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Dé ri Mik sa
em lék táb lá ja

a III. Bé la
Gim ná zi um ban
2013. már ci us 4-én dél után – ha lá lá nak

75. év for du ló ja al kal má ból – em lék táb lát
avat tak Dé ri Mik sa tisz te le té re a III. Bé la
Gim ná zi um ban. Az ese ményt az is ko la egy
öreg di ák ja, Cseh Bé la nyu gal ma zott vil la -
mos mér nök kez de mé nyez te és a Ba rá ti
Kör ren dez te. A ben sõ sé ges han gu la tú ün -
nep sé gen dr. Hor váth Ti bor professor
emeritus, a BME  nyu gal ma zott tan szék ve -
ze tõ je mon dott ava tó be szé det, utá na pe dig
tar tal mas elõ adás ban is mer tet te a Ganz-
gyár vil la mos osz tá lya le gen dás tri á szá nak
(Zipernowsky, Dé ri, Bláthy) nagy je len tõ -
sé gû ta lál má nya it, ame lyek az 1880-as
évek má so dik fe lé tõl új irányt szab tak az
elekt ro tech ni ka  fej lõ dé sé nek.

A tardosi vö rös kõ bõl ké szült em lék táb la
szö ve ge ter mé sze te sen el sõ sor ban Dé ri
mun kás sá gá ról szól, de az is ol vas ha tó raj -
ta, hogy a zse ni á lis mér nök egy kor az is ko -
la ta nu ló ja volt. Ez ma gya ráz za, mi ért érez -
te fon tos nak a III. Bé la Gim ná zi um Ba rá ti
Kö ré nek kö zös sé ge, hogy a Ba ján 1996-
ban köz te rü le ten el he lye zett im po záns em -
lék táb la után az is ko la épü le tén be lül is je -
let ál lít son Dé ri nek.

Az is ko la irat tá rá ban õr zött anya köny vek
ar ról ta nús kod nak, hogy Dé ri az ak kor re -
gu lá ris nyolc év he lyett hét év alatt vé gez te
el fõ gim ná zi u mi ta nul má nya it: az 5. osz tály
után – nyil ván ki vá ló ta nul má nyi ered mé -
nyé re te kin tet tel – a 7. osz tály ba lé pett. A
do ku men tu mok ból az is meg tud ha tó, hogy
a Deutsch csa lád (1881-ben ma gya ro sí tot -
ták ne vü ket) Mik sa gim ná zi u mi ta nul má -
nyai ide jén Ba ján la kott, elõbb a Fõ ut cá ban
(Sza bad ság út), ké sõbb a Für dõ (At ti la) ut -
cá ban. Az apa fog lal ko zá sá ról mind vé gig

ezt je gyez ték fel: „Ba ján ke res ke dõ”. A há -
rom Deutsch fiú te hát itt cse pe re dett fel. Ezt
azért ér de mes hang sú lyoz ni, mert a le xi ko -
nok Fri gyes nek, Mik sá nak, Kál mán nak a
szü le té si he lyét, Bácsot je lö lik, s utá na csak
a fel nõtt ko ruk ról ír nak. Ér de mes len ne an -
nak is utá na jár ni, hogy a szü lõk pon to san
mi kor tól med dig él tek Ba ján. (Ta lán az
1860-as évek ele jé tõl a het ve nes évek kö ze -
pé ig, de ez csak fel té te le zés.)

A III. Bé la Gim ná zi um könyv tá rá ban
meg van a haj da ni ön kép zõ kör 1872-ben ki -
adott év köny ve. Ér de kes ol vas mány. Se gít -
sé gé vel fo gal mat al kot ha tunk az ak ko ri di -

ák ság ér dek lõ dé si te rü le te i rõl és ön ként vál -
lalt szel le mi te vé keny sé gé nek szín vo na lá -
ról. Deutsch Mik sa nyol ca di kos ta nu ló ak ti -
vi tá sát jel zi, hogy két hos  szabb mun ká ja is
meg ta lál ha tó ben ne. Az egyik az ön kép zõ -
kör 1872. már ci us 19-én tar tott dísz gyû lé -
sén fel ol va sott dol go za ta Tóth Kál mán írói
mun kás sá gá ról, a má sik a Rous seau ál tal a
Dijoni Aka dé mia pá lyá za tá ra 1750-ben be -
nyúj tott ér te ke zés „pá lya nyer tes mû for dí tá -
sa”. Min den bi zon  nyal ez volt az el sõ kí sér -
let a fi lo zó fus e mû vé nek ma gyar nyel vû
be mu ta tá sá ra.

Bá lint Lász ló
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A Krammer mér leg ké szí tõ di nasz tia
A vá sár tar tá si jog gal ren del ke zõ te le pü -

lé sek pi a ca in és a vá sá ra in a fe u da liz mus
ko rá ban kö te le zõ volt a hi te les mér té kek
hasz ná la ta. A vá sár bí ró fel ada ta volt az áru -
so kat ter mé ke ik kel a he lyi gya kor lat sze -
rin ti he lyük re irá nyí ta ni, emel lett gon dos -
ko dott ar ról, hogy a mé rõ esz köz zel nem
ren del ke zõ ke res ke dõk hi te les mér té ke ket
bé rel hes se nek. A nép kö ré ben hasz ná la tos
fa mér té ke ket kez det ben a fa ra gó mes ter,
majd a ká dár ál lí tot ta elõ, a fé met az ón-, il -
let ve réz mû ves mes ter, a kocs mai cse rép -
mér té ke ket a fa ze kas, az üveg mé rõ edé -
nye ket a hu tás. A tör vény elõ írá sá ban sze -
rep lõ or szá gos mér té kek réz eta lon ja it és
azok má so la ta it a 17. szá zad tól a po zso nyi,
a 18. szá zad vé gé tõl pe dig a bu dai kéz mû -
ve sek ké szí tet ték. A mér leg el ké szí té se az
asz ta los, va la mint a ko vács, szer ko vács fel -
ada ta volt, ugyan úgy a sú lyok gyár tá sa is,
de azokat még a réz- vagy ha rang ön tõk is
ké szít het tek. A mér leg ké szí tõ mes ter ség
csak a 19. szá zad el sõ fe lé ben je lent meg
önál ló ipar ág ként. (Bog dán Ist ván Ré gi
ma gyar mér té kek. Bp., 1987. 33-34.)

A 19. szá zad ele jé tõl Ma gyar or szág né -
hány na gyobb vá ro sá ban meg je lent egy
több faj ta ter mé ket elõ ál lí tó, va sat és egyéb
fé met fel dol go zó mes ter ség, a szer ko vács ok
ipa ra. A mes ter ség gya kor lói Po zsony ban,
Bu dán és Pes ten te le ped tek le. A szer ko -
vács ok ké szít mé nye it ne héz kö rül ha tá rol ni,
a több nyi re vas ból ké szült áruk ös  sze té te le
dif fe ren ci ál tabb, mint a ko vács és la ka tos
ter mé ke ké. A spe ci á lis mé rõ mû sze rek és a
min den nap hasz ná la tos szer szá mok mel lett
a szer ko vács ok ké szí tet tek mér le ge ket,
kör zõ ket, esz ter gá kat, fû ré sze ket, pe csét -
nyo mó kat, sõt or vo si mû sze re ket is. Ter -
mé ke i ket egy részt hely ben ér té ke sí tet ték,
más részt a ke res ke dõk nek ad ták el, de kül -
sõ pi ac ra is dol goz tak. (Dó ka Klá ra A mû -
szer ipar tör té ne té bõl. A pes ti szer ko vács ok.
Tech ni ka tör té ne ti Szem le XIV. 1983-1984.
Bp., 1984. 95-110.). 

Ami kor el kezd tem a ba jai mér leg ké szí tõ
mes ter ség után ku tat ni, a kö vet ke zõ kér dé -
sek fog lal koz tat tak: Mi lyen írott em lé kei
ma rad tak az egy ko ri mes ter em be rek nek?
Ma rad tak-e fenn a mes ter ség gel kap cso la tos
tár gyi em lé kek az utó kor szá má ra? Kik vol -
tak a szak ma gya kor lói? Mi lyen ter mé ke ket
ké szí tet tek, ja ví tot tak, for gal maz tak? Kik bõl
te võ dött ös  sze, és mi lyen szé les volt a meg -
ren de lõ kör? 

Ba ján nem cseng is me ret le nül a Krammer
csa lád név. A csa lád ba jai tör té ne te kö zel
más fél év szá zad ra nyú lik vis  sza. Krammer

Já nos és fe le sé ge, Fernbach Te réz há zas sá gá -
ból 1844. má jus 21-én szü le tett Já nos ne vû
gyer me kük Pes ten, akit a te réz vá ro si temp -
lom ban tar tot tak ke reszt víz alá. Mi u tán a né -
met nem ze ti sé gû szer ko vács inas ból mes ter
lett, Ba ján te le pe dett le, ahol 22 éve sen,
1866-ban le tet te a Krammer mér leg ké szí tõ
di nasz tia alap ja it. A le szár ma zot tak még ma
is õriz nek egy ipar le ve let, amit Ba ja vá ros ta -
ná csa adott ki 1870-ben a mes ter szá má ra. 

Krammer Já nos kéz mû ves mes tert a jó val
fi a ta labb, 1882-ben szü le tett mély kú ti szár -
ma zá sú Rasztik Ma tild dal kö töt te ös  sze a
sors, há zas sá guk gyü möl cse négy fiú gyer -
mek volt: Jó zsef (1900-2003), Já nos (1906-
1984), Fe renc (1908-1968), és Sán dor
(1920-1978). A há rom idõ sebb test vér mind
ki ta nul ta a mér leg ké szí tõ szak mát, a leg fi a -
ta lab ból ügyész lett Bu da pes ten. Dr. Kram-
mer Sán dor a ne vét ké sõbb Kür tös re ma -
gya ro sí tot ta.

Krammer Já nos la kó há za és egy ben
mér leg üze me a Bezerédj ut ca 8. szám alatt
állt. Mû he lyé ben 16 al kal ma zot tat fog lal -
koz ta tott. A csa lá di vis  sza em lé ke zé sek
sze rint a cég ala pí tó rend kí vül ak ku rá tus
em ber volt. A mun ka vég zés ben pre cíz és
kö vet ke ze tes. Mun ka tár sa i tól, be osz tott ja -
i tól meg kö ve tel te a mun ká ban va ló ma xi -
má lis rész vé telt. Az ita los em be re ket el -
ítél te. Több ször ki je len tet te tár sai elõtt
han gos né met sza vak kal, hogy „Aki mun -
ka idõ ben (al ko holt) iszik, az disz nó! Le het
in ni, de csak mun ka idõ után.” 

Krammer Já nos ki tû nõ né met nyelv tu dá -
sá nak és jó üz le ti ér zé ké nek kö szön he tõ en
nyom dai úton elõ re gyár tott, ké pes lap
nagy sá gú rek lám anya got adott ki, s azt szét -

küld te a po ten ci á lis vá sár lói kör ben. A le -
szár ma zot tak által õrzött le ve le zõ lap ok sze -
rint a mó do sabb meg ren de lõi kör vas-, réz-
és bõr ke res ke dõk bõl, ma lom tu laj do no sok -
ból, na gyobb vál la la tok ve ze tõ i bõl, ki sebb
üz let tu laj do no sok ból te võ dött ös  sze. A na -
gyobb, ma job bá ra má zsa ként is mert száza-
dosmérlegek mel lett ter mé sze te sen a he lyi
igé nye ket ki elé gí tõ, több nyi re pi a ci mér le -
ge ket is ké szí tett. A meg ren de lõk lak he lye a
ma gyar és az oszt rák fõ vá ro son kí vül
Észak-Bács ká ra (Ba ja, Já nos hal ma, Õr szál -
lás, Gákova), a Kis kun ság ra (Kis kun ha las)
és a Du nán túl ra (Moh ács) ter jedt ki. 

A kéz mû ve sek be mu tat ko zá sát se gí tet -
ték a kü lön fé le or szá gos és vi dé ki tár la tok,
ahol ter mé ke i ket szé le sebb ér dek lõ dõi kör
elé tár hat ták. Az 1896. évi ez red éves Mil-
lenniumi Or szá gos Ki ál lí tá son id. Kram-
mer Já nos mun ká ját di csé rõ ok le vél lel is -
mer ték el. A Ba ján 1900. jú ni us 10. és 24.
kö zött meg ren de zett ipar ki ál lí tá son Kram-
mer Já nos mér leg ké szí tõ ter mé kei kö zül
egy ti ze des, egy hor gos és egy balance
mér leg ke rült be mu ta tás ra. (Lemberger
Ár min A ba jai he lyi ipar ki ál lí tás ka la u za.
Ba ja, 1900. 85.).

Krammer Já nos a 19. szá zad vé gén
ugyan be lé pett a ba jai ipar tes tü let be, rö vid
idõ után azon ban tá vo zott is a kéz mû ves
kör bõl. A mér leg ké szí tõ nem ta lál ta meg a
szá mí tá sát az ipar tes tü let ben, ami a kon ku -
ren cia hi á nyá val is ma gya ráz ha tó, va la mint
az zal, hogy a ter mé ke it nem pi a co kon, vá -
sá ro kon, ha nem ház tól, meg ren de lé sek ese -
tén pe dig pos tai úton ér té ke sí tet te. Ha son ló
mó don járt el a szin tén mér leg ké szí tés sel
fog lal ko zó ro kon, Krammer Gyu la is.  
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A Krammer Já nos és Fi ai mér leg ké szí tõ
csa lá di vál lal ko zás 1911-ben 12 faj ta mér -
leg re ka pott hi te le sí té si en ge délyt a Ma -
gyar Ki rá lyi Köz pon ti Mér ték ügyi In té zet -
tõl. Ter mé ke ik kö zött sze re pelt egyen lõ ka -
rú rúd-, fel sõ ser pe nyõs-, kör tés mér leg,
va la mint hor doz ha tó ser pe nyõs-, és fu tó -
sú lyos, il let ve sze kér híd mér leg. 

A meg öre ge dett cég ala pí tó, id. Krammer
Já nos 92 éve sen, 1937. márc. 12-én halt
meg ütõ ér-el me sze se dés ben. A mér leg üzem
ve ze té sét Krammer Jó zsef és Já nos vet ték
át, akik 1940-ben vas ön tö dé vel bõ ví tet ték
az üze met. 

A Türr Ist ván Mú ze um szá mos mér le get
õriz nép raj zi gyûj te mé nyé ben. A leg ko ráb bi
da ra bo kat Lükõ Gá bor 1960-ban Bajaszent-
istvánon gyûj töt te, töb bek kö zött egy kis
mé re tû és egy na gyobb ún. kör tés mér le get.
A ba jai mér leg ké szí tés ko rai idõ sza ká ban
ké szült ko vá csolt vas mér le gek kar ja in arab
szá mok he lyett egye nes, il let ve fer de pon -
colt ro vá sok lát ha tó k, és nincs raj tuk be ütött
„kg” jel. A mé rõ esz kö zök ké szí té se a 19.
szá zad har ma dik ne gye de elõt ti idõ re te he tõ,
ami kor a hi va ta los mér ték egy ség még a font
volt, ami kö rül be lül fél ki lo gramm nak fe lelt
meg. Ma gyar or szá gon csak 1876. ja nu ár 1-
tõl vált tör vé nyes, ki zá ró la gos hasz ná la tú
mér ték egy ség gé a ki lo gramm. Solymos Ede
az 1960-as évek kö ze pén olyan kg be osz tá -
sú Krammer-mérleget gyûj tött egy ha lász -
mes ter tõl, ami 1900 kö rül ké szült és 1945-ig
hasz nál ták hal mé rés re a hal tar tó bár kán.

A kör tés mér le gek nek volt zsá kos vál to -
za ta is, ami úgy né zett ki, hogy a mé rõ szer -
ke zet hez négy hos  szú lán con egy négy szög -
le tes fém rács csat la ko zott. A vá sá ro kon, pi -
a co kon fel ál lí tott fá ból fa ra gott há rom láb ra

akasz tott zsá kos mér le gek fém tál cá já ra tet -
ték az ér té ke sí ten dõ ga bo nás zsá ko kat. 

A mú ze u mi gyûj te mény ben ta lál ha tó ki -
sebb, vas ból ké szült ru gós mér leg is, ami úgy
ké szült, hogy a kö zé pen ki ala kí tott ová lis ru -
gó sza la got akasz tó val és te her kam pó val lát -
ták el. A ru gó sza lag bel se jé be fél hold ala kú
mé rõ ská lát erõ sí tet tek, in nen ered a tárgy
hold mér leg né pi el ne ve zé se.

Krammer Jó zse fet Ba ja má so dik Jelky
And rá sa ként tart ja szá mon a vá ros la kos -
sá ga. A mér leg ké szí tõ ka lan dos éle té rõl a
Ma gyar Te le ví zió do ku men tum fil met ké -
szí tett az 1970-es évek ele jén, amit Mér leg
cím mel félórás mû so rok ban foly ta tá son -
ként négy rész ben su gá roz tak. A hos  szú
éle tet élõ mes tert és vi lág uta zót 100. szü le -
tés nap ja al kal má ból a Ba jai Hon pol gár is
kö szön töt te ha sáb ja in (2000. jú li us. 6-7.).

A fenn ma radt csa lá di ira tok kö zött ta lál -
ha tó k olyan nyom dai gyárt má nyú ké pes -
lap ok, ame lye ket Krammer Jó zsef vas ke -
res ke dõk nek, mé hé szek nek kül dött szét
ter mé ke it hir det ve. A 19. szá zad kö ze pe
elõtt a mé hé szek a 150 kg-ig mé rõ fa áll vá -
nyos kap tár mér le get 125 pen gõ ért vá sá rol -
hat tak, míg a vas tar tó szer ke ze tû ki vi tel
165 pen gõ be ke rült. Jó üz le ti ér zék re vall a
rek lám anya gon fel tün te tett, az eset le ges
ter mé szet be ni cse ré re uta ló szö veg, amely
sze rint a ter mék: „Méz zel is cse rél he tõ”. A
Türr Ist ván Mú ze um Is ten áld ja a tisz tes
ipart cí mû idõ sza ki ki ál lí tá sán sze re pel
egy kap tár mér leg, amit ere de ti leg Éber
Gé za hasz nált Bácsbokodon csa lá di mé hé -
sze té ben, nap ja ink ban pe dig a csa lád
egyik le szár ma zott ja szü ret kor szõ lõt mér
ve le Ba ján. 

Id. Krammer János
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A to ló sú lyos pi a ci mér le gek ára 10 és 20
kg-os vál to za ta 48, il let ve 56 Ft volt 1947-
ben, a hor gos vagy ko sa ras 100-200 kg-os
mér le ge ket pe dig 200, va la mint 280 Ft-ért
hir det te Krammer Jó zsef. Az 1940-as évek
vé gén ma gyar és né met nyel ven ki adott
A/4-es mé re tû szó ró lap ok sze rint a kis ipa -
ros mér leg üze me Dél-Ma gyar or szág leg -
ré gibb szak mû he lye, az ál la mi gép ál lo -
más ok szál lí tó ja már a föld mû ves szö vet -
ke ze te ket cé loz ta meg ter mé ke i vel. 

Krammer Jó zsef a csa lá di em lé ke zet ben
meg õr zött anek do ti kus tör té net sze rint sa -
já tos „köny ve lést” ve ze tett pá lyá ja kez de -
tén. A fe hér re me szelt mû hely aj ta já nak
egyik fél fá já ra ír ta a be vé te le it, a má sik ra
pe dig a ki adá so kat. Az 1930-as évek má so -
dik fe lé ben tiszt vi se lõk ér kez tek fi á ke ren a
mes ter hez a nyil ván tar tá so kat el len õriz ni.
A mér leg ké szí tõ épp tár gyalt va la ki vel,
ami kor a hi va tal em be rei az adó köny ve ket
kér ték tõ le. A mes ter bel jebb tes sé kel te
õket, mond ván az iro dá ja egyik fe lé ben
meg ta lál ják a ki adá sa it, má sik ban pe dig a
be vé te le it. A hi va tal no kok fel mér ve a te re -
pet, ér tet le nül áll tak a hely zet elõtt, és kér -
dõ re von ták a mû hely tu laj do nost. Aki eny -
he ká rom ko dás kí sé re té ben kons ta tál ta,
hogy a mû hely leg utób bi me sze lé se kor a
nyil ván tar tás oda ve szett. A bün te tés ki fi ze -
té se után „ment a verk li to vább”.

Krammer Jó zsef test vé re, a má so dik ge -
ne rá ci ós Krammer Já nos a kez de ti ko vá -
csolt vas mér le gek ké szí té sé hez szük sé ges
ko vá cso lá si tech ni ká kat Krammer Gyu lá -
nál ta nul ta meg a Bezerédj ut ca 10-ben. A
vis  sza em lé ke zé sek sze rint több ször elõ for -
dult, hogy ke rék pár ral el men tek Her ceg -
szán tó ra pi a ci mér le ge ket ér té ke sí te ni. Ha -
za té ré sük kor a nap már kez dett nyu go vó ra
tér ni, a mes ter azon ban még egy kis vas ve -
rés re in vi tál ta ta nít vá nyát. 

Krammer Já nos üze me Ba ján a Dó zsa
György út 71. szá mú épü let ben állt. A cég
a kö vet ke zõ ter mé ke ket for gal maz ta, il let -
ve ja ví tot ta: asz ta li mér le gek, ál lat mér le -
gek, ár szor zós mér le gek, cimkézõ mér le -
gek, da rab szám lá ló mér le gek, da ru mér le -
gek, ha lász mér le gek, la bor mér le gek, rak -
tár mér le gek, hor dó mér leg.

Az ál la mo sí tást kö ve tõ en, az 1950-es
évek ele jén a csa lád a Dó zsa György ut ca
és a Hen tes ut ca sar kán ál ló épü let be köl -
tö zött, amely nek ud va rán kü lön mû helyt
ala kí tot tak ki.

