sé ben is a pa pa se gí tett, hi -
szen ne ki min den ben óri á si ta pasz ta la ta és
te het sé ge volt. Az el sõ év ben lett 27 hek to li -
ter bo rom, ami ért bõ 100 ezer fo rin tot kap -
tam. Ez ak kor nagy pénz volt, rá adá sul a ki -
adá si ol da lon nem sze re pelt sem mi, mert ele -
in te nagy apám még a per me te zõ szert meg
egyéb költ sé ge ket is fi zet te, de pl. mû trá gya
egy sváb gaz da ság ban szó ba sem jö he tett.

– Ho gyan lett a kez de ti kis ül tet vény bõl a
mai pin cé szet?

– Az el sõ év tõl kezd ve min dig vis  sza for -
gat tam a be vé te le i met. Vagy szõ lõ ül tet -
vényt, vagy ter mést vá sá rol tam, amely bõl
év rõl év re egy re több bort ké szí tet tem. Ren -
ge te get dol goz tam, és a kez de ti kis lé pé sek
igen nagy erõ fe szí tés be ke rül tek, hi szen sem
pén zem, sem ta pasz ta la tom nem volt elég.
Édes apám ko rán, 1994-ben meg halt, és az
örök sé ge met – au tót, pénzt – ugyan csak
szõ lõ vá sár lá sá ra for dí tot tam. Közben Szol -
nok ra jár tam kül ke res ke de lem-köz gaz dász
szak ra, és amit ott meg ta nul tam, azt is hasz -
no sí tot tam. 

– Mi ért hagy tad ott Csá szár töl tést? Mi ért
épp Borotára te le pül tél át?

–A csá szár töl té si pin cét gyor san ki nõt tem.
Az el sõ év ben 27 hek to li ter bort ké szí tet tem,
a kö vet ke zõ ben 54 hl-t és a har ma dik év ben,
'93-ban már 100 hl bo rom volt, amely már
nem fért el nagy apám pin cé jé ben. Ma már
me sé be il lõ, hogy a kez de tek ben mi lyen kö -
rül mé nyek kö zött dol goz tunk: ha gyo má nyos
mód sze rek kel, trak tor pö työg tet te saj tó val
pré sel tünk. El ás tunk egy 200 li te res tar tályt,

„Továbbra sem okozhatunk csalódást fogyasztóinknak”
Koch Csabával borászatról, díjakról, új törekvésekrôl

Az év pincészete 2014-ben

Ál lat or vos nak ké szült, szõ lész-bo rász szak mér nök lett, ma még is Ma gyar or szág egyik ki -
emel ke dõ bo rá sza tá nak tu laj do no sa, a sa ját ere jé bõl jut va idá ig. El ve, hogy amen  nyi re le -
het, hagy ni kell a nö vényt, hi szen az pon to sab ban tud ja, mer re hajt son és for dít sa a le ve -
lét, hogy a leg több nap fényt be gyûjt hes se. Je len leg bo rász tár sa i val együtt a Hegy köz sé gek
Nem ze ti Ta ná csá ban azon dol go zik, hogy ne jöj je nek be az or szág ba ol csó és is me ret len
ere de tû-ké szí té sû bo rok, csak olya nok, ame lyek szár ma zá sa nyo mon kö vet he tõ. Õ Koch
Csa ba, az õs  szel Az Év Pin cé sze te Dí jat el nyert Koch Bo rá szat tu laj do no sa.

Koch Csaba és az utánpótlás
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ab ba csur gott be le a must, azt es te föl szi vaty -
 tyúz tuk, be le az IFA-ba, és az el vit te Csá -
szár töl tés re. Nem vol tam rest min den éj sza -
ka be le mász ni a tar tály ba, és kis la pát tal a 10
li ter ben ne ma radt mus tot ki mer ni. Ok tó ber -
ben már csí põs éj sza kák vol tak, alig pár fok,
rá adá sul volt, hogy egy  órakor vé gez tem, és
reg gel 6-kor már kezd tünk. Az ele jén szin te
min den év ben meg tud tam dup láz ni a meg -
ter melt bor men  nyi sé gét. A te rü le tet is fo lya -
ma to san bõ ví tet tem, Kunfehértón nagyon ol -
csón le he tett vá sá rol ni egy par cel la szõ lõt,
ame lyet ha be csü let tel, ha té ko nyan meg mû -
vel tem, a ter més be vé te lé bõl vis  sza jött az
ára, amely bõl meg újabb ül tet vényt sze rez -
tem. A ne he zebb pi a ci kör nye zet ben so kan
el ked vet le ned tek, és ott hagy ták, én azon ban
a ma gam ke mény mun ká já val, költség-
hatékonyan még is ver seny ké pes let tem. 

Mi vel Borotán szü let tem és él tem, itt nyílt
le he tõ sé gem egy ré gi ta nya meg vá sár lá sá ra
a fõ út mel lett, ami le he tõ sé get adott a to vább
fej lõ dés re és egy meg fe le lõ bo rá sza ti üzem
ki ala kí tá sá ra.

Borotán lé pés rõl lé pés re tud tam ki ala kí ta -
ni a mai bo rá sza to mat. Na gyobb lép té kû fej -
lesz tést csak 2007-ben tud tam vég re haj ta ni
az új üzem rész épí té sé vel. Ez ha tal mas len -
dü le tet adott, hi szen ek kor ér tük el azt a ter -
me lé si mé re tet, hogy na gyobb élel mi szer -
lán cok ba is be szál lít has suk ter mé ke in ket.
Ad dig a CBA volt az egyet len, amely le he -
tõ sé get biz to sí tott a hoz zánk ha son ló ki sebb
ter me lõk nek is. Idõ vel az tán be ke rül tem a
Met ró ba, az Auchanba és a Tescóba is, a
Sparral most ír juk alá a meg ál la po dást. 

– A szõ lõ ter mesz té sen és bor ké szí té sen túl
im már több lá bon állsz, hi szen itt ven dég lá -
tás ra és el szál lá so lás ra is le he tõ ség van. Ad -
ta ma gát a pro fil bõ ví tés?

– A bo rá szat ban ki ala kí tot tunk ven dég lá -
tás ra al kal mas bor kós to ló-épü le tet és egy
pan zi ót, ahol bor kós to ló kat és bor va cso rá -
kat tar tunk a ven dé ge ink nek. A pan zi ót is a
bor tu riz mus mi att épí tet tem, hi szen gyak ran
mes  szi rõl ér kez nek a ven dé gek. 

– A bol dog tõ ke el mé le te mit ta kar?
– A „bol dog tõ ke” a szõ lõ sza bad nö ve ke -

dé sét je len ti. A ha gyo má nyos szõ lõ ter mesz -
tés so rán a gaz da gon do san búj tat ja, kö tö zi
és cson káz za a nö vényt jú ni us tól au gusz tu -
sig, így kor lá toz va an nak fo to szin té zis ét, nö -
ve ke dé sét. Té ves az az em be ri gon dol ko dás,
hogy job ban tud va la mit a ter mé szet nél,
hiszen a nö vény sok kal job ban tud ja, mer re
hajt son és for dít sa a le ve lét, hogy a leg több
nap fényt be gyûjt hes se. Et tõl a nap fény tõl
lesz jó ízû a szõ lõ és a be lõ le ké szült bor. Ez -
zel je len tõs mi nõ ség ja vu lást érek el, mi vel a
ter més az egy hek tár ra be ju tó nap fény ma -
ga sabb szá za lé kát sze di ös  sze. 

– El nö ke vagy a ha jós-ba jai bor vi dék nek,
tag ja a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csá nak
és 2012 óta a Ma gyar Bor Aka dé mi á nak is.
Ez mun kát és meg tisz tel te tést is je lent, il let ve
az ed dig te vé keny sé ged el is me ré sét is.

– Ez na gyon sok mun kát je lent, fõ leg a
HNT (Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa) el -
nök sé gé ben len ni: ott na gyon so kat dol go -
zunk. Nagy lé pést tet tünk a kö zel múlt ban,
hi szen a föld raj zi jel zés nél kü li bo rok ra
2014 õszé tõl 30 fo rint/ meg kez dett li ter mi -
nõ ség biz to sí tá si dí jat kell fi zet ni. Ez nagy
je len tõ sé gû dön tés, amely nek cél ja, hogy az
ilyen bo ro kat ver seny hát rány ba hoz zuk, és
el len õriz zük õket. Ezek a ter mé kek Ma gyar -
or szá gon nyo mon kö vet he tõk, vi szont az
Eu ró pai Unió egyéb or szá gai ban egy ál ta lán
nem. A gond az, hogy be jön nek az or szág ba
olyan bo rok is, me lyek rõl sem mit nem tu -
dunk: hon nan szár maz nak, mi bõl és ho gyan
ké szül tek. Egyez tet tünk már a Föld mû ve -
lés ügyi Mi nisz té ri um mal is er rõl. Min den ki
tud ja, hogy a 23 eurocentért, az az kb. 70 fo -
rin tért be ho zott bor ugyan szõ lõ bõl szár ma -
zik, de nem a ná lunk szo ká sos mó don, va -
gyis a fris sen pré selt szõ lõ must já nak er jesz -
té sé bõl ál lít ják elõ. Azt vé lel mez zük, hogy
más hol a must sû rí tést kö ve tõ sejt vi zet te szik
hoz zá a bo rok hí gí tá sá hoz, meg egyéb mó -
don ma ni pu lál nak, és a pin ce söp re dé két ad -
ják ide. A mi nõ ség biz to sí tá si díj ha tá sá ra
vis  sza fog szo rul ni Ma gyar or szá gon a föld -
raj zi jel zés nél kü li asz ta li bo rok for gal ma, és
he lyet te a ma ga sabb mi nõ sé get ké pe zõ úgy -
ne ve zett táj bo rok ke rül nek a bol tok pol ca i ra
és a ven dég lá tó he lyek po ha ra i ba. A bo rá -
szok és a fo gyasz tók leg na gyobb örö mé re. 

– Meg hí vá sod ra nem rég Bu da pes ten járt
Jean-Paul Bachy, az Eu ró pai Bor ter me lõ
Ré gi ók Gyû lé sé nek (AREV) fran cia el nö ke,
aki töb bek kö zött hoz zád is el lá to ga tott. Mi
volt a cél ja a kap cso lat fel vé tel nek? 

– Õ sze mé lyes ven dé gem volt. El fo gad ta
meg hí vá so mat, mi u tán idén ta vas  szal Pá -
rizs ban, a nem zet kö zi bor ki ál lí tá son ta lál -
koz tunk. Lá to ga tá sá nak leg fõbb cél ja a ma -
gyar szõ lõ-bor ága zat hely ze té nek jobb
meg is me ré se volt: ta lál ko zás a HNT el nö ké -
vel és a Ma gyar Bor Aka dé mia el nö ké vel,
hi szen sze ret nénk a ma gyar szõ lõ-bor ága -
zat be fo lyá sát ki csit nö vel ni az uni ón be lül. 

– Kör nyé kün kön kí vül Vil lány ban is van
szõ lé sze ted. Mi ért ter jesz ked tél ar ra fe lé is? 

– Le he tõ sé gem adó dott ott szõ lõ ül tet -
vényt és pin cét vá sá rol ni 2007-ben, és úgy
érez tem, nagy szak mai ki hí vást je lent szá -
mom ra Ma gyar or szág leg jobb vö rös bor ter -
mõ vi dé kén bo ro kat ké szí te ni. Az ott ké szí -
tett ro busz tus vö rös bo ra im jól ki egé szí tik a
ha jós-ba jai gyü möl csös vö rös bo ro kat, friss
rozékat és szép fe hér bo ro kat. 

– Az idei esõs év mi lyen ered mé nye ket ho -
zott?

– 2014-ben na gyon szép il la tos fe hér bo -
ro kat (Irsai Oli vér, cser sze gi fû sze res) le -
he tett ké szí te ni, és a rozék is fris sek és
gyü möl csö sek let tek. A kö zép éré sû faj ták
ká ro sod tak leg in kább a sok csa pa dék tól
(chardonnay, zweigelt, raj nai riz ling), és
az egé szen ké sõi szü re te lé sû faj ták ból le -
he tett jó bo ro kat ké szí te ni, ha a gaz da gon -
do san per me te zett (cabernet Franc, caber-
net sauvignon). A fo gyasz tók na gyon kü -
lön bö zõ mi nõ sé gû bo rok kal fog nak ta lál -
koz ni 2014-ben.

– Külföldön hol tudod értékesíteni a
boraidat?

– Ro má ni á ban, Szlo vá ki á ban, Fran cia or -
szág ban, Né met or szág ban, Kí ná ban, Észt or -
szág ban, Dél-Ko re á ban, Ja pán ban és Orosz -
or szág ban.

– Be ke rül tél az ál la mi (dip lo má ci ai) kí ná -
lat ba is. Mi nek kö szön he tõ ez?

– A Kül ügy mi nisz té ri um éven te le he tõ sé -
get biz to sít a már többször bi zo nyí tó bo rá -
sza tok nak, hogy pin cé sze ten ként leg fel jebb
két fé le bor ral ne vez ze nek a Kül ügy mi nisz -
té ri um bor vá lo ga tá sá ra. En nek cél ja, hogy a
kül kép vi se le te ken Ma gyar or szág leg jobb
bo ra it mu tat has sák be a kül föl di dip lo ma -
ták nak és a ven dé gek nek. Kis szá mú (ál ta -
lá ban 20-40 fé le), de ki vá ló borokat vá lasz -
ta nak az or szág te rü le té rõl. Több íz ben si -
ke rült be ke rül ni bo ra ink kal eb be a vá lo ga -
tás ba, a ma gyar uni ós so ros el nök ség alatt
mind két ne ve zett bo run kat, a 2006-os év já -
ra tú jég bort és a 2007-es év já ra tú ha jós-ba -
jai cabernet sauvignon barrique-ot vá lasz -
tot ták be, az óta pe dig a cser sze gi fû sze re -
sün ket több ször is.

– A bo ra id ál tal el nyert dí jak nak se sze ri,
se szá ma, de gon do lom, a leg büsz kébb ar ra
vagy, hogy szep tem ber ben az Év Pin cé sze te
2014 el is me rést ve het ted át. Mit je lent ez
szá mod ra?

–Az Év Pin cé sze te díj Ma gyar or szá gon az
egyik leg ran go sabb el is me rés, mely re na -
gyon büsz ke va gyok. A büsz ke ség mel lett ez
a cím nagy fe le lõs ség gel is jár, hi szen ez után
még szebb és jobb bo ro kat kell ké szí te nünk,
ne hogy a min ket tá mo ga tók nak és ránk sza -
va zók nak va la ha is csa ló dást okoz zunk.

