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A ha ran gok kis ko rom óta ér de kel nek.
Min dig ér dek lõ dés sel töl tött el a tor nyok
tit kos vi lá ga, de el sõ sor ban nem a le nyû -
gö zõ ki lá tás ér de kelt, ha nem ma guk a ha -
ran gok. El ha tá roz tam, hogy ki elé gí tem  tu -
dás szom ja mat és a nagy szü le im nél va ló
nyá ri tar tóz ko dá som ide je alatt fel má szok
a katymári plé bá nia temp lom tor nyá ba. Ez

volt az el sõ ha rang to rony, ahol jár tam. Pár
év re rá – im má ron egye dül – új ra ne ki vág -
tam egy újabb to rony fel tér ké pe zé sé nek.
Az évek ha lad tá val be le ás tam ma gam a
ha ran gok tör té ne té be, több  is me re tet  sze -
rez tem  a ha rang ön tõk rõl és a ha ran gok
meg szó lal ta tá sá nak tech ni kai hát te ré rõl.
Mi u tán fel men tem a Ba ja-Bel vá ro si temp -

lom tor nyá ba, a nagy ha ran gon a kö vet ke -
zõ fel irat ra let tem fi gyel mes: „ÖN TÖT TE
BODITSY SÁN DOR BA JÁN”. El kez dett
ér de kel ni, hogy ki is volt ez a ba jai ha rang -
ön tõ, aki nek ha rang ja i val egy re több ször
ta lál koz tam. 2012-ben elhatároztam, hogy
egy olyan fel tér ké pe zõ kör utat já rok be,
amely re ed dig nem so kan vál lal koz tak.

Boditsy Sándor öntödéje két újonnan elkészült harangjával 1901-ben. Boditsy Sándor jobbról az elsõ. Ez az egyetlen felvétel,
amely megörökíti számunkra arcvonásait. (A Türr István Múzeum gyûjteményébõl.)

Boditsy Sán dor ha rang ön tõmes ter ha rang jai Ba ján 
A tanulmány szerzõje, a III. Béla Gimnázium 10. osztályos tanulója, a Kutató Diákok Országos Szövetsége 

2013-ban rendezett XI. Esszépályázatán a Helytörténet-földrajz szekció különdíját kapta. 
– A dolgozat rövidített változatát közöljük.
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Fel sõ-Bács ka te rü le tét je löl tem ki er re a
cél ra. Dön té sem mel lett el sõ sor ban a kö -
zel ség áll, hi szen Ba ja Fel sõ-Bács ka köz -
pont ja. Más részt csa lá dom is er rõl a táj ról,
Katymárról szár ma zik, és az zal az ér zés -
sel, hogy fel me nõ im ezek nek a ha ran gok -
nak a sza vá ra in dul tak dol goz ni és ez kí -
sér te õket utol só út juk ra, még kö ze lebb ke -
rül tem eh hez a té má hoz. Azt is tud tam,
hogy va ló szí nû leg ezen a tá jon fo gok na -
gyobb szám ban Boditsy ál tal ön tött ha ran -
gok ra akad ni. 

El sõ sor ban lak he lyem, Ba ja vá ros ha -
rang ja it vizs gál tam meg. Szá mí tá sa im sze -
rint 23 ha rang ta lál ha tó vá ro sunk ban, ame -
lyek nek nagy ré szét már si ke rült át néz -
nem. 2012 nya rán Fel sõ-Bács ka te le pü lé -
sei kö zül 12-re ju tot tam el, így a  kör nyék
ha rang ja i nak fel tér ké pe zé sé ben még nem
ju tot tam olyan szint re, ahon nan rész le te -
sen tud nám be mu tat ni Fel sõ-Bács ka gaz -
dag ha rang állományát. Ezért dön töt tem
úgy, hogy  dol go za tom ban Boditsy Sán dor
Ba ján ta lál ha tó ha rang ja i ra szo rít ko zom,
és em lé ket ál lí tok sze re tett vá ro som nap ja -
ink ra fe le dés be me rült hang ön tõ jé nek. 

Boditsy Sán dor ha rang ön tõmes ter éle te 
A mes ter ve ze ték ne vét több vál to zat ban

is  is mer jük: Boditsy,  Boditsi,  Bodicsy,
Bodicsi. Boditsy Sán dor 1862-ben szü le tett
Kis kun ha la son. Szak má ját Heller Já nos ba -
jai mes ter ta nu ló ja ként kezd te, és mi u tán
ala pot ka pott a mes ter ség hez, Bu da pes ten,
Svájc ban és Mün chen ben fej lesz tet te szak -
mai tu dá sát. 1892-ben vissza tért Ba já ra,
ahol Heller Já nos utód ja ként át vet te mû he -
lyét, és el kezd te 40 év re szó ló mun kás sá gát
a Bu da pes ti (ma Dó zsa György) út 30.
szám alatt. Az Ipar lajst rom sze rint 1892.
má jus 27-én je len tet te be ipar ké rel mét és
szep tem ber 6-án meg kap ta azt. A kez de ti
kor szak ról ke vés irat ma radt ránk, csu pán
az ezek ben az évek ben ké szült ha rang jai
ál lí ta nak em lé ket a kez de ti évek nek és egy
1901-ben ké szült fény kép. Az 1900-as ba -
jai Ipar ki ál lí tás ka la u zá ban az õ ne ve is
sze re pel és „ha rang ön tõ, to rony óra és ol tár
fel sze re lés, iro da fel sze re lés, mû hely be -
ren de zés és tûz ol tó be ren de zés” mes ter sé -
ge ket ren del a ne ve mel lé. Az ira tok sze rint
1894 és 1932 kö zött ön tött ha ran go kat Ba -
ján. Ed di gi is me re te ink sze rint 65 önt vény
kö tõ dik a ne vé hez. Ma gán éle té rõl an  nyit
tu dunk, hogy fe le sé gét Burghardt Gi zel lá -
nak, fi át Fe renc nek hív ták, aki vá ro si tiszt -
vi se lõ volt. Boditsy Sán dor sok ol da lú sá gát
mu tat ja, hogy nemcsak a ne héz fi zi kai
mun ká hoz ér tett, ha nem köl tõ ként is meg
tu dott szó lal ni. Így ír nak ró la: „Szép, de ne -
héz fog lal ko zá sa i nak fá ra dal ma it, tol lal a

ke zé ben pi he ni ki, mert
szép írá sa it, mély gon do la -
ta it sok szor ott lát tuk a la -
pok ha sáb ja in.” (Cson ka-
Bács ka tük re, 346. old.)  