Az új mér le gek és mé rõ esz kö zök „rend -
szer pró ba vizs gá la tát” a Ma gyar Ki rá lyi
Köz pon ti Mér ték ügyi In té zet vé gez te, ami
után a hi te le sí té si en ge dé lye ket ki bo csá tot -
ta. A Harsányi De zsõ ál tal ter ve zett hor -
doz ha tó mér le get szin tén az in té zet vizs -

gál ta meg, majd kezd te el gyár ta ni. (Gaj -
dos Gusz táv A ma gyar mér leg gyár tó ipar
meg szü le té se és ki ala ku lá sa a XIX-XX.
szá zad ban (1850-1945). Tech ni ka tör té ne ti
Szem le XIV. 1983-1984. Bp., 1984. 61-
93.). Sze ren csés mó don a Krammer csa lád
tu laj do ná ban meg õr zõ dött az a Harsányi-
féle uta zó mér leg, amit Krammer Fe renc
hasz nált a mér leg sú lyok pon to sí tá sá ra.

Krammer Fe renc fia, a har ma dik ge ne rá -
ci ós Krammer Já nos (1943) a szak kö zép is -
ko lá ban már a la ka tos szak ma ke re te in be lül
ta nul ta meg az alap ve tõ szak mai is me re te -
ket. A mér leg ké szí tés for té lya it azon ban a
csa lá di mû he lyé ben kezd te el ma gá ba szív -
ni 1960-ban be kö vet ke zett is ko lai vég zé se -
kor, ahol nagy báty já tól a ko vá cso lá si is me -
re te ket, édes ap já tól pe dig a me cha ni kai fo -
gá so kat sa já tí tot ta el. Apa és fia sok fé le mér -
le get gyár tott. Kez det ben pi a ci, majd fá ból
ké szült ti ze des mér le ge ket, ké sõbb to ló sú -
lyos má zsá kat, va la mint ru das hal mér le ge -
ket. A he lyi meg ren de lõk mel lett dol goz tak
vi dék re is, ter me lõ szö vet ke ze tek, gép ál lo -
más ok vol tak a na gyobb meg ren de lõ ik.
Édes ap ja ha lá la után, 1968-tól Krammer Já -
nos édes any ja ne vén, öz ve gyi jo gon vit te to -
vább az ipart. 1978-ban, any ja is el tá vo zott
az élõk so rá ból, a mes ter egye dül ma radt a
szak má ban. A rend sze res meg ren de lé sek, és
a szak ma sze re te te újabb ki hí vást je len tett a
kis ipa ros szá má ra. Azt kö ve tõ en ele in te
önál ló an te vé keny ke dett, majd Új vá ri Fe -
renc és Ju hász Sán dor vol tak a se gí tõi. 

Krammer Já nos ter mé kei rek lá mo zá sá -
ban ve ze tett be újí tást. Elõ ször a mér le gek
szám lap já ra rá nyom ta a bé lyeg zõ jét, amit
a sok nap sü tés kön  nyen lát ha tat lan ná tett.
Az 1970-es évek el sõ fe lé ben to jás ala kú
rek lám mat ri cá kat gyár ta tott egy nyom dá -
ban. A kék, arany szí nû fe lü let re pi a ci mér -
le get, gyors mér le get nyom ta tott el ér he tõ -
sé gé vel, te le fon szá má val. In no vá ci ós tö -
rek vé se it mér leg ké szí tõ ro ko nai elõ ször
meg mo so lyog ták. A jö võ azon ban Kram-
mer Já nost iga zol ta, hisz a leg ol csóbb rek -
lám hor do zó fe lü let még ma is a ter mék re
ra gasz tott név jegy. A mes ter el sõ ilyen tí -
pu sú hir de té sé re az egyik vá sár ló hu mo ros
meg jegy zés sel re a gált, mond ván „Kram-
mer úr! Rá rak ja a cím ké it, a rek lám ját, mit
fi zet ezért ne kem?!”

A di gi tá lis mér le gek 1990-es évek ele ji
meg je le né se kor a Krammer cég a hód me -
zõ vá sár he lyi Micra-Metripond Kft-vel kö -
tött szer zõ dést a mér le gek ér té ke sí té sé re,
ja ví tá sá ra. Ezt kö ve tõ en egy dél-ko re ai cég
ter mé ke it, a Cas mér le gek áru sí tá sát is el -
vál lal ták. A 20. szá zad vé gé re a szak ma
nagy át ala ku lá son esett át. A gyár tást a for -
gal ma zás vál tot ta fel, a ja ví tá sok zö mét
pedig elekt ro ni kus mér le geken végezték.
Az egyenkarú pa ti kai mér le ge ket kor sze rû
di gi tá lis mér le gek vál tot ták fel, biz to sít va
a gyors és pon tos mé rést.  

Krammer Já nos nak há rom gyer me ke
szü le tett: Ani ta, Edit és Já nos. If jabb Kram-
mer Já nos (1969) 1984-ben kezd te meg ipa -

Két Krammer János. – A harmadik és a negyedik generáció



Bajai Honpolgár 52013. április

ri ta nul má nya it gép la ka tos ként a Jelky And -
rás ne vét vi se lõ szak mun kás kép zõ is ko lá -
ban. A szak mai „meg fer tõ zé se” édes ap ja
mû he lyé ben kez dõ dött, ahol elõ ször csak a
szer szá mo kat kel lett kéz alá ad nia. A fi a tal
ta nu lót ap ja ma gya rá zó, okí tó sza va i nál ak -
kor még job ban ér de kel te a hor gá szás tech -
ni kai for té lya i nak el mé lyí té se, min dig azon
tör te a fe jét, ho gyan tud na a mû hely bõl a
víz part ra me ne kül ni. A ké sõb bi ko mo lyabb
ja ví tá si, mû sze ré szi fel ada tok meg ol dá sát
azon ban ki hí vás nak te kin tet te a leg if jabb
Krammer, és ad dig-ad dig tör te a fe jét a hi -
bák meg szün te té sén, míg ész re sem vet te,
hogy be lõ le is mér leg ké szí tõ lett. 

A ba jai és kör nyék be li ja ví tá sok mel lett
elõ for dult, hogy Kis kun ha las, vagy Kiskun-

majsa pi a ca i ra vo nul tak ki mér le ge ket hi te -
le sí te ni. A meg fe le lõ mé rõ esz köz rõl pa pírt
ál lí tot tak ki, a ki sebb hi bá kat ké zi szer szá-
m ok kal a hely szí nen meg ja ví tot ták, a ko -
mo lyabb ja ví tást igény lõ mér le gek rõl át vé -
te lit ír tak, ott ho nuk ban or vo sol ták hi bá i kat,
majd a kö vet ke zõ he ti pi ac ra vit ték a fel újí -
tott mû szert. A har ma dik ge ne rá ci ós Kram-
mer Já nos nak si ke rült tu dá sa leg ja vát át ad -
ni Já nos ne vû fi á nak. Mû he lyük ma a Dó -
zsa György ut ca 71. szám alatt ta lál ha tó.
Mun ka vég zé sü ket egy re több ad mi niszt ra -
tív mun ka kí sé ri. Te lep hely ükön mér leg la -
bo ra tó ri u mot is ki ala kí tot tak, ahol ál la mi
hi te le sí té se ket tud nak vé gez ni. A híd mér le -
gek hi te le sí té sé re 40 db 500 kg-os tömb -
súlyt rak tá roz nak, a 20 ton na súly moz ga tá -

sát da rus ka mi on nal old ják meg. Ma Ba ján
õk ket ten a több mint száz éves cég utol só
hír mon dói.

A fenn ma radt tör té ne ti for rá sok alap ján
ké pet al kot hat tunk egy ba jai mér leg ké szí tõ
kis ipa ros csa lád élet út já ról. Meg tud hat tuk,
hogy mi lyen ter mé kek ké szí té sé vel, ja ví tá -
sá val, ér té ke sí té sé vel fog lal koz tak. A Kram-
mer-mérlegek is mer tek vol tak Bu da pest tõl
Bé csen át a Du na-Ti sza kö ze, a Bács ka és a
Du nán túl a tá ja in. Úgy gon do lom, a Kram-
mer mér leg ké szí tõ di nasz tia si ke res vál lal -
ko zá sá nak tit ka a nyelv tu dás ban, az elõ re lá -
tó mar ke ting te vé keny ség ben és vé gül, de
nem utol só sor ban az el hi va tott ság ban,
szak ma sze re tet ben ke re sen dõ.

Kothencz Ke le men

Kiss Jó zsef, a Fe renc-csa tor na meg ál mo dó ja
2. rész

A Fe renc-csa tor na épí té sé rõl

A Tor zsa, Kucora, Cservenka, Kúla és
Verbász tér sé gé ben vég zett mun kái köz ben,
az ott élõk gond jai lát tán és pa na szai nyo -
mán fi gyelt fel Kiss Jó zsef a Telecska dé li
pe re me elõt ti bel vi zek és mo csa rak ko moly
kár oko zá sa i ra. Fel is mer te, hogy a te rü let
víz ren de zé se a jo ze fi nis ta te le pí tés si ke res -
sé gé nek alap ve tõ fel té te le, ezért ka ma rai en -
ge dél  lyel 1785-ben a fe les le ges vi zek le ve -
ze té sé hez Kúlától az Új-Verbász kö ze lé ben
fek võ Fe ke te-mo csá rig (Czerna-bara) egy
mé ter szé les ár kot ása tott. Eimann Já nos –
ak kor ka ma rai épí té si szám ve võ – a fel ügye -
let ében vég zett mun ká hoz he lyi nap szá mo -
so kat fo ga dott fel, a ne kik ki fi ze tett bér ösz -
 sze sen 400 fo rin tot tett ki (Eimann 1822.
127-128. ol dal). Az ered mé nyen fel buz dul -
va a kö vet ke zõ év ben Kiss új ter vet nyúj tott
be a ka ma rá hoz, amely ben az árok szé les sé -
gét 1 öl re kí ván ta nö vel ni és azt a sziváci
mo csá rig ja va sol ta meg hos  szab bí ta ni. A ter -
ve ze tet az il le té ke sek nem csak el fo gad ták,
ha nem a ro bot mun ka biz to sí tá sa mel lett
14 000 fo rin tot is ki utal tak rá. A mun kát
1786 õszén kezd ték és a kö vet ke zõ év nya -
rán fe jez ték be, a víz el ve ze tés ked ve zõ ha tá -
sai ha ma ro san je lent kez tek.

Ezek a „…csa tor ná zá sok ér lel ték meg
las san kint Kiss Jó zsef agyá ban a nagy csa -
tor na épí té sé nek gon do la tát, …, hogy a Du -
nát a Ti szá val egy ha jó zó-csa tor ná val kel le -
ne ös  sze köt ni, mely egy részt a Bács ka ter -
mé nye i nek to va szál lí tá sá ra, más részt a
hosszú, ke rü lõ du nai ha jó út meg rö vi dí té sé -
re, min de nek fe lett pe dig a köz le ke dés fej -

lesz té sé re s az or szág köz gaz da sá gi gya ra -
pí tá sá ra szol gál na” – vél te cik ké ben Sár-
közy Im re (Kiss Jó zsef és Kiss Gá bor, a Fe -
renc-csa tor na meg al ko tói. In: Ma gyar Mér -
nök- és Építész-Egylet He ti Ér te sí tõ je.
1900. 18. szám, 288. ol dal). A Szivác és Új-
Verbász kö zöt ti csa tor na el ké szül te után
Kiss Jó zsef a csa tor na szó ba jö he tõ nyom -
vo na lát sa ját költ sé gén le szin tez te. Mé ré sei
sze rint a szint kü lönb ség 23 láb ra (va gyis
7,27 mé ter re) adó dott, ami esés szem pont -
já ból ked ve zõ fel té telt je len tett a csa tor na
el ké szí té sé hez (Petrovic Nikola: Ha jó zás és
gaz dál ko dás a Közép-Duna-medencében a
mer kan ti liz mus ko rá ban. Belgrád-Újvidék,
1982. 84. ol dal). Eb ben az idõ ben lá to gat ta
meg Kiss Jó zse fet Gá bor öc  cse, aki a had -
se reg mér nök ka ri ka pi tá nya volt. Ró la és a
csa tor na épí tés kö rül mé nye i rõl a re form ko ri
Tár sal ko dó cí mû fo lyó irat 1836-ban meg je -
lent 67., 68. és 69. szá ma i ban A Fe renc-csa -
tor na s Kiss Gá bor mint an nak ala pí tó ja
cím mel kö zölt há rom ré szes cikk so ro za tá -
ban ol vas ha tunk. A test vér pár meg vi tat ta a
csa tor na épí té sé nek le he tõ sé ge it, leg ott a
ter vek el ké szí té sé hez fo gott, majd a kész
elaborátomot fel ter jesz tet ték a ma gyar ud -
va ri ka ma rá hoz.

Az 1787-es esz ten dõ vé gén há bo rú tört
ki: az egyik ol da lon Auszt ria és Orosz or -
szág szö vet sé ge, a má si kon az Osz mán Bi -
ro da lom küz dött ér de ke i nek ér vé nye sí té -
sé ért. Mi vel a dön tés ho zó in téz mé nye ket
le kö töt ték az eb bõl adó dó fel ada tok –
emel lett, elõ zõ ek kel ös  sze füg gés ben Kiss

Jó zsef Zimonynál a had se reg fa- és épí tõ -
anyag el lá tá sát irá nyí tot ta, to váb bá Kiss
Gá bor nak vis  sza kel lett tér nie szol gá la ti
he lyé re –, hát tér be szo rult a csa tor na épí tés
ügye, amely csak a bé ke kö tés után, az
1791-es esz ten dõ má so dik fe lé ben ke rül -
he tett is mét elõ tér be. A Kiss fi vé rek a do -
ku men tá ci ót de cem ber 12-én fel ter jesz tet -
ték II. Li pót ural ko dó hoz (õ is és a trón -
örö kös is fo gad ta Kiss Jó zse fet). Az ud va -
ri ka ma rá hoz utalt anya got a ta nács meg le -
põ en ha mar, már de cem ber 22-én tár gyal -
ta. A té ma re fe ren se – a ko ra be li gya kor lat
sze rin ti elõ ze tes ki je lö lést kö ve tõ en –
Kempelen Far kas ud va ri ta ná csos lett, aki
jól is mer te Bács ka prob lé má it, va la mint
azon nal lát ta a csa tor na vár ha tó hasz nát,
en nek meg fe le lõ en ked ve zõ vé le ményt
mon dott a ter vek rõl. Az ud va ri ka ma ra ta -
ná csa el fo gad ta Kempelen ész re vé te le it,
majd vé le mé nye zés re to vább küld te a ma -
gyar ka ma rá nak és a hely tar tó ta nács nak:
azok ja vas la ta it is fi gye lem be vé ve kí ván -
ta az ügyet vég sõ dön tés re II. Li pót elé ter -
jesz te ni. Az el in té zen dõ ügyek jel le ge
1792-ben fon tos sá tet te Kiss Jó zsef szin te
ál lan dó bé csi vagy bu dai je len lét ét, ezért
zombori hi va ta lá ban gon dos kod ni kel lett
he lyet te sí té sé rõl. Az ural ko dó 1792. már -
ci us 1-én meg halt, utód ja a csa tor na épí tés
ügye iránt már ko ráb ban el kö te le zett fia, I.
Fe renc lett, de or szá gá nak a for ra dal mi
Fran cia or szág ha ma ro san ha dat üzent. A
há bo rús vi szo nyok is mét le kö töt ték a ha -
tal mi szer ve ket, azon ban a Kiss test vé rek



Bajai Honpolgár6 2013. április

ké pe sek vol tak je len lét ük kel, igye ke ze tük -
kel, va la mint kap cso la ta ik lat ba ve té sé vel
az ügy me ne tek foly to nos sá gát biz to sí ta ni,
és si ke rült el jut ni uk a ma gyar ud va ri ka -
ma rá val 1793. már ci us 27-én tör tént szer -
zõ dés kö té sig (tel jes ter je de lem ben köz li
Koch 1885. 35-41. ol dal). Szük sé ges sé
vált a szé le sebb nyil vá nos ság tá jé koz ta tá -
sa, hi szen az épít ke zés anya gi for rá sa it –
Ma gyar or szá gon ak kor tájt új sze rû mó don
– rész vény tár sa ság meg ala pí tá sá val ter -
vez ték meg te rem te ni. A Ma gyar Hír mon -
dó 1793. már ci us 29-én meg je lent szá má -
nak 421-425. ol da la in meg je lent írás el sõ
ré szé ben az új ság a plá num mal (terv vel)

kap cso la tos in for má ci ók ról és ma gya rá za -
tok ról ír, a má so dik rész ben pe dig a test -
vér párt ól ka punk prak ti kus in for má ci ó kat
a csa tor ná ról és az akciák (rész vé nyek) ki -
bo csá tá sá nak mó do za ta i ról (ál lí tá suk sze -
rint a be fek te tett tõ ke után 9-10%-os ka -
ma tot fi zet nek). Ha ma ro san, ugyan ezen
ki ad vány áp ri lis 19-én meg je lent szá ma
(533-537. ol dal) hír adást kö zöl a rész vény -
jegy zés ala ku lá sá ról, an nak pil la nat nyi
hely ze té rõl, majd a foly ta tás az épít ke zés -
hez szük sé ges mun ka erõ to bor zá sá val, a
mun ka vál la lás rész le te i nek tag la lá sá val
fog lal ko zik. A Ma gyar Hír mon dó 1793-
ban még két rö vid hír ben fog lal ko zott a té -
má val: mind ket tõ a nyár ele jén meg kez -
dett és há rom év re ter ve zett mun ká la tok
egy-egy ese mé nyé vel kap cso la tos. 

A meg ala pí tott Ki rá lyi Ma gyar Ha jó zá si
Tár sa ság a kincs tár tól 200 000 fo rin tot ka -
pott köl csön be, emel lett ös  sze sen 500 000
fo rint ér té kû rész vényt bo csá tott ki há rom -
fé le név ér ték ben. Az el sõ osz tá lyú rész vé -
nyek 5 000 (az ilyen ér té kût jegy zõk nek
más ked vez mény mel lett az éves köz gyû -
lé sen sza va za ti jo got, az az a tár sa ság ügye -
i be be le szó lást ígér tek), a má sod osz tá lyú -
ak 1 000, a har mad osz tá lyú ak 500 fo rin tot
ér tek. A rész vé nyek irán ti nagy ér dek lõ -
dést bi zo nyít ja, hogy a Ma gyar Hír mon dó
áp ri li si cik ke sze rint ak kor ra az 5 000 fo -
rin tos rész vé nyek már el fogy tak, az ezre-
sekbõl 30, az öszázasok ból pe dig 60 da rab
vár ta még a be fek te tõ ket. Az ural ko dó tól
ka pott, majd szer zõ dés alap ján a Tár sa ság -
nak át en ge dett sza ba dal ma kért a Kiss test -
vé rek tíz 5 000 fo rin tos rész vényhez jutot-
tak (a ve lük já ró jo gok kal együtt), a 10
szá za lé kot meg ha la dó jö ve de lem egy har -
ma da õket il let te és örö kös csa tor na-igaz -
ga tói hi va tal a Kiss-csa lád ot.

Az épít ke zést nagy len dü let tel kezd ték
és az el sõ idõ ben jól ha lad tak ve le. Köz ben
a vár me gyei és a ka ma rai hi va ta lok ébe ren
ügyel tek a szer zõ dés ben le ír tak be tar tá sá -
ra. A mun ká la tok a ké sõb bi ek ben egy re
több ne héz ség be üt köz tek. Fo lya ma to san
gon dot je len tett a meg fe le lõ lét szá mú
mun ka erõ biz to sí tá sa. A fran ci ák kal foly -
ta tott há bo rú mi att a ka to na ság ra nem szá -
mít hat tak, más részt csak rész ben ve het ték
igény be a ka ma ra fel nem hasz nált ro bot -
ját. A szük sé ges mun kás ke ze ket ked ve zõ
fel té te lek kel meg hir de tett to bor zás sal
igye kez tek biz to sí ta ni, Kissék mint egy
3 000 mun kást tar tot tak szük sé ges nek.
Emel lett a tör vény ha tó ság ok ra bo kat en -
ged tek át mun ka vég zés re a tár sa ság nak.
Az épít ke zés rõl rész le te sen be szá molt
Eimann Já nos 1822-ben meg je lent köny -
vé nek 129-131. ol da la in, a szö veg ma gyar
for dí tá sát fo lyó ira tunk 2011. ok tó be ri szá -
má nak 3. ol da lán kö zöl tük. Idõ vesz te sé get
és több let költ sé get oko zott a Mo nos tor -
szeg mel let ti zsi lip épí té se so rán a nagy
víz nyo más és a gya ko ri ho mok tó du lás,
gyak ran új ból ki kel lett ás ni egyes csa tor -
nasza ka szo kat. A mun ká sok gya ko ri vál to -
zá sa, a ked ve zõt len idõ já rás és a há bo rús
vi szo nyok mel lett egyes kö rök nö vek võ
irigy ség gel fi gyel ték Kiss Jó zsef és Gá bor
si ke re it és igye kez tek ár ta ni ne kik.