– Mi lyen ter ve id van nak a kö ze leb bi-tá vo -
lab bi jö võ ben? Van, aki to vább vi szi majd a
csa lá di ha gyo má nyo kat?

– Elsôsorban mi nõ ség ben sze ret nék to -
vább nö ve ked ni, szõ lõ ter me lé sün ket és bo -
rá sza tun kat még ver seny ké pes eb bé ten ni.
Négy gyer me kem van, re mé lem, lesz kö -
zü lük olyan, aki át ve szi tõ lem a bo rász hi -
va tást.

Zalavári Lász ló
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Kínai kalandok
I. rész: Irány északnyugat, cél Kína!

Ho gyan in dul egy szto ri? Pff, se hogy. A vi -
lág lé te zik, az ese mé nyek men nek a ma guk
út ján ak kor is, ami kor mi más hol va gyunk.
Az okok és oko za tok kö ve tik egy mást, né ha
lát szó lag lo gi kát la nul, mi pe dig meg pró bá -
lunk köz be vág ni va la hol a má so dik kor só fe -
lé nél, hogy „Er rõl jut eszem be...”

...már vagy a har ma dik szá mot hív tam a
te le fon mel let ti lis tá ról, hogy meg tud jam,
ak kor most mi van? Mi a sor sunk? Örök re
a rep té ri tran zit ban ra gad tunk? Ví zum nél -
kül csak nyolc órát tar tóz kod ha tunk Auszt -
rá li á ban. Fel zsú fol nak egy má sik já rat ra
Új-Zé land fe lé még a ha tár idõ le jár ta elõtt,
vagy túl tar tóz ko dunk és ki to lon col nak?
Egy ál ta lán: hogy le het ki to lon col ni azt, aki
ele ve men ni akar, sem mi mást. Vagy
olyan kor büntibõl ma rad ni kell, és az tán
to lon col nak ki? Ha mar el kez di ki lis táz ni
az em ber agya az õrült for ga tó köny ve ket,
ha ki lenc óra re pü lés után kel le ne meg ol -
da ni va la mit, ami a kö zel múlt ta pasz ta la tai
alap ján nem úgy fog men ni, ahogy a nagy -
könyv ben meg van ír va.

Ek kor szó lalt meg a han gos be mon dó,
hogy ez most már tény leg utol só fel hí vás,
hogy ked ves uta sa ik – fe le sé gem és én –
szél se be sen ro han ja nak a be szál lá si ka pu -
hoz. Az ese mé nyek gu ban cán va la hol, va la -
ki meg húz ta a meg fe le lõ szá lat, még se kés -
sük le a csat la ko zást! Az élet en  nyi re azért
nem ad ja ol csón a bol dog sá got: a meg adott
ka pu és a mi po zí ci ónk köz ti tá vol ság a le -
het sé ges leg na gyobb volt, amit ki le het mér -
ni a syd neyi rep té ren. A rep té ri sprint olim -
pi ai szám ké ne hogy le gyen. Gu ru lós bõ -
rönd del, ázsi ai tu ris ta cso port ok kal és ha tal -
mas Toblerone cso kik kal te li duty free-s
szaty rok kal. In dul nék, ma ga biz tos sá got ad,
hogy az el sõ ilyen fu tá sun kat meg nyer tük.

A gé pen a biz ton sá gi öv csat ta ná sa le zárt
egy újabb sza kaszt az éle tünk ben. Mi cso -
da más fél év volt! Jó? Még nem tu dom
meg mon da ni. Aján la nám min den ki nek?

Min den ki nek egy ál ta lán nem. Meg bán -
tam? Na, azt biz to san nem.

Szó val, vis  sza az ele jé re, az éle tünk kö -
ze pé be, oda, hogy irány északnyu gat, cél
Kí na! Tu dom, ke let re van. Mi hez ké pest?
Ak kor már egy éve nyúz tuk egy mást, Új-
Zé land és én. Nem ment. Nem volt jó. Mi -
ért? Nem tu dom.

Ami kor az em ber mun kát ke res, elõ ször
azok ra a mun kák ra je lent ke zik, ame lyek
tény leg ér dek lik, iz gal mas nak hang za nak,
jól fi zet nek, kö zel van nak. Az tán el kez de -
nek le fe lé ara szol ni az el vá rá sok, és egy re
ke vés bé lel ke sen kat tin tok a kül dés gomb -
ra. Majd el jön az a sza kasz, ami kor dac ból
el kez dek az olyan mun kák ra pá lyáz ni,
ame lyek jó po én nak tûn nek az adott pil la -
nat ban. És hát az élet nek van hu mo ra. Ál -
ta lá ban sen ki nem ér té ke li, de van ne ki.

Hát így kap tunk egy óvat lan pil la nat ban
ál lást Kí ná ban, mint an gol ta ná rok. Két
ma gyar, nul la ta ní tá si ta pasz ta lat tal. Úgy
tû nik, le het, hogy sze ret jük a ki hí vá so kat.

Kí na va rázs la tos vi lág. Nem úgy, mint
me sés ke let, ha nem úgy, hogy má gi kus
erõk kell hogy moz gas sák. Más képp nem
le het, hi szen mû kö dik, pe dig a nor mál vi -
lág sza bá lyai sze rint nem sza bad na ne ki.

Hong kong ban lan dol tunk, ami már Kí na,
leg alább is ha a kí na i a kat kér de zi az em ber.
Más kér dés, hogy ne künk nem kell ide ví -
zum, el len tét ben egy kí nai ál lam pol gár ral.
Ezért is jöt tünk ide. Ké nyel mes pont ah -
hoz, hogy el in téz zük a hi va ta los ügye ket. A
bü rok rá cia ak ko ra, hogy sa ját gra vi tá ci ós
te re van. Vi gyáz ni kell, be ne szip pant son,
de ha óva to san kö ze lí tünk, ak kor el lip ti kus
pá lyán meg tud juk ke rül ni. Kí ná ban nem
elég, hogy pe csé tes pa pír van va la mi rõl, a
pe csét nek ke rek nek kell len nie, a pe csét -
nek pi ros nak kell len nie, és az alá írás le -
gyen fe ke te tol lal. Igen, fe ke té vel, nem
kék kel, mert a bü rok rá cia ki csit val lás. Né -
ha ki buk kan a lo gi ka, de jobb, ha nem ke -

res sük. Ne künk volt ke rek, pi ros pe csé tes
pa pí runk, fe ke te alá írás sal. Több is. Egy az
is ko lá tól, hogy meg hív nak min ket ta nár -
nak. Egy a kor mány hi va tal tól, hogy er re õk
rá bó lin ta nak és még egy, hogy a ket tõt ösz -
 sze fog ja, vagy va la mi ha son ló.

A bü rok rá cia gé pe ze te úgy pök te vis  sza
a pe csé tes (pi ros, ke rek) pa pí run kat, hogy
az író asz talt nem volt ide je meg érin te ni.
Rossz volt az út le vél szám, ez így nem fog
men ni.

Nem aka rom ma gun kat olyan ret ten tõ en
ru ti nos vén ró ká nak fel tün tet ni, mint ami -
lye nek va gyunk, de hát ez van: sze münk se
reb bent. Most szállt le a gé pünk, de nem ez
az el sõ na punk Ázsi á ban, nem ez az el sõ
ví zum, ame lyet itt in té zünk. Az élet Ázsi -
á ban nem kön  nyû, de a dol gok men nek
ma guk tól, a kor má nyok pe dig kö zel sem
elég ha té ko nyak ah hoz, hogy meg aka dá -
lyoz zák ezt. Elõbb-utóbb min den meg ol -

Kakukktojás a kínai diákok között

A szerzô munka közben

Ked ves ol va só ink! Je len lap szá munk ban és a kö vet ke zõk ben egy Ba já ról el szár ma -
zott, vi lág já ró há zas pár (Nagy Gab ri el la és Körmöczi Áron) ka land ja it ol vas hat ják ar -
ról, mi kép pen pró bál koz tak nyelv ta ní tás sal Kí ná ban. A je len leg éppen Új-Zé lan don
tar tóz ko dó há zas pár a kö vet ke zõ ket árul ja el ma gá ról, és e sza vak kal ajánl ja most in -
du ló so ro za tát az ol va só fi gyel mé be: „Hogy kik va gyunk? Ga bi és Áron. Éle tünk so -
rán el ve tõd tünk né hány ér de kes hely re, ame lyek kö zött fon tos pont volt Ba ja, ahol út -
ja ink ös  sze ta lál koz tak. Az óta együtt le gyûr tük leg alább a Föld-Hold tá vol sá got, és
több nyi re él vez tük. Most egy Kí ná ról szó ló be szá mo lót küld tünk, amely már Új-Zé lan -
don szü le tett. Ezek alap ján mi re szá mít hat a ked ves ol va só, ha ve lünk tart? Ma gam
sem tu dom pon to san, de az biz tos, hogy nem az uta zá si ka ta ló gu sok cu kor má zas le írá -
sa i ra. »A tíz ezer mér föl des uta zás egyet len lé pés sel kez dõ dik.« (Lao Ce)”
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dó dik, ha nem is min dig ép pen úgy, ahogy
az el kép zel tük. Ter vez ni nem is na gyon ér -
de mes; csak a fruszt rá ció for rá sa, ha az
em ber azt sze ret né, ha Ázsia úgy csi nál ná,
hogy az eu ró pa i nak jó le gyen.

Szé pen vis  sza rak tuk a pa pír ja in kat a há -
ti zsák ba, és ki töl töt tünk egy új ví zum -
igény lõ la pot, csak most nem a Z (mun ka -
vál la lói), ha nem az L (tu ris ta) be tût ka ri -
káz tuk be. Más nap a ke zünk ben is volt a
30 nap ra szó ló ví zum. Ter mé sze te sen ez -
zel mun kát nem le het vál lal ni – hi va ta lo -
san –, de mint em lí tet tem, a kor mány nem
elég ha té kony ah hoz, hogy meg aka dá lyoz -
za a dol gok el ren de zõ dé sét.

Az a nép, ame ly túl él te Ma ót, kü lö nö sen
azok a konk rét em be rek, akik tény leg túl -
él ték a po li ti kai és gaz da sá gi ámok fu tást,
nem fog nak egy pe csé tes pa pír hi á nya mi -
att le mon da ni egy üz le ti le he tõ ség rõl, és
két fe hér em ber a ta ná ri kar ban ko moly
vonz erõt köl csö nöz egy is ko lá nak. A
vonz erõ meg egy az egy ben vált ha tó jü an -
ra a ma gán ok ta tás te rén. Bot rá nyo san
hang zik ez, hoz zá szok tunk már a po li ti ka -
i lag kor rekt ki fe je zé sek hez, de Kí ná ban
még si mán ki le het ír ni egy ál lás hir de tés -
ben nem csak azt, hogy fe hér em bert akar -
nak, de akár olyat is, hogy X, Y, vagy Z
tar to mány be li ne is pá lyáz zon. A gaz da ság
dü bö rög, a pénz az is ten, Mao elv társ már
csak az anyós ülés rõl in te get.

A dü bör gés több té nye zõ nek kö szön he tõ,
ezek egyi ke a ren ge teg nyu ga ti be ru há zás.
Nem meg le põ mó don az át lag nyu ga ti
pénz em ber nem be szé li fo lyé ko nyan a
man da rint, eset leg tud kér ni egy sört, és
meg is tud ja kö szön ni, de ez azért elég gé
ke vés egy gyár üze mel te té sé hez. A kí nai
nép pe dig gaz da god ni akar, ide akar ja csá -
bí ta ni a tõ két. Ha en nek az az ára, hogy meg
kell ta nul ni an go lul, ak kor meg fog ta nul ni
an go lul. Kü lö nö sen, ha a párt is rá bó lint,
sõt, mi több: mo so lyog is hoz zá. Gon dol -
hat nánk, hogy Kí na, ha akar ná, mond hat ná,
hogy fi tyisz, ta nul ja tok meg ti kí na i ul, de ez
azért elég gé kontraproduktív len ne több ok -
ból is. Elõ ször is, a kí nai nyelv azért nem
olyan egy sze rû. Nem azt mon dom, hogy

na gyon ne héz len ne, de ha tá ro zot tan más a
lo gi ká ja. Per sze csak a be szélt nyelv rõl ál lí -
tom ezt, mert az írás egy agy rém. An  nyi ra
agy rém, hogy még Mao elv társ is ko mo -
lyan el gon dol ko dott, hogy a sok ré gi do log -
gal együtt ezt is ki vág ja az ab la kon, de az
ak ko ri ke nye res paj tás, Hrus csov elv társ le -
be szél te ró la. Szó val sen ki nek még ál má -
ban sem me rül fel an nak a le he tõ sé ge, hogy
az ame ri kai üz let fél hanzi írás je lek kel küld
e-mailt. Ez ed dig a lo gi kus ré sze, és en  nyi
in dok elég is len ne, de van azért a hát tér ben
sok ha gyo mány és ér ze lem is. Pél dá ul az
1700-as éve kig ki mon dot tan ti los volt bár ki
ide gent meg ta ní ta ni kí na i ul. An  nyi ra ti los
volt, hogy ki is vé gez tek ezért a vét sé gért
em be re ket. Ak ko ri ban a se lyem tit kát véd -
ték, és most sincs na gyon más ként, üz le ti
ér dek, hogy a kül föl di ne szag lás  szon kí nai
tol mács nél kül.

Szó val ott va gyunk, hogy ha üz let rõl van
szó, ak kor lesz meg ol dás, és most az üz let
azt kí ván ja, hogy le gyen an gol ta nár, mert a
kor mány is azt kí ván ja, és a szü lõk is azt kí -
ván ják, mert min den ki tud ja, hogy an go lul
be szél ni pénzt je lent. Te hát ha tu ris ta ví zum -
mal ér ke zünk, ak kor se lesz sem mi gond,
majd ta lá lunk rá meg ol dást. Pél dá ul te szünk
még egy kört Hong kong ban, im már tö ké le -
tes pa pí rok kal. Úticélunk egy elõ re Hunan
tar to mány fõ vá ro sa, Changsha. Hong kong -
ból csak egy ug rás Guangzhou, is mer tebb
ne vén Kan ton, ahon nan már jár a szu per
gyors vo nat, ami Hong kon got fog ja ös  sze -
köt ni Pe king gel. Még nincs kész a tel jes vo -
nal, néhány hó nap, és kö zé pen ta lál koz nak a
sí nek, az tán még né hány év, és el ké szül a
vég sõ sza kasz, amely Hong kong bel vá ro sá -
ig fog ja vin ni az uta so kat. Az út a két vég ál -
lo más kö zött nyolc óra lesz. Sok nak tû nik,
de ez a táv re pü lõ vel is há rom óra. Plusz két
óra rep té ri cso mag pisz ká lás, plusz egy óra a
rep tér re me net, meg még egy má sik, míg a
cso ma gok elõ ke rül nek, út le ve lek le pe csé te -
lõd nek. Az tán már csak a rep tér tõl a vá ro sig
kell el jut ni, és már is ugyan úgy nyolc órá nál
tar tunk. Pi hen te tõ? Egy ál ta lán nem. El len -
ben a vo nat csen de sen su han át a tá jon, és
csak a ki jel zõ rõl le het tud ni, hogy 300 km/h-
val ha sít juk ket té a dél-kí nai pá rát.