1936. már ci us 19-én
hunyt el. A szo mo rú ese -
mény rõl így tu dó sít egy új -
ság cikk: „El hunyt ba jai ha -
rang ön tõ. Bodicsy Sán dor
ré gi, hí res ba jai ha rang ön tõ
éle té nek 73-ik évé ben, csü -
tör tö kön éj jel meg halt. Ma
dél után lesz a te me té se a
Bu da pes ti-út 30. szá mú gyász ház ból a Ró -
kus te me tõ ben lé võ csa lá di  sír bolt ba.”
Egy má sik a te me tés után ezt ír ja: „El te -
met ték az or szá gos hí rû ba jai ha rang ön tõ
mes tert. Szom ba ton dél után 4 óra kor nagy
rész vét mel lett te met ték el Ba ja vá ros
egyet len, or szá gos hír ne vû ha rang ön tõ
mes te rét, a 74 ik élet év ében el hunyt Bod-
icsi Sán dort. A te me té sen meg je len tek a
ro kon sá gán, jó ba rá ta in kí vül a ba jai ipa ro -
sok és a vá ro si tiszt vi se lõk, de el kí sér ték
utol só út já ra a vá ros idõ sebb pol gá rai is.”
Még eb ben az év ben Boditsy öz ve gye be -
je len ti, hogy nem kí ván ja foly tat ni öz ve gyi
jo gon fér je  ipa rát.  Saj nos, sem fia, sem
ön tö dei mun ka tár sai  nem foly tat ták rit ka,
de szép mes ter sé gét. Az elõbb idé zett új -
ság cik kek bõl tud juk, hogy a Ró kus te me -
tõ ben lé võ csa lá di krip tá ba he lyez ték örök
nyu ga lom ra. Több ször pró bál tam meg ke -
res ni ezt a sír bol tot, de saj nos a te me tõ
nyil ván tar tá sá ban nem sze re pel.Va ló szí nû -
leg a krip ta vá sár lá sok ide jé ben fel vá sá rol -
ták a sírt, és nap ja ink ban má sok alus  szák
örök nyu go dal mu kat a Boditsy-krip tá ban. 

A szer zõ itt rész le te sen le ír ta a ha rang
ré sze it (ko ro na, pa lást), tar to zé ka it (já -
rom, ha rang nyelv, ha rang szék), meg szó -
lal ta tá sá nak mód ja it (kézihúzás, mo tor,
húzómágnes) és az alul ütõs, fe lül ütõs ha -
ran go zá si rend szert. Mun ká ja e szak mai
ré szek nél kül is ért he tõ.

Boditsy Sán dor ha rang jai Ba ján
Vá ro som azon ha rang ja it sze ret ném

rész le te sen be mu tat ni és tör té ne tü ket, ér -
de kes sé ge i ket is mer tet ni, ame lye ket Bod-
itsy Sán dor ön tött. Eb ben a rész ben meg -
em lí tem az önt vé nyek sú lyát, al só át mé rõ -
jé nek hos  szát, fel ira tát, dí szí té se it és meg -
szó lal ta tá si mód ját. Ba ja fel tér ké pe zé sé bõl
még két temp lom és egy ká pol na ma radt ki
(a jö võ ben ter ve zem be jár ni eze ket is),
ame lyek nek ös  sze sen 4 ha rang juk van,
így a tel jes ség igé nye nél kül mu ta tom be a
vá ros ha rang ál lo má nyát. A pon tos is mer te -
tés ér de ké ben cso por to sí tot tam a ha ran go -
kat asze rint, hogy mi lyen val lá sú temp -
lom/ká pol na tor nyá ban lak nak. 

1. Ró mai Ka to li kus temp lo mok/ká pol nák: 
a. Bel vá ro si Szent Pé ter és Szent Pál

apos tol plé bá nia temp lom: 
A Bel vá ro si temp lom tor nyá ban nap ja -

ink ban há rom ha rang la kik, de nem volt ez
min dig így. A kö zel 250 éves temp lom tor -
nyá ban a fel szen te lé sé tõl kezd ve lak tak
ha ran gok, ame lyek vagy meg re ped tek
vagy az I. vi lág há bo rú ál do za tai let tek. 

Dr. Gonczlik Kál mán apát plé bá nos
(1922-1942) ide jé ben me rült fel a ha rang -
ön tés le he tõ sé ge. Mi u tán több mes ter tõl is
ki kér ték az ár aján la tot, Boditsy Sán dor he -
lyi ha rang ön tõt vá lasz tot ták a temp lom új
ha rang ja i nak meg ön té sé re. Öt ha ran got
ren del tek meg tõ le, amely bõl né gyet az
egy ház köz ség fi ze tett ki, a leg ki seb bet dr.
Makray Lász ló és fe le sé ge ado má nyoz ta.  

Boditsy Sándor egykori öntödéjének épülete napjainkban
(Dózsa György út 30.)