Az 1794-es esz ten dõ vé gén a ma gyar
ka ma ra egy be je len tés nyo mán vizs gál ni
kezd te a zsi li pe ket: a hi va ta los ter vek hez
ké pest a Tár su lat úgy szer kesz tet te õket,
hogy az üze mük köz ben je lent ke zõ víz fe -
les leg gel – egy ké sõb bi en ge dé lyez te tést
kö ve tõ en – ví zi mal mok le gye nek meg hajt -
ha tók. Az ural ko dó vé gül a sztapári és az
új-verbászi zsi li pek ese té ben jó vá hagy ta a
mó do sí tást, a csa tor na be já ra tá nál és tor -

A ter ve zett csa tor na hossz met sze te 
a Du ná tól a sziváci mo csá rig, lent a du nai zsi lip fe lül né ze te

A ter ve zett csa tor na hossz met sze te az új-verbászi zsi lip tõl 
a ti szai tor ko la tig, lent a du nai zsi lip hossz met sze te

A Ma gyar Hír mon dó
már ci u si tu dó sí tá sá nak el sõ ol da la
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ko la tá nál épü lõk ese té ben a Du nán és a Ti -
szán már meg lé võ ha jó mal mok mi att nem.
A zombori ka ma rai ad mi niszt rá ció kér te a
csa tor na lé te sít mé nye i hez a Tár sa ság gyár -
tot ta tég lák utá ni il le té ket, ame lyet a ma -
gyar ka ma ra vé gül el en ge dett. Kiss Jó zsef
és Gá bor a csa tor na be fe je zé sé re tett tö rek -
vé se ik mel lett 1795. ja nu ár 15-én köz vet -
le nül I. Fe renc nél két újabb ja vas lat tal állt
elõ: egy ga bo na-ke res ke del mi tár sa ság lét -
re ho zá sát aján lot ták meg fon to lás ra, va la -
mint ha jó zó csa tor na épí té sé vel és fo lyó -
sza bá lyo zás sal viziút épí té sét a Du na par ti
Vukovártól az Ad ri ai-ten ger part ján fek võ
ki kö tõ kig. Az ural ko dó a hi va ta los szer vek
vé le mé nye alap ján csak az utób bit tá mo -
gat ta, ame lyet egyéb ként a Kö zép-Du na
me den ce ten ge ri kap cso la ta szem pont já -
ból igen fon tos nak gon dolt. A viziút ela bo -
rá tu ma i val kap cso la tos dön té sét I. Fe renc
1796. már ci us 25-én hoz ta meg.

A Kiss fi vé rek ek kor még szi lárd és ki -
kezd he tet len nek tû nõ hely ze tét és te kin té -
lyét egy bõ hó nap múl tán a ma gyar ka ma -
rá hoz Pro memoria cím mel ér ke zõ, né met
nyel ven, a szak sze rû fo gal ma zás alap ján
hoz zá ér tõ nek és a té má ban jól tá jé ko zott -
nak tû nõ sze mély ál tal írt há rom ol da las
név te len le vél alap ja i ban kezd te ki. A fel -
je len tés több pon ton ada to kat kö zölt a Du -
na-Ti sza csa tor na épí té se kö rü li ano má li -
ák ról és a ter vek tõl tör tént el té ré sek rõl. A
hi va ta los szerv ha ma ro san tár gyal ta és az
ural ko dó nak kül dött fel ter jesz té sé ben bi -
zott ság ál ta li ki vizs gá lás ra ja va sol ta az
ügyet, amely nek tag já ul Heppe or szá gos
víz épí té si igaz ga tót, Froon bé csi had mér -
nö köt, va la mint a vár me gye és a Ha jó zá si
Tár sa ság 1-1 kép vi se lõ jét aján lot ta. I. Fe -
renc más fel ada tai miatt Froon he lyett
Joseph Walcher je zsu i ta apá tot, csá szá ri és
ki rá lyi ta ná csost bíz ta meg, akit egyút tal
fel ada ta i nak rész le te zé se mel lett a bi zott -
ság ve ze tõ jé nek ne ve zett ki, a töb bi ek sze -
mé lyét el fo gad ta. A szak ér tõk 1796. jú li us
21-24. kö zött Mo nos tor szeg tõl Bácsföld-
várig be jár ták-meg te kin tet ték a csa tor nát,
be gyûj töt ték a terv do ku men tá ci ó kat, majd
a Kiss test vé rek hez in té zett 10 pont ból ál -
ló kér dõ ív ük vá la sza i nak bir to ká ban hely -
zet fel mé rés be és je len té sük meg fo gal ma -
zá sá ba kezd tek, amel  lyel már jú li us 30-án
el ké szül tek. Kiss Józsefék az ere de ti ter -
vek tõl tör tént el té ré se ket – ame lye ket
egyéb ként a tár sa ság az 1794. évi bé csi
köz gyû lé sén jó vá ha gyott – a csa tor na ásás
meg kez dé sét kö ve tõ en meg ta pasz talt ma -
gas ta laj víz ál lás sal és -viszonyokkal, va la -
mint költ ség meg ta ka rí tá si cé lok kal in do -
kol ták. Úgy tûnt, ren de zõ dött a hely zet,
mert a szak ér tõi je len tést szep tem ber ele -

jén meg tár gyal ta és egyet len, a ví zi mal -
mok kal kap cso la tos ál lás pont ki vé te lé vel
el fo gad ta a ma gyar ka ma ra, majd to váb bí -
tot ta Bécs be (ott ezek után az épít ke zés
mi elõb bi be fe je zé sét szor gal maz ták). A
tör tén te ket kö ve tõ en ál ta lá nos meg le pe tést
és nyug ta lan sá got kel tett a Tár sa ság 1798.
ja nu ár 22-én Bécs ben meg tar tott éves köz -
gyû lé sén gróf Apponyi An tal rang el sõ
igaz ga tó beszéde, amelyben szólt „… a
csa tor na épí té sen ural ko dó rossz ál la po tok -
ról és a Kiss fi vé rek sú lyos fe le lõs sé gé rõl
azo kért a fel fe dett mu lasz tá so kért és hi bá -
kért, ame lye ket az épí tés kez de té tõl és
nem csak 1797-tõl kezd ve kö vet tek el”
(Petrovic 1982. 301. ol dal). El sõ in téz ke -
dés ként igaz ga tó sá gi ren de let tel kor lá toz -
ták Kissék ha tás kör ét és kö te lez ték õket a
ter vek be tû sze rin ti be tar tá sá ra. Az ural ko -
dó dön té se alap ján az ügy ve ze tést ide ig le -
ne sen há rom ta gú igaz ga tó ság vet te át,
amely nek tag jai gróf Apponyi An tal, Rédl
Fe renc ud va ri ta ná csos és Reiter Jó zsef
ud va ri ügy nök let tek. Az új ve ze tés a hely -
szín re uta zott és Heppe igaz ga tó, va la mint
Maillard ez re des kí sé re té ben be jár ta a csa -
tor nát, majd Rédl Fe ren cet min den re ki ter -
je dõ meg ha tal ma zás sal az épí té si mun ká -
la tok fe le lõs igaz ga tó já vá ne vez te ki. Ez -
zel az épít ke zés ötö dik esz ten de jé ben Kiss
Jó zse fet meg fosz tot ták ve ze tõi poszt já tól,
egyút tal a szak mai irá nyí tást Heppe
Szaniszló vet te át.

Az új hely zet ben az épít ke zés mi elõb bi
be fe je zé sé hez szük sé ges nek tar tot ták az
ela bo rá tum re ví zi ó ját, a meg fe le lõ szá mú
mun kás és a mun ká la tok kí ván ta pénz biz -
to sí tá sát. Az 1798 nya rán el vég zett új bó li

szin te zés ada tai alap ján dol goz ta át Heppe a
ter ve ket. A foly ta tás hoz ugyan köl csön fel -
vé te lek kel si ke rült for rá sok hoz jut ni, azon -
ban to vább ra is ke vés volt a mun kás kéz. Az
épít ke zés el hú zó dott és csak 1801-ben ké -
szül tek el ve le. A ki rály ról el ne ve zett csa -
tor na át adá sá ra vé gül – Kiss Jó zsef je len lé -
te nél kül – 1802. má jus 2-án ke rült sor.

A Fe renc-csa tor na ál dá sos ha tá sa na gyon
jól ki tû nik cik künk elõ zõ ha vi ré szé ben em -
lí tett Mind szenthy An tal dol go zat kör nye zõ
hely sé gek re vo nat ko zó le írá sá nál, jól iga -
zol ta a Kiss test vé rek vá ra ko zá sa it. Pél dá ul
a 26-27. ol da lon, Új-Verbász is mer te té sé nél
az aláb bi a kat ol vas hat juk: „A’ pa rasz tok kö -
zül so kan hely be li ga bo na ke res ke dést ûz -
nek, mel  lyel né ha nagy hasz nok van nak, itt
lé vén a’ Ferencz csa tor ná ja ga bo na ke res ke -
dé sé nek kö zép ’s leg jobb pont ja, melly
szerént meg gaz da god ván azok, há za i kon is
meg tet szik a’ te he tõs ség; némellyeknek
több szo bá ik vagynak há za ik ban, mel-
lyeknek tisz tább szo bá ik szép mobiliákkal
éke sít tet nek, tölgy és dió fa pal lé ro zott fent
állo almariomjaikban czifra as  szo nyi öl tö -
ze te ket, min den fe lé gyolcs por té ká kat, a’ fi -
ó ko sok ban pe dig porcellain és ezüst edé -
nye ket is le het lát ni.” Ugyan itt, a 7-8. ol dal
sze rint a zomboriak és a kör nye zõ szál lá so -
kon élõ föld mû ve sek a ter ményt „… a’ vá -
ros alatt me nõ Ferencz csa tor ná já nak ide jö -
võ fel föl di ha jók ra ha szon nal ad ják el,
melly ga bo na ke res ke dés an nál hasz no -
sabb, hogy a’ ke res ke dõk nek bészedett ga -
bo ná i kat se ho vá sem kell el fu va roz tat ni, ha -
nem a’ ha jós ke res ke dõk a’ há za ik tól el hor -
dat ják, melly szerént a’ hambár-béren kí vül
sem mi egyéb költségjek sin csen reá.”

A Fe renc-csa tor na Új-Verbász mel lett an gol mód ra meg épí tett
és a kor tár sak sze rint leg szebb szek rény zsi lip je.

(For rás: Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia írás ban és kép ben. Ma gyar or szág II. 1891)



Bajai Honpolgár8 2013. április

Szép iro dal mi 
és kép zõ mû vé sze ti vo nat ko zá sok
Kiss Jó zsef éle te és a Fe renc-csa tor na

tör té ne te té mát adott Bács ka jó tol lú iro -
dal má ra i nak és ügyes ke zû fes tõ i nek. A
tel jes ség igé nye nél kül áll jon itt né hány
pél da. Az Ó-Verbászon szü le tett Molter
Kár oly ön élet rajz nak is te kint he tõ Ti bold
Már ton cí mû 1937-ben meg je lent re gé -
nyé nek cím adó fõ hõ se a csa tor na part ján
ne vel ke dett, majd ké sõbb szí ve sen tért ide
vis  sza. A szer zõ vis  sza em lé ke zé sé ben
meg idé zi éle té nek ott meg élt pil la na ta it.
Majtényi Mi hály Csá szár csa tor ná ja cí -
mû 1944-ben ki adott re gé nyé ben a jo ze fi -
nis ta te le pí tés ko rá ig, az épít ke zés ide jé ig
megy vis  sza. A fõ sze rep lõ a csa tor na,
amely nek tör té ne te az egész vi dék éle té re
ki ha tott. Ne mes Kiss Jó zsef kincs tá ri in -
zsel lért és víz mé rõt a Fe renc-csa tor na ter -
vé nek fel ve té se után Bács ká ban gyak ran
így ne vez ték: „a bo lond luteránus”. Ko -
vács Ist ván al is pán a vár me gyé nek Ba ján
be mu tat va pe dig így em lí tet te (11. ol dal):
„Spektabilis Do mi ne! Er re az úr ra úgy
néz ze nek kigyelmetek, hogy olyan in zsel -
lér, aki bõl csak négy van a Kár pá tok
alatt!” A re gény sze rint I. Fe renc ural ko dó
az aláb bi a kat gon dol ta Kiss rõl (39. ol dal):
„Ilyen iz zó szí vû fan tasz ta, mint ez, el kel -
ne egy pár a bi ro da lom ban, min den pon -
ton, ahol baj van. Megnemalkuvó, de nem
lá za dó. Hi deg fe jû, aki áll ja a har cot a szá -
mok el le né ben is. Ja, ja mein lieber Kiss!”
Nem is té ve dett, mert „Az a ma kacs
luteránus ott Szent ta má son, aki a dol go kat
hajt ja akár a pi ó ca, úgy fek szik a mo csa -
rak fö lött. Ki nyúj tot ta két ke zét a Du ná tól
a Ti szá ig, nem en ged. Ha jó káz ni akar.
Nem le het le tör ni” – ol vas hat juk Majtényi

köny vé nek 32. ol da lán. A má so dik rész -
ben ké pet ka punk a te mes vá ri ka za ma ták -
ból, Péterváradról vagy más bör tö nök bõl
mun ká ra kül dött és egy más hoz lán colt ra -
bok gya log út já ról az épít ke zé sen ki je lölt
he lyü kig. Kö zé jük tar to zik az írás má sik
fõ alak ja Jablonczy Gás pár. Majtényi írói
ér de me, hogy né hány mon dat ba sû rít ve
ké pes a ko ra be li Bács kát, re gé nyé nek sze -
rep lõ it és éle tü ket kör vo na laz ni, le ír ni.
Né hány év vel ké sõbb a kö te tet át dol goz ta,
újabb résszel egé szí tet te kiés 1951-ben
Élõ víz cím mel ad ta ki.

Her ceg Já nos, a ki vá ló bács kai író Ré gi
dol ga ink ról (Új vi dék, 1993) cí mû köny -
vé nek A csa tor na el ne ve zé sû no vel lá já -
ban a tõ le meg szo kott stí lus ban fog lal ta
ös  sze an nak tör té ne tét, és ír a viziút „kes -
keny nyom tá vú ten ge ré szek nek” ne ve zett
ha jó sa i ról. Her ceg em lí ti a zombori szü -
le té sû Husvéth La jos fes tõt, aki mun ká i -
ban fel hasz nál ta a csa tor na élet és az ot ta -
ni táj ké pi ele me it. Vas agyi Má ria Po kol -
ke rék cím mel 2009-ben Új vi dé ken meg -
je lent tör té nel mi re gé nyé ben így sum má -
zott (56. ol dal): „Az In zsel lér az épít -
mény ké sé sért … és az sok el hul lott vé -
rért nyilvánságos or cá zás sal szé gye ní tet -
ten, csa lat ko zás tól le tip rat va süstörge az
güblis ház ban, s hajtogatá: …cser ben ha -
gyat va len ni an  nyi, mint ha lál ra ítélt fo -
lyó ként ki szá rad ni”. Dr. Silling Ist ván
Ba ran go lá sok Nyu gat-Bács ká ban (Új vi -
dék, 2012) nem csak Kiss Jó zsef sír já ról
kö zöl rész le te ket, ha nem em lí ti a Szent ta -
má son szü le tett Gion Nán dor írót is, aki -
nek „… köny vei mind a Fe renc-csa tor na
part ján szer zett em lé ke i tõl duz zad nak”
(7-8. ol dal). A sort még hos  szan le het ne
foly tat ni…

Le szár ma zot tak
Kiss Jó zsef a Stammbuch-ban le ír ta,

hogy Mi hály (1786-1835) fia a Ha jó zá si
Tár sa ság egyik bé relt ka ma rai bir to kán volt
is pán. Utó da i ról leg in kább Michael Joseph
von Kiss 2000-ben a né met or szá gi
Erkrathban meg je lent csa lád tör té ne té bõl
tu dunk. A szer zõ el sõ sor ban a sa ját le szár -
ma zá si vo na lát köz li ezért az is mer te tett
csa lád fa nem ad tel jes ké pet az ös  szes utód -
ról. Kiss Mi hály (1786-1835) és Mokry
Zsu zsan na (1785-1845) há zas sá gá ból négy
gyer mek szü le tett: Gyu la (1819?-1870),
Jo ze fa (1813-1884), Má ria (1815-1834) és
Emá nu el (1817-1853). Gyu la sze re pel a
Stammbuch csa lád fá ján, így 1813-ban
vagy az elõtt kel lett vi lá gá ra jön nie: szü le -
té si év szá ma után ezért ír tunk kér dõ je let.
Kiss Emá nu el Hor váth Ka ta lint (1833-
1917) vet te nõ ül, gyer me ke ik: La jos
(1854-1879), Gyu la (1856-1928), Ber ta
(1860-1929, Ba ján hunyt el), Ilo na (1863-
1928, Ba ján hunyt el), Emil (1864-1870) és
Ir ma-Irén (1866-1961). Kiss Gyu la (1856-
1928) – 1890-tõl 1918-ig vagy 1919-ig volt
Ó-Verbász jegy zõ je (a csa lád tör té ne ti
könyv szer zõ jé nek nagy ap ja) – Grossmann
Ka ta lin nal kö tött há zas sá got, gyer me ke ik:
Jó zsef (1891-?), Gá bor (1893-1976?, Ba -
ján hunyt el), Ti bor (1895-1944, a könyv
író já nak édes ap ja), Ta más (1897-?, Ba ján
hunyt el) és Szil via (1903-?). Kiss Ti bor és
Röhrig Ju li an na (1898-1971) ná szá ból há -
rom gyer mek szü le tett: Gyu la (1921-?), a
könyv szer zõ je, a Né met or szág ban le te le -
pe dett Mi hály (1924-) és Ta más (1926-
1984). Kiss Mi hály – né met ne vén Michael
Joseph von Kiss – el sõ fe le sé ge Lukic Mila
(1927-1987), egyet len gyer me kük Ta más
(1950-). A le ír tak alap ján el mond ha tó, ta -
lán Ba ján is él nek-él tek Kiss Jó zsef le szár -
ma zot tak.

Kiss Jó zsef lá nyá ról a Pogány-Bordás
szer zõ pá ros Bácsországban meg je lent cik -
ke alap ján tud juk, hogy 1806-ban férj hez
ment Eisenhut An tal hoz. 

Kiss Gá bor le szár ma zot ta i ról Nagy Iván
cik künk elõ zõ ha vi ré szé ben em lí tett
köny vé nek 248. ol da lán tud ha tunk meg
né hány rész le tet. „Kiss Ferencz, m. aka dé -
mi ai lev. tag, szül. 1791. dec. 8-án; aty ja
Gá bor ka to nai mér nök ka ri õr nagy volt, …
Kiss Ferencz Sze ge den, Sza bad kán ta nult,
s a jog tu do mányt Gyõ rött és Nagy vá ra don
hallgatá. Ügy vé di ok le ve let nyer vén, a fer-
enczcsatornai s bá csi bér lett jó szá gok kor -
má nyá nál ül nö ki hi va tal ra ne vez te tett, s
mind ad dig, míg a ha szon bér tar tott, Bécs -
ben ma radt. E köz ben 1820-ban Zombor
vá ros ha tár-ki mé ré si biz to sa is volt. 1828
óta nyu ga lom ba lé pett, s ki zá ró lag az ál ta -

Korabinszky Já nos Má tyás 1804-es tér ké pén jól lát ha tó 
Mo nos tor szeg és Föld vár kö zött a vár me gyét át sze lõ Francisci Schiffahrts Canal, 

az az a Fe renc Ha jó zó Csa tor na
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la szenvedélylyel üzött ré gi ség tan nak élt.
1839-ben vá lasz ta tott meg a nagy aka dé -
mia tag já vá, mellynek ke be lé ben több ér -
te ke zést írt.” Az ada tok sze rint fe le sé ge
Ágos ton Zsu zsa, aki tõl Otí lia, Je nõ és Ir -
ma ne vû gyer me kei szü let tek. Kiss Fe renc
Bu dán 1859. jú li us 25-én hunyt el. 

Zár szó
Kiss Jó zsef éle te, sor sa és múl ha tat lan

ér de mei szo ro san ös  sze fo nód nak a Fe -
renc-csa tor ná val, ame lyek egyút tal Bács ka
tör té ne té nek is szer ves ré szét ké pe zik.
Nap ja ink ban is ér vé nyes Sárközy Ist ván
mon da ta, aki 1900-ban írt cik két ez zel zár -

ta: „Szebb ko szo rút ma sem te he tünk sír já -
ra, mint ha em lé két meg be csül jük!”

Cik kün ket Kiss Jó zsef jö võ be mu ta tó pro -
fe ti kus so ra i val zár juk: „Ha a ve tés még
most nem áld ara nyos ga bo ná val, / Áld dú -
san a ka lász, majd az idõk fo lya mán.”

Dr. Nebojszki Lász ló

Múl tunk so rai…
(Sze mel vé nyek a ba jai le vél tár ira ta i ból)

A ba jai ví zi sport-élet fej lõ dé sé ért
80 éve, 1933. áp ri lis 4-én ad ta be a Ba jai

Csó na ká zó Egye sü let igaz ga tó ja – dr.
Reiner An tal ügy véd – a vá ros há zán a Pe -
tõ fi-szi ge ten lé võ egye sü le ti csó nak ház bõ -
ví té sé re vo nat ko zó ké rel mét. A Ba jai Csó -
na ká zó Egye sü let – hi va ta los le ve le zé sé -
ben az „egy let” meg je lö lést is hasz nál ta –
1923-as meg ala ku lá sa óta a vá ro si ví zi- és
für dõ élet egyik meg ala po zó ja, ak tív sze -
rep lõ je; a ba jai ví zi spor tok tá mo ga tó ja
volt. A Sugovica part ján, a híd Pe tõ fi-szi ge -
ti híd fõ jé nél lé võ csó nak ház 1932-ben már
ki csi nek bi zo nyult, át épí té se és bõ ví té se
idõ sze rû vé vált. Az ere de ti épü let re egy
eme let rá épí té sét ter vez ték, amely a klub -
he lyi ség nek, ket tõ kony há nak, egy szo bá -
nak, va la mint az eh hez tar to zó mos dó nak
és tu so ló nak adott he lyet. Az épü let al só
szint jét az elõ tér és a lép csõ ház ki vé te lé vel
csó nak szín né kí ván ták át ala kí ta ni. A ter ve -
ket 1933. már ci us 23-án fe jez te be So mo -
gyi Pál épí tész mér nök. A ter ve ket az egye -
sü le ti be mu ta tó és a kö te le zõ épí té si il le ték
le ro vá sa után be nyúj tot ták a Mér nö ki Hi -
va tal hoz vé le mé nye zés re. Áp ri lis 3-án a
Nagy And rás vá ro si fõ épí tész ál tal ve ze tett
hely szí ni szem le meg ál la pí tá sa it rá ve zet ték
a terv rajz ra. Nagy And rás az új Sugovica-
híd kö zel gõ épí té sét ve tet te fel mint ál ta lá -
nos prob lé mát, az eme let rá épí tés sel kap -
cso lat ban a du nai ár vi zek vár ha tó víz szint -
jé hez va ló iga zo dást kér te a ki vi te le zõ tõl. A
Mér nö ki Hi va tal ké ré sei nem érin tet ték
alap já ban a ter ve ket, ezért az egy let áp ri lis
5-én be nyúj tot ta a vá ros há zán. A pol gár -
mes te ri hi va tal a XXIV. 5920/1933-as ik ta -
tó szám alatt ke zel te az épí té si ügyet.