Changsha egy ron da nagy vá ros. Kü lö nö -
seb ben nem lep te meg egyi kün ket sem, jár -
tunk már Kí ná ban. Tu laj don kép pen min den
kí nai vá ros ron da. Nem csak úgy fi no man
han gu lat ta lan vagy szoc re ál, ha nem bor -
zasz tó, nyo masz tó, em ber te len. Mind egyik.
„A nagy kor má nyos” és kul tu rá lis for ra dal -
ma el sö pört min dent, va gyis szin te min -
dent, ami a ré gi rend re em lé kez tet he tett vol -
na, és eze ket húz ta fel he lyet te. De csak
szin te min dent, mert ahogy el du got tabb he -

lye ken mond ják, „a he gyek ma ga sak és a
csá szár mes  sze van”. Ma gya rán: mi re min -
den hol meg tud ták, hogy kom mu niz mus és
sza bad ság van, ad dig ra tu laj don kép pen vé -
ge is lett, és mint ré gen, megint a pénz az úr.
Ne le gyen sen ki nek két sé ge, Kí ná ban nincs
kom mu niz mus. Egy párt rend szer van, és
an nak az egy párt nak Kí nai Kom mu nis ta
Párt a ne ve, az ál lam for ma meg Nép köz tár -
sa ság, de nagy já ból ez zel a két szó val vé get
is ér a kom mu nis ta be ren dez ke dés.

Changsha ki csit sem volt sze ren csé sebb,
mint bár me lyik nagy vá ros, rá adá sul Mao a
szom széd ban szü le tett, a tar to mány egyet -
len fal vá nak sem volt esé lye ki ma rad ni a
nagy öt le tek bõl. Sen kit ne té ves  szen meg a
vá ro sok ször nyû sé ge, ez még nem je len ti
azt, hogy nem ér de mes Kí ná ba vagy
Hunanba jön ni, leg fel jebb azt, hogy el kell
sza kad ni a meg szo ká sok tól. Kí ná ban nem
a nagy vá ro so kat kell meg néz ni. Leg töb -
ben az egy hét-tíz nap ba a Pe king, Shang-
hai, Xi'an, avagy Nagy Fal, mo dern Kí na,
agyag had se reg há rom szö get pró bál ják be -
zsú fol ni. Kí na ese tén azon ban a na gyobb
pötty a tér ké pen nem je lent több lát vá -
nyos sá got. Egé szen ke vés utánaolvasással
le het gyöngy sze me ket ta lál ni, sõt csi szo -
lat lan gyé mán to kat, ho va to vább kül szí ni
brilliánsbányákat. Egy elõ re csak a med dõ -
há nyó ig ju tot tunk, hogy csat la koz zunk a
csa pat hoz, ame lyet egy töb bé-ke vés be
ama tõr ügy nök szer ve zett. A srác ma ga is
me zít lá bas an gol ta nár ként kezd te, de ki -
hasz nál ta a le he tõ sé get, és meg ta nult kí na -
i ul, majd a ta ní tás mel lett el kez dett an gol -
ta ná ro kat ki szer vez ni kí nai is ko lák nak.

A hostelben, ahol ös  sze jött a tár sa ság,
ki csit fur csán érez tük ma gun kat. A csa pat
min den tag ja an gol anya nyel vû volt, és jó -
val fi a ta labb, mint mi. Ta lán nem meg le põ,
hogy egyi kük sem ta nár ként vég zett. Leg -
töb ben egye ne sen az is ko la pad ból jöt tek
ka land vágy ból, vagy azért, mert a má sik
le he tõ ség a ham bur ger sü tés lett vol na. Azt
hi szem, ahogy mi se, õk se vol tak tel je sen
biz to sak ab ban, hogy mi mi ért is va gyunk
ott. Volt, aki ké sõbb el is árul ta, hogy na -
gyon ked ves nek ta lál ta, ahogy oda csa pód -
tunk hoz zá juk. Leg alább is az el sõ na pon,
mert ké sõbb a kö zös sor sunk egy hét
gyors tal pa ló volt, amely nek a vé gén min -
den ki ka pott egy szin te va ló di ok le ve let
ar ról, hogy ma ga san kva li fi kált nyelv ta -
nár rá vál tunk. Az ok le vél át vé tel ének pil -
la na tá ban va ló szí nû leg há rom ge ne rá ci ó -
nyi pe da gó gus fel me nõm ri adt fel álmá -
ból. Be le ért ve az el huny ta kat is.

Hát így let tünk an gol ta ná rok. Made in
China.

Körmöczi ÁronA kínai szuperexpressz
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„Ne kor hold a ka to ná kat. 
Õk, ki ket ha lál ra szán tak,
hadd kap ják meg, mit kí ván nak.
Hadd igya nak, s csó kol ja nak,
hol nap ta lán meg is hal nak.”

Egész sé ges élet ere jük, if júi élet kedv ük,
amely nagy ban se gí tett ne kik a meg erõl te -
tõ szol gá lat, a szi go rú fe gye lem el vi se lé sé -
ben, a szol gá la ton kí vül va ló ság gal túl -
áradt ben nük, és fe led tet te a fi a tal le gé -
nyek kel a tõ lük nem is olyan mes  sze dú ló
há bo rút. A had vi sel tek em lé ke ze té ben
kezd te el ho má lyo sí ta ni a fron ton szer zett
ke gyet len él mé nye ket, az újon cok kal fe -
led tet te, mi vár rá juk. Azt ugyan egy pil la -
nat ra sem ve szí tet ték szem elõl, hogy né -
met ka to nák – zsold könyv ük bo rí tó ján is
ott volt a né met ka to na vi sel ke dé sé nek tíz -
pa ran cso la ta –, de va sár na pi ki me nõ i ken
mit sem kü lön böz tek a ha son ló élet ko rú,
szin tén az éle tet él vez ni és meg is mer ni
aka ró mai fi a ta lok tól.

A sport – kü lö nö sen az at lé ti ka, az ököl -
ví vás, a lab da rú gás – ki emelt sze re pet ját -
szott a Waffen-SS-nél, nem csak a ki kép zés
ke re té ben, ha nem a sza bad idõ el töl té sé ben
is. Ezen kí vül még a hon véd ség gel va ló
kap cso la tok ápo lá sá ra is jó le he tõ sé get kí -
nált a sport ver se nyek ren de zé se (bár Ba já -
ról saj nos nem ren del ke zünk ilyen ren dez -
vé nyek rõl ké szült fény ké pek kel). A kö vet -
ke zõ kis tör té net a sport nak e mind há rom
as pek tu sát szem lél te ti.

Az el zá szi ak már öreg ka to nák vol tak,
töb ben kö zü lük már al tisz ti ran got is el ér -
tek a fran cia had se reg ben, a rá di ós ki kép -
zés mel lett még is vé gig kel lett csi nál ni uk
az újon cok sport ki kép zé sét is, hogy „be -
rozs dá so dott tag ja ik fel fris sül je nek”, visz -
 sza áll jon gyor sa sá guk, rob ba né kony sá -
guk. Eh hez egy sport já ték volt a sport ki -
kép zést ve ze tõ if jú had nagy ked ven ce.
Kör be áll tak pá ro sá val, az egyik ne ki ira -
mo dott, a má sik utá na, s ha utol ér te az elöl
fu tót, jól hát ba vág ta, ek kor meg for dul tak,
s az kezd te ül döz ni emezt. S ha en nek si -
ke rült hát ba vá gás nél kül egy má sik pár elé
be ér kez nie, ak kor sze re pét a pár hát só tag -
ja vet te át. Az if jú had nagy, spor tos fic kó,
nagy él ve zet tel ját szot ta min dig az ül dö -
zõt, s rend sze rint ak ko rá kat vá gott az elõt -
te fu tó há tá ra, hogy an nak a lé leg ze te is el -
állt. Az egyik el zá szi nak – egy ko ri fran cia
õr mes ter – ez nem iga zán tet szett. „Elém
állj!” – ki ál tot ta oda egy szer a had nagy
elõtt ro ha nó baj társ nak, át vé ve így an nak
he lyét. Né hány ug rás után ka pott is a há tá -
ra egy ha tal ma sat. Ek kor azon ban meg for -
dul tak, s most a had nagy fu tott az „öreg”
el zá szi elõl. Úgy lát szott, kön  nyen egér -
utat is nyer, de az el zá szi rá gyor sí tott, utol -
ér te, s úgy hát ba vág ta a had na gyot, hogy
az hos  szá ban el te rült a föl dön, s idõ be tel -
lett, mi re a le gé nyek har sány ne ve té se kö -
ze pet te fel tá pász ko dott on nan. De sport -
sze rû volt, s foly ta tó dott a já ték. El is me rõ -
en szólt az el zá szi hoz: „Em ber, ma ga az -

tán tud fut ni! Jö võ va sár nap fel tét le nül ki
kell áll nia, ami kor a hon vé dek kel fo gunk
meg mér kõz ni!”

De mely sport ágat ûz het tek vol na na -
gyobb szen ve dél  lyel egy lo vas had osz tály -
nál, mint a ló spor tot? No ha a hír adó-zász ló -
alj gé pe sí tett volt, azok az iga zi lo vas tisz tek
pe dig, akik a ló sport ban, el sõ sor ban a díj ug -
ra tás ban még a bé ke évek ben nem zet kö zi
el is mert sé get sze rez tek ma guk nak (a
Fegelein-fivérek, Temme, Schönfeldt, von
Zastrow stb.), nem vá ro sunk ban ál lo má so -
zó szol gá la ti he lye ket lát tak el, azért Ba já ra
is ke rül tek ki vá ló lo va sok. 

A had osz tály törzs jú ni us ele jén ren de zett
lo vag ló ver senyt „ha zai pá lyán”, Ba ján, me -
lyen a hely ben ál lo má so zó lo vas tisz tek
mér ték ös  sze tu dá su kat. El sõ he lye zett
Hans Diergarten SS-al ez re des (Obersturm-
bannführer), a had osz tály el sõ (had mû ve le -
ti) ve zér ka ri tiszt je lett, aki hi ba pont nél kül
és pon to san a meg sza bott mi ni mum idõ alatt
lo va gol ta vé gig az aka dály pá lyát. Má so dik
Gert Grau SS-fõ had nagy (Obersturm-
führer) lett, 1 má sod perc cel ma rad va el
Diergarten mö gött. E lo vag ló ver seny rõl
szá mos fény kép ma radt fenn.

A 17-19 éves fi a ta lok azon ban ugyan -
olyan ok vol tak ak ko ri ban is, mint ma – az
if jú ka to nák szá má ra az iga zi fel sza ba dult
ki kap cso ló dást ter mé sze te sen a szó ra ko -
zás, a ze ne, a tánc je len tet te. No és a lá -
nyok. A ka to nai ve ze tés tá mo gat ta a ba rá ti
kap cso la tok ki ala kí tá sát, ápo lá sát a he lyi
és kör nyék be li la kos ság gal, s ezek nem -
csak egyé ni szin ten zaj lot tak, ha nem szer -
ve zett ke re tek kö zött is: bú csúk, fa lu si ün -
nep sé gek tes tü le ti leg tör té nõ lá to ga tá sa
for má já ban. A he lyi ol dal ról a ma gyar or -
szá gi né pi né me tek szö vet sé ge, a Volks-
bund volt a szer ve zõ. Ez nem je len ti ugyan
azt, hogy a kap cso la tok lé te sí té se csak a
he lyi né met ség re kor lá to zó dott vol na, õk
azon ban ér te lem sze rû en ki emelt sze rep hez
ju tot tak eb ben, azért is, mint hogy a had -
osz tály szá mos ka to ná ja, s a fris sen be vo -
nult újon cok je len tõs ré sze e sváb fal vak -
ból szár ma zott. 

Ezek a ta lál ko zá sok a fi a tal ka to nák szá -
má ra éle tük ma ra dan dó, má ig meg ha tá ro -
zó él mé nyét je len tet ték. Szá mol ja nak be
ró luk ezért õk ma guk!

Heinz Golinski a törzs szál lás-pa rancs -
nok ság ról Vas kút ra em lék szik: „Pün kösd
ide jén a vas kú ti bú csú ba kap tunk meg hí -
vást. Schütte had nagy (Untersturmführer),

Német lovasság Baján, 1944
III. rész: A katona szabadnapjai

Gert Grau fôhadnagy, a lovaglóverseny 2. helyzettje
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aki a tisz ti is ko lá ból fris sen ér kez ve nem -
rég vet te át a mo tor ke rék pá ros-sza kaszt,
meg bí zást ka pott, hogy ve zes se kül dött sé -
gün ket. ,Sor ban és rend ben' vo nul tunk ki, a
temp lom té ren hi va ta lo san fo gad tak ben -
nün ket, be szé dek kel, s min den, ami hoz zá -
tar to zik, majd ma gán há zak hoz kap tunk
meg hí vá so kat. En gem és egy baj tár sa mat
egy ked ves, pá rat la nul szí vé lyes csa lád
ven dé gelt meg. A há zi gaz da két rend kí vül
csi nos lá nya va ló ság gal ké nyez te tett ben -
nün ket. Mint ki de rült, mind ket tõ jük fér je a
mi had osz tá lyunk ban szol gált. Mi u tán et -
tünk és it tunk, a há zi gaz da fel szó lí tot ta a
me nyecs ké ket, hogy vi gye nek el ben nün ket
a tánc ba. Had osz tá lyunk trom bi ta ze ne ka -
ra több ze ne kart ala kí tott ki, szét osz lot tak
a kü lön bö zõ ven dég lõk re, õk ad ták a talp -
alá va lót.

Elõ zõ leg ter mé sze te sen meg kap tuk az
el iga zí tást, mi kor in du lunk vis  sza Ba já ra
(amit mi per sze túl ko ra i nak tar tot tunk). A
de rék Schütte had nagy nak azon ban fe jé be
száll tak a jó vas kú ti bo rok, így az tán in du -
lá sunk el hú zó dott. Ne künk, fi a tal ka to nák -
nak cso dá la tos, fe lejt he tet len él mény volt
ez a va sár nap. Ven dég lá tó ink ké sõbb is
még rend sze re sen meg lá to gat tak ben nün -
ket a pol gá ri is ko lá ban le võ szál lá sun kon,
s so ha nem jöt tek üres kéz zel. Va jon mi lett
ezek bõl a sze re tet re mél tó em be rek bõl?”