A megtört vonalú, ún. Pozdech-járom és
az alulütõs harangozási rendszer a
legelterjedtebb Magyarországon

A harang megszólaltatásának manapság
leggyakoribb eszköze a húzómágnes
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1944-ig az öt ha rang együt te sen szol gál ta
Is ten di csõ sé gét, de ak kor a rek vi rá ló bi -
zott ság két ha ran got le fog lalt. Nagy sá gu kat
te kint ve a má so dik leg na gyob bat és a má -
so dik leg ki seb bet. Egy ba jai mon da sze rint
az el vitt ha ran gok anya ga nem fegy ve rek -
be, ha nem a bu da pes ti Sztá lin-szo bor ba ke -
rült. Ez el kép zel he tõ, mi vel az  or szág szer -
te ös  sze gyûj tött ha ran go kat Cse pel re vit ték
és ott rak tá roz ták, így le het, hogy több ha -
ran got más cél ra hasz nál tak fel. 

Szent Pé ter és Szent Pál apos tol nagy -
ha rang:

A Szent Pé ter és Szent Pál apos tol tisz te le -
té re ké szült. 1400 kg-os, 149 cm al só át mé -
rõ jû. ha rang Boditsy mes ter és Ba ja leg na -
gyobb ja, Fel sõ-Bács ka má so dik leg na gyobb
ha rang ja. A raj ta ol vas ha tó fel irat így szól: 

IS TEN DI CSÕ SÉ GÉ RE  
SZT. PÉ TER ÉS SZT. PÁL APOS TOL
TISZ TE LE TÉ RE.  BUZ GÓ TAG JA I -

NAK LELKI ÜD VÉ RE ÉS OL TAL MÁ -
RA. MÛ KÖ DÉ SÉ NEK EL SÕ ÉVÉ BEN
ÖN TET TE A BEL VÁ RO SI EGY HÁZ -
KÖZ SÉG. DR. GONCZLIK KÁL MÁN

APÁT PLÉ BÁ NOS IDE JÉ BEN.  
SZ. 1661 ÖN TÖT TE 

BODITSY SÁN DOR BA JÁN. 1930 
A „SZT. PÉ TER” fel irat mel lett Szent

Pé ter apos tol lát ha tó, ke zé ben a menny or -
szág kul csa it tart ja. A sor vé gén pe dig Szent
Pál alak ját pil lant hat juk meg, mi köz ben
jobb ke zé ben kar dot tart, utal va ez zel vér ta -
nú sá gá ra. Az önt vény má sik ol da lán Jé zus
egész ala kos dom bor mû ve ta lál ha tó.  

A ha rang igen gaz da gon dí szí tett. Fel sõ
pár tá za tán sû rûn fu tó és sza ka szon ként le -
csün gõ vi rá gok so ra koz nak egy más mel -
lett, al só pár tá za tán nö vény in dák kö zött
put tók ve he tõk ki. Ön té sé nek  évé ben
Pozdech-járommal sze rel ték fel, ezen
függ mind a mai na pig. A vil la mo sí tás kor
nyel vét ru gó val kö töt ték le és hú zó ke re ket
il lesz tet tek jár má ra, ez zel gyor sab ban be
tud ja len dí te ni a húzómágnes a ha ran got. 

Szent Im re her ceg kö zép ha rang:
1930 Szent Im re  her cegnek, a ma gyar

if jú ság vé dõ szent jé nek em lék éve volt. Az
õ tisz te le té re ké szí tet ték el a temp lom mai
kö zép ha rang ját. A ha rang 500 kg-ot nyom
és al só át mé rõ je 100 cm. Fel ira ta így szól: 

SZENT IM RÉ NEK  
AZ EZER ÉVES NEM ZET LEG SZEBB

VI RÁ GÁ NAK ÖRÖK 
PÉL DA KÉP ÉNEK TISZ TE LE TÉ RE 

A 900 ÉVES JU BI LE UM EM LÉ KÉ RE
ÖN TET TE BA JA VÁ ROS IF JÚ SÁ GA

ÖN TÖT TE BODICSY SÁN DOR 
BA JÁN 1930. 

Dr. Gonczlik Kál mán apát plé bá nos ide jé -
ben. SZ 1663 

A fel irat tal el len ke zõ ol da lon a Bol dog -
sá gos Szûz Má ri át mint a Ma gya rok Nagy -
as  szo nyát lát hat juk, fe jén a Szent Ko ro ná -
val és ölé ben a kis Jé zus sal. Tõ lük bal ra
Szent Ist ván tér de lõ alak ja lát ha tó, amint
fel ajánl ja Má ri á nak az or szá got. Ve le
szem ben Szent Im re her ceg tér del, ke zé -
ben li li o mot, a tisz ta ság jel kép ét tart ja. 

A fel sõ pár tá za ton put tók lát ha tók ke re -
tek be fog lal va, ame lye ket fe lül rõl és alul -
ról gyöngy sor vesz kö rül. Al só pár tá za tán
egy jel leg ze tes Boditsy-féle dí szí tést cso -
dál ha tunk meg: nö vény in dák kö zé be éke -
lõ dött kö rök ben ma dár alak bon ta ko zik ki.
Ez is Pozdech-jármon függ és nyel ve le
van köt ve a hú zó mág nes-meg haj tás mi att.  