„5920 / 1933
Te kin te tes Pol gár mes te ri Hi va tal!
Van sze ren csénk mel lé kel ten a Ka ma rás-

Du nai szi ge ti híd fõ mel lett lé võ és tu laj do -
nun kat ké pe zõ csó nak garage felülépítmény
át épí té si ter vét tisz te let tel 2 pél dány ban be -
ter jesz te ni azon ké re lem mel, hogy az át épí -
tést en ge dé lyez ni mél tóz tas sék.

Van sze ren csénk meg je gyez ni, hogy te -
kin tet tel ar ra, hogy az át épült csó nak
garage, és mint ilyen nem adó kö te les, ezt
be je lent jük, még is – amen  nyi ben és az
eset ben, hogy az adó kö te les vol na, vagy
ké sõbb adó kö te les sé vál na, az új felülépít-
ményekre mél tóz tas sék az adó men tes sé get
ki mon da ni, il let ve an nak ki mon dá sa iránt
a sza bály sze rû el já rást fo lya mat ba ten ni.

Tel jes tisz te let tel:
Ba jai Csó na ká zó Egye sü let
dr. Reiner An tal igaz ga tó
Épí té si en ge dély cí mén 7- P. az az Hét

pen gõ fi ze ten dõ. –
Ba ja, 1933. áp ri lis 4. –”
A pol gár mes te ri hi va tal fi gye lem be vé ve

a mér nö ki hi va tal meg jegy zé se it áp ri lis
11-én ki ad ta az épí té si en ge délyt:

„kig. 1933
Ba jai Csó na ká zó Egy let ké rel me épí té si

en ge dély iránt.
Ha tá ro zat
Meg en ge dem, hogy a Ba jai Csó na ká zó

Egy let a Ka ma rás-Du na par ton a be mu ta -
tott terv sze rint be je len ten dõ Kõ mû ves -
mes ter út ján egy csó nak szín bõl és egye sü -
le ti hely ség bõl ál ló épü le tet szi lárd épí té si
anyag ból épít hes sen. Kö te les az en ge dé -
lyes és szak ér tõ je az Épít ke zé si Sza bá lyok
ren del ke zé se it pon to san be tar ta ni.

Kü lön ki kö töm, hogy a ter ve zett épí té -
sért fe le lõs kõ mû ves mes ter rel alá kell írat -
nia, még mi e lõtt az épí tést meg kez di. A fa -
lak ba kö te les jó mi nõ sé gû szi ge te lést al -
kal maz ni.

Az épü let pad ló szint jét ár víz szint re
emel je fel sa ját ér de ké ben. (37.50 m a Du -
na 0 pont ja fe lett)

Fel hí vom az épít te tõ fi gyel mét ar ra,
hogy az 1927. évi XXI. t.c. 26. §-a sze rint
fe le lõs azo kért a tar to zá so kért, ame lyek az
ál ta la eme len dõ épü le ten az Or szá gos
Tár sa da lom biz to sí tó val szem ben fel me rül -
nek és a vál lal ko zók tól a kel lõ gon dos ság
fi gye lem be vé te lé vel sem hajt ha tók be.

Fi gyel mez te tem az épít te tõt, hogy az en -
ge dél  lyel csak sa ját fe le lõs sé gé re és ve szé -
lyé re és csak az itt kö rül írt ter je de lem ben
él het. Az en ge dé lye zett épít mény hasz ná -
lat ba vé tel ét leg alább 14 nap pal meg elõ zõ -
en hasz ná la ti en ge dé lyért fo lya mod ni kö -
te les, mert kü lön ben el le ne a ki la kol ta tá si,
il let ve a ki há gá si el já rást meg in dí tom.

Tu do má sul ve szem, hogy en ge dé lye zé si
díj cí mén 7.– P.-t a vá ros pénz tá rá ba 387
té tel alatt be fi ze tett.

Er rõl 1. a mér nö ki hi va talt a terv II. pél dá -
nyá val, 2. a szám ve võ sé get, 3. a m. kir. ál -
lam rend õr ség ba jai ka pi tány sá gát, 4. Ba jai
Csó na ká zó Egy let (dr. Reiner An tal) épít te tõt
a terv I. pél dá nyá val, 5. a vá ro si adó ügy osz -
tályt, 6. Ba jai Ipar tes tü le tet, 7. a Tár sa da -
lom biz to sí tó In té zet ba jai ke rü le ti pénz tá rát,
8. for gal mi adó hi va talt, 9. a Ferencz Csa tor -
na RT. ba jai kép vi se le tét ér te sí te ni az zal,
hogy e ha tá ro zat el len an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül ná lam be nyúj tan dó
és a nagymélt. M. kir. Bel ügy mi nisz ter Úr hoz
in té zett fel leb be zés nek van he lye.

Ba ja, 1933. évi áp ri lis hó 11én.”
Az en ge dély ki adá sa után az egye sü let

azon nal meg kezd te az épít ke zést, mert
sze ret ték vol na már az 1933-as sze zon ban
hasz ná lat ba ven ni az új szék há zat. Az épít -
ke zés fo lya ma tá nak do ku men tá ci ó ja nem
ma radt fent, a fel jegy zé sek bõl an  nyi ol vas -
ha tó ki, hogy a be ru há zás hoz a tag dí jak
mel lett je len tõs hi telt vett fel az egye sü let.
Az épít ke zés gyor san ha ladt, jú ni us 13-án
be ér ke zett a pol gár mes te ri hi va tal hoz a
mun ká la tok be fe je zé sé rõl szó ló hi va ta los
le vél, el kez dõ dött a hasz ná lat ba vé tel hez
szük sé ges en ge dé lye zé si el já rás.

„10273 / 1933
Te kin te tes Pol gár mes te ri Hi va tal!
Alul írott Ba jai csó na ká zó Egye sü let tisz -

te let tel be je lent jük, hogy az 5920/933 szám
alatt en ge dé lye zett épít ke zés be fe je zést
nyert s kér jük, hogy ré szünk re hasz ná la ti
en ge délyt meg ad ni mél tóz tas sék.
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Tu do má sunk sze rint adó men tes az épü -
le tünk, még is óva tos ság ból kér jük:

Mél tóz tas sék egyi de jû leg az adó men tes -
ség meg adá sa cél já ból az ira to kat az il le -
té kes Ha tó ság hoz fel ter jesz te ni.

Mel lé kel jük a ter ve ket.
Tel jes tisz te let tel:
Ba jai Csó na ká zó Egy let
dr. Reiner An tal Igaz ga tó”

A tûz ol tó ság és a ba jai tisz ti or vos az en -
ge dé lye ket au gusz tus 8-án ál lí tot ta ki. Ez -
után már csak az ügy for má lis le zá rá sa
ma radt, mi kor dr. Bor bí ró Fe renc pol gár -
mes ter alá írá sá val ki ad ták a hasz ná lat ba -
vé te li en ge délyt egy nap pal ké sõbb.

„10273 / 1933.
Ba jai Csó na ká zó Egy let ké rel me hasz -

ná la ti en ge dély iránt.

Ha tá ro zat
Az Épí té si Sza bá lyok 39. §.-a alap ján a

Ba jai Csó na ká zó Egy let ba jai la kos nak a
5920 kig. 1933. sz. épí té si en ge dély sze rint
a Pan dúr szi ge ten épí tett csó nak ház ra a
hasz ná la ti en ge délyt meg adom, mert az
épít ke zés az en ge dély fel tét ele i nek, va la -
mint a köz biz ton sá gi, köz egész ség ügyi és
tûz ren dé sze ti kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

Er rõl 1. a mér nö ki hi va talt, 2. a m. kir.
ál lam rend õr ség ba jai ka pi tány sá gát, 3. a
vá ro si adó ügy osz tályt a terv vel és jkvi.-vel,
4. Ba jai Csó na ká zó Egy let, 5. Pus kás Mi -
hály kõ mû ves mes tert, mint fe le lõs szak ér -
tõt ér te sí tem.

Ba ja, 1933. au gusz tus hó 9én.
Bor bí ró Pol gár mes ter”
Az új csó nak ház be vál tot ta a hoz zá fû -

zött re mé nye ket. Az egy le ti ta gok 1934-tõl
fo ko za to san át tér tek a hét vé gi, ki rán du ló
csó na ká zás ról a sport sze rû csó na ká zás ra –
a sport sze rû csó na ká zás hoz a Sugovica
rend sze res kot rá sá ra is szük ség volt, me -
lyet a Fe renc-csa tor na Rt. vég zett az 1930-
as évek ben – , meg je len tek a sport ha jók az
egye sü let te le pén. Az új csó nak ház az
egye sü let cél ja i nak meg fe le lõ en a tag ság
ké nyel mét is ma xi má li san ki szol gál ta. Az
el ért ered mé nyek el le né re az épít ke zés lét -
jo go sult sá gát meg kér dõ je lez te az a tény,
hogy 1934-tõl kezd ve az egye sü let egy re
ko mo lyab ban el adó so dott – a ma gas tag dí -
jak mel lett is –, az 1940-es évek ben az
adós sá gai már a lé tét fe nye get ték.

Sar lós Ist ván
A csó nak ház át épí té si terv raj za Nagy And rás vá ro si fõ épí tész meg jegy zé se i vel. 

A terv rajz zöld pos ta irón nal va ló át hú zá sá nak idõ pont ja bi zony ta lan.

„A királynõt megölni nem kell félnetek...” 

Egy 800 évvel ezelõtti gyilkosság krónikája
Iro dal mi mû vek gyak ran bõ ví tik tör té nel -

mi is me re te in ket, tör té nel mi ese mé nyek
iro dal mi fel dol go zá sai pe dig sok szor ösz tö -
nöz nek ar ra, hogy meg is mer jük a va lós ese -
mény sort is. Egy-egy iro dal mi re mek mû vi -
szont ar ra is ké pes le het, hogy olyan „té nye -
ket” rög zít sen az ol va só fe jé ben, ame lyek
je len tõ sen el tér nek a kor társ for rá sok ból re -
konst ru ál ha tó va ló ság tól. Így le he tett pél dá -
ul Vö rös mar ty drá má ja, majd Er kel ope rá ja
nyo mán al jas csel szö võ Cillei Ul rik ból és a
nem ze ti ér de kek vé del me zõ je Hu nya di
Lász ló ból (mint ha nem is utób bi gyil kol ta
vol na meg or vul a stá jer gró fot); így is mer -
he ti Gár do nyi hal ha tat lan re gé nye alap ján
ren dít he tet len tö rök ve rõ „rab orosz lán ként”
a köz vé le mény Tö rök Bá lin tot (ho lott sok -
kal in kább két ku la csos po li ti kát foly ta tó, a
job bá gya i val ke gyet len ke dõ fõ úr volt), és

Schil ler drá má ját ol vas va kön  nyen
elhisszük, hogy Don Carlos go nosz ha tal mi
int ri kák ál do za tá ul esett, egy zsar no ki ter -
mé sze tû apa ál tal el foj tott, ki emel ke dõ te -
het sé gû ki rály fi volt, nem pe dig sza dis ta
haj la mok kal ter helt, ki rá lyi ap ja el len ösz -
 sze es kü võ, el me za va ros fi a tal em ber. Ka to -
na Jó zsef Bánk bán cí mû tra gé di á ja is bõ -
ven al kal mas ar ra, hogy igaz nak hig  gyünk
egy tör té ne tet, amely nek kö zép pont já ban
egy ma gyar fõ úr po li ti kai és sze mé lyes tra -
gé di á ja áll, ho lott mai is me re te ink alap ján
még az sem te kint he tõ bi zo nyos nak, hogy
az or szág ak ko ri ná do ra, Bánk egy ál ta lán
ré sze se volt-e a Gert rúd ki rály né meg ölé sé -
vel vég zõ dõ ös  sze es kü vés nek, amely nek
vél he tõ mo ti vá ci ó it már a tör té net író utó kor
is je len tõ sen ki szí nez te. Ka to na pe dig –
rész ben az ak kor ál ta la még nem is mert for -

rá sok hi á nya, rész ben al ko tói kon cep ci ó ja
mi att – to vább ala kí tot ta a tör té ne tet, amely
az tán az ál ta la meg raj zolt for má ban és sze -
rep lõk kel vált köz is mert té. Mos ta ni írá -
sunk ban ar ra te szünk kí sér le tet, hogy for rá -
sok és a tör té nel mi szak iro da lom alap ján
fel tár juk a 800 év vel ez elõt ti bûn cse lek -
mény le het sé ges oka it, mo tí vu ma it, és ar ra
is rá mu tas sunk, ho gyan vál ha tott a tör té net
ki vá ló iro dal mi alap anyag gá.

Az is mert té nyek
A kor társ vagy az ese mény hez kö ze li

idõ ben ke let ke zett for rá sok elég szûk sza -
vú an szá mol nak be a tör tén tek rõl. Ezek bõl
az ada tok ból bi zo nyo san csak an  nyi szûr -
he tõ le, hogy II. And rás (1205-1235) ma -
gyar ki rály el sõ fe le sé ge, Merániai Gert rúd
1213. szep tem ber 28-án a pi li si er dõ ben –
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mi köz ben fér je ép pen Halics el le ni had já -
rat ra in dult – me rény let ál do za ta lett. Az
össze es kü vés részt ve või egy tõl egyig ma -
gas tiszt sé get vi sel tek: a gyil kos sá got vél he -
tõ en vég re haj tó Turoy (Töre?) fia Pé ter ko -
ráb bi ki rály néi ud var is pán (be lõ le lesz Ka -
to ná nál egy té ves ol va sat mi att Pe tur) és az
or szág ná do rá nak, Bánk nak ve je, Kacsics
nem be li Si mon. Va ló szí nû leg be akar ták
von ni az ös  sze es kü vés be Já nos esz ter go mi
ér se ket is, aki azon ban ki té rõ vá laszt adott a
hi ány zó köz pon to zás tól füg gõ en hoz zá já ru -
lás ként és el uta sí tás ként is ér tel mez he tõ le -
ve lé ben: „A ki rály nét meg öl ni nem kell fél -
ne tek he lyes ha min den ki be le egyez ne én
nem el len zem.” (Hogy a le vél va ló ban lé te -
zett-e, nem bi zo nyít ha tó, de már a kö zép -
kor ban a két ér tel mû fo gal ma zás is ko la pél -
dá ja ként em le get ték.) A ki rály nét vél he tõ en
me zei sát rá ban kard dal öl ték meg, de raj ta
kí vül a kör nye ze té ben tar tóz ko dó szá mos
né met hí ve is a tá ma dás ál do za tá ul esett; ro -
ko na, Li pót és test vé re, Ber told ka lo csai ér -
sek azon ban sér tet le nül meg me ne kült. Igaz,
utób bi pap ja it és szer ze te se it tett leg bán tal -
maz ták. Az el hunyt ki rály né te te mét a kö -
ze li pi li si apát ság ban te met ték el. A me -
rény let hí re a bod rog kö zi Leleszen ér te utol
a ki rályt, aki meg sza kí tot ta orosz had já ra -
tát, de vis  sza tér ve csak Pé te ren állt bos  szút
(õt ka ró ba hú zat ta). Si mon tól vi szont ek kor
még jó szá ga it sem ko boz ták el, és Bánk is
csak a ná dor sá got hagy ta oda, de to vább ra
is ma gas mél tó sá got vi selt (po zso nyi is pán
lett), 1217-ben új ból bán és ki rá lyi ud var is -
pán volt; bir to ka it csak jó val ké sõbb ve szí -
tet te el. Já nos esz ter go mi ér sek is a he lyén
ma radt, jól le het ké sõbb is And rás ki rály
bel sõ el len zé ké hez tar to zott. Só go rát a ki -
rály kül föld re me ne kí tet te, de Ber told
utóbb egy idõ re új ra el fog lal ta ka lo csai ér -
se ki szé két; igaz, ko ráb bi po li ti kai sze re pét
töb bé nem nyer te vis  sza.

A kor társ vagy kö ze li (né met) for rá sok a
gyil kos ság egyet len oka ként a ki rály né né -
me tek irán ti ked ve zé sét je lö lik meg, csak
az 1270 utá ni szö ve gek ben (Anony mus
Leobiensis) csat la ko zik eh hez az a mon da,
hogy hát te ré ben Pé ter (és nem Bánk) fe le -
sé gé nek meg gya lá zá sa is áll ha tott. A 14.
szá zad ban ke let ke zett Ké pes Kró ni ka vi -
szont már a kö vet ke zõ ket ír ja: „...ne ve zett
úr as  szony a nagy sá gos fér fiú, Bánk bán fe -
le sé gét erõ szak kal át ad ta va la me lyik jö ve -
vény öc  csé nek, hogy meg becs te le nít se. Ez
ok ból a Bor nem zet ség bõl eredett Bánk
kard já val ke ser ve sen ki on tot ta a ki rály né
vé rét, sú lyos se bet ej tett raj ta, és az Úr
1212-ik évé ben [sic!] meg öl te. […] Ha lá la
mi att si ra lom hang zott egész Pan nó ni á ban,
és Bánk bán min den nem zet sé gé ben ir tóz -

ta tó, ször nyû vér on tás kö vet ke zett.” (A
szö veg rész let Ge réb Lász ló for dí tá sa.) Ezt
a ké tes hi te lû és nyil ván va ló té ve dé se ket
tar tal ma zó (sem a me rény let idõ pont ja,
sem az em lí tett vér on tás nem igaz) ver zi ót
vet te át és köz ve tí tet te a Ka to na ál tal fõ
for rás ként hasz nált Antonio Bonfini itá li ai
szár ma zá sú hu ma nis ta mun ká ja is, amely
vi szont már az ese mé nyek után két és fél
év szá zad dal író dott.

Az ál do zat
Merániai Gert rúd 1184/1186 kö rül szü -

let he tett; ap ja, Ber told a ba jor or szá gi
Andechs gróf ja, Krajna és Iszt ria õrgófja,
va la mint 1171-tõl Meránia (az ad ri ai ten -
ger mel lék) her ce ge volt, aki a leg je len tõ -
sebb bi ro dal mi fe je del mek kö zé tar to zott.
Any ja, Rochlitzi Ág nes gró fi csa lád ból
szár ma zott. E há zas ság ból hét vagy nyolc
gyer mek szár ma zott, akik szin te va la -
mennyi en ko moly sze re pet kap tak a bi ro -
dal mi po li ti ká ban. A lá nyok kö zül hár man
(Hed vig, Gert rúd és az „Eu ró pa leg szebb
as  szo nyá nak” tar tott Ág nes) is ural ko dók
fe le sé gei let tek, míg a fi úk kö zül Ot tó és
Hen rik ap ju kat kö vet ték õr gróf sá gá ban, il -
let ve her ceg sé gé ben, Eg bert Bamberg püs -
pö ke lett, az if jabb Ber told pe dig kö vet te
nõ vé rét Ma gyar or szág ra, ahol ha ma ro san
ma gas tiszt sé ge ket ka pott.

Gert rúd if jú ko rá ról és ne vel te té sé rõl ke -
ve set tud ni, a ké sõb bi ma gyar ki rál  lyal kö -
tött di nasz ti kus há zas ság kö té se va la mi kor
1197 és 1203 kö zött tör tén he tett. And rás
her ceg nem nyu go dott be le ab ba, hogy ap -
ja, III. Bé la báty ját, Im rét je löl te utó dá nak
az or szág trón ján, és jo gos nak ér zett trón -
igé nyé hez kül föl di (né met) tá mo ga tó kat
pró bált sze rez ni. (Há zas sá gá val And rás a
nem zet kö zi po li ti ká ban báty já val el len té -
tes ol dal ra sod ró dott: Im re ara gó ni ai fri gye
ré vén ugyan is a pá pa pár ti vo na lat kép vi -
sel te, a me rá ni ak vi szont Sváb Fü löp né -
met ki rály ol da lán áll tak.) Ami kor a két
test vér konf lik tu sa 1203-ban fegy ve res
össze csa pás szé lé re sod ró dott, a fe lül ke re -
ke dõ Im re And rást el fog ta, Gert rú dot pe -
dig vis  sza küld te szü le i hez.

Im re ha lá la után 1204-ben And rás visz -
 sza hív ta fe le sé gét, s ami kor Im re gyer mek -
ként meg ko ro ná zott fia, III. Lász ló is kö vet -
te ap ját sír ba, ak kor meg nyílt elõt tük a ma -
gyar trón hoz ve ze tõ út. Ket te jük há zas sá gá -
ból há rom fiú- és két le ány gyer mek szü le -
tett. Gert rúd vél he tõ en ko moly po li ti kai
sze re pet is vál lalt, hi szen egy né met tör té -
net író, Apoldai Dietrich a kö vet ke zõ ket ír ta
ró la: „...eré lyes és ke mény asszony volt, aki
a nõi el més sé get fér fi úi lel kü let tel ve gyít -
vén in téz te az or szág ügye it.” Emel lett alig -

ha nem a gye re ke i rõl gon dos ko dó sze re tõ
anya le he tett; leg alább is ezt lát szik iga zol ni,
hogy fia, IV. Bé la szá mos al ka lom mal meg -
in dul tan idéz te fel tra gi ku san meg halt any ja
em lé két, aki hez vél he tõ en erõs ér zel mi szá -
lak fûz ték. (Ez fõ leg an nak fé nyé ben ér de -
kes, hogy aty ját, II. And rást vi szont gyen ge -
ke zû ural ko dó nak tar tot ta, és igye ke zett an -
nak po li ti ká já val gyö ke re sen sza kí ta ni.)