A jó vá gá sú né met ka to nák két ség kí vül
igen ka pó sak és si ke re sek vol tak a lá nyok
kö ré ben – hát még ha re pü lõ gé pen ér kez tek
lá to ga tó ba! Ilyen is meg esett. A vas kú ti szü -
le té sû, 1942 óta az SS-lo vas ság nál szol gá ló
Josef Pentz õr ve ze tõ (Sturmmann) egy al ka -
lom mal a had osz tály Gó lyá já val ér ke zett
Vas kút ra, s lá to gat ta meg a lányt, aki nek ud -
va rolt. A ha tá son ter mé sze te sen mit sem
ron tott, hogy ma gá val vit te ez red pa rancs no -
kát is, aki mel lett tisz ti szol ga volt.

Ludwig Mückl sza kasz ve ze tõ (Unter-
scharführer) a táv be szé lõk tõl Regõcén és
Csátalján szer zett ha son ló él mé nye ket, kü -
lö nö sen szí ve sen em lék szik az utób bi köz -
ség re: „Ahogy egy szer egy te rep gya kor lat -
ról tar tot tunk ha za fe lé – Uhl had nagy elõ -
re ment az õr mes ter rel, én ve zet tem ha za a
sza kaszt, amely a ko csi úton har sá nyan
éne kel ve me ne telt, én pe dig a jár dán kí sér -
tem õket – egy csi nos fi a tal lány jött oda
hoz zám bi cik lin, s il le del me sen kö szön ve
meg szó lí tott. El mond ta, hogy a csátaljai
fa lu kö zös ség küld te, hogy meg hív ja szá za -
dun kat a fa lu bú csú já ba, en gem pe dig az õ
csa lád ja sze ret ne ven dé gül lát ni.

A rá kö vet ke zõ va sár nap az egész szá zad
te her au tó ra szállt, és Csátaljára men tünk.
Pa rancs no kunk még a fa lu elõtt le szál lí tott
ben nün ket, hogy er köl csi pré di ká ci ót tart -

son. Min den ki úgy vi sel ked jék, ne hogy a
né met Wehrmacht te kin té lye csor bát szen -
ved jen, s így to vább. Hát, ez az tán nem
lesz egy sze rû egy olyan fa lu ban, ahol a
szõ lõ a föl de ken te rem, mint a ga bo na,
gon dol tam, amint ének szó val me ne tel tünk
be a fa lu ba. Köl ni gye rek ként, a Raj ná tól
és a Moseltól én csak azt tud tam, hogy a
szõ lõ me re dek hegy ol da la kon te rem; ilyet,
mint itt, még nem lát tam. A fõ té ren át te -
kint he tet len em ber tö meg várt ben nün ket,
zász lók kal, ze ne kar ral, pol gár mes te ri üd -
vöz lõ be széd del. Min den ki egy ka to nát
akart meg hív ni ma gá hoz, hogy há zá ban
meg ven dé gel je. Sze mem mel azt a lányt ke -
res tem, aki Ba ján meg hí vott, s ép pen meg
is pil lan tot tam, ami kor egy elõ ke lõ idõs úr
lé pett oda hoz zánk – ol dalt áll tunk né há -
nyan al tisz tek –, s ka lap ját le vé ve be mu tat -
ko zott, és meg hí vott ma gá hoz. Pró bál tam
úgy ten ni, mint ha nem en gem szó lí tott vol -
na meg, de a töb bi ek tol tak, hogy csak
men jek. Ahogy kö vet tem az idõs urat, az
járt az eszem ben, hogy na, most egy ko ros
há zas pár hoz ke rülsz, s fog lal koz hatsz ve lük
egész nap, szép kis ki lá tá sok. A ház ban
öreg anyó ka fo ga dott, le húz ta a csiz má mat,
nem tud tam el há rí ta ni, az pe dig, hogy Raj -
na-men ti va gyok, a lé te zõ leg na gyobb cso -
da volt szá má ra. Pa pu csot adott és be ve ze -
tett a tisz ta szo bá ba, ahol – két fi a tal lány
ült, lé leg zet el ál lí tó an szé pek.

A fe je del mi ebéd után a lá nyok meg hív -
tak a tánc ba. Meg il le tõd ve vá la szol tam,
hogy ret te ne te sen saj ná lom, de nem tu dok
tán col ni, hon nan is tud hat nék, há bo rú
van, a Bi ro da lom ban nin cse nek tánc ren -
dez vé nyek, sem tánc is ko lák, én pe dig két
évet töl töt tem az orosz fron ton. De csak

ne vet tek, hogy majd meg ta ní ta nak, így
jobb ról és bal ról két gyö nyö rû lány kar ján
in dul tam a fa lu ba.”

A bi ro dal mi né me tek re nagy ha tást gya -
ko rolt az itt meg ta pasz talt jó mód, az élel -
mi szer bõ ség, amely szá muk ra a há bo rú 5.
évé ben szin te va ló sze rût len do log nak tûnt.
A hír adó szá za dok több ször szer vez tek is
gép ko csi val be szer zõ uta kat a fal vak ba
élel mi szer adag ja ik fel ja ví tá sa cél já ból, a
pa rasz tok pe dig min dent szí ve sen ad tak.

A rá di ós Hans-Otto Wachter Nemesnád-
udvaron, 1944. jú li us 2-án szer zett élet re
szó ló él mé nye ket, me lye ket vers be szed ve
örö kí tett meg: „Szá za dunk egy szer Nemes-
nádudvaron bú csú ban járt. / Sok fi a tal le -
gény itt sze rez te éle te el sõ má mo rát.  / De

A zenekar tánczenére hangol. Richard Scheinost klarinéton, Heinz Perschnigg har-
monikán, a pozsonyi Rudi Treskon hegedûn

Családoknál
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Schmidt fõ törzs mit sem bán ta ezt, / Õt már
elõbb el nyom ta a szesz. / Fe led tet ték ve lünk,
ze ne és tánc, / Hogy há bo rú ban áll a vi lág. /
20.00 óra kor in dul tunk vol na ha za, / így ter -
vez te szá za dunk Wilhelm fõ had na gya. / De õ
ma ga sem volt pon to san ott, / A szá zad tól
nem kért ezért bo csá na tot. / 22.00 óra kor in -
dul tak meg a ko csik ha za Ba já nak, / s jó val
éj fél után dõl tek a ba kák az ágy nak. / Más -
nap kör let ta ka rí tás – alig ha vé let len / Majd
gyü le ke zõ a gya kor ló té ren. / Az ör dög bújt
sza kasz pa rancs no kunk ba, / Nagy me leg
volt, hát fü rösz tött iz zadt sá gunk ba, / Nem
cso da, még ma is em lék szünk e na pok ra.”

A 18. élet év ét a kö vet ke zõ hé ten be töl tõ
Wachter itt hal lott elõ ször ci gány ze nét, itt
rú gott be, de itt tán colt is éle té ben elõ ször,
mert a szol gá lat ve ze tõ õr mes ter – aki min -
dig és min den hol a „szá zad any ja”, mu lat -
sá go kon pe dig gar de dám ja volt – ar ra is
gon dot vi selt, hogy a gyen géb bik nem mel

va ló kap cso lat te rem tést ne hogy meg rö vi -
dít se a pin ce sor ral tör té nõ is mer ke dés.

Ám bár Wachter ar ra is vis  sza em lék szik,
hogy csak ke vés „tánc ba kí sé rés bõl” fej lõ -
dött ki tar tó sabb „gyen géd kap cso lat”, eh -
hez túl ke vés idõ és al ka lom nyí lott ezek -
ben a szol gá lat tal ki töl tött he tek ben. S még
ke ve sebb ilyen kap cso lat ból ala kult ki e
rö vid idõ alatt sze rel mes ös  sze bo ru lás –
egész egy sze rû en ab ban a vi lág ban nem
ilyen ne ve lé sük volt nem csak a lá nyok nak,
de az if jú né met ka to nák nak sem.

Akad tak azért, per sze, dör zsöl tebb „öreg
ba kák” és „ki ka pós me nyecs kék”, aki ket
kön  nyû volt tánc ba vin ni. A jú li us 2-i
nemesnáduvari ki rán du lást az el zá szi
Charles Ruckey is fel je gyez te gon do san
ve ze tett ap rócs ka nap ló já ba, pre cí zen
meg örö kít ve a ven dég lá tót is: „Nemesnád-
udvar bei Josef Halbländer, Haus 331.” A
be jegy zés az tán kis sé rej té lye sen foly ta tó -

dik, s fran cia nyel ven, ho lott egyéb ként
anya nyel vén, né me tül ve zet te nap ló ját:
„bú csú, mun ka a szal má ban”.

A fi a tal újon cok több sé gé nek azon ban
sem mi ilyes mi nem ada tott meg. Meg hal -
tak, mi e lõtt él tek vol na. En nek tra gi ku mát
bár mi nél job ban szem lél te ti a kö vet ke zõ kis
tör té net: „Egyi künk, va la hon nan Észak-Né -
met or szág ból jött, kor rekt volt és meg fon -
tolt, ki mért volt min den gon do la ta és sza va,
egy szó val nem mon dott sem töb bet, sem ke -
ve seb bet, mint amen  nyit kel lett. Tü dõ lö vést
ka pott, le ve gõ bu bo ré kok kal te li vért kö pött,
mint egy szö kõ kút, több volt ben ne a bu bo -
rék, mint a vér. Jól le he tett lát ni a tisz ta, kék
ég elõtt. Tud ta, há nya dán áll, s így szólt:
,Öre gem, pe dig men  nyi re sze ret tem vol na
egy szer nõ vel len ni.' Majd hör gött még ki -
csit, de már nem so ká ig.”

Foly tat juk
Pencz Ru dolf

Menekülés a középszer elôl
(Férfit látok álmaidban. A Rábl Színpad bemutatója, 2014. november 27.)

Egyet elöl já ró ban le kell szö gez ni: a
Fér fit lá tok ál ma id ban (You Will Meet A
Tall Stranger) nem tar to zik Woody Allen
leg na gyobb si ke rû és leg ki emel ke dõbb al -
ko tá sai kö zé. Igaz, eb ben a 2010-ben ké -
szült film ben olyan sztá rok sze re pel tek,
mint Sir Anthony Hopkins, Josh Brolin,
Naomi Watts vagy ép pen Antonio Ban-
deras, s az õ ka rak te res já té kuk né mi leg fe -
led tet te az egyéb ként cse kély mon da ni va -
lót. Azt vi szont a film mel nem ép pen csín -
ján bá nó kri ti ku sok egy ré sze is meg em lí -
tet te, hogy olyan, mint ha szín pad ra ké szült
vol na: arány lag ke vés a sze rep lõ je és hely -
szí ne, a sze rep lõk kö zöt ti kap cso la tok és
konf lik tu sok szá lai pedig szo ro san ös  sze -
fo nód nak egy más sal. Így az tán egy ál ta lán
nem ör dög tõl va ló a gon do lat, hogy a mû
szín pad ra ke rül hes sen; nagy kér dés per -
sze, hogy a fent em lí tett kor sza kos mû vé -
szek nél kül ké pes lesz-e a tör té net a né zõk
szó ra koz ta tá sá ra és ta nul sá gok le vo ná sá ra.

A „szín pad” ki fe je zés per sze eb ben az
eset ben nem szó sze rint ér ten dõ, hi szen az
elõ adást a Szent Lász ló ÁMK Tóth-Pál Zol -
tán dísz ter mé ben tar tot ták, amely tel jes hosz -
 szá ban já ték tér ré ala kul át. Ez egy szer re je -
lent elõnyt és hát rányt is. Elõny azért, mert –
a fil men ter mé sze tes – gya ko ri hely szín vál -
tá so kat nem kell a dísz le tek ál lan dó to lo ga -
tá sá val/for ga tá sá val ér zé kel tet ni, ami sok
elõ adás len dü le tét ké pes meg tör ni. (Öt le te -
sen ol dot ták meg az egyes hely szí nek áb rá -

zo lá sát, ame lye ket gyak ran egy-egy jel leg -
ze tes bú tor da rab – író asz tal, ka na pé, fes tõ -
áll vány, hit ve si ágy – tesz ka rak te res sé.)
Hát rány vi szont azért, mert egyes je le ne tek
a né zõ ak tu á lis he lyé tõl tá vol vagy rossz
szög ben tör tén nek, és így nem min den di a -
ló gust le het elég tisz tán ér te ni. A film bé li
hely szín egyéb ként Lon don, en nek meg je le -
ní té sé re lát ha tó an nem tö re ked tek, de kü lö -
nö sebb je len tõ sé ge a tör té net szem pont já ból
nincs is, a szto ri nyu ga ti kul túr kör ben tu laj -
don kép pen akár hol ját szód hat na.

A da rab min den sze rep lõ je (kö zép pont -
já ban egy csa lád két ge ne rá ci ó ja) me ne kül -
ni pró bál na üres nek ér zett éle té bõl: az egyi -
kük, Alfie (Dely Gé za) nem haj lan dó tu do -
mást ven ni az öre ge dés rõl, és fe le sé gét el -
hagy va egy egy ko ri callgirl ol da lán ke re si
a bol dog sá got – hos  szú tá von per sze hi á ba.
Fe le sé ge, Helena (Schoblocher An na) egy
szél há mos jós nõ bûv kö ré be ke rül ve tá vo -
lo dik el egy re job ban a va ló ság tól, míg lá -
nyuk, Sally (Kiss Ber na dett) gyer me ket
nem aka ró fér jé tõl el hi de gül ve ar ról ál mo -
dik, hogy fõ nö ke kar ja i ban le het bol do -
gabb, s ta lán nagy ál mát, egy önál ló ga lé ria
meg nyi tá sát is meg va ló sít hatja. Per sze ne -
ki sem si ke rül, mert a szív tip ró fõ nök csak
ki hasz nál ja ra jon gá sát. Az õ mun ka nél kü li
or vos fér je, Roy (Bócsa Ró bert) pe dig írói
kar ri er rõl ál mo dik, csak ép pen a hoz zá
szük sé ges iga zi te het ség és ki tar tás nél kül,
rá adá sul egy idõ után a csá bí tó szom széd

lány ban ta lál ja meg a mú zsá ját. Így az tán
sen ki sem elé ge dett, de a vé gén sem lesz
az, mert a sze rep lõk ki tö ré si kí sér le tei vagy
ku dar cot val la nak, vagy át me ne ti si ker él -
mé nyek után sok kal na gyobb bu kás elõ ér -
zet ét hor doz zák ma guk ban.