Árpádházi Szent Er zsé bet kis ha rang: 
250 kg sú lyú és 74 cm al só át mé rõ jû ha -

rang. Fel ira ta sze rint dr. Makray Lász ló és
ne je, Ro mán Er zsé bet ön tet te fi a ta lon el -
hunyt Er zsé bet le á nyuk em lé ké re. A csa lád
sír bolt ja a ba jai Ró kus te me tõ ben ta lál ha -
tó, amely pon tos le írást ad az élet kor ok vo -
nat ko zá sá ban. Esze rint Makray Lász ló 74
éves ko rá ban, 1947. au gusz tus 25-én
hunyt el. Lá nya, Er zsé bet 1902. szep tem -
ber 24-én lát ta meg a nap vi lá got és 1924.
no vem ber 3-án fe jez te be élet út ját. Kis ku -
ta ko dás után fel fe dez tem, hogy Makray
Lász ló hí res gyógy sze rész volt a vá ros ban
és Szent lé lek el ne ve zé sû pa ti ká ja a mai
Kí gyó Gyógy szer tár he lyén állt a Vö rös -
mar ty Mi hály ut cá ban. Az ál ta la ön te tett
ha rang fel ira ta így örö kí ti meg ko rán el -
vesz tett lá nyuk em lé két: 

Árpádházi SZENT Er zsé bet tisz te le té re
éle te leg szebb vi rág zá sá ban el her vadt  

Er zsé bet le á nyuk nak örök em lé ke ze té re 
ön tet ték 

drá ga em lé két ke gye le tes lé lek kel õr zõ
szü lei 

Dr. Makray Lász ló és ne je Ro mán Er zsé bet 
SZ. 1665  ÖN TÖT TE BODITSY 

SÁN DOR BA JÁN 1930 
A ha rang má sik ol da lán Árpádházi Szent

Er zsé bet dom bor mû ve lát ha tó, aki fe jén fá -
tyolt vi sel és ke zé ben ró zsák lát ha tók, ez zel
is utal va a köz is mert ke nyér cso dá ra. 

Fel sõ pár tá za tán gyöngy sor dí szí tés alatt
put tók so ra koz nak egy más mel lett és al só
pár tá za tán volutás, ma gya ros min ta lát ha -
tó. Ér de kes, hogy a ha rang fel ira ta nem a
meg szo kott nyom ta tott nagy be tûs for-
mában író dott, ha nem kis be tûs ben. Ezt a
meg ol dást egye dül Boditsy Sán dor egy-
két ha rang ján lát tam. 

Pozdech-jármon függ, de ha job ban
meg néz zük fel füg gesz té sét, ész re ve het -
jük, hogy a ha rang tár csás  ko ro ná ja  va la -
mi kor  el tör he tett (tár csás ko ro ná jú ha ran -
gok hát rá nya), ezért kü lön meg erõ sí tet ték,

hogy ne sza kad jon le a to rony ból. Ezt is
húzómágnes szó lal tat ja meg hú zó ke rék
se gít sé gé vel. 

b. Bajaszentistváni Szent Ist ván ki rály
plé bá nia temp lom: 

Bajaszentistván temp lo má ban két ha ran -
got ta lá lunk. 1928-ban  ké szül tek el. A ha -
rang szen te lés rõl így ír az ak ko ri új ság: „Ün -
ne pet ült Bajaszentistván köz ség la kos sá ga.
Két új ha rang gal gaz da go dott a hí vek ada -
ko zá sá ból a köz ség temp lo ma. Dél után fél 2
óra kor dr. Tantos Gyu la es pe res-plé bá nos
ve ze té sé vel az Ön kén tes Tûz ol tó Tes tü let, a
Le ven te Egye sü let, az is ko la nö ven dé kei
tan tes tü let ük kel, azon kí vül nagy szá mú kö -
zön ség ment a vá ros ba Boditsi Sán dor
harangöntõmesterhez a szé pen fel vi rá go zott
ha ran go kért, ami ket két, szin tén vi rá gos ko -
csi ho zott ha za, ahol a temp lom elõtt már
nagy nép tö meg vár ta az ér ke zõ ket. A ha ran -
gok fel hú zá sa a már ala po san meg in dult
esõ ben tör tént, amit a ha gyo má nyos kif li és
pe rec do bá lás kö ve tett. Egész ko sár pék sü te -
mény hul lott alá a to rony ból.”

Az 1970-es évek ben nagy fel újí tá son esett
át a temp lom, így a ha ran gok is. Jár mu kat és
nyel vü ket Gom bos La jos õrbottyányi mes -
ter cse rél te ki és kor sze rû sí tet te a ha rang -
ve zér lést is.  

Szent Már ton püs pök nagy ha rang:
494 kg sú lyú és 92 cm al só át mé rõ jû ha -

rang. Ér de kes, hogy nem a temp lom név -
adó szent jé rõl ne vez ték el a nagy ha ran got,
ha nem Szent Már ton ról. Er re az ad ha tott
okot, hogy a Ba ja kö ze lé ben lé võ Márton-
szállás ak ko ri ban a bajaszentistváni plé bá -
nia fel ügye le te alá tar to zott. Így szól a ha -
rang fel ira ta: 

IS TEN di csõ sé gé re 
SZt. MÁR TON püs pök tisz te le té re 

Szentistván köz ség hí ve i nek ado má nya i ból 
ön te tett: 

GRÓF Zichy Gyu la ÉR SEK SÉ GE, 
Dr. Tantos Gyu la ES PE RES PLB. 

IDE JE ALATT 1928 
Ön töt te Boditsy Sán. Ba ján SZ 1646 

A fel irat tal el len ke zõ ol da lon Szent
Már ton püs pök alak ját lát hat juk.  

A  ha rang  fel sõ  pár tá za tán  nö vény mo -
tí vu mok kal  meg tûz delt  kagy ló hé jak  lát -
ha tók,  al só pár tá za tán pe dig a már em lí tett
dí szí tés, nö vény in dák kö zé be éke lõ dött
kö rök ben ma dár alak bon ta ko zik ki. Ezen
a ha ran gon is meg fi gyel he tõ a nyom ta tott
kis be tûs forma. 

Az elõ zõ pél dák hoz ha son ló an itt is
meg tört vo na lú já rom mal, nyelv el kö tés sel
és húzómágnes-meg haj tás sal ta lál ko zunk. 