A ki rály nét rö vi de sen több ro ko na és hí -
ve is kö vet te Ma gyar or szág ra. Az 1206 kö -
rül ér ke zett Ber tol dot – nyil ván ural ko dói
nyo más ra – rög vest ka lo csai ér sek ké vá -
lasz tot ták, ho lott ek kor még csak 25 éves
volt, és az egy há zi jog ban és szó nok lat tan -
ban is tá jé ko zat lan nak mu tat ko zott. (Jól le -
het, a Bib li át és a la tin nyel vet is mer te, és
ha zá já ban fi vé re mel lett egy ide ig bamber-
gi pré post volt.) III. In ce pá pa csak hos  szú
vo na ko dás után mu ta tott haj lan dó sá got a
cím el is me ré sé re, és az egy ház fõt az is fel -
bos  szan tot ta, hogy az if jú ez után meg kez -
dett vicenzai ta nul má nya i val „tu dat lan sá -
gát gya lá za tos mó don köz hír ré tet te.” Nem
sok kal ké sõbb Ber told a dal mát-hor vát bá -
ni és er dé lyi vaj dai cí met is meg kap ta, ami
újabb ko moly jö ve del mek kel is járt. (Az if -
jú ér sek per sze a leg töb bet alig ha nem a ki -
rá lyi ud var ban, és nem a mél tó sá ga i nak
szék he lyén tar tóz ko dott.) 1208-ban két
újabb fi vér, Eg bert és Hen rik is Ma gyar or -
szág ra jött, ugyan is meg gya nú sí tot ták õket
az zal, hogy ré szük le he tett Sváb Fü löp né -
met ki rály meg gyil ko lá sá ban. (A gyil kos -
ság a bambergi püs pö ki pa lo tá ban tör tént,
így Eg bert püs pök re is gya nú ve tült.) A ki -
rály utó da, IV. Ot tó bi ro dal mi át kot mon -
dott ki a két test vér re, ami azt je len tet te,
hogy nem csak bir to ka i kat ko boz ták el, de
éle tü ket is köz vet len ve szély fe nye get te
vol na, ha né met föl dön ma rad nak. Az And -
rás és Gert rúd ud va rá ba me ne kült test vé rek
1211-ig ma rad tak Ma gyar or szá gon (ahol
je len tõs bir to ko kat kap tak), ami kor az idõ -
köz ben csá szár rá is ko ro ná zott Ot tó – vél -
he tõ en And rás dip lo má ci ai és anya gi erõ fe -
szí tés ének is kö szön he tõ en –  fel ol doz ta
õket a vá dak és az átok alól. (Ilyen for mán
ne kik az 1213-as ese mé nyek hez köz vet len
kö zük alig ha le he tett.)

Azt per sze még a né met te rü le ten ke let -
ke zett kút fõk is el is me rik, hogy a ki rály né
„a min den fe lõl oda ér ke zõ né me tek iránt
bõ ke zû volt és nagy lel kû, és szük sé gük ben
min den ben se gít sé gük re si e tett” (Marbachi
Év könyv). Be fo lyá sá nak kö szön he tõ en szá -
mos né met egy há zi és vi lá gi sze mély ré -
sze sült ko moly mé re tû bir tok ado mány ban,
és fog lal ha tott el az or szág ban ma gas tiszt -
sé ge ket, ame lyek ko moly jö ve del mek kel is
jár tak. Kön  nyen le het, hogy er re a hely zet -
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re utal Anony mus azon, sa ját ko rá ra vo nat -
ko zó meg jegy zé se is, hogy „Jog gal is
mond ták, hogy Pan nó nia föld je a ró ma i ak
le ge lõ je, mi vel most is a ró ma i ak le gel nek
ja va i ból.” Ez eset ben a név te len gestaíró
nyil ván a Né met-ró mai Bi ro da lom ból ér -
ke zett né me te ket ne vez te ró ma i ak nak. Vél -
he tõ en e né met ud va ron cok túl zott tér nye -
ré se for dí tot ta a ki rály né el len a ha zai elõ -
ke lõ ket, akik a gyil kos sá got ter vez ték.
Gert rú dot a me rény let kö ze lé ben ta lál ha tó
pi li si cisz ter ci mo nos tor ban te met ték el,
fel té te le zett sír ját 1981-ben tár ták fel.

A me rény lõk és a le het sé ges in dí té kok
A bûn ré szes ös  sze es kü võk egy tõl egyig

az or szág elõ ke lõi kö zül ke rül tek ki, akik
köz vet le nül a me rény let elõtt is ma gas or -
szá gos mél tó sá go kat vi sel tek: Pé ter is pán
1207-1210 kö zött ki rály néi ud var is pán volt,
de ma ga Bánk is be töl töt te ezt a mél tó sá got
ná dor sá ga elõtt – va gyis ko ráb ban az ural -
ko dói pár szû kebb tá mo ga tói kö ré hez tar -
toz tak. Nyil ván a Gert rúd ud va rá ban ta -
pasz tal tak vit ték õket a ki rály – egyéb ként
elég szé les – el len zé ké nek tá bo rá ba. 

II. And rás „új be ren dez ke dés nek” ne vez -
te po li ti ká ját, mely nek so rán „örök ado -
mány ként” szá mos ha tal mas ki rá lyi föld bir -
to kot jut ta tott hí vei ke zé re, akik kö zül az or -
szág bá rói (leg gaz da gabb föld bir to ko sai) és
fõ pap jai ki ke rül tek. A bir tok re form mal
And rás nyil ván va ló an oda adó hí ve ket szer -
zett, akik azon ban ki ma rad tak eb bõl az osz -
toz ko dás ból (pél dá ul báty já nak, a né hai Im -
re ki rály nak ko ráb bi hí vei), sért ve érez ték
ma gu kat. Más részt az egy ko ri vár föl dek el -
ado má nyo zá sa sza ba dok ból föl des úri alatt -
va lók ká sül  lyesz tet te a vár né pe ket, el len ben
egy szûk fõ úri cso port ha tal mát és ar ro gan -
ci á ját ala po san meg nö vel te. Az így ki esett,
fõ leg ter mé szet be ni (ún. dominiális) jö ve -
del me ket rá adá sul a ki rály új adók és be vé -
te lek (ún. regale-jövedelmek) ki ve té sé vel
igye ke zett pó tol ni. Ez elv ben mo der nebb
be ren dez ke dést je len tett, de fel bo rí tott egy
év szá za dos po li ti kai be ren dez ke dést, ami
ön ma gá ban is el len ke zést szül he tett.

A Gert rú dot meg gyil ko ló fõ urak azon -
ban alig ha tar toz tak az új be ren dez ke dés
vesz te sei kö zé, hi szen mél tó sá ga ik ré vén
ma guk is ko moly ado má nyok ban ré sze sül -
tek és And rás hí ve i nek szá mí tot tak. (A ki -
rály ha tal mát nem is kí ván ták meg dön te ni,
leg alább is en nek sem mi nyo ma sincs.) Az
ide ge nek mér he tet len párt fo gá sa vi szont
õket is sért het te, mert úgy érez ték, hogy az
ide gen ke gyen cek el áraszt ják az ud vart, s
úgy érez ték, a ki rály (fe le sé ge be fo lyá sá ra)
min den vi tás ügy ben is ezek nek ked vez.
Ezt utóbb ma ga a ki rály is el is mer te, mert

1214-ben azt ír ta a pá pá nak, hogy só go rát,
Ber tol dot „for rón sze ret te és má sok fö lé
emel te, ez zel csak nem az egész or szág kü -
lön bö zõ ran gú em be re i nek gyû lö le tét”
ma gá ra von ta. Az újon nan ér ke zett „ide ge -
nek” ugyan gyak ran la kat lan, de nagy te rü -
le tû bir to ko kat kap tak a ki rály tól, sõt a
szin tén me rá ni Adolf pré post szin te va la -
men  nyi ki rá lyi jo got is meg kap ta a szá má -
ra ado má nyo zott sze pes sé gi te rü le ten. A
bõ ke zû ado má nyo zá sok ban a ki rály né
alig ha nem kez de mé nye zõ sze re pet játsz -
ha tott, rá adá sul ar ra is akadt pél da, hogy
And rás sa ját bí rás ko dá si jog kör ét a ki rály -
néi ud var fõ em be re i re ru ház ta át.

Mind ezen jo gos sé rel mek mel lett sze re -
pet ját szott a ma gyar fõ urak az „ide gen” ki -
rály nék kal és kí sé re tük kel szem ben más
ese tek ben is ér zett el len szen ve. A ba jor ha -
tás ra nyu ga ti as ki rá lyi ud var és a ma gyar
ne me sek vi dé ki es élet for má ja kö zött ha tal -
mas kul tu rá lis sza ka dék tá tong ha tott, és a
ma gya rok kön  nyen lát hat ták az ud vart de -
ka dens nek és er kölcs te len nek is. Minden -
nek a hí re vi dék re el jut va nyil ván fel is erõ -
söd he tett, és így hi he tõ vé te het te a fõ ûr fe -
le sé gé nek el csá bí tá sá ra vo nat ko zó – va ló -
szí nû leg alap ta lan – hí resz te lé se ket. (Per sze
az sem zár ha tó ki, hogy a lo va gi kul tú rán
fel nõtt, fi no mabb stí lu sú, hí zel gõ sza vak kal
jól bá nó, szé pen öl tö zött ritterek és kle ri ku -
sok kön  nyeb ben el nyer het ték egy-egy na iv
ma gyar hölgy ke gye it.) A konk rét eset ben
azon ban er re sem mi bi zo nyí ték sincs; rá -
adá sul Bánk fe le sé ge eb ben az idõ ben már
nagy ma ma kor ban le he tett (hi szen a fõ úr
ve je is az ös  sze es kü võk kö zé tar to zott), így
alig ha volt az if jú Ber told vá gya i nak ne to -
vább ja. A ma gyar fõ urak el len ér zé se egyéb -
ként más ide gen szár ma zá sú ki rály nék kal
(pl. Gi zel la) és kí sé re tük kel szem ben is ki -
ala kult, és az sem új don ság, hogy a min den -
ko ri ki rály sé rel mes in téz ke dé sei mi att õket
tet ték meg bûn bak nak. A ma gyar ha gyo má -
nyok tól ide gen „nõ ha tal mat” pe dig a ma -
gyar fõ urak a kö zép kor más év szá za da i ban
sem szí ve sen tûr ték meg, a ro man ti kus ide -
gen gyû lö let pe dig va ló szí nû leg ala po san
ki szí nez te az ere de ti tör té ne tet.

Va gyis alig ha té ve dünk na gyot, ha azt
mond juk, az 1213. évi gyil kos ság a ma gu -
kat mel lõ zöt tek nek ér zõ elõ ke lõk pa lo ta -
for ra dal ma volt azért, hogy hely re ál lít has -
sák meg ren dült be fo lyá su kat. Hogy Bánk
ná dor eb ben az ügy ben ér tel mi szer zõ ként
ré szes le he tett, azt csak ké sõb bi for rá sok
alap ján le het gon dol ni; IV. Bé la egy 1240-
ben kel te zett ok le ve lé ben (amely ben Bánk
egy ko ri bir to ka it ado má nyoz za el új ra) ír
ar ról, hogy a fõ úr „ös  sze es kü vést szer ve -
zett sze re tett anyánk meg gyil ko lá sá ra.”

Ugyan ak kor Bánk 1222-ig fo lya ma to san
ma gas mél tó sá go kat vi selt, a ki rály ok le -
ve lek ben oly kor „hû sé ges job bá gyunk -
nak” ne ve zi, ami a sze re tett fe le ség gyil ko -
sá nak alig ha járt vol na ki.

Az eset sú lyos sá gá hoz ké pest szo kat la nul
eny he bün te té sek ugyan ak kor ar ra utal hat -
nak, hogy az ös  sze es kü vés nek a fõ úri elit -
ben meg le he tõ sen mély be ágya zott sá ga le -
he tett. (Egy év szá zad dal ké sõbb a ki rály né
há rom uj ját le vá gó, ma gá nyos me rény lõ
Záh Fe li ci án nak egész ro kon sá gát is ki ir tot -
ták.) Az ad dig is so kak ér de ke it meg sér tõ II.
And rás nak alig ha nem szük sé ge volt a fe le -
sé ge el len ös  sze es kü võk tá mo ga tá sá ra, mert
az arisz tok rá cia más cso port jai az õ ha tal -
má nak meg dön té sé re is szer vez ked ni pró -
bál tak. (1210-ben pl. nagy báty ja, a gö rög
föld re sza ladt Gé za her ceg fi a it akar ták
trón kö ve te lõ ként fel lép tet ni, és az sem le het
vé let len, hogy 1214-ben kikényszerítették
tõ le fi á nak, Bé lá nak „if jabb ki rállyá” ko ro -
ná zá sát. In nen Bé la lett az elé ge det len ke -
dõk re mé nye.) And rás egy idõ re leg alább is
po li ti ká já nak át gon do lá sá ra kény sze rült: a
me rá ni ak be fo lyá su kat vesz tet ték, a ki rály
pe dig fel ha gyott a mér ték te len bir tok ado -
má nyo zá sok kal.

Az iro dal mi alap anyag
Ki rály nék meg gyil ko lá sa még a vé res

kö zép kor ban sem volt min den na pos ese -
mény, hát még úgy, hogy azt nem kö vet te
ke gyet len meg tor lás. Mi u tán az eset a kor -
tár sak, majd a kö ze li utó kor szá má ra is ho -
má lyos volt, ha mar iz gat ni kezd te a tör té -
net írók és iro dal má rok fan tá zi á ját. Meg le -
põ en sok kül föl di for rás is em lí ti az ese -
ményt, oly kor egé szen re gé nyes tör té ne tet
ke re kít ve be lõ le. 

A té má nak szá mos iro dal mi fel dol go zá sa
is szü le tett, így pél dá ul meg ih let te a né met
mes ter dal no kot, Hans Sachsot (1561) vagy
az an gol Ge or ge Lillót (1740) is; az oszt rák
Franz Grillparzer pe dig már Ka to na után,
de az õ mû vét nem is mer ve, 1828-ban ír ta
meg Urá nak hû szol gá ja cí mû da rab ját,
amely Bánkot lo já lis, szol ga lel kû hõs ként
áb rá zol ja. De ma gyar fel dol go zá sa is volt a
mû nek: Csery Pé ter 1812-ben né met bõl
ma gya rí tot ta Ot tó cí mû re gé nyét; Kis fa ludy
Sán dor és Hor váth Jó zsef Elek pe dig Ka to -
ná val egyi de jû leg nyúlt a té má hoz. Ka to na
bi zo nyít ha tó an csak Csery mun ká ját is mer -
te az em lí tet tek kö zül. Hasz nál ta vi szont a
né met Veit Weber (va ló di ne vén Leonhard
Wächter) kö zép ko ri his tó ri á kat fel dol go zó
mû vét, amely bõl mint egy 250 sor nyi részt
tel jes egé szé ben be épí tett drá má já ba,
pédául Ti borc hí res sé vált pa na szá nak egy
ré sze is in nen szár ma zik.
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A tör té net írói mun kák kö zül fõ for rá sa
Bonfini Rerum Ungaricarum decades libri
XLV cí mû mun ká ja volt, amely nek in terp re -
tá ci ó ja sze rint a ná dor fe le sé ge be csü le té -
nek el rab lá sá ért áll jo gos bos  szút. E fel fo -
gást Ka to na tár sí tot ta az zal a fõ ként je zsu -
i ta tör té net írók (Pray György, Ka to na Ist -
ván) ál tal kép vi selt né zet tel, ame lyek fõ -
ként a ki rály né ide gen pár to lá sá val ma gya -
ráz ták a me rény le tet.

A drá ma író azon ban az ál ta la is mert for rá -
sok hoz ké pest is át ír ta a tör té ne tet. Mû vé nek
elõ sza vá ban em lí ti, Csery mû vé ben Ot tót te -
szi meg a fõ úr fe le sé ge el csá bí tó já nak. Mint
tud juk, õ az, aki ez ügy ben „fedd he tet len”,
hi szen eb ben az idõ ben va ló szí nû leg nem is
tar tóz ko dott Ma gyar or szá gon. Könnyen le -
het, hogy Ka to na a cen zú rá tól va ló fé lel mé -
ben vet te át ezt a ver zi ót, hi szen amen  nyi -
ben egy fõ pap (Ber told) lett vol na az õs bûn

el kö ve tõ je, azt az egy ház ra néz ve könnyen
sé rel mes nek ítél het ték vol na. (Más kér dés,
hogy a da rab – más ok ból – egy ide ig így
sem je len he tett meg, és szín pad ra is csak a
szer zõ ha lá la után ke rült.)  Szin tén Csery-
tõl, il let ve an nak né met for rá sá ból szár ma -
zik Bánk fe le sé gé nek Me lin da ne ve (Ka to -
na el sõ szö veg vál to za tá ban még Adelajd
sze re pelt), en nek és spa nyol szár ma zá sá -
nak azon ban nincs tör té ne ti alap ja. A drá ma
kon cep ci ó ja szem pont já ból lo gi kus, hogy
az as  szonyt „meg fi a ta lít ja”, hi szen ez zel a
csá bí tás té nyét hi he tõb bé te szi. A da rab
töb bi sze rep lõ je kö zül né hány va ló ban lé te -
zõ sze mély volt, bár Ti borc nak csak a ne ve
hi te les: a va ló ság ban nem Bánk job bá gya,
ha nem fõ úr: mosoni is pán volt ab ban az
idõ ben. Amint azt ko ráb ban em lí tet tük, Si -
mon bán Bánk nak nem só go ra, ha nem ve -
je volt, és nem Ara gó ni á ból, ha nem a ma -

gyar Kacsics nem zet ség bõl szár ma zott
öccsé vel, Mi hály (a da rab ban Mikhál) szla -
vón bán nal együtt.

Hogy pon to san mi és mi ért tör tént 800
év vel ez elõtt, iga zá ból ma sem tud juk, ám
a köz vé le mény ben a Ka to na ál tal meg írt
in terp re tá ció ter jedt el. Egy iro dal mi al ko -
tás nak ter mé sze te sen nem is fel ada ta az,
hogy az ese mé nye ket a ma guk tör té ne ti hi -
te les sé gé ben tár gyal ja. Ka to na mû ve nem
is et tõl re mek mû, ha nem el sõ sor ban at tól,
hogy a ben ne fel dol go zott em be ri és tár sa -
dal mi prob lé mák ré vén kap cso la tot te -
remt he tett sa ját ko ra és a sok év szá za dos
múlt kö zött. Hogy az tán raj ta ke resz tül az
ál ta lunk is mert múlt is mó do sult egy ki -
csit, az csak an nak bi zo nyí té ka, hogy a
drá ma (és az alap ján ké szült ope ra) a nem -
ze ti em lé ke zet ré szé vé vált.

Dr. Mayer János

Tör té nel mi fény- és árny já ték
A szerkesztõ hoz zá szó ló gon do la tokat

kért a Jávor Béla 2012. decemberi cikke
után kialakult vitához.

Az zal kez de ném, hogy nem va gyok kez -
dõ eb ben a té ma kör ben. An gol  nyel ven két
mo nog rá fi ám, a Pulszky Fe renc rõl és a
Joseph Blackwellrõl szó ló köz ve tí tet te
mos ta ni mon da ni va lóm lé nye gét, mely hez
hoz zá já rult egy hos  szú Kos suth-le vél fel -
fe de zé se, me lyet egy an gol fõ ne me si irat -
tár ban ta lál tam, va la mint egy char tis ta
szer zõ köny vé nek fel tá rá sa, mely Kos -
suth ról és a ma gyar for ra da lom és sza bad -
ság harc ról ad be te kin tést.

Vé le mé nyem sze rint a tör té ne lem ben
min dig az tör té nik, ami nek tör tén nie kell.
Ezt a sze rep lõk meg nem vál toz tat hat ták,
csu pán be fo lyá sol hat ták, si et tet ték vagy
kés lel tet ték. 1849 bu ká sa nem a ve ze tõk
hi bá in mú lott, ha nem az el len ség tú le re jén.
Ha nincs Szé che nyi, ak kor is be kö vet ke -
zett vol na (nyil ván ké sõbb és nem ilyen
ütem ben) Ma gyar or szág önál ló an láb ra
ka pó gaz da sá gi fel len dü lé se, ha nincs
Kos suth, ak kor is ki vál tunk vol na a Habs -
bur gok irá nyí tot ta, po li ti ka i lag fél gyar ma -
ti hely zet bõl.

1847-ben Blackwell an gol dip lo má ci ai
ügy nök meg jó sol ta a Habs burg bi ro da lom
bu ká sát, mely kö zel 70 év vel ké sõbb kö -
vet ke zett be. Ma a kör nye zõ kö zép-eu ró -
pai or szá gok kal együtt ott tar tunk, hogy
ugyan an nak az Eu ró pai Kö zös ség nek tag -
jai va gyunk.

Bár vi tat ha tat lan az ál ta lam is cso dált
Szé che nyi ve ze tõ sze re pe a re form so ro -

zat ban, al ko tá sa i hoz hoz zá kell gon dol ni
két té nye zõt: nem vér sé gi ro ko ni kap cso -
la tok fûz ték Met ter nich hez, ki vel újí tás -
ter ve i nek fõ há nya dát meg vi tat ta, jó vá ha -
gyat ta. Ami az ak tu á lis re for mo kat il le ti,
azok nak ja va ré sze ter mé sze te sen Szé che -
nyi mû ve, hi szen õ sze rez te a pénzt, to bo -
roz ta a ki vi te le zõ ket, és sür get te a fo lya -
ma tot. De pél dá ul a ló te nyész tés és a ver -
se nyek kez dé sé ben ba rát já nak, Wes se lé -
nyi Mik lós nak is hang sú lyo zott sze re pe
volt, ugyan így a Ka szi nó meg ala pí tá sá -
ban. A Lánc híd mél tán Szé che nyi ne vét
vi se li, de az em lé ke zet bõl jó sze ré vel ki -
esik Sán dor Mó ric ne ve, aki ta lán el sõ
volt a híd meg ál mo dói kö zül.