A szín pa di vál to zat így nem is tart ja fon -
tos nak a klas  szi kus víg já té ki kon ven ci ót;
mert ka ca gunk bár egyes sze rep lõk gesz tu -
sa in és a hely zet ko mi kum ad ta le he tõ sé ge -
ken, ne ve té sünk még is ke ser nyés: a jók
(ha be szél he tünk itt egy ál ta lán ilye nek rõl)
nem nye rik el ju tal mu kat, és a má sok ér zé -
se it, hi szé keny sé gét, sze rel mét ki hasz ná -
lók nem bûn hõd nek meg, sõt iga zá ból ne -
vet sé ges sé sem vál nak. (Ele ve nincs te le a
szö veg szi por ká zó hu mor bom bák kal, in -
kább a fi nom iró nia do mi nál ben ne.)

Sally csábító fônökével
(Kiss Bernadett és Csanádi László)
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Épp ezért per sze az elõ adás vé gén nincs
iga zi katarzisélmény sem, és még csak azt
sem mond hat juk, hogy a ma gunk szá má ra
va la mi na gyon bölcs, élet re szó ló ta nul sá -
got von hat nánk le, ha csak azt a köz he lyet
nem, hogy az élet rend kí vül igaz ság ta lan,
és kár a sor sunk (öre ge dé sünk, el szür kü lé -
sünk) elõl me ne kül ni, mert úgy is meg ta lál.

A fen ti ek alap ján a szín pa di adap tá ció
akár unal mas is le het ne, hi szen sem mi
rend kí vü li nem tör té nik, ám az egyes je le -
ne tek és né hány jól meg for mált sze rep lõ
ala kí tá sa él ve ze tes sé te szi a nagy já ból
más fél órás, fel vo ná sok ra nem ta golt elõ -
adást. Igaz, a nõi sze re pe ket ala kí tók kö -
zött sok kal több az em lé ke ze tes já ték, mint
a fér fi ol da lon; Bencze Ju dit szin te tün dö -
köl a kö zön sé ges, va la hol még is von zó,
sze xi Charmaine sze re pé ben, de a Sallyt
ala kí tó Kiss Ber na dett is olyan szen ve -
déllyel ját szik, hogy nem is na gyon ért jük,
da rab be li fér je mi ért áhí to zik a hoz zá ké -
pest tom pább vö rös ru hás lány ra. A ko mi -
kus fi gu rák kö zött ha tá ro zot tan tet szik
Schoblocher An na egy ügyû esetlenkedése,
de új pár ja, Jonathan fi gu rá ja (Ka sza Pé -
ter) is jól ki van ta lál va. Ta lán nem vé let -
len, hogy a ren de zõ ma gá ra osz tot ta az
öre ge dés elõl kró ni ku san me ne kü lõ Alfie
sze re pét, hi szen a ja va részt kö zép is ko lás
sze rep lõk szá má ra az egész prob lé ma ne -

he zen él he tõ át. (Per sze a sze rep lõ élet ko -
rá tól még Dely Gé za is elég mes  sze van,
de et tõl még szó ra koz ta tó.) A film ben
ugyan ak kor ta lán job ban érez he tõ, hogy
egy rend kí vül gaz dag em ber rõl van szó.
Nincs kön  nyû dol ga az ere de ti ben macsós
al ka tú fõ nö köt ala kí tó Csa ná di Lász ló nak
(Greg), aki nek per sze a szín pa don is sor ra
az ölé be hul la nak a nõk, de hogy a va gyo -
nán kí vül mi a sze mé lye va rá zsa, az rejt ve
ma rad. A sze rep lõk té ve dé se it oly kor hely -
re te võ, a ku sza szá la kat ös  sze kö tõ nar rá -
tor (Bán Zsu zsan na) szö ve ge nem min dig
ért he tõ tisz tán, és emi att a ben ne rej lõ iró -
nia egy ré sze el ve szik. Az ext rém ki né ze tû
jós nõ, Crystal (Se re gi Zsu zsan na) sze re pé -
ben ma rad tak még le he tõ sé gek, ám jó idõ -
ben idé zett, a já ték tér egyik fe lé tõl a má si -
kig el érõ, köz he lyes jós la tai így is mo solyt
fa kasz ta nak az ar cok ra.

Alig ha nem nem vé let le nül hang zik el
Ib sen ne ve a da rab so rán. A nor vég mes ter
da rab ja i nak gya ko ri sze rep lõi ha son ló kö -
zép sze rû fi gu rák, akik küsz köd nek éle tük -
kel, a va ló di ki tö rés hez, ele ve ir re á lis ál -
ma ik meg va ló sí tá sá hoz azon ban se ere jük,
se te het sé gük nincs. A vég sõ kig ki áb rán -
dult sze rep lõ ket itt is leg fel jebb ha mis il lú -
zi ók te szik bol dog gá, a va ló ság gal nem ké -
pe sek szem be néz ni. Si ke re csak a gát lás ta -
lan, má so kat ki hasz ná ló, majd fél re do bó

fi gu rák nak van, de õk nem is ke res nek töb -
bet mú ló él ve ze tek nél és pénz zel meg vá -
sá rol ha tó örö mök nél. Így az tán a tör té net -
nek nincs (nem is le het) meg nyug ta tó le zá -
rá sa; azon ban to vább gon do lás ra kész tet:
va jon mi tör tén het ez tán az egyes ala kok -
kal? A film szín pad ra ál lí tá sa bá tor, de si -
ke res vál lal ko zás volt, és ha son ló kí sér le -
te ket a jö võ ben is szí ve sen lát nánk a ba jai
szín pad okon.

Per sze tény, hogy nem ép pen meg köny -
 nyeb bül ve hagy juk el a „szín há zat” az elõ -
adás vé gez té vel, de ez nem a ját szók hi bá -
ja. Woody Allen lett olyan meg ke se re dett
szer zõ idõ sebb ko rá ra, hogy még já ték ból
sem rin gat ja il lú zi ók ba a „vé gén min den
jó ra for dul”-típusú for du la tok ra vá ró né zõ -
it. „Ez hát a sors, és nincs vég sem mi ben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal,
S meg nem kövûlnek élõ fi ai” – mond hat -
juk Vö rös mar ty után sza ba don, a da rab re -
mény te len sé gét lát va. Ha vi szont a szín pa -
don nem élet re szó ló ta nul sá go kat, a min -
den na pi gon dok fe le dé sét vár juk, ak kor jól
szó ra ko zunk az idén 10 éves Rábl Szín pad
be mu ta tó ján. És ta lán sa ját éle tün ket, szür -
ké nek lá tott hét köz nap ja in kat is más képp
szem lél jük, ha tud juk: mind ez sok kal ros -
 szabb is le het ne.

Dr. Mayer Já nos

Az idõ seb bek tõl szok tuk hal la ni: jó volt
„bé lás nak” len ni. A 60-as évek ben is az volt. 

Mi 1965 szep tem be ré ben gyü le kez tünk az
ódon fa lak kö zött; ki a vá ros ból, ki va la me -
lyik fa lu ból kö zel rõl, ki mes  szebb rõl jött. Az
a hír jár ta, hogy az I.b osz tály ma te ma ti ka ta -
go za tos lesz, de az en ge dély szep tem ber 1-
jé ig nem ér ke zett meg a gim ná zi um ak ko ri
igaz ga tó já hoz, dr. Lantosné Ka ta né ni hez. 

A pa ti nás fa lak kö zött ki tû nõ ta ná rok ol tot -
ták be lénk a tu dás sze re te tét, a tu do má nyo -
kat, egy más tisz te le tét, és fi gyel tek em be ri
tar tá sunk ra. Né há nyat név sze rint is em lí tek
kö zü lük. Simonyi ta nár úr az ókor tör té nel -
mét, kul tú rá ját ok tat ta, Ri gó Já nos az iro dal -
mat, nyel vé sze tet, Patocskai Klá ra né ni a
vegy ta ni is me re te ket, Sáfrán Lász ló a tör té -
nel met, He ge dûs ta nár úr a ma te ma ti kát,
Oláh és Révfy ta nár urak az ide gen nyel vet
ok tat ták, és még raj tuk kí vül is sok ki vá ló
em ber, ta nár vett  kö rül min ket. Osz tály fõ nö -
künk, dr. Me zei Lajosné volt (ma már ne -
künk is „Ma ri”, sõt „Ma ri sunk”), aki pá lya -

kez dõ ként kap ta meg az osz tályt, bi o ló gi á -
ban je les ke dett, és te szi ezt nap ja in kig is. Az
el sõ év nyi tónk egy hí ján 50 éve volt. 1969-
ben 31-en vé gez tünk.

45 éves érett sé gi ta lál ko zónk idén ok tó ber
11-én – egyik osz tály tár sunk jó vol tá ból – a
Du na Szál ló kü lön ter mé ben volt. El mond -
hat juk, sze ren csé sek va gyunk, hogy 60 éves
ko runk fe lett is még „egy ben van” az osz tály.
Ket ten nem jö het tek el a ta lál ko zó ra: Waitz
Ja ni több mint 30 éve tá vo zott az élõk so rá -
ból, Bánszky Pis tát 15 éve te met tük. Saj nos
osz tály fõ nö künk pár ja, La jos sem le he tett
már ve lünk – õt af fé le 32. osz tály tár sunk ként
tar tot tuk szá mon.

A „Ki vel mi tör tént?” kér dés re sok fé le szí -
nes vá lasz ér ke zett. Érett sé gi után – né hány
ki vé tel lel – szin te min den ki to vább ta nult.
Mér nök ként, or vos ként, ta nár ként, köz gaz -
dász ként, bo rász ként dol goz tuk le éle tün ket.
Helyt áll tunk, si ke re ket ér tünk el – so kan az
új rend szer ben vál lal ko zó ként is. Úgy érez -
zük, nem csak szak mánk ban, ha nem em ber -

ként is meg áll tuk a he lyün ket, és re mél jük,
hogy ez a jö võ ben is így lesz.

Szó ba ke rül tek uno ká ink is, akik re fél tõ
sze re tet tel te kin tünk. Õk már a jö võ épí tõi,
utó da ink utunk foly ta tá sá hoz. Szur ko lunk
ne kik, hogy õk is ilyen jó csa pa tot, kö zös sé -
get ta lál ja nak, mint ami lyen ben mi él tünk
gim ná zi u mi éve ink alatt.

Bo roz ga tás sal, be szél ge tés sel jó ked vû en,
sze re tet ben telt el a va cso ra utá ni néhány óra.
Sok em lék szó ba ke rült: a bul gá ri ai nya ra lás
a 3. osz tály el vég zé se után, az osz tály na pi
éle te stb. Jó le sett vis  sza em lé kez ni, ado máz -
ni. Éj fél után az zal bú csúz tunk egy más tól,
hogy re mél jük, 5 év múl va min den ki el jö het
a ta lál ko zó ra. Osz tály fõ nö künk tõl kap tuk az
aláb bi üze ne tet: „Vár ni kell, ha va la mi ké sik,
/ Tûr ni kell, ha va la mi rossz, / Sír ni kell, ha
szí vünk vér zik, / Re mél ni kell, ha biz tat a
sors. / Em lé ket õriz ni kell, ha szép, / Fe led ni
ak kor is kell, ha ne héz.” Kö szön jük a szer ve -
zést Bagóczki Csa nád nak és Nel li nek!

Dr. Kiss Zol tán („Mao”)

Újra együtt jókedvûen, szeretetben
45 éves érettségi találkozó a III. Béla Gimnáziumban
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Ün ne pek elõtt je lent meg Kabdebó Ta más
új köny ve. A té ma bib li ai gyö ke rû, va ló já ban
az evan gé li u mok tör té ne té nek foly ta tá sa. 

A szer zõ drá mai for mát, ke re tet vá lasz tott,
ami több szem pont ból is elõ nyös: egy részt a
drá ma cse lek mé nye min dig je len ide jû, va -
gyis a sze münk elõtt ját szód nak az ese mé -
nyek, köz vet le nül a sze rep lõk di a ló gu sá ból
bon ta ko zik az ki elõt tünk (nem nar rá tor al -
kal ma zá sá val), va gyis az ol va só (elõ adás
ese tén a né zõ) ré sze se le het a je le ne tek nek,
a hi te les ség és az „itt és most” ha tás erõ tel -
jes. Más részt a konf lik tus hely zet ad va van:
Jé zus ha lá la után az apos to lok mun ká ja, ige -
hir de té se is ve szé lyes, tár sa da lom el le nes te -
vé keny ség, akár a Mes te ré volt. 

Szá mom ra az el sõ ok a nyo mó sabb. A
tör té net ugyan Kr. u. 33-ban ját szó dik, de az
író már a cím után ha tá ro zott jel zést tesz ar -
ra, hogy ak tu a li tá sa van a cse lek mény nek:
„a tör té ne ti gú nya alatt a da rab mai mi vol ta
nem szo rul kü lön ma gya rá zat ra”. Ez a ket -
tõs ség (bib li ai idejûség és a mai tár sa da lom -
ra uta lás) mind vé gig jól érez he tõ. 

A bib li ai tör té net a Jé zus fel tá ma dá sa
utá ni 49. na pon foly ta tó dik, így pün kösd
ide jén kez dõ dik, és né hány hét alatt ját szó -
dik le. „A da rab tu laj don kép pe ni fõ hõ se
Jé zus, aki a szí nen so ha nem je le nik meg.”
– tud juk meg ma gá tól az író tól. A ta nít vá -
nyok ül döz te té se, fel adat tu da tuk je le nik
meg: a ha lá sza ton kí vül az „em ber ha lá sza -
té”. („Pecálni nem elég, em ber ha lá szok le -
gye tek!”) A ti zen egy apos tol ró mai ka to -

nák kal és a hely tar tó he lyet te sé vel va ló
küz del me, né gyük el fo ga tá sá nak és meg -
me ne kü lé sé nek tör té ne te bon ta ko zik ki a
drá má ban.