Szent Mi hály an gyal kis ha rang: 
106 kg-ot nyom és 55 cm hos  szú az al só

át mé rõ je. Fel ira ta így hang zik: 
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SZENTISTVÁN KÖZ SÉG HÍ VE I NEK
ADO MÁ NYA 

IBÓL ÖN TE TETT SZT MI HÁLY 
AN GYAL TISZ TE LE TÉ RE A 

HÁ BO RÚ BAN EL ESETT HÕSÕK 
EM LÉ KÉ RE 

GRÓF ZICHY GYU LA ÉR SEK SÉ GE
DR. TANTOS GULA ES PE RES 

PLÉ BÁ NOS IDE JÉ BEN 
ÖN TÖT TE BODITSY SÁN DOR BA JA

1928. ÉV BEN 1645 SZ. 
A ha ran gon Szent Mi hály ark an gyal

dom bor mû vét is meg je le ní tet te a ha rang -
ön tõ. Fel sõ pár tá za ta nö vény mo tí vu mos
dí szí té sû, al só pár tá za tán vi rág fü zé rek
csün ge nek egy más mel lett. 

Ez a ha rang is meg tört vo na lú jár mon
függ és nyelv le kö tés sel szó lal meg
húzómágnes-meg haj tás sal. 

2. Or to dox temp lom/ká pol na: 
a. Szent Mik lós püs pök Szerb Or to dox

temp lom: 
A ba jai szerb la kos ság szá má nak csök -

ke né se mi att Ba ja egyik leg szebb köz épü -
le te rossz ál la pot ba ke rült a XX. szá zad
vé gé re. A vá ros ön kor mány za tá nak si ke -
rült fel újí ta nia a mû em lék jel le gû temp lo -
mot, így már tel jes pom pá já ban lát hat juk
az épü le tet. 

Szent Ci rill és Szent Me tód ha rang: 
A temp lom egyet len ha rang ja kb. 800 kg

sú lyú és 111 cm al só át mé rõ jû. A kü lön le -
ges sé ge az, hogy be le tar to zik ha zánk ha -
rang ja i nak 5 szá za lé ká ba, amely fe lül ütõ -
sen szó lal meg. Ez a kör nyék leg na gyobb
ilyen fel füg gesz té sû ha rang ja. 

Ci rill be tûs fel ira tot ön töt tek rá, amely nek
rész le te sebb le ol va sá sá ra nem  volt al kal -
mam. An  nyi  azon ban  ki de rült  be lõ le,
hogy  az  öreg ha rang  he lyé be  ké szít tet ték  a
hí vek  nagy buz ga lom mal Boditsy Sán dor
ba jai mes ter mun ká ja nyo mán 1928-ban. 

A ha rang má sik ol da lán Szent Ci rill és
Szent Me tód dom bor mû ve lát ha tó. Fel sõ
pár tá za tán nö vény le ve lek so ra koz nak egy -
más mel lett, al só pár tá za tán nö vény in dák
kö zé be éke lõ dött kö rök ben ma dár alak
bon ta ko zik ki. 

Egye nes vo na lú, fá ból ké szült jár mon
függ, fél hol das nyelv vel lát ták el és va ló -
szí nû leg az irán ta ta nú sí tott kis ér dek lõ dés
kö vet kez té ben mind a mai na pig kö tél lel
hoz ha tó mû kö dés be. A temp lom gond no ka
el mond ta, hogy több mint 40 éve nem szó -
lalt meg a ha rang. Ré geb ben terv ben volt a
vil la mo sí tá sa, de azt kell mon da nom, há la
Is ten nek, hogy nem va ló sult meg! Ugyan -
is eb ben az eset ben biz to san el vesz tet te
vol na fa jár mát, fe lül ütõs bõl alul ütõs sé tet -
ték vol na rend sze rét és fél hol das nyel vét
le kö töt ték vol na a hú zó mág nes-meg haj tás

mi att. A je len le gi ál la pot hát rá nya vi szont
az, hogy nem le het gyö nyör köd ni hang já -
ban. Meg ol dás az len ne, ha nyu ga ti tí pu sú
mo tort kap na, de pénz hi á nyá ban ez csak
egy szép álom. 

A ter ve im kö zött sze re pel, hogy mi ha -
ma rabb meg tö röm a hall ga tás át kát és
meg szó lal ta tom a ha ran got ké zi erõ vel Is -
ten di csõ sé gé re, a ba jai szer bek és Boditsy
mes ter em lé ké re. 

b. Sár kány ölõ Szent György Szerb Or to -
dox te me tõ ká pol na/Vá ro si Köz te me tõ: 

Ta lán en nek a ha rang nak van a leg há -
nya tot tabb sor sa Ba ján. Eredetileg a Sár -
kány ölõ Szent György Szerb Or to dox te -
me tõ ká pol na tor nyá ban füg gött és on nan
hív ta imá ra a gyá szo ló hí ve ket. A Szerb te -
me tõ fel szá mo lá sa kor és a Vá ro si Köz te -
me tõ ki épü lé se kor le en ged ték a to rony ból
és a Köz te me tõ ben épí tett ha rang láb ra sze -
rel ték fel. Az óta ott tel je sít szol gá la tot. 

Több mé te res ma gas ság ban fog lal he -
lyet, így fel ira tá nak le ol va sá sá ra és mé re -
te i nek meg ál la pí tá sá ra nem volt al kal -
mam.  Hang já ból ítél ve kb. 80 kg-os le het,
és al só át mé rõ jé nek hos  sza kb. 50 cm. Fel -
sõ pár tá za tán  gaz da gon dí szí tett nö vény -
mo tí vu mok fut nak vé gig, al só pár tá za tán
kis vi rág fe jek so ra koz nak egy más mel lett.
Eb bõl is meg tud hat juk, hogy Boditsy mû -
ve, mi vel ez a dí szí tés meg egye zik az
evan gé li kus kö zép ha ran gé val, ami szin tén
az õ önt vé nye. 