Hi ba a kos sut hi tö rek vé se ket Szé che nyi
cél ja i val szem be ál lí ta ni: va ló já ban ugyan -
azt akar ták, az or szág fel len dí té sét, más-
más mó don, más-más ütem ben meg va ló sí -
ta ni. Ez per sze nem áll a 48-as ra di ká lis
for ra da lom sür ge tõ tá mo ga tá sá ra, vagy a
ma gyar el len ál lás nak a sza bad ság harc ba
va ló át len dü lé sé re.

Bár a meg íté lé sek ben is túl nyo mó a
Durcheinander, és a va ló ság ban nin cse nek
„volnák”, a be jö võ hor vát se re get effektíve
Kos suth buz gal ma ál lít ja meg. Elõ zõ leg
Bat thyá ny bé ke kí sér le tet tesz Jel la sic  csal,
mely nek tit kolt ré sze, hogy Blackwellt
Zág ráb ba kül di. Az an gol ügy nök nem jut
el a bá nig, fel is me rik, el ker ge tik, pó -
pamez ben me ne kül.

Hát ra pil lant va nyil ván va ló, hogy a
gyõz tes vagy gyõ ze lem re ké szü lõ el len fél -
lel nem le het fegy ver szü ne tet ki esz kö zöl -

ni. Ami kor Sukoró után úgy lát szott, a ma -
gyar for ra da lom egye sül het a bé csi vel és
al ka lo mad tán az itá li a i val és a né met or szá -
gi de mok ra ti kus tö rek vé sek kel, ak kor le -
he tett vol na bé ke job bot nyúj ta ni.

Mi u tán a nem zet kö zi ös  sze han go ló dás
zá tony ra fu tott, a ma gya rok esé lyei is ki -
sik lot tak. Ezt Kos suth nem lát ta vagy nem
akar ta lát ni. Nem zár kó zott el né hány bé -
ke kí sér let tõl, ami ket az oszt rá kok kö vet -
ke ze te sen vis  sza uta sí tot tak. A leg utol só,
an gol kez de mé nye zés re, 1849. jú li us vé -
gén tör tént.

Palmerston kül ügy mi nisz ter ti tok ban
meg bíz ta elõ ször tit kos, majd el is mert dip -
lo ma tá ját, hogy bé két köz ve tít sen a ma -
gya rok és az oro szok kö zött, az oszt rá kok
be vo ná sá val. Blackwellt az oszt rák ha tár -
õrök az oszt rák-ma gyar ha tá ron el fog ták,
és sza bad sá gát csak a vi lá go si fegy ver le té -
tel után biz to sí tot ták. Bé ke kö tés rõl sem az
oszt rá kok, sem az oro szok – még egy más
kö zött sem – tár gyal tak.

Az a fel té te le zés, hogy az áp ri li si trón -
fosz tás oka, vagy egyik oka le he tett az
orosz be avat ko zás nak ép pen olyan na iv -
ság, mint az hin ni, hogy 1956-ban a Var sói
Szer zõ dés fel adá sa idéz te elõ a má so dik
orosz be avat ko zást.

Azt tud juk, hogy az ún. olmützi al kot -
mány ra volt vá lasz a trón fosz tás, és tel je -
sen mind egy, hogy az hi bá nak mi nõ sít he -
tõ-e vagy sem. Kos suth a Habs bur gok jo gi
el tá vo lí tá sá val azt akar ta meg gá tol ni –
bár mily két ség beesett mó don is –, hogy
Ma gyar or szág te rü le ti leg szét sza kad jon.
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Má sik tör té net szem lé le ti hi ba Kos suth
és Gör gey szem be ál lí tá sa. Igaz, mód sze -
reik mások vol tak, oly kor ba rát koz tak is,
de lé nye gi leg a ma gyar se re gek gyõ zel mé -
ben bíz tak az orosz be avat ko zás pil la na tá -
ig. Ak kor kö vet te el Kos suth a hi bát, hogy
azon nal nem tet te-tetette le a fegy vert.
Hisz már ak kor is tud ni le he tett, hogy az
orosz és az oszt rák se reg összereje a meg vi -
selt, se be sül tek tõl el ne he zült ma gyar sereg
há rom szo ro sa. Gör gey vé le mé nye és cse le -
ke de tei per dön tõk, meg gyõ zi Kos sut hot, aki
a vél he tõ ha lál bün te tés elõl el me ne kül,
majd becs te len mó don ki ki ált ja Gör geyt
áru ló nak. Elõt te és utá na Kos suth jó ha za -
fi, kül föld ön a ma gyar ügy el sõ ren dû szó -

szó ló ja, és a fegy ve res (bár si ker te len) fel -
sza ba dí tó harc szer ve zõ je.

Elõt tem nem két sé ges, hogy az 1867-es
ki egye zés nem csak De ák mû ve Er zsé bet
ki rály né, Andrássy gróf és vég té re Fe renc
Jó zsef hoz zá já ru lá sá val, ha nem ré sze van
ben ne a Kos suth-Klap ka vo nal szer vez ke -
dé sé nek, az olasz és a né met há bo rú el -
vesz té sé nek.

Gör gey min den va ló sá gos ér de me mel -
lett meg kér dõ je lez he tõ, mi ért nem tet te
meg a ma xi mu mot tá bor no kai meg men té -
sé ért. Er re Kosáry Do mo kos, Benda Kál -
mán, de még Mó ricz Zsig mond sem ad ki -
elé gí tõ vá laszt, ami kor el be szél get az agg
tá bor nok kal.

Az an gol po zi ti vis ta tör té net írás kö ve ten -
dõ pél da le het ne. Meg is mer het jük be lõ le
Warren Hastings hi bá it, Wel ling ton és Nel -
son em be ri gyen gé it és Chur chill egyes té ves
dön té se it. Mi, ma gya rok saj nos hõ se in ket
fel le gek be emel jük, és azt his  szük: raj tuk,
zse ni a li tá su kon mú lott a tör té nel mi ese mé -
nyek ki me ne te le, mely ben job bá ra csak rész -
ve võk vol tak. Egyes tör té né szek ki eme lik,
hogy Kos suth tá mo ga tó bá zi sa el sõ sor ban a
köz ne mes ség volt, Szé che nyié a fõ ne mes ség
au li kus ré sze, Gör gey hez vi szont, tá bor nok
ko rá ban, a ka to na tisz tek ra gasz kod tak.

Min dez 1849 nya rán már a ve szett fej -
sze nye le volt

Dr. Kabdebó Ta más

Kothencz Ke le men: Ko vá csok kéz je gye 
A sükösdi ko vács mes te rek mun ka vég zé se és kap cso lat rend sze re

a 19. szá zad el sõ fe lé ben 

Kothencz Ke le men köny ve egy azon ko -
vács-di nasz ti á hoz kap cso ló dó, egy-nem-
is-város Du na-Ti sza kö zi te le pü lés rõl elõ -
ke rült há rom kon tós-köny vet / ko vács fel -
író-köny vet pub li kál és a ter je del mes be -
ve ze tõ ta nul má nyá ban szo kat lan gon dos -
ság gal elem zi azo kat. A szö veg hû köz lést
és a tör té ne ti-nép raj zi fi lo lo gi zá lás tel jes
ar ze nál ját fel vo nul ta tó szö veg ér tel me zést
ez eset ben az a kö rül mény tet te in do kolt tá,
hogy ez a „ma gán-cé lú irat” (va gyis nem
va la mely hi va tal irat-ter me lé se so rán ke -
let ke zett, ezért le vél tár ban meg õr zõ dött
tör té ne ti for rás) a 19. szá zad el sõ fe lé bõl
va ló. Te hát a „mû faj” igen ko rai kép vi se -
lõ je, jól le het nem „hi va tá sos írás tu dó” –
az az: ura dal mi vagy fa lu si ér tel mi sé gi –
köz re mû kö dé sé vel jött lét re, kö vet ke zés -
kép pen a (kis sé még fo gya té kos!) írás tu -
dás „köz né pi” to va ter je dé sé nek szin tén
fon tos, to váb bi elem zés re fel kí nál ko zó do -
ku men tu ma.  Más részt pe dig azért is in do -
kolt volt egy ilyen, eb bõl a kor ból szin te-
szin te pá rat lan, in kább csak a 20. szá zad -
ban iga zán jel lem zõ for rás-együt tes tel jes -
ség igé nyû köz lé se, mert más hon nan nem
is re mél he tõ ala pos be te kin tést en ged egy
fa lu si ko vács-csa lád igen szer te ága zó
„üzem szer ve zõ” te vé keny sé gé be: a fa lu-
ha tá ron mes  sze túl nyú ló kap cso lat rend -
sze ré be és a ta nult mes ter ség több ge ne rá -
ci ós  foly ta tá sán, te hát a fa lu-la kó pa rasz -
tok nak, ipa ro sok nak, vál lal ko zók nak, az
egy ház nak, va la mint a ka lo csai ér se ki ura -
da lom nak nyúj tott „vas mû ves” (az az ko -
ránt sem csak ko vács-mes te ri, al kal ma sint

la ka to si, bá do go si, sze re lõi-mû sze ré szi,
sõt: ál lat or vo si) szol gál ta tá sa in túl a mû -
hel  lyel pár hu za mo san mû köd te tett föld -
mû ve lõ-ál lat tar tó gaz da sá gá nak meg an  nyi
rész le té be. 

Mi vel Kothencz Ke le men ma ga ta lál ta
meg és men tet te a ba jai Türr Ist ván Mú ze -
um ba (ha ere de ti ben nem volt mód ja, leg -
alább fény má so lat ban) ezt az utóbb pél dás
gon dos ság gal fel dol go zott és pub li kált for -
rás anya got, a könyv leg el sõ ta nul sá ga,

hogy „még min dig” re á lis a le he tõ sé ge
nem va la mely „irat ter me lõ” hi va tal, in téz -
mény, tes tü let mû kö dé se köz ben ke let ke -
zett, ha nem jel leg ze te sen „ma gán ter mé -
sze tû”, ezért jog sze rû en nem va la mely le -
vél tár ál la gá ba au to ma ti ku san be il lesz ke -
dõ, vi szont – et tõl füg get le nül – igen ko -
moly tör té ne ti ér té kû ira tok fel buk ka ná sá -
nak. Mi vel a szer zõ be avat ja ol va só it az
irat-együt tes meg ta lá lá sá nak-meg szer zé -
sé nek – a vé let len sze ren csé tõl is be fo lyá -
solt – „tit ká ba”, hasz nos le het ehe lyütt is
tu da to sí ta nom: a ma gán kéz ben mind má ig
meg õr zõ dött ira tok mú ze um ba-men té sé -
nek el sõd le ges fel té te le, hogy az et nog rá -
fus a tár gyak vagy szó be li em lé kek gyûj té -
se köz ben min dig le gyen tu da tá ban an nak,
hogy a „ré gi írá so kat”, kü lö nö sen pe dig a
csa lád fel me nõ i ként  szá mon tar tott „ré gi
öre gek” ke ze-vo ná sát szin te-szin te kul ti -
kus tisz te let szok ta övez ni, bár men  nyit
vál to zott a vi lág, öve zi nap ja ink ban is. És
nem csak a vá ros ba el szár ma zott ér tel mi sé -
gi ek, ha nem a fa lun ma radt két ke zi mun -
ká sok kö ré ben szin tén! Ér tel met len te hát
azt va ló szí nû sí te nünk az ér dek lõ dõ kér dé -
sünk meg fo gal ma zá sa elõtt, hogy az
„ilyen ócs ka pa pí ro kat fel szok ták tü zel ni”
vagy „úgy is el vit ték a MÉH-be a pa pír -
gyûj tõ út tö rõk”… A „kul ti kus tisz te le tet”
egyéb ként az a kö rül mény bi zo nyít ja ez
eset ben a leg be szé de seb ben, hogy két,
Sükösdön fel ku ta tott kon tós-könyv höz a
le szár ma zot tak a mú ze um ér dek lõ dé se el -
le né re to vább ra is ra gasz kod tak: csak má -
so lat-ké szí tés re ad ták azo kat köl csön! 
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A be ve ze tõ ala pos sá ga, gon dos sá ga –
mon dot tam – pél da mu ta tó: ok kal-jog gal azt
re mé lem, hogy ha son ló for rás-pub li ká ci ó ra
vál lal ko zók a jö võ ben Kothencz Ke le men
ku ta tói tel je sít mé nyét fog ják mér cé nek te -
kin te ni a ma guk szá má ra. A szer zõ ugyan is
olyan, a for rás-szö veg in for má ci ós ér té két
je len tõ sen meg nö ve lõ ki egé szí tõ ada lé ko -
kat is „elõ bá nyá szott” a leg kü lön bö zõbb
(le vél tá ri és/vagy egy há zi irat tá ri) for rá sok -
ból, mely rész-in for má ci ók nak a meg nyug -
ta tó tisz tá zá sát egy kis sé már el ké nyel me se -
dett hely tör té nész kön  nyû szív vel „re mény -
te len erõ fe szí tés nek” ítél te vol na. Tisz táz ta
pl. a fel jegy zé se ket ké szí tõ sükösdi (de –
mint hos  szas nyo mo zá sa után ki de rült –
ere de ti leg bátmonostori il le tõ sé gû) ko vács-
di nasz tia tag ja i nak élet raj zi ada ta it, a 19.
szá zad ele ji Sükösd tár sa dal mi-va gyo ni
össze té tel ét, a fa lu ha tár hasz no sí tá sá nak
mó do za ta it, a mes ter em be rek nek és az ura -
da lom nak, il let ve a fa lu si elöl já ró ság nak
rész ben kont rak tus, rész ben a szo kás jog ál -
tal sza bá lyo zott vi szo nyát. És ami a tör té ne -
ti-nép raj zi for rás ként va ló hasz ná lat szem -
pont já ból még fon to sabb: pont ról-pont ra
ér tel mez te a for rás-szö veg ben elõ ke rü lõ táj -
nyel vi és szak nyel vi sza va kat, ki fe je zé se -
ket. Hi szen igen sok volt a szö veg ben az ér -
tel me zést-ma gya rá za tot igény lõ szó hasz ná -
lat: nem csak a ko vács-mun kák kal (így a
me zõ gaz da sá gi esz kö zök kel, a fo ga to lás sal,
a lo vak pat ko lá sá val) kap cso la tos sza va kat-
szó kap cso la to kat je gyez te be kon tós köny -
vé be a haj dan volt mes ter, ha nem a bé re sei-
szol gái já ran dó sá gá nak ré sze ként ki adott
ru ha-ne mû ek ne vét, va la mint a ma ga ju há -
sza ta, a ser tés tar tá sa, szõlészkedése, ha jó -
ma lom-üze mel te té se meg an  nyi szak ki fe je -
zés ét is. Sõt: mi vel meg ren de lõi kö zött
nem csak pa rasz tok vol tak, oly kor a nem-
pa raszt vál lal ko zók (pl. mé szár szék-, ma -

lom-, pá lin ka fõ zés-bér lõk) in no va tív jel le -
gû, gép sze rû esz kö zei/szer ke ze tei (szesz fõ -
zõ ka zán, krump li-da rá ló, szecs ka vá gó) ja -
ví tá sát-kar ban tar tá sát rész le te zõ fel jegy zé -
se ket is ér tel mez nie-ma gya ráz nia kel lett a
for rás köz re a dó já nak.  

Az ilyen for rás köz le mé nyek nek per sze
el sõ sor ban ab ban van az ér tel me-je len tõ sé -
ge, hogy újabb el mé lyült, s a konk rét ese -
ten: az „egy sze ri em be ren” mes  sze túl mu -
ta tó ös  sze füg gé sek fel is me ré sé re és a to -
váb bi tisz tá zó elem zé sek szük sé ges sé gé re
is fel hív ja a fi gyel met. Íme, né hány pél da: 

Én ma gam úgy tu dom, hogy nem csak a
19. szá zad el sõ fe lé ben, még a 20. szá zad -
ban sem volt ál ta lá nos, hogy a ko vá csok
bá nyá szott szén nel dol goz tak – sok he lyütt
in kább fa sze net hasz nál tak a vas iz zí tá sá -
ra. Egy részt ma guk a ko vá csok is fel-fel tû -
nek szén ége tõ ként, más részt a szén ége tés -
rõl szó ló szak cik kek is ar ról tu dó sí ta nak,
hogy a szén ége tõk, ha ván dor ke res ke dõ -
ként áru sí tot ták a fa sze net, el sõ sor ban a fa -
lu si ko vá csok vol tak szá mon tar tott vá sár -
ló ik. Már pe dig a sükösdiek rend sze re sen a
Me csek szén bá nyá i ból sze rez ték be a sze -
net! Ami ar ra fi gyel mez tet, hogy ér de mes
len ne ala po sab ban meg vizs gál ni: va jon tá -
jan ként el té rõ ütem ben tör tént-e, kö vet ke -
zés kép pen év szá za dos fo lya mat volt-e a
fa szén rõl a bá nyá szott szén re va ló át vál tás. 

Evi den ci a ként szok tuk ke zel ni, hogy aki
az 1870-es évek ipar tör vé nye elõtt – az az:
a cé hes idõk ben – inast sza ba dí tott, an nak
céh-tag mes ter nek kel lett len nie. Kon tár
sem mi kép pen sem tart ha tott inast! Kö vet -
ke zés kép pen: vagy volt már a 19. szá zad
ele jén-kö ze pén Sükösdön is va la mi lyen
„ve gyes” céh, vagy va la me lyik vi szony lag
kö ze li vá ros ko vács cé hé nek volt a land-
majsztere a még is csak inast tar tó sükösdi
ko vács. Vagy kor ri gál nunk kel le ne ed di gi

„elõ í té le tün ket”: va la mi lyen fel té te lek
mel lett a fa lu si kon tár még is csak tar -
tott/tart ha tott inast?  

Mi vel a lé nye gi leg „be tû hí ven” pub li -
kált for rást „szak em be rek” ol vas sák/hasz -
nál ják, tel jes ség gel in do kolt volt a he lyes -
írá si kö vet ke zet len sé gek érin tet le nül ha -
gyá sa mel lett csak a nyil ván va ló be tû-té -
vesz té sek meg gon dolt ki gyom lá lá sa. Hi -
szen egy nyel vész pl. ar ra is kí ván csi le het,
hogy az írás kép mi lyen mér ték ben tük rö zi
az élõ be szé det, en nek ré sze ként a nyelv já -
rá si sa já tos sá go kat, vagy mi lyen sa já tos
lo gi ka fe dez he tõ fel a lát szó la gos el írá sok -
ban, az adott kor nyom tat vá nya it jel lem zõ
he lyes írá si nor ma kö ve té sé ben vagy neg li -
gá lá sá ban és egyéb, el sõ lá tás ra ér tel met -
len nek tet szõ kö vet ke zet len sé gek ben. 

Szük ség te len foly tat nom a to váb bi
elem zé si le he tõ sé gek re va ló rá mu ta tást,
mert aki kéz be ve szi ezt a köny vet, bi zo -
nyo san ta lál ben ne olyas mit, ami azon na li
to vább-gon do lás ra, el mé lyült töp ren gés re,
eset leg ko ráb bi is me re tei kont rol lá lá sá ra
fog ja kész tet ni. Bár ki nek igen kön  nyû
meg ta lál nia a sa ját ku ta tá sa i hoz, elõ-is me -
re te i hez jól il lesz ke dõ rész le tet, hisz táj -
szó- és tárgy mu ta tó is, sze mély név- és
föld raj zi-név mu ta tó se gí ti tá jé ko zó dást az
in for má ció-tö meg ben. 

Ha pe dig ki-ki rá ta lál az õt va la mi mi att
töp ren gés re kész te tõ, a sa ját ku ta tá sa it (és
mes  sze nem csak a mes ter ke dés sel-kis ipar -
ok kal kap cso la tos ku ta tá sa it!) így gaz da gí tó
bár mi lyen ap rócs ka rész let re, Kothencz Ke -
le men for rás köz lõ szán dé ka – ez a meg gyõ -
zõ dé sem – már is cél ba ta lált!

(Monumenta Muzeologica, 4. So ro zat -
szer kesz tõ: Bánkiné Mol nár Er zsé bet. Ki -
ad ja a Bács-Kis kun Me gyei Mú ze u mi
Szer ve zet, Ba ja 2012. 372 lap)  

Szil ágyi Mik lós

Ma gyar ter ve zé sû óri ás ro bo tok a ten ge ri szál lí tás ban
Amen  nyi ben vi lág hír ne vet szer zett hon fi -

tár sa ink ról esik szó, a So ros ve ze ték név hez
min den ki a György ke reszt ne vet kap csol ná.
A va ló ság vi szont az, hogy Pál ne vû test vér -
báty ja leg alább olyan sú lyú sze mé lyi sé ge a
20. szá zad mû sza ki éle té nek, mint a köt -
vény pi ac nak a köz is mert pénz ügyi gu ru.

Mi vel az alap ve tõ ás vány kin csek le lõ he -
lyei és a nagy ipa ri fel hasz ná lók a leg rit -
kább eset ben van nak föld raj zi kö zel ség -
ben, a szén-, vas érc- és ba u xit szál lí tás nak
óri á si vi lág gaz da sá gi sze re pe van. A ma te -
ma ti kai op ti mumszá mí tá sok ered mé nye -
ként a má so dik vi lág há bo rú után há rom -

száz ezer ton nás vas érc és ket tõ száz ezer
ton nás szén szál lí tó ha jók épül nek. A ví zi
szál lí tás ugyan is e ha jó mé ret nél a leg gaz -
da sá go sabb. Csak hogy ezek nek az óri á -
sok nak a fel töl té se és ki ra ko dá sa az ak ko -
ri gé pi tech ni ká val he te ket igé nyelt, ezért a
hasz nos élet tar ta muk jó ré szét hor gony lán -
con, ki kö tõ ben vesz te gel ve töl töt ték vol na.