A mo dern vi lá gunk ra vo nat ko zó je len tés -
ré teg több lé pés ben erõ sö dik fel. A szer zõ
jel mez aján lá sa ként far mer ru ha és tor na ci põ
sze re pel, er re ve szik fel a tó gát, a tu ni kát. A
sze rep lõ lis tán is meg je lölt be cé zõ név ala kok
(Ja ni, To mi, Jaksi, Fü les (=Fü löp), Bar na)
so kat sej tet nek már a mo dern nyel ve zet rõl.
Ilyen ki fe je zé sek kel ta lál koz ha tunk: kukkol,
be ga zol, pecál, ha ve rom, tesóm, ban da, be -
re zel, pe re put  tya, be le ko tyog, sü ket du ma,
il lu zi o nis ta, húz zá tok el a csí kot, bor és ke -
nyér hókusz-pókusz stb. Bõ sé ge sen ta lá -
lunk a nyelv hasz ná la ton túl is uta lá so kat
ko runk tár sa dal má ra, min den nap ja ink ele -
me i re: ter ro ris ta, ge ril la, pa ci fis ta van dál;
dro gos ro kon; szürkehályog; (ná zá re ti)
szek ta. Lát ha tunk pél dát meg vesz te ge tés re,
ami kor az õr (Drago) nem akar ja Pé ter hez
en ged ni fe le sé gét, Sá rát, az egy kor só ola jat
tesz le mel lé, mi re a re ak ció: „Vár jál. Meg -
szom jaz tam. El me gyek a kút hoz. Ha nem
va gyok itt, nem lát ha tom, meg szeg ték-e a
pa ran csot vagy sem. Ugye?” Vagy Sa ul
szán dé ká nak ki fe je zõ dé se sa ját mun ká já nak
iga zo lá sá ra: „Egyiktek meg fog hal ni. Mert
ha nem, a Ta nács még két ked ni fog õszin te
buz gal mam ban.” Vagy ké sõb bi fe nye ge té se,
zsa ro lá sa: „Ta lán nem kell a bi tón vé gez ned.
Az öcséd még ti zen nyolc sincs, ugye?
Kapernaumban ta lán meny asszo nyod vár
rád. Öz vegy le gyen, mi e lõtt as  szony le het -
ne? Vagy Pé tert öl jük meg, eset leg Ta mást?
Eset leg mind an  nyi a to kat? Va la mi olyas mi -
ért, ami meg sem tör tént? Ta gadd meg, és el -
bo csá ta lak. Itt azon nyom ban sza bad le -
hetsz.” Az apos to lok sze rep kö re a ró ma i ak
sze mé ben így fo gal ma zó dik meg: „Tu dod,
mi nek hív nak ben nün ket? Az ál lam el len sé -
ge i nek. Ál lam el le nes cse lek mé nyek vég re -
haj tó i nak.” Ta lán a ki emelt pél dák is mu tat -
ják, hogy az író pár hu za mot von a bib li ai
tör té net el kép zelt foly ta tá sa és ko runk tár sa -
dal má nak jel lem zõ vo ná sai kö zött, mint ha
nem telt vol na el kö zel két ezer év, az em be -
ri kap cso la tok, bû ne ink, ön zé sünk, szá mí tá -
sunk – és per sze sze re te tünk, sze re tet vá -
gyunk, ös  sze tar tá sunk szin te vál to zat lan. Ha
le ves  szük a jel mezt (a tó gát), ép pen olyan
em be re ket ta lá lunk alat ta, mint ami lye nek
mi ma gunk va gyunk. Mond hat nám azt is,
hogy en nek a da rab nak a fõ sze rep lõ je az
Ember, gyar ló sá ga i val és eré nye i vel együtt. 

A drá ma mûnemén be lül a mû faj be ha tá -
ro lá sa nem egy sze rû. Ha az ere de ti arisz to -
te lé szi meg ha tá ro zás ból in du lunk ki, ak kor
a víg já ték ka te gó ri á ba il lõ, hi szen a szo mo -
rú, le han golt kez dés de rûs, re mény te li hely -
zet tel zá rul. Azon ban a ti pi kus víg já té ki ele -
mek hi á nyoz nak, a hu mor for rá sa leg fel -
jebb a két kor pár hu za má ban lel he tõ fel. A
fel is me rés akár a gúny ha tá rát is sú rol ja.

A cím (Nél kü le) há rom je len tés moz za na -
tot biz to san ma gá ba sû rít. Az egyik az apos -
to lok lel ké re, ér zés vi lág ára utal: a hi ány ki fe -
je zõ dé se. A má sik fel ada tuk új sze rû sé ge: Jé -
zus nél kül kell hir det ni ük ta na it. A har ma dik
je len tés a ró ma i ak ra, a hi tet le nek re, a zord
vi lág kép vi se lõ i nek élet mód já ra, ér ték rend -
jé re utal; el gon dol kod tat ben nün ket, hogy ér -
de mes-e így él ni: nél kü le, sze re tet nél kül, a
má sik em ber tisz te le te, meg be csü lé se nél kül.

Egy pün kösd ide jén ját szó dó da rab ka rá -
csony elõt ti meg je le né se nem tû nik ép pen
ak tu á lis nak. Leg fel jebb a Bib li á hoz va ló kö -
tõ dé se mi att gon dol tam el sõ pil lan tás ra idõ -
sze rû nek. Az tán rá jöt tem, hogy ez nem így
van, hi szen a tör té net le zá rá sa ar ra biz tat
mind an  nyi un kat, hogy so ha nem ké sõ há tat
for dí ta ni a go nosz nak, az ér zé ket len vi lág -
nak, és utat en ged ni õszin te ér zé se ink nek,
sze re te tünk nek. „Te pe dig for díts há tat – ne
ne künk, ha nem a vé reng zés nek –, és menj
bé ké vel. Kö vesd pél dá mat: hát ra arc!” Ka rá -
csony és az év for du ló ide jén mi le het ne en -
nél ak tu á li sabb? Hi szen ilyen kor me leg szik
fel iga zán a lel künk, ilyen kor mér le ge lünk,
te szünk fo ga dal ma kat, tû zünk ki ma gunk elé
cé lo kat. Eb ben min den ki nek se gít sé gé re le -
het Kabdebó Ta más új köny ve. (Kabdebó
Ta más: Nél kü le. Ba jai Hon pol gár Köny vek.
Ba ja, 2014. 40 ol dal. A könyv 1000 fo rin tos
áron az aláb bi cí men meg vá sá rol ha tó: Gá ti
Lászlóné, Ba ja Türr Ist ván u. 5.)

Nagy Eri ka

„Az idôk teljével megsokasodunk...”
Kabdebó Tamás Nélküle címû könyvérôl

MEGYEI ÉS ORSZÁGOS KITÜNTETÉSEK
A közelmúltban több bajai személyiség is
magas megyei és országos kitüntetésben
részesült: Dr. Hegedüs Tibor csillagász
„Bács-Kiskun Megyei Príma Díj” • Bán Máté
fuvolamûvész „Junior Príma Díj” (zene-
mûvészet kategória) • Kövesdi László ügy-
vezetô igazgató (Dorker Kft.) „Az Év Mezôgaz-
daságigép-kereskedôje” díjat vehette át. 
Mindegyiküknek szívbôl gratulálunk!

A Bajai Honpolgár szerkesztôsége
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A Ba jai Hon pol gár tar ta lom mu ta tó ja
25. évfolyam (2014)

1. szám (ja nu ár)

KOTHENCZ Ke le men: Ha lá sza ti örök ség a Du na

men tén (1-3.o.)

Vá ro si ki tün te té sek. Ba ja Vá ros Kép vi se lõ-tes tü let -

ének 2013. de cem ber 14-én tar tott ün ne pi ülé sén az

aláb bi ak kap tak ki tün te tõ cí met, il let ve ki tün te tõ dí -

jat (3.o.)

Ál la mi, il let ve me gyei ki tün te tést kap tak (3.o.)

A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány tá mo ga tói 2013-

ban (4.o.)

SZENTJÓBI-SZABÓ Ti bor: Papp La jos – egy bo ri

túl élõ – jegy ze te i bõl. A be szé lõ kéz irat (4-5.o.)

FÁTRAI Klá ra: Egy sors for dí tó vé let len kap csán (5-

6.o.)

CSERENKÓ Gá bor: Bá jos; Ta lál ko zá sok (6-7.o.)

KO VÁCS Zi ta: A Meg bé ké lés ká pol ná já nak nap ja

(7-8.o.)

Kö szö net nyil vá ní tás (7.o.)

JÁSZ Ani kó (ös  sze áll.): Je len tõ sebb ba jai év for du -

lók 2014-ben (9-10.o.)

SAR LÓS Ist ván: A pi ros lám pa ki gyul la dá sá ig.

Bor dély ház-ala pí tás Ba ján az el sõ vi lág há bo rú

után (10-12.o.)

KO VÁCS Zi ta: Szí nek a víz ben és a pa pí ron (12-

13.o.)

GYÖN GYÖ SI Já nos: Tam bu rás em lé ke im. 1. r.

(14-16.o.)

JÁSZ Ani kó (ös  sze áll.): A Ba jai Hon pol gár tar ta lom -

mu ta tó ja s2013. (16-19.o.)

KOCH Ró bert Ákos - JALOVECZKI Gá bor: Kõ

Pál: III. Bé la (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a ve té si

var jú (19-20.o.)

2. szám (feb ru ár)

REINER Ri ta: Du nán in nen, Du nán túl. Pé csi és ba -

jai folt var rók kö zös ki ál lí tá sa (1-2.o.)

JÁRAI Zol tán: Itt él ve lünk. Sze mé lyes em lé ke im

Me zei La jos ról (2-3.o.)

GATTI Be á ta: Gon do la tok a bu ko vi nai szé kely

örök ség rõl (3-4.o.)

KO VÁCS Zi ta: Ba ra bás Már ton könyv tár gya i nak

ki ál lí tá sa. A ma gyar kul tú ra nap ján, 2014. ja nu ár 22-

én (4-5.o.)

KABDEBÓ Ta más: Ister él tes se. Haklik Nor bert:

Egy Du na-re gény ana tó mi á ja [könyv is m.] (6.o.)

B. L. [BÁ LINT Lász ló]: Kabdebó Ta más 80 éves. A

szü lõ föld, Bács ka von zá sá ban (6-8.o.)

MAYER Já nos: Be dek ker re gény for má ban. Könyv -

is mer te tés (8-10.o.)

KO VÁCS Zi ta: Kabdebó Ta más: Ró ma ír szem mel

[könyv is mer te tés] (10.o.)

DÁ NI EL Jó zsef: Szi lárd Leó 1898-1964. Az atom -

ener gia fel sza ba dí tá sá nak nagy út tö rõ je (11-14.o.)

FÁTRAI Klá ra: A ta ní tó kép zés kez de te Ba ján

(14-15.o.)

SAR LÓS Ist ván: Egy meg ké sett szü le tés na pi üd vöz -

let. Ba ja vá ros kö szön ti Fe renc Fer di nánd trón örö -

köst 50. szü le tés nap ja al kal má ból (15-16.o.)

GYÖN GYÖ SI Já nos: Tam bu rás em lé ke im. 2. r.

(17-19.o.)

LÕRINCZ Ger gely: Jánosbám a mennyek or szá -

gá ban (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a

szén ci ne ge (20.o.)

3. szám (már ci us)

MAJORCSICSNÉ UJJADY Krisz ti na: „Víz-Jel”

Ba ján. Egy meg va ló sult álom (1-2.o.)

MAYER Já nos: Bú csú a fõ szer kesz tõ tõl. Bá lint

Lász ló 1933-2014 (3-4.o.)

GER GELY Fe renc: Üze net a Par nasz  szus ra (4.o.)

SZENTIVÁNYI Gá bor: Em lé ke zés Bá lint Lász ló ra

(5-6.o.)

FÁTRAI Klá ra: Így em lé ke zem Bá lint La ci ra (6.o.)

BERNSCHÜTZ Sán dor: Bú csú Bá lint Lász ló tól

(7.o.)

SIPOS Já nos: Bá lint Lász ló em lé ké re (7-8.o.)

DÁ NI EL Jó zsef: Ba ja, 1944. már ci us 19. (9-11.o.)

SAR LÓS Ist ván: Jó kai Mór, Ba ja vá ros 1893. évi

dísz pol gá ra (11-13.o.)

LOVRETITY Zol tán: Me zei La jos a Rotary Klub -

ban (13.o.)

FÁTRAI Klá ra: 55 éve fel sõ fo kon (14-15.o.)

LA KI Fe renc: A víz rõl dió héj ban (15-17.o.)

GYÖN GYÖ SI Já nos: Tam bu rás em lé ke im. 3. r.

(18-19.o.)

Meg je lent dr. Mándics Mi hály Csávolyi ur bá ri um

1772 cí mû köny ve (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a koc kás

sik ló (20.o.)

4. szám (áp ri lis)

BÁ LINT At ti la: Em lék sor ok Bá lint Lász ló Ta nár

Úr nak (1.o.)

PÉ TER Ár pád: Nek ro lóg Bá lint Lász ló ról, a ma -

gyar ta nár ról, az osz tály fõ nök rõl, a gim ná zi u mi igaz -

ga tó ról, a fõ szer kesz tõ rõl (2-3.o.)

RICHTER At ti la Sebastian: Em lé ke zés Bá lint Lász -

ló ra. Is mét Ba ján vol tunk … (4.o.)

KEVE Gá bor: Gyu la vá ri Jó zsef (1948-2014)

(4-6.o.)

HA MAR Pé ter: Az utol só elõt ti me se, amely szin tén

ros  szul vég zõ dik. In memoriam Csáth Gé za (6-8.o.)

SÁN DOR Bog lár ka: Zalavári Lász ló múlt ról, jö võ -

rõl és a vá ro si ol va sá si szo ká sok ról (9-10.o.)

FÁTRAI Klá ra: In teg rá ció a ba jai fõ is ko lák meg tar -

tá sá ért (11.o.)

Az Er dei Lász ló Ala pít vány ku ra tó ri u ma a Ba ja Vá -

ros Hír ne vé ért dí jat Bá lint Lász ló nak ítél te oda (11.o.)

SAR LÓS Ist ván: Az 1935. évi or szág gyû lé si vá lasz -

tás ba jai elõ ké szü le tei (12-13.o.)

MAYER Já nos: A sí ro kat még ke res ni kell. Könyv -

is mer te tés (13-14.o.)

JÁRAI Zol tán: Szindbád Ba ján járt. Rend ha gyó

könyv is mer te tés (14-15.o.)

ZALAVÁRI Lász ló: Te rem név adó a Kul túr pa lo tá -

ban (16.o.)

SZÕ KE György Ist ván: Egy fa lu si ta ní tó könyv tá ra

(Foly ta tás) (16-18.o.)

MAYER Já nos: Holt köl tõk élõ ben (Holt köl tõk tár -

sa sá ga. A Ba jai Fi a ta lok szín há zá nak elõ adá sa, Vá ro -

si Szín ház te rem, 2014. már ci us 17.) (18-19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a zöld

gyík (20.o.)

5. szám (má jus)

MAYER Já nos: Dó zsa György új tü kör ben. 1. r. A

tör té nel mi Dó zsa (1-4.o.)

DÁ NI EL Jó zsef: Is ko la év a há bo rú ár nyé ká ban. Het -

ven éve tör tént (5-6.o.)

SAR LÓS Ist ván: Kér vé nyek a ba jai zsi dó fo goly tá -

bor ból (7-8.o.)