A ha ran got ere de ti, egye nes vo na lú jár -
má tól meg fosz tot ták és he lyé re ki emel tet
sze rel tek. Fél hold ban vég zõ dõ nyel vét
oly an  nyi ra meg cson kí tot ták, hogy szin te a
nyelv fe lét le vág ták és ez zel a le vá gott
résszel aka dá lyoz zák meg a nyelv moz gá -
sát. Ez a mód szer is jól mu tat ja, hogy bár
a ha ran gok vil la mo sí tá sa kön  nyeb bé te szi
a meg szó lal tat ha tó sá got, ám ha hoz zá nem
ér tõ em be rek ke zébe ke rül a ha rang, el ve -
szít he ti szép, lel ket gyö nyör köd te tõ hang -
ját, esz té ti kus ki egé szí tõ it és kön  nyen
meg is re ped het.  

A szerb te me tõ ká pol na 1905-ben ké szült
el. Az evan gé li kus ha rang 1907-ben ön te -
tett. A meg egye zõ dí szí tés mi att biz tos va -
gyok ben ne, hogy 1905-ben ké szült ez a
há nya tott sor sú kis ha rang. 

3. Pro tes táns temp lom: 
Evan gé li kus temp lom: 
A Pe tõ fi Sán dor és a Szé ché nyi Ist ván

ut ca sar kán ta lál ha tó kis temp lom tor nyá ba
há rom ha ran got is he lyez tek. A fel jegy zé -
sek sze rint az evan gé li kus ima ház ra csak
1907-ben épí tet tek tor nyot. Ek kor ke rült
meg ön tés re az el sõ ha rangegyüt tes,
amely nek da rab jai szin tén Boditsy ön tö dé -
jé ben ké szül tek. Az I. vi lág há bo rú zi va ta -

ros éve i ben a leg na gyobb és a leg ki sebb
esett ál do za tul a rek vi rá lá sok nak. 1930-
ban pó tol ták a hí vek a ha rang szék üres he -
lye it és új ra há rom ha rang lett a to rony ban,
ez zel is hang sú lyoz va a kis lé lek szá mú, de
buz gó evan gé li kus kö zös ség hi tét és a jö -
võ be ve tett re mé nyét. 

Az evan gé li kus te o ló gi ai fel fo gás sze -
rint mind egyik ha rang ju kat az Atya, a Fiú
és a Szent lé lek tisz te le té re ké szít te tik és
nem szen tek tisz te le té re. 

Nagy ha rang: 
137 kg sú lyú és 62 cm al só át mé rõ jû ha -

rang. Fel ira ta sze rint ezt is dr. Makray
Lász ló és fe le sé ge ado má nyoz ta le á nyuk
em lé ké re, ha son ló an, mint a Bel vá ro si
temp lom kis ha rang ját. Fel te het jük a kér -
dést: mi ért ado má nyo zott a Makray csa lád
ró mai ka to li kus és evan gé li kus temp lom -
nak is ha ran go kat? Az evan gé li kus egy -
ház köz ség ben meg lel tem er re a kér dés re a
vá laszt: ki de rült, hogy Makray Lász ló
nemcsak vá ros  szer te el is mert gyógy sze -
rész, ha nem az evan gé li kus egy ház köz ség
el nö ke is volt szá mos éven át. Azt is tud ni
kell, hogy igen ke vés evan gé li kus val lá sú
em ber élt már ak kor is Ba ján, és sok szor
ve gyes há zas sá gok köt tet tek. Így fel té te le -
zé sem sze rint dr. Makray Lász ló gyógy -
sze rész evan gé li kus és ne je, Ro mán Er zsé -
bet ró mai ka to li kus val lá sú volt. Ez in do -
kol ja, hogy mind két temp lom ban van nak
ha rang ja ik, szin te meg egye zõ fel irat tal:  
ÉLE TE LEG SZEBB VI RÁG ZÁ SÁ BAN  

EL HER VADT LE Á NYUK NAK  
ER ZSI KÉ NEK  

ÖRÖK EM LÉ KE ZE TÉ RE ÖN TET TÉK  
DRÁ GA EM LÉ KÉT KE GYE LE TES

LÉ LEK KEL ÖRZÕ SZÜ LEI
DR. MAKRAY LÁSZ LÓ ÉS NE JE

RO MÁN ER ZSÉ BET.  
S 1866 ÖN TÖT TE BÓDITSY SÁN DOR

BA JÁN 1930. 
A fel irat tal át el le nes ol da lon az el hunyt -

ra utal va a fel tá ma dást hir de tõ har so nás
an gyal dom bor mû ve lát ha tó. 

Fel sõ pár tá za tán na gyon szé pen meg -
mun kált dí szí tést lát ha tunk: gyöngy sor
alatt, négy zet há lón el he lyez ke dõ nö vény -
mo tí vu mok gaz dag fel ho za ta la ta lál ha tó és
al só pár tá za tán egy más ba fo nó dó nö vény -
le ve lek so ra koz nak. 

Fel sze re lé se óta egye nes vo na lú ön tött -
vas jár mon függ és fél hol das vég zõ dé sû
nyelv vel van el lát va. A ha ran got tár sa i hoz
ha son ló an pár éve gé pe sí tet ték. Ek kor
nyel vét ru gó val le kö töt ték és húzómágnes-
meg haj tás ra kap csol ták. Ez zel az ad di gi
fe lül ütõs rend szer bõl – mely job ban zen -
get te a ha ran got – alul ütõs rend sze rû vé
vál toz tat ták a ha ran go zást. 



Bajai Honpolgár 52013. augusztus

Kö zép ha rang: 
67 kg sú lyú és 50 cm al só át mé rõ jû.