Kö zel hat van éve egy magyar szár ma zá -
sú mér nök, so ros Pál is me ri fel, hogy a ra -
ko dá si tech ni kát tel je sen új gép tí pus konst -
ru á lá sá val kell for ra dal ma sí ta ni. A mel les -
leg sok ká ros port fel ve rõ gép han gyá kat
egyet len gi gás  szal, a So ros-fé le li ne á ris ra -

ko dó val he lyet te sí ti. A monst ru mot szel le -
mi szü lõ aty ja is a brontosaurushoz ha son lít -
ja: a ki lenc ven hat ke ré ken gör dü lõ ször nye -
teg mé re tei azon ban mes  sze meg ha lad ják a
haj da ni óri á si sár kány gyík ét. Sú lya 2000
ton na, éh sé ge fé lel me tes.Órán ként 20 000
ton na ér cet nyel ve el, ti zen öt óra alatt rak
meg egy óri ás ha jót. Ös  sze ha son lí tás ként:
az 1986. évi ma gyar ba u xit ter me lést nem
egé szen há rom nap alatt szip pan ta ná fel.

A gép so rok mû kö dé sét be épí tett szá mí tó -
gé pek irá nyít ják és el len õr zik. A kü lön fé le
mi nõ sé gû bá nya ter mé kek me net köz be ni
ke ve ré sé vel pél dá ul az auszt rá li ai Newcas-
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tle ki kö tõ gé pe száz fé le szén faj tát tud elõ ál -
lí ta ni. A fel szí vott anyag mi nõ sé gét a gép
fo lya ma to san el len õr zi és a ha jó ra ko mány -
ról pon tos ké mi ai ana lí zist ad. A gép óri á sok
ha jó kö rü li moz gá sa, to vábbá a le ra kott
anyag oda szál lí tá sá nak új mód sze rei a ki kö -
tõbe ren de zé sek tel jes át épí té sét igé nyel ték.
Ezért So ros vál la la ta 1956 óta komp lett
kikötõket ter vez, ki vi te le zés ük ben világcé -
gek tu cat ja mû kö dik köz re. Az épí tést az át -
adá sig So ros mér nö kei el len õr zik. Mi vel az
óri ás ha jók nem min dig tud ják meg kö ze lí te -
ni a par tot, a cég – a vi lá gon el sõ ként –
meg kezd te a nyílt óce á non mes ter sé ges szi -
get re te le pí tett ki kö tõk ter ve zé sét is. A vi lág
el sõ nyílt ten ge ri vas érc be ra kó ja Port Lat-
tában (Tasmánia) épült meg.

Nem leg na gyobb, de leg ne he zebb vál lal -
ko zá suk az auszt rá li ai Port Kembla szén be -
ra ko dó ki kö tõ jé nek épí té se volt. A vá rosi
strand és a golf pá lya kö zé ékelt ki kö tõ ra ko -
dó-be ren de zé se it a leg szi go rúbb ter mé szet -
vé del mi sza bá lyok be tar tá sá val kel lett meg -
ter vez ni, úgy, hogy sem a gyep fü vét, sem a

part fö ve nyét egyet len szál lon gó szén por -
szem cse se szen  nyez ze. Meg ter vez ték. A
sze net fu va ro zó te her au tók föld alat ti át ve -
võ hely re gör dül nek be. A szál lí tó be ren de -
zés re egyi de jû leg ki lenc te her gép ko csi ürít -
he ti ra ko má nyát. A ki ön tés után a jár mû ve -
ket mo só be ren de zés tisz tít ja meg a szén por -
tól. A sza bad ég alá jut ta tott szén he gyek fel -
szí nét ál lan dó an per me te zik ve gyi anya -
gok kal ke vert víz zel, mely üvegkemény vé -
dõ ré teg gel von ja be a ha tal mas gar ma dá kat.
Így aka dá lyoz zák meg a szél áram kel tet te
por szen  nye zést. Má sod la gos vé del met is al -
kal maz tak; tíz ezer fa cse me te és hat van ezer
bo kor sze gé lye zi a ki kö tõ mû ve ket. (Fi gye -
lem be vé ve, hogy mind ezt már fél év szá za -
da meg va ló sí tot ták, a MAL Zrt. üze mel te -
tõ i nek és fel ügye le ti szer ve i nek mû sza ki
fel ké szült sé gét ne héz len ne kör nye zet vé -
del mi csúcs tel je sít mény nek mi nõ sí te ni.) A
rend szer meg konst ru á lá sá val a szén he gyek
mel lé te le pí tett gé pek hang szi ge te lé se oly
tö ké le tes, hogy a kör nyék la kó it még züm -
mö gés nyi zaj sem há bo rít ja. Ter mé sze te sen

nem egy mi ni a tûr min ta üzem rõl van szó.
Port Kemblában éven te 15-25 mil lió ton na
sze net ra kod nak be.

A for ra dal mi an új rend szer el ter jedt vi -
lág szer te, és öt ven éve min den új érc-,
szén- és ga bo na ki kö tõ a So ros iro da ter vei
sze rint épül. A vi lág tel jes ke res ke del mi
for gal má ból már 1985-ben a vas érc és
szén negy ven szá za lé kát, a ba u xit öt ven
szá za lé kát a cég ál tal épí tett ki kö tõk ben ra -
kod ják. Ter vez tek mind az öt kon ti nen sen,
ös  sze sen het ven or szág szá má ra.

So ros min dig tisz te let re mél tó pat ri o tiz -
mus sal tá mo gat ta kül föld re sza kadt hon fi -
tár sa it. 1986-ban a New York ban mû kö dõ
köz pon ti ter ve zõ vál la lat igaz ga tói kö zül
hat ma gyar. Be osz tá su kat ter mé sze te sen
nem azért kap ták, mert ma gya rok, ha nem
mert te het sé ges ma gya rok. So ros Pál kö -
rül be lül olyan sze re pet ját szott az ipa ri
nyers anyag szál lí tás meg újí tá sá ban, mint
Ro cke fel ler a nyersolajkutak fú rá sá ban,
vagy Hen ry Ford az au tó gyár tás ban.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Le vél Finn or szág ból

Ná la tok, ott hon már ta va szo dik. Itt, még
in kább az öböl fel sõ ré szén, akár még mo -
to ros szán kóz ni is le het az 50-70 cm. vas -
tag jé gen. Bi zony áp ri lis ban, nem egy szer
má jus ele jén is...

Mert hát a ku tya Észak-Finn or szág ban
hét-nyolc hó na pon át nem eszi meg a te -
let... Le het, un já tok már az it te ni örö kös
nya valy gá so kat, tré má zá so kat az idõ já rás
kap csán, de hig  gyé tek el, ez nem ös  sze ha -
son lít ha tó, avagy pár hu zam ba hoz ha tó az
an go lok ud va ri as, il le del mes (szé pel gõ?)
„köd-bo ron gá sa i val”. Ott idõ já rás ról be -
szél get ni mint egy sikk, örö kös té ma le he tõ -
ség, míg nem emitt élet-ha lál kér dés, ne m-
egy szer szó sze rint fá jó va ló ság; túl élen -
dõ.... (Rovaniemitõl, Lapp-föld fõ vá ro sá tól
föl fe lé lé tez nek úgy ne ve zett  túl élõ-tan fo -
lyam ok, tu cat szám.)

Ha bár ab ban az év ben, ami kor ki ke rül -
tünk ide, is ko lá ból ha za jö vet a he te di kes
lá nyom ne vet ve me sél te: ott cél za to san ta -
nít ják, hogy nincs pa nasz ko dás a hi deg re!
„Olyan, hogy hi deg van! fá zom! – nem lé -
te zik; öl tözz fel ren de sen, és kész!” Ha ez
ilyen egy sze rû vol na... Ám bá tor a mel lé -
kelt ké pen lát hat já tok: itt a finn gye re kek
ugyan úgy  ho mo koz nak a „Kakaravaara”
(Kö lyök vár) ud va rán a hó ku pac ban, mint
ná lunk, ott hon, nyá ron a Sugó-parton. Kü -

lönb ség csak an  nyi, hogy ezen a ké pen -15
fok ban... Ma gam ta nú sí tom, aki ott jár tam.
(Nem mel les leg: köz tük egy kis ma gyar
lur kó is ta lál ha tó, Ka zinc bar ci ká ról. Szü lei
a lábbeligyárban dol goz nak, el sõ sor ban a
frank-köl csön ük meg ol dá sa cél já ból me -
ne kül tek er re fe lé.)

Ezt az it te ni hi de get, sö té tet,  te le pü lés-
szer ke ze tet, sa já tos észa ki élet for mát va la -
mi kü lö nös kis rend szer ré le het ne egy be -
fog ni. Még pe dig olyan ná, ami rö vid úton
ma gya ráz za az ál ta lá nos hi e del met  „hal -
zsí ros ro ko na ink ról” (Szekfü Gyu la idéz te

ki té tel), hogy meg fon tol tak, csen de sek –
hal kak, ma guk ba zár kó zot tak, oly kor ki -
mon dot tan las sú ak is. (Jól le het ezek a meg -
lá tá sok nem min dig áll ják meg he lyü ket.)

„A leg kö ze leb bi la kó hely ide 2000 mér -
föld” – mondá a si va tag ban Rej tõ Je nõ õr -
mes te re (a Há rom test õr Af ri ká ban cí mû
fil met Bujtor Ist ván ren dez te), ami kor ar -
ról fag gat ják, hogy nem fél-e a fog lyok
szö ké sé tõl.

Nos, itt is:  ha anyóskám és me nyecs kém
ös  sze kü lön böz tek a múlt ban, va la mely té li
es tén, nem le he tett csak úgy ki ro han ni, el -



sza lad ni (pa nasz kod ni) anyu ká hoz a nem
egy szer -40 fo kos hi deg ben... Biz tos ha lál.
Lé vén itt a la kó há zak mind a mai na pig 10-
20-30 km-es tá vol ság ra is es het nek egy -
más tól, el szór tan, leg in kább az er dõ ben
vagy a ter mõ föld va la me lyik sar ká ban. Má -
ra va la me lyest vál to zott a do log, de még év -
szá zad dal ko ráb ban is tel je sen ál ta lá nos
volt, hogy lé te zett egy úgy ne ve zett
„kirkonkylä”, az az temp lo mos  fa lu; mond -
juk így: köz pont. Le he tõ leg kis dom bon,
min den eset re kö zé pen a temp lom, kö rü löt -
te a pap lak (pappila), is ko la, (koulu), ve -
gyes bolt (kauppa), ga bo na rak tár (makasii-
ni), eset leg egy-két te he tõ sebb la kó ház is. A
ga bo na rak tár nak kü lö nös je len tõ sé ge volt,
mert a nem egy sze ri  nyá ri „halla”, az az  a
jú ni u si-jú li u si fagy ha el vit te a tel jes ga bo -
na ter mést, in nen le he tett köl csö nöz ni ve tõ -
ma got a kö vet ke zõ évi ve tés re.

A töb bi ház pe dig, mint ko ráb ban mond -
tam, fõ ként  az er dõ ben, sza na szét szór va. S
bár köz tük a tá vol ság le he tett, le het több tíz
ki lo mé ter is (az 5000 la ko sú je len le gi lak he -
lyem, Sievi pl. há rom Ba já nyi te rü le ten szó -
ró dik),  jel lem zõ, hogy már az öt ve nes-hat -
va nas évek ben csör gött ezek ben  a te le fon...

A ti pi kus ott hon bel sõ ilyen volt, mint
amit a mel lé kelt ké pen lát hat tok: „Öreg ház
fi a tal la kói”. A meg le he tõ sen nagy bel sõ tér
kö ze pén fog lal he lyet a ter me tes csa lá di
tûz hely. Rend sze rint tég lá ból rak ták, igen
vál to za tos alak za tok ban.  Ben ne majd min -
dig ta lál ha tó ke men ce-rész is, az tán sü tõ-fõ -
zõ plat ni, egyút tal ez volt a ház leg fon to -
sabb me le gí tõfor rá sa is. Ugyan en nek a
nagy he lyi ség nek va la me lyik sar ká ban volt
ta lál ha tó a csa lá di ét ke zõ asz tal is; ám ne m-
egy szer még szö võ szék is le le dzett... A
négy sa rok pont ból nyíl tak az ap rócs ka
„kamari”-k, az az kam rák, há ló kam rák.
Ezek ben nem is fért el egyéb, mint két-két
ágy; kü lön há ló kam ra a fi a ta lok nak, kü lön
az idõ sek nek; eset leg egy má sik sa rok ban
amo lyan élés kam ra sze rû ség. Mert a krump -
lit (je len tõs fõétek!) kí vül ásott, fe dett
„kuoppában”: ve rem ben, gö dör ben tar tot -
ták: ezek a mi  fa lu si pin cé ink ki sebb, göm-
bölykés ha son má sai. Mo der nebb idõk ben
be lé jük már vil lanyt is ve zet tek, ap róbb me -
le gí tõ test al kal ma zá sá ra. (Az ál ta lá nos -40
fo ko kat  so ha se fe led jük!) A sza u na szin tén
kü lön állt a fõ épü let tõl.  Min den te kin tet ben
szak rá lis hely; a tisz tu lá sé, kül sõ-bel sõ fel -
me le ge dé sé; de csak nem ki vé tel nél kül a
szü le té sek he lye ként  is.

A csa lád éle te  hát erõ sen kö zös sé gi élet
volt. És bár so ha nem nyíl tan han goz tat va,
de erõ sen matriarchiális, nõ-ve ze té sû;  leg -
in kább az utób bi év szá zad ok há bo rús ko -
dá sai okán, ami kor is a finn te rü le tek csak -

nem ki ürül tek a fel nõtt fér fi la kos ság tól...
S bi zony, ezek a nõk, as  szo nyok ek kor
úgy szól ván min dent csi nál tak. Szán tot tak,
ve tet tek, gye re ket szül tek és ne vel tek – a
vi lág hí rû Lotta Sword-mozgalomban a
front har co so kat is el lát ták. Ápol tak, se be -
ket kö töz tek... Né mi ka ján ság gal azt le het -
ne mon da ni, hogy ezért is húz zák úgy meg
ma gu kat a fér fi ak mind a mai na pig (míg
egye sek így in terp re tál ják: így ké nyel me -
sebb is.). No meg hó me zõ be va ló ki sza lad -
gá lás he lyett hall gat tak a me nyecs kék is.
Azon ban ma nap ság ugyan úgy, mint a
„mo dern Eu ró pa” más ré sze i ben: a leg rit -
káb ban él nek együtt idõ seb bek és fi a ta lok.
Sõt, utób bi ak sok szor már a 18. évü ket
meg ha lad va kü lön köl töz nek. La kást bé -
rel ni itt nem gond. Be mész a ta nács ra,
meg kér de zik, hol, mer re sze ret néd, mek -
ko rát. Bi zo nyos cso por tok nak – így a fi a -
ta lok nak is – je len tõs lak bértá mo ga tást ad -
nak, mel lé szo ci á lis se gélyt – így a szal dó
kis hí ján nul lá ra jön ki...

Az öre gek rõl pe dig, ha egye dül ma rad -
nak, el agg nak, igen fej lett szo ci á lis há ló zat
gon dos ko dik (há zi gon do zás, idõ sek ott -
ho ná ba, kór ház ba jut ta tás); eb ben ta lán
Svéd or szág után Finn or szág Eu ró pa-má -
so dik. Ha bár a „lama”, a vi lág mé re tû gaz -
da sá gi vis  sza esés er re fe lé is je len tõ sen
mu tat ja ma gát a min den na pi élet ben.

De er rõl majd egy szer más kor...
Üd vö zöl lek Ben ne te ket.

Dobai Ta más
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Ked ves Ol va só ink!

Kér jük, hogy adójuk 1%-ának fel aján -
lá sa kor eb ben az év ben is a Ba jai Hon -
pol gár Ala pít ványt je löl jék meg ked vez -
mé nye zett ként.

Adó szá munk: 19047403-1-03
Há lá san köz ön jük tá mo ga tá su kat.

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány
ku ra tó ri u ma
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Egy régi államosítás Ba ja köz ok ta tá sá ban
A té ma két kér dés meg vá la szo lá sát in -

do kol ja. Egy részt hogy mi kor volt? A vá -
lasz: 1909-ben. Mi ért történt? Er re a vá -
lasz va la mi vel bõ vebb ki fej tést igé nyel.

Idõ sza kunk ban, a 20. szá zad el sõ év ti ze-
d ében a vá ros la kos sá ga alig ha lad ta meg a
hú szez ret. Dön tõ több sé gük a Bel vá ros ban,
il let ve a Jó zsef vá ros ban, Ho mok vá ros ban
és a Szál lás vá ros ban él te min den nap ja it.
Egy töm böt al kot tak a Szentjános vá ros -
rész pol gá rai, akik a Du na jó vol tá ból biz to -
sí tot ták meg él he té sü ket. Az elõzõeknél
kevesebben voltak a Ka to na vá ros és Kis-
csávoly vá ros ré sz pol gá rai. A vá ros és né -
hány pol gár tu laj do ná ban lé võ föld bir to -
kon élõ ta nya si ak lét szá ma az ös  szes la -
kos ság 7-10%-át tet te ki.

A város tan kö te les kor osz tálya a 19. szá -
zad vé gén az ez ret is meg ha lad ta.

El ke rül he tet len, hogy azt is be mu tas suk,
hogy ele mi nép is ko lá kat kik tar tot tak fenn.
Ezek so rá ban el sõ ként a ró mai ka to li kus
egy há zat ne vez zük meg. Raj ta kí vül mû -
köd tet tek még nép is ko lát a zsi dó hit fe le ke -
zet, a gö rög ke le ti egy ház köz ség, a re for -
má tus és az evan gé li kus gyü le ke zet. Ez
utób bi ket tõ a szá zad for du lón is ko lá it át -
ad ta a vá ros nak, amely egyéb ként is több
ele mi nép is ko lá nak volt a fenn tar tó ja. Ál -
la mi ke ze lés alatt folyt az ok ta tás a ta ní tó -
kép zõ gya kor ló is ko lá já ban.

A 20. szá zad el sõ éve i ben a nagy lét szá -
mú tan kö te le sek be irat ko zá sát a szük sé -
ges hez ké pest igen ke vés tan te rem vár ta.
Ál ta lá nos volt, hogy a gya kor ló is ko la ki -
vé te lé vel egy-egy tan te rem ben 60-80
gyer mek zsú fo ló dott ös  sze.

A prob lé ma meg ol dá sa csak úgy volt le -
het sé ges, ha meg nö ve lik a tan ter mek és tan -
erõk szá mát. A hely zet fel is me ré sé ben és a
meg ol dás sür ge té sé ben az il le té kes tan ke rü -
le ti fõ igaz ga tó ság je les ke dett. Több al ka -
lom mal fog lal ta írás ba, hogy az ér vé nyes
jog sza bá lyo kat sér ti, ha hat van nál több ta -
nu lót fog lal koz tat nak egy tan te rem ben. Ki -
rí vó an ma gas volt pl. az 1905-06-os tan év -
ben az al só vá ro si is ko la, ahol az el sõ fiú
osz tály ba 124 gyer me ket vet tek fel és he -
lyez tek el egy tan te rem ben. Az ál la mi fel -
ügye le tet el lá tó tan ke rü let is ko la lá to ga tói
azt is ki fo gá sol ták, hogy a vá ros ele mi nép -
is ko lá i ban igen ma gas a le mor zso ló dás. A
leg több gyer mek a ne gye dik osz tály el vég -
zé se után ab ba hagy ta a ta nu lást.

A vá ros ve ze tõi a prob lé ma meg ol dá sát
ab ban lát ták, hogy a kor mány tá mo ga tá sá -
val bõ ví te ni le het ne a tan ter mek és a ta ní -
tók szá mát.

Ba ja tör vény ha tó sá gi jo gú vá ros lé vén
köz vet le nül a kor mán  nyal volt kap cso lat -
ban. A pol gár mes tert a köz igaz ga tá si bi zott -
ság ar ra ha tal maz ta fel, hogy a vá ros köz ok -
ta tá sá nak fej lesz té se ér de ké ben ve gye fel a
kap cso la tot a kor mány il le té ke se i vel. A tár -
gya lá sok so rán az is ki de rült, hogy a kor -
mány fon tos nak tart ja Észak-Bács ka köz -
pont ja, Ba ja fej lesz té sét a ré gi ó ban be töl tött
sze re pét il le tõ en is. Kö zös meg egye zés
alap ján ál la pod tak meg ab ban, hogy a vá ros
ál tal fenn tar tott ele mi nép is ko lá kat az ál lam
át ve szi, mû kö de ti, il let ve új is ko lá kat épít.
A meg egye zés lé nye gé rõl a kö vet ke zõ
Szer zõ dés nyújt tel jes ké pet:

Szer zõ dés
Mely egy rész rõl a m.kir.  kincs tér kép vi se le té -

ben Fa ra gó Já nos kir. tan fel ügye lõ, más rész rõl
dr. He ge dûs Ala dár kir. ta ná csos, ba jai pol gár -
mes ter kö zött, a ba jai ele mi nép is ko la ügy ál la -
mo sí tá sa tár gyá ban, egy fe lõl Ba ja vá ros tör -
vény ha tó sá ga és a m.kir. Bel ügy mi nisz té ri um,
más fe lõl a m. kir. val lás és köz ok ta tás ügyi min-
isterium utó la gos jó vá ha gyá sá nak fentartásá-
val a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett jött lét re.

1.
A vá ros kö zön sé ge ál la mi ke ze lés be ad ja

1909 évi szep tem ber hó 1-vel a bel vá ro si 5 tan -
ter mes, az al só vá ro si 8 tan ter mes és a fel sõ vá -
ro si 4 tan ter mes ele mi nép is ko lá ját az zal, hogy
a szük sé ges hez ké pest 1910 szep tem ber hó 1-
ére az al só vá ro si is ko lát 3 tan te rem mel, a fel sõ -
vá ro sit pe dig az óvo da ki te le pí té se mel lett 2
tan te rem mel ki bõ ví ti. Ezen kí vül új is ko lát épít -
tet Szent Já nos kül vá ros ban egy tan te rem mel és
ta ní tói la kás sal, Kis-Csávoly városrészben
négy taneremmel és egy tanítói lakással (3 szo -
ba, kony ha, ka ma ra) to váb bá a Kül te rü le ten és
pe dig a Kósa ta nyán, Tüs ke ta nyán és az I. II.
szá mú Mátéházai ma jor ban egy-egy va gyis
össze sen 3 tan te rem mel és ugyan an  nyi ta ní tói
la kás sal és meg fe le lõ mel lék he lyi sé gek kel.
Ezen kí vül a vá ros kö zön sé ge a fel sõ és al só vá -
ro si is ko lák nyi tott fo lyo só it zárt fo lyo sók ká
ala kít ja és az ugyan ezen is ko lák nál meg fe le lõ
ta ní tói szo bák és szol ga la kást, va la mint meg fe -
le lõ ürszékeket lé te sít.