ZALAVÁRI Lász ló: Aki min dent tud a ba jai lab da -

rú gás bõ 100 évé rõl. Már a Nép sport elõtt osz tá lyoz -

ta a fo cis ták tel je sít mé nyét (8-10.o.)

KARSAI Krisz ti na: Üd vöz lõ lap Isz tam bul ból [1. r.]

(10-11.o.)

SÁN DOR Bog lár ka: Eu ró pai ki sebb sé gek nyo má -

ban (11-13.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Da go nyá zó. Ba racs kai tör té -

ne tek, ba racs kai em be rek. Könyv aján ló (13.o.)

KOTHENCZ Ke le men: A ha gyo má nyok há ló ja Ha -

jó son [könyv is mer te tõ] (14-15.o.)

CSEH Bé la: Ko vács Zi ta még so kat meg elõ zõ, leg -

újabb köny ve [könyv is mer te tõ] (15-16.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Pá lyám em lé ke ze te. Könyv -

aján ló (16.o.)

KABDEBÓ Ta más (utó szó M. J. [MAYER Já nos]):

Meg ma gya rá zom a bi zo nyít vá nyom (16.o.)

MAYER Já nos: Ho gyan kell és ho gyan le het. A

Rábl Szín pad és Ze nei Kö zös ség új be mu ta tó ja Ka -

rin thy Fri gyes hu mo reszk je i bõl. 2014. áp ri lis 10.

(17-18.o.)

Ked ves Ol va só ink! [ké rés az adó 1%-ának fel aján lá -

sá ra] (18.o.)

FÁ BI ÁN Bor bá la: A Nepomuki Szent Já nos-szo bor -

ról. (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a pi pacs

(19-20.o.)

6. szám (jú ni us)

SÁN DOR Bog lár ka: Aki szõ lõ vel, bor ral fog lal ko -

zik, de rû seb ben lát ja a vi lá got. Dr. Sü me gi Jó zsef bo -

rász sze rint a Ha jós-Ba ja bor vi dék fo lya ma to san fej -

lõ dik (1-5.o.)

BÁ LINT Gá bor: In memoriam Gyu la vá ri Jós ka

(5.o.)
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DÁ NI EL Jó zsef: Tu do mány tör té ne tünk nek a Hold

ar cá ra jegy zett lap jai (6-8.o.)

MAYER Já nos: Dó zsa György új tü kör ben. 2. r. Az

em lé ke zet Dó zsá ja (8-12.o.)

SAR LÓS Ist ván: A szarajevó[!i] me rény let hi va ta los

ba jai vissz hang ja (12-13.o.)

PÉ TER Ár pád: Du bai an ziksz (13-15.o.)

HEGEDÜS Ti bor: Üze net a Koz mosz ból … avagy:

a csátaljai le let (15-17.o.)

MAROSVÁSÁRHELYINÉ GER GELY An na: Ki -

nyíl nak az egy so ros ok. A Weöres Sán dor év for du lós

iro dal mi pá lyá zat ér té ke lé se (17-18.o.)

KARSAI Krisz ti na: Ké pes lap ok Isz tam bul ból. 2. r.

(19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a

szongáriai cse lõ pók (20.o.)

7. szám (jú li us)

KO VÁCS Zi ta: 20 éve hunyt el Miskolczy Fe renc

fes tõ mû vész. Az év for du ló ra Ba ja vá ros a Ba goly vár

meg nyi tá sá val és a kul túr pa lo tá ban nyí ló ki ál lí tás sal

tisz te leg. Miskolczy Fe renc (1899-1994) em lé ke ze te

(1-2.o.)

ZALAVÁRI Lász ló: Nincs az or szág ban von zóbb

hely Ba já nál (3-5.o.)

DÁ NI EL Jó zsef: Het ven éve tör tént a Stauffenberg-

merénylet (6-8.o.)

MAYER Já nos: "A jó Is ten a ví vást és en gem egy -

más nak te rem tett". 90 éve szü le tett meg Ba ja má ig

egyet len olim pi ai arany ér me 1. r. (9-13.o.)

SAR LÓS Ist ván: A vi lág há bo rú el sõ ne ga tív mel lék -

ha tá sa. A ba jai köz úti szál lí tó ka pa ci tá sok „be vo nul -

ta tá sa” (13-14.o.)

JÁSZ BE RÉ NYI Ma tild: Da ni Bog lár ka ki ál lí tá sa

(14-16.o.)

FARÁDY Lász ló: Test vér ta lál ko zó kon az Ad Libi-

tum kó rus (16-17.o.)

GA LAM BOS Gá bor: Re pü lõ tér a Du na ár te ré ben.

Egy ku ta tás nap ló ja 2009-2011 (18-19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló - SCHNEIDER Vik tor: Vé den -

dõ véd te le nek: a se re gély (19-20.o.)

8. szám (au gusz tus)

MAYER Já nos: „A jó Is ten a ví vást és en gem egy -

más nak te rem tett”. 90 éve szü le tett meg Ba ja má ig

egyet len olim pi ai arany ér me 2. r. (1-5.o.)

FE KE TE J. Jó zsef: In memoriam Bor bély Já nos

(1933-2014). El ment a dél szláv iro da lom leg ter mé -

ke nyebb for dí tó ja, Ba ja vá ros re me té je (5-6.o.)

CSERENKÓ Gá bor: Egye dül (6.o.)

CSERENKÓ Gá bor: Ahogy be lé pett a füst sza gú

kocs má ba … (7.o.)

PUMP Gá bor: Egy per ce sek ké pek ben (7-9.o.)

ZALAVÁRI Lász ló: Éle tünk a tánc! Nem ver seny is -

tál ló: kö zös ség (10-12.o.)

TOMASKOVITY Sza bolcs: A katymári Latinovits

csa lád nyo má ban [1. r.] (12-16.o.)

MAYER Já nos (közrea.): Egy el sõ vi lág há bo rús sze -

rel mes le vél Ba já ról Fran cia or szág ba (17-18.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Szent tisz te let és né pi val lá sos -

ság a Vaj da ság ban. Könyv aján ló (18.o.)

SAR LÓS Ist ván: A Dé ri-kert meg szer zé sé rõl (18-

19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a le ven -

du la (20.o.)

9. szám (szep tem ber)

SAR LÓS Ist ván: Tan év kez dés a há bo rú ár nyé ká ban.

A pol gá ri is ko la ne héz sé gei 1914  (1-3.o.)

SZÁSZ Ist ván: Él jen a há bo rú! Ba ja 1939-ben.

Szub jek tív vis  sza em lé ke zés (3-5.o.)

KOSZ TO LÁ NYI Kár oly: 70 éves érett sé gi ta lál ko -

zó a III. Bé la Gim ná zi um ban (6.o.)

ZALAVÁRI Lász ló: Év ti ze dek a ko sár lab da kö ze lé -

ben. "Hal ha tat lan ná" vált egy ko ri já té ko sai mi att lett

mes ter edzõ (6-10.o)

KO VÁCS T. Sán dor: Tör té ne tek az „át kos” 1970-es

és 80-as évek bõl. Ka bát vá sár lás (10-11.o.)

TOMASKOVITY Sza bolcs: A katymári Latinovits

csa lád nyo má ban 2. r. (11-14.o.)

SÁN DOR Bog lár ka: Ak ko ra mû vész re, mint

Pavarotti volt, kö te les sé günk em lé kez ni. Gu lyás Dé -

nes ope ra éne kes sel mes ter kur zus ról, ze né rõl, tisz te -

let rõl, gaszt ro nó mi á ról (14-16.o.)

TÓTH Fe renc: Ba ja, Bács ka légiveszély! (17-18.o.)

PÉ TER Ár pád: Asz pi rin. Egy cso da gyógy szer fan -

tasz ti kus tör té ne te. Könyv is mer te tés (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a sá vos

szi ta kö tõ (20.o.)

10. szám (ok tó ber)

PENCZ Ru dolf: Né met lo vas ság Ba ján, 1944. 1. r. A

8. „Florian Geyer” SS-lo vas had osz tály be vo nu lá sa

Ma gyar or szág ra és Ba já ra (1-5.o.)

KO VÁCS T. Sán dor: Tör té ne tek az „át kos” 70-es és

80-as évek bõl.  Hi ány cik kek. 2. A csa var. (5.o.)

MAYER Já nos: Ba já tól Bra zí li á ig és to vább. Mencz-

er Ta más sal sport ri por ter ség rõl, fut ball-vi lág baj nok -

ság ról, ba ja i sá gá ról (6-8.o.)

SZAUTER Te ré zia: Kõ sze gi Henrikné (1937-2014)

em lé ke ze té re (9.o.)

Hely re iga zí tás a 2014. 9. szám 9. ol da lán lé võ kép -

alá írás hoz. (9.o.)

KOSZ TO LÁ NYI Kár oly: A mú ló évek tük ré ben

(10.o.)

Ba ja i ak ki tün te té se a Bács-Kis kun Me gyei Köz gyû -

lé sen (10.o.)

KARSAI Krisz ti na: Ké pes lap ok Isz tam bul ból. Min -

dent a szem nek, min dent a száj nak (11-12.o.)

SAR LÓS Ist ván: Egy ba jai cí mer ado mány-le vél.

130 éve ka pott ne me si cí met Natti Jó zsef fre gatt ka -

pi tány (12-13.o.)

SÁN DOR Bog lár ka: Me sé be ol tott tör té ne lem: Elis-

abeth a szín pa don (14-15.o.)

BÁ LINT Gá bor: Ál ta lá nos is ko lai osz tály ta lál ko zó

1959-1963 (15.o.)

KORHECZ PAPP Zsu zsan na: Mathias Hanisch

késõbarokk ván dor fes tõ ba jai ki ál lí tá sa elé (16-17.o.)

Vodica-Máriakönnye 2014. Zalavári Lász ló kép ri -

port ja (17.o.)

PÉ TER Ár pád: Egy men tõ or vos 50 éve. Könyv is -

mer te tés (pro- és epi ló gus sal) (18.o.)

Dr. Nebojszki Lász ló ki tün te té se (18.o.)

SÜ ME GI Jó zsef: Goe the és a bor (19.o.)

Hon pol gár-est a vá ro si könyv tár ban (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a fe ke te

na dály tõ (20.o.)

11. szám (no vem ber)

SAR LÓS Ist ván: Ha lot tak nap ja a há bo rú ár nyé ká -

ban. Tóth K. szü le i nek sír ja 100 év vel ez elõtt (1-2.o.)

MAYER Já nos: Egy né met kis vá ros nagy nap jai.

600 éve kez dõ dött a konstanzi zsi nat (2-6.o.)

SÁN DOR Bog lár ka: Tapintható-Láthatatlan: több

mint köz té ri al ko tás (7-9.o.)

KO VÁCS T. Sán dor: Tör té ne tek az „át kos” 70-es,

80-as évek bõl. 3. A pfandli és tár sai (9-10.o.)

PENCZ Ru dolf: Né met lo vas ság Ba ján, 1944. 2. r. A

szol gá lat az szol gá lat (10-13.o.)

MOL NÁR Ro zá lia: Üze net a múlt ból (13-14.o.)

BÁN Bé la: Egy ház és köz éle ti sze rep vál la lás

(14-15.o.)

KABDEBÓ Ta más: Ho gyan ke rült ma gyar zász ló a

Hold ra? Ér de kes sé gek egy emig ráns ma gyar író

könyv gyûj te mé nyé bõl és le ve les lá dá já ból (16-17.)

Pon to sí tás (17.o.)

GERGELYNÉ BÉ KEI Irén: Ta lál ko zá som Ádám

Ot tó val (18-19.o.)

Elõ fi ze té si fel hí vás (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a fe ke te

bo dza (19-20.o.)

12. szám (de cem ber)

MAYER Já nos: Meg úju lás a meg õr zés je gyé ben.

Mér le gen a 25 éves Ba jai Hon pol gár (1-3.o.)

NE MES Gá bor: Em lé ke zés a kez de tek re (4-5.o.)

LA KI Fe renc: Szü le tés na pom ra (vers) (5.o.)

Kö szö net nyil vá ní tás (5.o.)

ZALAVÁRI Lász ló: A já szol ra rá ve tül a ke reszt ár -

nyé ka. Ka rá cso nyi kör kér dés a ba jai ke resz tény fe le -

ke ze tek hez (6-7.o.)

Rö vid lá to ga tás (vers) (7.o.)

VANCSURA Pé ter: Ama tõr film a har min cas évek -

bõl (8.o.)

STRIEGL Ist ván (bev. M. J. [MAYER Já nos]): Kab-

debó Pé ter (1945-2014) em lé ké re. Kabdebó Pé ter, a

bú vár. Szub jek tív meg em lé ke zés (9.o.)

KABDEBÓ Ta más: Pé ter (vers) (9.o.)

SÁN DOR Bog lár ka: „Az adót nem el csal ni, ha nem

op ti ma li zál ni kell!” Pa lik Ve rá val vál lal ko zás ról, lo -

kál pat ri o tiz mus ról, ju bi le um ról (10-12.o.)

PENCZ Ru dolf: Né met lo vas ság Ba ján, 1944. [3. r.]

Köz be ve tett elõ szó (12-13.o.)

MAYER Ist ván: Ukrónia. Be ve ze tés egy al ter na tív

tör té nel mi no vel lá hoz; Oliphant (14-17.o.)

KO VÁCS T. Sán dor: Tör té ne tek az „át kos” 70-es,

80-as évek bõl. 4. A sze mély gép ko csi (17.o.)

SAR LÓS Ist ván: Erõ dí té si mun ká la tok a Du na-híd

vé del mé ben (18-19.o.)

Ban ga Sza bolcs (1978-2014) [gyász hír] (19.o.)

La punk tá mo ga tói 2014-ben (19.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a gyur -

gya lag (19-20.o.)
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Az 1968-ban ké szült víg já té kunk – A ve -
réb is ma dár – cí me sze rint más ma da rak
éle té hez, min den nap ja i hoz ha son ló jo go kat
ér de mel a ve réb fé lék (Passeridae) ed dig is -
mert ma gyar or szá gi rep re zen tán sa i ként a
há zi ve réb (Passer domesticus) és a me zei
ve réb (Passer montanus). A csa lád ha zai
kép vi se lõ i nek lis tá ja a 2014. jú ni us 13-án
Ba ja tér sé gé ben lá tott ber ki ve réb (Passer
hispaniolensis) költõpárral to vább gya ra po -
dott: a faj a meg ta lá lás sal a ha zai ma dár fa -
u na új don sá ga lett, és a fi gye lem most már
rá is ki ter jed het.