1907-ben ké szült, ez ál tal Ba ja bel vá ro sá -
nak leg idõ sebb ha rang ja. Tör té ne té hez
hoz zá tar to zik, hogy két ré geb bi tár sá val
el sõ ként köl töz he tett be a temp lom újon -
nan el ké szült tor nyá ba. Több mint
százéves fel ira ta így hang zik: 

A BA JAI. ÁGOST: EV: EGY HÁZ 
ÖN TET TE 

ÖNT. BODITSI. S. BA JÁN. 1907.
SZ. 254 

A fel irat tal át el le nes ol da lán a ma gyar cí -
mer dom bor mû ve lát ha tó és ez ol vas ha tó:

ERÕS VÁR AMI IS TE NÜNK! 
A ha rang ere de ti, egye nes vo na lú ön tött -

vas jár mon függ, amely nagy ha son ló sá got
mu tat Walser Fe renc pes ti mes ter ön tött vas
jár ma i val. Boditsy az ilyen jár mo kat több fe -
lé is al kal maz ta: pl. ilye nen függ a bács-
bokodi plé bá nia temp lom lé lek vált ság ha -
rang ja. Az ilyen já rom mal fel sze relt Boditsy-
önt vé nyek meg fi gye lé se im sze rint 50 és
100 kg kö zött mo zog nak, így el kép zel he -
tõ nek tar tom, hogy a Vá ro si Köz te me tõ
ha rang ja is ilye nen függ he tett egy ko ri he -
lyén, a szerb te me tõ ká pol na tor nyá ban.  

Ahogy már em lí tet tem, dí szí té se meg -
egye zik a Köz te me tõ ha rang já é val: fel sõ
pár tá za tán gaz da gon dí szí tett nö vény mo tí -
vu mok fut nak vé gig, al só pár tá za tán kis
vi rág fe jek so ra koz nak egy más mel lett. En -
nek a ha rang nak is le kö töt ték fél hold ban
vég zõ dõ nyel vét és je len leg húzómágnes
hoz za mû kö dés be. 

Kis ha rang: 
Az evan gé li kus to rony ban la kó leg ki -

sebb ön tény 43 kg-ot nyom és 41 cm hosz -
 szú az al só át mé rõ je. Ezt is dr. Makray
Lász ló és fe le sé ge ado má nyoz ta, amely rõl
így ír a ha rang fel ira ta: 

ÁGOS TAI EV: EGY HÁZ NAK
AJÁN DÉ KOZ TA  

DR. MAKRAY LÁSZ LÓ ÉS NE JE
RO MÁN ER ZSÉ BET. 

LEÁNYUKNAK ERZSIKÉNEK
EMLÉKÉRE.

A má sik ol da lon ez ol vas ha tó: 
SZ. 1867 ÖN TÖT TE BODITSY S.  

BA JÁN 1930. 
Két na gyobb test vér éhez ha son ló an ez is

egye nes vo na lú jár mon függ és fél hol das
nyel vét a hú zó mág nes-meg haj tás mi att le -
kö töt ték, ez zel aka dá lyoz va meg an nak
ter mé sze tes moz gá sát. A ha rang fel sõ és
al só pár tá za tán ugyan az a kis, egy sze rû
nö vény min tás dí szí tés fut kör be.  

4. Ba ja más temp lo ma i nak ha rang jai: 
Még két Boditsy-harang ta lál ha tó Ba ján,

ame lye ket nem tud tam egye lõ re meg vizs -
gál ni, de mi ha ma rabb idõt sza kí tok rá. Az

egyik a kiscsávolyi temp lom tor nyá ban la -
kó Szent Ke reszt kis ha rang, a má sik pe dig
a jó zsef vá ro si temp lom egyet len ha rang ja. 

Baján nem csak az elõbb fel so rolt temp -
lo mok és ká pol nák van nak. Ezek nek rész -
le tes be mu ta tá sát azért nem tet tem meg,
mert nem Boditsy Sán dor ál tal ön tött ha -
rang ja ik van nak. 

A Páduai Szent An tal plé bá nia temp lom
(Ba rá tok temp lo ma) tor nyá ban négy,
Szlezák Lász ló mes ter  ál tal  ön tött  ha rang
la kik. De Szlezák Lász ló ön töt te a re for -
má tus temp lom két, a Ba rá tok ha rang ja i -
nál jó val ki sebb ha rang ját is 1937-ben, és
az õ ne vé hez kö tõ dik a bajaszentistváni te -
me tõ ben meg szó la ló Szent Jó zsef lé lek ha -
rang meg ön té se is. 

A Ró kus te me tõ ben el he lyez ke dõ ká pol -
na tor nyá ban egy 1841-ben ön tött ha rang
van, amely nek ré gi es nyel ve ze tû fel ira ta
nem ál lít em lé ket al ko tó já nak, de el me sé li,
hogy az 1840-es tûz vész ben el pusz tult
elõd je pót lá sá ul ké szült. 

A Hild Jó zsef ál tal ter ve zett Kál vá ria-
ká pol na tor nyá ban egy ér té kes ha rang la -
kik. La tin nyel vû fel ira ta sze rint Hornung
Jó zsef pes ti ha rang ön tõ ön töt te 1844-ben.
A kö zel 200 év alatt nem ala kí tot ták át,
meg ma radt ere de ti ar cu la ta: egye nes vo na -
lú, fá ból ké szült jár ma, fél hol das nyel ve és
fü les ko ro ná ja. 

A Du na mel let ti Nepomuki Szent Já nos-
ká pol na fá ból épült tor nyá ban la kó ha ran -
got a ne héz meg kö ze lít he tõ ség mi att és
esz kö zök hi á nyá ban nem volt még al kal -
mam meg néz ni. 

Nap ja ink ban is ön töt tek egy ha ran got Ba -
ja szá má ra: a kiscsávolyi vá ros rész temp lo -
má nak nagy ha rang ját Gom bos Mik lós
õrbottyányi mes ter ké szí tet te 1994-ben. 