2.
Az ös  szes át ala kí tá si és új épít ke zé si költ sé -

gek rõl a vá ros tör lesz té si köl csön út ján gon dos -
ko dik, amely költ sé gek tör lesz té sé re szük sé ges
rész le te ket az ál lam az alább kö rül írt vá ro si évi
hoz zá já ru lá si ös  szeg bõl a vá ros kö zön sé gé nek
vis  sza bo csát ja. Amen  nyi ben az eb bõl a czélból
fel ve en dõ vá ro si köl csön ös  szeg évi tör lesz té se
már 1910 év ben kez dõd nék, a tör lesz té si ös  sze -
gek nek meg fe le lõ tör lesz té si já ru lé kok min den -

kor a kö vet ke zõ évi vá ro si hoz zá já ru lá si ösz -
 szeg bõl fog vis  sza en ged tet ni a vá ros nak.

3.
1909 évi szep tem ber jó 1-sõ nap já tól, va gyis

az ál la mi is ko la meg nyi tá sa nap já tól 1910 évi
deczember hó 31-ik nap já ig az ál la mi is ko lák
ös  szes sze mé lyi és do lo gi ki adá sa it a vá ros kö -
zön sé ge vi se li, ide ért ve az új ta ní tói ál lo má sok
sze mé lyi ki adá sa it va la mint az ezek kel kap cso -
la tos do lo gi szük ség le te ket is.

Az ál lam az 1911 évet meg elõ zõ idõ ben sem mi
né ven ne ve zen dõ költ sé get nem vi sel.

4.
A vá ros kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a

val lás és köz ok ta tás ügyi tár ca ja vá ra az is ko lák
ál la mi ke ze lés be vé tel nek el len ér té ke fe jé ben
1911 évi ja nu ár hó 1-tõl kez dõ dõ leg a m.kir.
kincs tár nak évi 36000 (har minchat ezer) ko ro -
nát fi zet elõ ze te sen ne gyed évi rész le tek ben, a
ba jai m.kir. adó hi va tal nál. Ké se de lem ese tén
pe dig az ese dé kes rész let után 5%-os ké se del mi
ka mat fi ze ten dõ. Ezen kí vül fi ze ti a vá ros az ál -
la mi ele mi nép is ko lák nál szer ve zett és jö võ ben
szer ve zen dõ min den egyes ta ní tói ál lás után az
or szá gos ta ní tói nyug díj ala pot meg il le tõ 24
ko ro nás évi já ru lé kot. Kö te le zi mag a vá ros,
hogy az is ko lai épü le te ket és tar to zé ka i kat tûz -
kár el len biz to sít ja, azo kat tar to zé ka ik kal
együtt ál lan dó an jókarban tart ja és ja vít tat ja,
ide tar toz ván a kály hák és ké mé nyek rendben-
tartása, se per te té se és ja vít ta tá sa és a pöczegö-
drök tisz tít ta tá sa is. Azon kí vül az ös  szes épü le -
te ket tar to zé ka ik kal együtt a vá ros nagy szün -
idõ ben évenkint ala po san ki tisz tít tat ja és rend -
be ho zat ja, a sa ját költ sé gén.

5.
A vá ros kö te le zett sé get vál lal, hogy az ös  szes s

min den ko ri szük ség hez ké pest elõ ál lí tan dó tan -
ter me ket és ta ní tói la ká so kat, azok mel lék he lyi -
sé ge it a kir. tan fel ügye lõ vel egyet ér tés ben meg -
ál la pí tan dó he lyen és a val lás és köz ok ta tás ügyi
minister ál tal jó vá ha gyan dó terv és költ ség ve tés
alap ján el ké szít te ti, azo kat sza bály sze rû en bebu-
torozza. Az eb bõl szár ma zó költ sé gek fe de zé sé re
felveendett köl csön tör lesz té sé re szük sé ges évi
ös  sze ge ket az ál lam a köz ség nek a vá ro si hoz zá -
já ru lá si összeg bõl a már fen tebb a 2 pont ban
em lí tett mó don vis  sza bo csát ja.

A tör lesz té si ter ve ze tet a vá ros kö zön sé ge a
val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter úr nak be mu -
tat ni  tar to zik.

6.
A kül sõ (ta nyai) is ko lák cél ja i ra a vá ros min -

den meg té rí té si igény nél kül egyen kint 2 (ket tõ)
ka taszt rá lis hold te rü le tet bo csát ren del ke zé sé re,
amely te rü let az is ko la épü let, ta ní tói la kás és
kert va la mint a lé te sí ten dõ ál la mi gaz da sá gi is -
mét lõ is ko lák czéljaira szol gál. Az ek ként át en -
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ge dett te rü let gaz da sá gi fel sze re lé sé nek és be ke -
rí té sé nek költ sé ge it min den kor a vá ros vi se li.

7. 
Ezek kel a köz sé gi hoz zá já ru lá sok kal szem ben

a m.kir. kincs tár kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy
az ek ként lé te sí tett ös  szes ele mi nép is ko lá kat
1909 évi szep tem ber 1-sõ nap ján az ed dig al kal -
ma zás ban le võ ok le ve les tan erõk át vé te lé vel
meg nyit ja és a szük ség hez ké pest to váb bá fej -
lesz ti oly mó don, hogy ezek be az is ko lák ba min -
den más ele mi nép is ko lá ból ki szo rult tan kö te les
fel ve he tõ le gyen anél kül, hogy egy-egy tan te rem -
ben fi gye lem mel az 1868 évi XXXVIII t.c.27 §-
ában fog lalt ren del ke zés re 60-nál több nö ven dék
he lyez tes sék el.

A m.kir. ál lam kincs tárt az ál la mo sí tott is ko lák
költ sé gei csak 1911 évi ja nu ár hó 1-sõ napjától
terhelik. A költ sé gek ma guk ban fog lal ják a ta ní -
tók és ta ní tó nõk ös  szes ja va dal ma it., a hit ok ta -
tók dí ja it szó val az ál la mi ele mi nép is ko lák fen-
tartásával já ró ös  szes sze mé lyi és fen tebb a vá -
ros ál tal el nem vál lalt do lo gi ki adá sait.

8.
A m.kir. ál lam kincs tár mint iskolafentartó a

tan kö te les gyer me ke ket tel je sen tan díj men tes ok -
ta tás ban kö te les ré sze sí te ni. Az 1908. évi XLVI
t.c.1.§-a alap ján já ró 50 fil lé res já ru lé kok meg -
vál tá sa fe jé ben kö te les a vá ros az if jú sá gi és ta ní -
tói szak könyv tár cél ja i ra évi 600 (hat száz) ko ro -
na áta lány össze get az ál la mi is ko lai gond nok ság
pénz tá rá ba fél évi rész le tek ben elõ re be fi zet ni.

9.
A köz ok ta tás ügyi m.kir. kor mány kö te le zett sé -

get vál lal az iránt, hogy jö võ ben a ta ní tó kat min -
den kor az ál la mi is ko lák ba já ró nö ven dé kek fe -
le ke ze ti meg osz lá sa ará nyá ban ne ve zi ki. Kö te -
les azon ban min den eset re leg alább egy ref. és
ág.evang. hit val lá sú ta ní tót al kal maz ni, akik nek
meg en ge di, hogy hit köz ség ük kán to ri te en dõ it
hely ben és a tan órá kon kí vül s a hit fe le ke zet ük -
tõl nye ren dõ kü lön dí ja zás mel lett el lát has sák.
Kö te le zett sé get vál lal to váb bá az ál lam az iránt,
hogy az ál lá sok be töl té sé nél egyen lõ mi nõ sí tés
mel lett a ba jai il le tõ sé gû e ket elõny ben ré sze sí ti.

10.
A je len le gi is ko lai szer ve zet fi gye lem be vé te lé -

vel a fel ál lí tan dó ál la mi is ko lák há rom kör zet be
so ro zat nak 1-1 igaz ga tó ve ze té se alatt. A hár mas

ta go za tú ál la mi is ko lák ve ze té se az ügy ve ze tõ
igaz ga tó ke zé ben fog össz pon to sul ni, aki az e
rész ben fenálló tör vé nyek és sza bá lyok ér tel mé -
ben egyységesen irá nyít ja az is ko lák szel le mi
éle tét, és in té zi az administratiót, hogy ez ál tal az
egy más tól tá vol fek võ kör ze tek ál lan dó fel ügye -
let és köz vet len el len õr zés alatt áll ja nak.

11.
Az ál la mo sí tá si ügy let bõl szár ma zó pe rek re

néz ve meg ál la pít ta tik, hogy mind azok a tör vé -
nyes lé pé sek me lyek meg té te lé re a m.kir. ál lam -
kincs tár mint fel pe res jo go sít va len ne, az ál ta la
sza ba don vá lasz tan dó és som más el já rás ra il le -
té kes bí ró ság nál a per tár gyá nak ér té ké re te kin -
tet nélkül som más el já rás út ján te he tõk fo lya -
mat ba, míg azok a vi tás kér dé sek, me lyek nél az
ál lam kincs tár mint al pe res je lent kez nék, csak is a
m.kir. kincs tá ri jog ügyi igaz ga tó ság szék he lyé re
il le té kes bí ró ság elõtt az az ügy ter mé sze té nek
meg fe le lõ el já rás sze rint dön ten dõ el.

12.
Ha az ál la mi is ko lák meg nyi tá sa 1909 évi

szep tem ber 1-sõ nap ján bár mi ok ból le het sé ges
nem vol na, ez eset ben az ál la mo sí tást a kor -
mány 1911 évi ja nu ár hó 1-én fog ja az ezuttal
meg ál la pí tott fel té te lek mel lett ke resz tül vin ni.

13.
Ba ja vá ros kö te le zett sé get vál lal az iránt,

hogy az ál la mo sí tott is ko lák czéljaira át en ge -
dett is ko lai he lyi sé gek és azok tar to zé ka i ra vo -
nat ko zó örök hasz ná la ti jog be ke be le zé sé re al -
kal mas nyi lat ko za tot a m.kir. ál lam kincs tár kí -
ván sá gá hoz ké pest a fel hí vás tól szá mí tott 30
nap alatt bár mi kor ki ál lít ja és ren del ke zés re
bo csát ja még is az zal a kor lá to zás sal, hogy az
örök hasz ná la ti jog csak ma gyar ta ní tá si nyel vû
ál la mi ele mi nép is ko lai cé lok ra biz to sít ta tik és
hogy az al só vá ro si is ko la tu laj don jo ga kér dé sé -
ben a vá ros és a hely be li rom.kat. hit fe le ke zet
kö zött fel me rült vi tás kér dés jog erõs bí ró sá gi
el dön té se elõtt az er re az is ko lá ra vo nat ko zó
be ke be le zé si en ge dély nem kö ve tel he tõ.

Vi szont a vá ros kö zön sé ge kö te le zett sé get vál -
lal az iránt, hogy az utóbb ne ve zett is ko lá ra vo -
nat ko zó hi bás tu laj do ni be jegy zés nek az Õ ne vé -
re va ló ki iga zí tá sa irán ti pe res lé pé se ket – bé kés
meg egye zés hi á nyá ban – fo lyó évi ok tó ber hó 1-
sõ nap já ig fo lya mat ba te szi a szóbanforgó is ko -

la el he lye zé sét és az ar ra vo nat ko zó örök hasz ná -
la ti jo got pe dig az ál lam kincs tár ré szé re min den
kö rül mé nyek kö zött biz to sít ja.

14.
A je len szer zõ dés Ba ja vá ros tör vény ha tó ság -

ára a belügyministerium a m.kir. kincs tár ra pe -
dig a val lás és köz ok ta tás ügyi ministerium fel -
sõbb jó vá ha gyá sa után vá lik kö te le zõ ere jû vé.

15.
A je len szer zõ dés, mely nek bé lyeg költ sé ge it a

vá ros vi se li há rom ere de ti pél dány ban ál lít ta tott
ki, a me lyek kö zül egyik a val lás és köz ok ta tás ügyi
ministeriumot, a má sik Ba ja vá ros kö zön sé gét a
har ma dik pe dig a kir. Tan fel ügye lõt il le ti meg.

Fel ol va sás után a fe lek kép vi se lõi a szer zõ -
dést mint aka ra tuk kal egy be hang zót alá ír ták.

Kelt Ba ja 1909 junius hó 21-i nap ján. Dr. He -
ge dûs Ala dár s.k. kir. ta ná csos, pol gár mes ter, a
kir. kincs tár ne vé ben Fa ra gó Já nos s.k. kir. tan -
fel ügye lõ. Elõt tünk: dr. Klénáncz György s.k.
Prigly Je nõ s.k.

(Ka lo csai Ér se ki Le vél tár. Ka lo csa, Is -
ko lai Ira tok 5671/1913) 

A Szer zõ dés ben meg fo gal ma zot ta kat az
ab ban ér de kel tek igye kez tek mi nél elõbb
meg va ló sí ta ni. Az ál lam meg épít tet te a
kiscsávolyi, a mo nos to ri úti is ko lá kat. El ké -
szült a szentjánosi egytantermes is ko la is,
ve le pár hu za mo san a két fog lal koz ta tó te -
rem mel ren del ke zõ óvo da épü le te. Itt a vá -
ros kez de mé nye zé sé re vál to zás tör tént. A
nagy lét szá mú is ko la kö te le sek mi att az
óvo da az egy te rem mel és szol gá la ti la kás -
sal lé te sí tett épü let be ke rült, s a két tan te -
rem mel ren del ke zõ épü le tet az ele mi nép is -
ko lai ta nu lók szá má ra ala kí tot ták ki. Meg -
épült a mártonszállási ta nyai is ko lai is.

A lé te sí tett in téz mé nyek év ti ze de ken ke -
resz tül a vá ros köz ok ta tá sát szol gál ták. Az
épü le tek kül le me, stí lu sa vá ros ké pi je len -
tõ ségû.

Idõ sza kunk ban – 2013 – a szentjánosi
óvo da és is ko la épü le te már ma gán kéz ben
van. A ta nyai is ko lák az 1980-as évek ben
meg szûn tek. Az itt élõ csa lá dok gyer me ke it
a vá ro si ál ta lá nos is ko lák fo gad ták be.

Dr. Mol nár Já nos

Vé den dõ véd te le nek: a hé ja
„Örül a hé ja, ha csir két lát.” – utal a né pi

szó lás mon dás a hé ja (Accipiter gentilis) jel -
lem zõ mo hó sá gá ra, a ma dár nak a po ten ci á lis
zsák mány meg pil lan tá sát kö ve tõ, an nak el ra -
ga dá sá ra irá nyu ló fá rad ha tat lan igye ke ze té -
re. Em lí tett tu laj don sá ga tet te egy részt ked -
velt va dász ma dár rá, más részt nem kí vá na tos
ra ga do zó vá. Az aláb bi ak ban fel so ro lás ra ke -

rü lõ táp lá lé kai alap ján a ter mé sze tes élõ vi -
lág ban és az em ber ha szon ál la ta i ban je len tõs
ká ro kat ké pes okoz ni, ezért Láz ár Kál mán a
Hasz nos és kár té kony ál la ta ink ról cí mû 19.
szá za di köny vé ben a hé ját a kár té kony nap -
pa li ra ga do zók kö zé so rol ta és ko ra be li meg -
íté lé sét az aláb bi ak sze rint kör vo na laz ta (I.
rész: Em lõ sök, ma da rak, hül lõk. Bu da pest

1874. 64-65. ol dal). „Ra bol min den fé le szár -
nyast és em lõst, a me lye ket le küz de ni tud. A
fog lyok, vad ga lamb ok, nyulsüldõk, ri gók,
ap ró da lo sok leg ve sze del me sebb el len sé ge.
Fa lánk sá ga és vér szom ja mel lett vak me rõ, s
a leg ki sebb tar tóz ko dás nél kül csap le a ba -
rom fi ud var ra, a hon nan egy ár tat lan csi bét,
vagy el hí zott tyukot ra gad to va a gazd as -



 szony sze me lát tá ra. És ez még csak meg jár -
ná; de a mely ap ró ba rom fi-ud var ra, vagy
galambduczra rá ka pott, oda na pon kint el lá -
to gat bi zo nyos órá ban, s rit kán száll to va
zsák mány nél kül. Na gyon ajánl ha tó fi a i nak
el sze dé se, mi má jus ban tör tén he tik; fész ke
kön  nyen fel is mer he tõ, mi vel szé lét rend sze -

rint fris zöld gal  lyak kal kö rül ko szo rúz za.
Ugynevezett hé ja csap dá ban kön  nyen fog ha -
tó té len. (E csap dák kipeczkelt fe dõ-há ló val
ellátvák, s alat tuk kaliczka áll fe hér ga lamb -
bal.) Ba goly-kuny hó ból is lõ he tõ.”

Né pi el ne ve zé sei a ma dár kül sõ meg je le -
né se mel lett, elõ zõ ek nek meg fe le lõ en jó -

részt zsák mány ál la ta i ra utal nak:
hé ja ma dár, ga lam bász, ken der ma -
gos hé ja, tik hé ja, ülü, hejjõ, kerra,
kurhéja, tik hor dó vagy tik ölõ ká -
nya, ka ra. (Chernel Ist ván: Ma -
gyar or szág ma da rai kü lö nös te -
kin tet tel gaz da sá gi je len tõ sé gük re.
Bu da pest, 1899. III. kö tet, 387. ol -
dal, Ke le men At ti la: Ma da ras
könyv. Bu ka rest, 1978. 23. ol dal)

A hé ja szár nyai le ke re kí tet tek,
rö vi dek és szé le sek, a fa rok hosz -
 szú (utób bi adott sá ga re pü lés
köz ben gyors irány vál toz ta tást
tesz le he tõ vé). A ne mek el kü lö ní -
té sét se gí ti, hogy a hí mek ki seb -
bek a to jók nál: elõb bi ek szárny -
fesz tá vol sá ga 94-105, utób bi a ké
108-119, test hos  szuk ugyan ilyen
sor rend ben 51-55 és 58-64 cen ti -
mé ter. A ma dár rö vid és vas kos
lá ba in az erõ tel jes uj jak hos  szú,
haj lí tott kar mok ban vég zõd nek.
A kor meg be csü lé sé re jó tám pont
a tol la zat: a ki fej lett pél dá nyok
felül ké ke sek-szür ké sek, alul fe -
hé re sek és víz szin te sen fe ke tén
csí ko zot tak, a ki ug ró szem öl dök -
sáv mar kán san fe hér, a hát szür -
ke-ké kes szür ke fe ke tés; a fi a ta lok
felül bar nák, alul sár gás fe hé rek
füg gõ le ges bar na pettyek kel, há -
tuk bar nás ár nya la tú. A szem szi -
vár vány hár tyá ja a fi a tal pél dá -
nyok nál vi lá gos sár ga, az öreg
ma da rak nál na rancs sár ga. A csõr
szür kés fe ke te szí nû.

A ma dár köl tõ te rü le te Eur ázsia
ke le ti szé lé tõl Észak-Ame ri ka
nyu ga ti part vi dé ké ig hú zó dik. Az
észa ki tá jak ál lo má nyai té len dé -
lebb re hú zód nak, a ma gyar or szá -
gi po pu lá ció ál lan dó nak te kint he -
tõ. A faj el sõ sor ban ha zánk er dõs
élõ he lye in – le gyen a hely domb-
és hegy vi dé ken vagy al föl di te rü -
le ten – fi gyel he tõ meg, de a leg -
gya ko ribb ra ga do zó ma da runk -
nak szá mí tó ege rész ölyv nél jó val
rit káb ban. A hé ja a kö zép hegy sé -
gek ben az idõ sebb er dõ ket (bük -
kö sö ket és töl gye se ket), sík vi dé -
ken a ko ro sabb te le pí tett feny ve -
se ket, fo lyó ink hul lám te ré ben a

nyár fá kat vá laszt ja fész ke lés hez. Az em lí -
tett te rü le te ken szí ve sen vá laszt jó ki lá tást,
be- és ki re pü lést biz to sí tó er dõ sze gé lye ket,
nyi la dé ko kat. Nap ja ink ban egy re kö ze lebb
ke rül a la kott te rü le tek hez, ezért a kul tú ra -
kö ve tõ fa jok kö zött is em lí tik. A héjapár
leg in kább revírje fe lett nászrepül, ilyen kor
gyak ran hal la ni kija-kija hang ju kat. A 10-
15 mé ter ma gas ság ban épü lõ fész kü ket év -
rõl-év re ta ta roz zák (en nek meg fe le lõ en az
egy re na gyobb lesz), emel lett te rü le tü kön
vál tó fész ket is ké szí te nek. Ese ten ként el -
fog lal ják más ra ga do zó ma dár elõ zõ évi
fész két. A fé szek szá raz ágak ból ké szül,
amely be már a kot lás köz ben zöld le ve les
ága kat hor da nak. A 2-5, jel lem zõ en 3-4 to -
já son a pár mind két tag ja, de a to jó jel lem -
zõ en töb bet kot lik. A köl té si idõ 35-40 nap,
és a ke lés után 37-41 nap szük sé ges a fi ó -
kák fé szek ha gyá sá hoz. Az utó dok a ki re pü -
lés utá ni önál ló so dást kö ve tõ en ki sebb-na -
gyobb te rü le tet kó bo rol nak be.

A ha zánk ban 1971 óta vé dett hé ja be fo gá -
sa (ez leg in kább fá cán te le pek kör nye ze té ben
tör té nik, majd meg fe le lõ he lyen sza ba don
en ge dik a ma da rat) és eset le ges el ej té se csak
a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes en ge dé -
lye alap ján le het sé ges. A vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter 100/2012. szá mú ren de le te sze rint to -
vább ra is vé dett, ter mé szet vé del mi esz mei
ér té ke 50 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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