Ta más Ádám és Schneider Vik tor a Bács-
szõlõsön, Csikérián, Kun ba ján, Bács al má -
son, Ta ta há zán, Mátételkén, Bácsbokodon,
Bácsborsódon, Katymáron és Ma da ra son

2014. jú ni us 12-13-án má so dik al ka lom mal
meg ren de zett Road Show fe hér gó lya lát -
vány gyû rû zé se so rán – a bácsborsódi Ár pád
ve zér ut ca 3. szá mú in gat lan elõt ti gó lya fé -
szek fi ó ká i nak je lö lé se köz ben – egy hím
ber ki ve re bet vett ész re. A ve re bek rõl köz is -
mert, hogy gyak ran al bér lõi a gó lya la kok -
nak: szí ve sen ver nek ta nyát az évek so rán to -
vább épü lõ, egy re ma ga sab bá vá ló épít mé -
nyek ol da lá ban, az ágak kö zöt ti ré sek ben
(ese ten ként se re gély is költ ilyen he lye ken).
Ez most sem volt más ként, és a ké sõb bi ek -
ben fel tûnt a to jó is. A pár tol la za tá nak meg -
fi gye lé se alap ján bi zo nyos sá vált, hogy nem
há zi ve réb bel ke resz te zõ dött hib rid egye dek -
rõl van szó (ilyen pél dá nyok a két faj el ter je -
dé si te rü le té nek ha tár vi dé kén rend sze re sen

lát ha tók). A ber ki ve réb hoz zánk leg kö ze -
lebb a szer bi ai Vaj da ság ban – több nyi re gó -
lya la kok ol da lá ban – költ. A bácsborsódi
meg ta lá lást kö ve tõ en ala po san át vizs gál ták
Észak-Bács ka or szág ha tár men ti te le pü lé se i -
nek gó lya fész ke it, a ku ta tás azon ban nem
ho zott újabb ered ményt.

Az egy kor a há zi ve réb al fa já nak tar tott
ber ki ve réb Dél-Eu ró pá ban (leg in kább a
Bal kán-fél szi ge ten, Kor zi kán, Spa nyol or -
szág dé li ré szén) és Af ri ka észa ki part ja in
költ. A ki fej lett ma dár test hos  szú sá ga 15,
szár nya i nak fesz tá vol sá ga 23-26 cen ti mé ter.
A hím tol la za tát gesz te nye bar na fej te tõ, szé -
les és fe ke te to rok folt, fe ke te pet  tyes test ol -
dal, fe hér po fa és ugyan olyan szí nû szem öl -
dök csík, több nyi re fe ke te dol mány és váll

Védendô védtelenek: a berki veréb

Szer zõi név mu ta tó

BÁ LINT At ti la  4/1; 

BÁ LINT Gá bor  6/5; 10/15; 

BÁ LINT Lász ló  2/6; 

BÁN Bé la  11/14; 

CSEH Bé la  5/15;

BERNSCHÜTZ Sán dor  3/7;

CSERENKÓ Gá bor  1/6; 8/6; 8/7; 

DÁ NI EL Jó zsef  2/11; 3/9; 5/5; 6/6; 7/6; 

FÁ BI ÁN Bor bá la  5/19; 

FARÁDY Lász ló  7/16; 

FÁTRAI Klá ra  1/5; 2/14; 3/6; 3/14; 4/11;

FE KE TE J. Jó zsef  8/5;

GA LAM BOS Gá bor  7/18; 

GATTI Be á ta  2/3;

GER GELY Fe renc  3/4;

GERGELYNÉ BÉ KEI Irén  11/18; 

GYÖN GYÖ SI Já nos  1/14; 2/17; 3/18;

HA MAR Pé ter  4/6; 

HEGEDÜS Ti bor  6/15; 

JALOVECZKI Gá bor  1/19;

JÁRAI Zol tán  2/2; 4/14;

JÁSZ Ani kó  1/9; 1/16; 

JÁSZ BE RÉ NYI Ma tild  7/14;

KABDEBÓ Ta más  2/6; 5/16; 11/16; 12/9; 

KARSAI Krisz ti na  5/10; 6/19; 10/11;

KEVE Gá bor  4/4;

KOCH Ró bert Ákos  1/19;

KORHECZ PAPP Zsu zsan na  10/16;

KOSZ TO LÁ NYI Kár oly  9/6; 10/10;

KOTHENCZ Ke le men  1/1; 5/14; 

KO VÁCS T. Sán dor  9/10; 10/5; 11/9; 12/17; 

KO VÁCS Zi ta  1/7; 1/12; 2/4; 2/10; 7/1; 

LA KI Fe renc  3/15; 12/5;

LOVRETITY Zol tán  3/13;

LÕRINCZ Ger gely  2/19;

MAJORCSICSNÉ UJJADY Krisz ti na  3/1; 

MAROSVÁSÁRHELYINÉ Gergely An na  6/17;

MAYER Ist ván  12/14;

MAYER Já nos  2/8; 3/3; 4/13; 4/18; 5/1; 5/16; 5/17;

6/8; 7/9; 8/1; 8/17; 10/6; 11/2; 12/1; 

MOL NÁR Ro zá lia  11/13; 

NEBOJSZKI Lász ló  1/19; 2/20; 3/20; 4/20; 5/13;

5/16; 5/19; 6/20; 7/19; 8/18; 8/20; 9/20; 10/20;

11/19; 12/19;

NE MES Gá bor  12/4; 

PENCZ Ru dolf  10/1; 11/10; 12/12; 

PÉ TER Ár pád  4/2; 6/13; 9/19; 10/18;

PUMP Gá bor  8/7;

REINER Ri ta  2/1;

RICHTER At ti la Sebastian  4/4;

SÁN DOR Bog lár ka  4/9; 5/11; 6/1; 9/14; 10/14;

11/7; 12/10; 

SAR LÓS Ist ván  1/10; 2/15; 3/11; 4/12; 5/7; 6/12;

7/13; 8/18; 9/1; 10/12; 11/1; 12/18; 

SCHNEIDER Vik tor  7/19;

SIPOS Já nos  3/7;

STRIEGL Ist ván  12/9;

SÜ ME GI Jó zsef  10/19;

SZÁSZ Ist ván  9/3;

SZAUTER Te ré zia  10/9;

SZENTIVÁNYI Gá bor  3/5;

SZENTJÓBI-SZABÓ Ti bor  1/4; 

SZÕ KE György Ist ván  4/16;

TOMASKOVITY Sza bolcs  8/12; 9/11;

TÓTH Fe renc  9/17;

VANCSURA Pé ter  12/8; 

ZALAVÁRI Lász ló  4/16; 5/8; 7/3; 8/10; 9/6; 10/17;

12/6; 

Cikk so ro zat ok mu ta tó ja:

Dó zsa György új tü kör ben (Mayer J.)

1. r. A tör té nel mi Dó zsa 5/1;

2. r. Az em lé ke zet Dó zsá ja 6/8;

„A jó Is ten a ví vást és en gem egy más nak te rem tett”

(Mayer J.)

1. r. 7/9;

2. r. 8/1;

A katymári Latinovits csa lád nyo má ban (Tomas-

kovity Sz.)

1. r. 8/12;

2. r. 9/11;

Né met lo vas ság Ba ján, 1944. (Penz R.)

1. r. A 8.„Florian Geyer" SS-lo vas had osz tály be vo -

nu lá sa Ma gyar or szág ra és Ba já ra 10/1;

2. r. A szol gá lat az szol gá lat 11/10;

[3. r.] Köz be ve tett elõ szó 12/12;

Tam bu rás em lé ke im (Gyön gyö si J.)

1. r. 1/14;

2. r. 2/17;

3. r. 3/18;

Tör té ne tek az „át kos” 1970-es és 80-as évek bõl (Ko -

vács T. S.)

1. r. Ka bát vá sár lás 9/10;

2. r. Hi ány cik kek 10/5;

3. r. A pfandli és tár sai 11/9;

4. r. A sze mély gép ko csi 12/17;

Üd vöz lõ lapok Isz tam bul ból (Karsai K.)

1. r. 5/10;

2. r. 6/19;

3. r. 10/11;

Vé den dõ véd te le nek (Nebojszki L.)

Ve té si var jú 1/19;

Szén ci ne ge 2/20;

Koc kás sik ló 3/20;

Zöld gyík 4/20;

Pi pacs 5/19;

Szongáriai cse lõ pók 6/20;

Se re gély 7/19;

Le ven du la 8/20;

Sá vos szi ta kö tõ 9/20;

Fe ke te na dály tõ 10/20;

Fe ke te bo dza 11/19;

Gyur gya lag 12/19;

Ös  sze ál lí tot ta: Jász Ani kó



jel lem zi. Be fo gott és kéz ben tar tott pél dá -
nyok ese té ben a to jót a há zi ve réb meg egye -
zõ ne mû pél dá nya i tól vi szony lag kön  nyû, te -
re pi meg fi gye lés nél jó val ne he zebb meg kü -
lön böz tet ni. Ál ta lá nos ság ként el mond ha tó,
hogy a há zi ve réb azo nos iva rú egye de i nél
vi lá go sabb ha si tol la zat és va la mi vel erõ tel -
je sebb csõr jel lem zi.

A ber ki ve réb köl tõ te rü le té nek nyu ga ti ré -
szén ál ta lá ban hely ben ma rad vagy csu pán
rö vid tá vú vo nu ló, a ke le ti vi dé ke ken élõk
Kis-Ázsia bel sõbb ré sze i re is el jut nak. Ta -
vas  szal és õs  szel eze ken a tá ja kon gyak ran
lát ha tók a faj táp lál ko zó- és pi he nõ te rü le tek
kö zött moz gó, sok egyed bõl ál ló, hul lám zó -
an és arány lag gyor san re pü lõ csa pa tai. Mint
a bácsborsódi elõ for du lás is jel zi, a há zi ve -
réb hez ha son ló an meg ta lál ja he lyét az em -
ber kö ze lé ben, de leg in kább a fo lyók vagy
vi zes te rü le tek kö rü li bok rok ban és fa cso -
port ok ban fi gyel he tõ meg, ahol gyak ran te -
le pek ben él. A te le lõ he lyek rõl vis  sza ér ke zõ
vagy hely ben ma radt ma da rak jel lem zõ en
áp ri lis ban kez de nek köl te ni (ezt éven te két -
szer vagy há rom szor te szik). A gömb for má -
jú és ol dalt ta lál ha tó be já rat tal ki ala kí tott fé -
szek fû- és szal ma szá lak ból ké szül, bel se jét
a pár tol lak kal, pe hely tol lak kal és ál la ti szõr -
szá lak kal bé le li. A 4-8, jel lem zõ en 5-6 ová -
lis ala kú to jás gyen gén csil lo gó fé nyû, hal -
vány ké kes zöl des alap szí nû és bar nás fol -

tok kal tar kí tott. A nagy já ból más fél hét után
ki ke lõ utó dok ról mind két szü lõ gon dos ko -
dik, a fi a ta lok mint egy két hét múl tán hagy -
ják el elõ ször a fész ket. A te rü let ad ta bõ sé -
ges táp lá lék kí ná lat nak kö szön he tõ en Bács-
borsódon az el sõ fé szek alj ki re pü lé se után a
pár má sod köl tés be kez dett. A ko ráb bi tól
mint egy 20 cen ti mé ter re épü lõ fé szek hez a
hím ve réb na po kig hord ta az anya got.

Meg lelt ma da runk alap ve tõ en mag evõ, ro -
va rok leg in kább a fi ó ka ne ve lés idõ sza ká ban
sze re pel nek ét lap ján. Gya kor la ti lag min dent
fel vesz, ami ele ség ként szó ba jö het. „A ber -
ki ve re bet se hol sem sze re tik; en nek per sze
meg van az ala pos oka. Mint hogy igen nagy
tö me gek ben for dul elõ, az egyip to mi rizs föl -
de ken je len té keny ká ro kat okoz. Pa lesz ti ná -
ban, ahol szin tén ren ge teg van be lõ le, kár té -
te lé vel az em bert el ke se re dett el len sé gé vé
tet te. Kan ária dísz park ja i ban és sé tá nya in
eré lyes vé de ke zõ esz kö zök höz kel lett fo lya -
mod ni ve le szem ben.” – ír ta ró la Alfred
Brehm (In: Az ál la tok vi lá ga. 8. kö tet, 1933.
222. o.). A le ír tak alap ján fõ leg a szán tó föl di
nö vény ter mesz tés sel hasz no sí tott te rü le te -
ken vár ha tó – ott is in kább csa pa tos meg je le -
nés ese tén – a ma gyar or szá gi fa u ná ban új
faj ként fel buk ka nó ber ki ve réb ko mo lyabb
kár oko zá sa. A ma dár je len tõ sebb egyed szá -
mú ha zai elõ for du lá sa egyút tal olyan kon -
cep ció és ke ze lé si terv ki mun ká lá sát igé nyel -
né, amel  lyel ös  sze han gol ha tók a me zõ gaz -
da sá gi gaz dál ko dók és a biodiverzitás (bi o ló -
gi ai sok fé le ség) fenn tar tá sá nak ér de kei.

A www.termeszetvedelem.hu internetes ol -
dal ada tai alap ján a há zi és a me zei ve re bet
2001-tõl nyil vá ní tot ták vé det té, mind két faj
ter mé szet vé del mi esz mei ér té ke 25 000 Ft
lett. A vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012.
szá mú ren de le te már csu pán a me zei ve re bet

ad ja meg vé dett ként (az elõ zõ  ös  szeg gel),
mel lék le té ben pe dig a há zi és ber ki ve re bet
az Eu ró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi
szem pont ból je len tõs ál lat faj ok kö zé so rol ja.
Elõ zõ ek mel lett a ber ki ve réb LC (Least
Concern, az az nem fe nye ge tett) ka te gó ri á val
sze re pel a Ter mé szet vé del mi Vi lág szö vet ség
(IUCN) Vö rös Lis tá ján.

Dr. Nebojszki Lász ló – Schneider Vik tor
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Kiadó:
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

Az ala pít vány szám la ve ze tô bank ja:
OTP Bank Nyrt. Bajai Fiókja

Számlaszám: 11732033 20030119

Pos ta cím: 
6500 Ba ja, Telcs Ede u. 12.

E-mail cím:
bajaihonpolgar@gmail.com

ELÔFIZETÉS: 06-79/322-600

Nyom dai mun kák:
Ar cu lat Nyom da Kft.

Ba ja, At ti la u. 15. Tel.: 79/428-944

A szerkesztôség a beküldött kéziratok
rövidítésének és stilisztikai javításának jogát

fenntartja! 

A fi ó ká i nak szánt ele ség gel a csõ ré ben a
hím ber ki ve réb 

A fotón lát ha tó A-tí pu sú fa vil lany osz lop ra
épült gó lya fé szek ol da lá ban köl tött a pár

(Schneider Vik tor fel vé te lei)

A meg fi gyelt to jó