A vá ros ki sebb te me tõ i ben is ta lál ha tók
ha ran gok, ame lyek re in kább job ban il le ne
a csen get  tyû ki fe je zés ki csiny sé gük mi att.
Ezek ön tõ jét, ké szí tõ jét nem is mer jük. 

Ös  sze fog la lás 
„Hall gasd a ha rang szép sza vát, imádd

Is tent, sze resd ha zád!” – ol vas hat juk a fó ti
evan gé li kus temp lom ha rang ján.  Ta lán ez
a mon dat fog lal ja ös  sze leg szeb ben a ha -
ran gok kül de té sét. Ahány ha rang, an  nyi fé -
le. Fel ira ta ik ból is so kat tud ha tunk meg:
pl. a Bel vá ro si temp lom kis ha rang já é ról és
az evan gé li kus temp lom leg na gyobb és
leg ki sebb önt vé nyé nek fel ira tá ból ki de rül
két szo mo rú szü lõ fáj dal ma, akik fi a tal le -
á nyu kat vesz tet ték el. Az I. vi lág há bo rút
kö ve tõ évek ben sok ha ran got szen tel tek a
hõ sök em lé ké re, a ha zá ju kért va ló ön fel ál -
do zá su kat hir de tik ezek az önt vé nyek nap -
ja ink ban is.  

Aki a ha ran gok fel tér ké pe zé sé re, vizs gá -
la tá ra vál lal ko zik, nem kön  nyû idõ töl tés -
nek néz elé be. Ezt si ke rült ne kem is meg -
ta pasz tal nom. 

Elõ ször a temp lo mok plé bá no sa i val, lel -
ké sze i vel vagy egy ház köz sé gi dol go zók -
kal vet tem fel a kap cso la tot. Mi u tán be le -
gye zé sü ket ad ták a to rony meg má szá sá -
hoz, tás kám mal együtt – amely ben ott vol -
tak az ilyen kor szük sé ges esz kö zök: fény -
ké pe zõ gép, mo bil te le fon, zseb lám pa,
hosszú ság mé rõ – ne ki vág tam a ha ran gok
lak hely ének meg is me ré sé hez.  

Saj nos a ma gyar ha rang tor nyok na gyon
rossz ál la pot ban van nak. A gé pe sí tés óta
alig jár nak fel a tor nyok ba, ad dig azon ban
ta ka rí tot ták is a ha ran gok szint jét. Ak ko ri -
ban el kép zel he tet le nek vol tak a mai ál la po -
tok. A to rony ab lak sé rü lé se mi att ga lam bok
re pül het nek be a to rony ba, ahol ha tal mas
pusz tí tást vi het nek vég be. Na gyon sok he -
lyen rak tár ként üze mel a to rony, aho vá
hasz ná la ton kí vü li li tur gi kus esz kö zö ket,
szob ro kat he lyez nek el. A nyá ron még fest -
mé nyek kel és egy szent ség ház zal is ta lál -
koz tam az egyik ba jai temp lom to rony ban!
A tõ lünk nyu ga tabb ra lé võ or szá gok ban
egyet len egy ilyen ál la po tú tor nyot se lát -
nánk. Ahogy a temp lom szen té lye, úgy a to -
rony is az Is ten há zá hoz  tar to zik, így nem-
csak a temp lom tér, ha nem a to rony tisz ta sá -
gá ra is tö re ked ni kel le ne! 

Fel mász va a ha ran gok hoz, elõ ször a fel -
ira tu kat ol vas tam le. A te le fon hang rög zí tõ -
jét hasz nál tam dik ta fon ként. A dom bor mû -
vek és dí szí té sek vizs gá la ta után le mér tem
az al só át mé rõk hos  szát, majd fény ké pe -
zõm mel több fel vé telt ké szí tet tem a ha ran -
gok ról. Vé gül meg néz tem a meg szó la lás
tech no ló gi á ját. Vis  sza tér ve a föld re, a
harangok adatai után ér dek lõd tem. A ba jai
Türr Ist ván Mú ze um ba is el ju tot tam, ahol
szá mos Boditsy Sán dor ra és ha rang ja i ra
uta ló ér té kes irat ra akad tam. Cé lom az  volt
en nek a dol go zat nak a meg írá sá val,  hogy
fel hív jam az ol va só fi gyel mét ha rang ja ink -
ra. Ba ja má ra fe le dés be me rült ha rang ön tõ -
jé nek mun kás sá gán ke resz tül sze ret tem
vol na min den ki szá má ra kö ze lebb hoz ni a
ma gas tor nyok ból a ha ran gok ti tok za tos és
iz gal mas vi lá gát.   

Re mé lem, hogy ha ez után el me gyünk
egy temp lom to rony mel lett és meg hall juk
az ott la kó ha ran gok sza vát, több re fo -
gunk gon dol ni, mint hol mi zen gõ bronz -
tár gyak ra, sõt eszünk be jut hat egy õsi ha -
rang fel irat is: „Vivos voco, mortuos plan-
go, fulgura frango.” – „Az élõ ket hí vo ga -
tom, a hol ta kat si ra tom, a vil lá mo kat
meg tö röm.”

Tomaskovity Szabolcs



Bajai Honpolgár6 2013. augusztus

Lon do ni meg em lé ke zés ezer éves ál la mi sá gunk ról
– Skó ci ai Szent Mar git „se gít sé gé vel”

Dip lo má ci ai pá lya fu tá som so rán min dig
fon tos nak tar tot tam, hogy meg is mer ked jek
azok kal a tör té nel mi sze mé lyek kel, ese mé -
nyek kel, ame lyek ös  sze kö tik ha zán kat az
ép pen ál lo más he lye mül szol gá ló or szág gal,
és ame lyek a két ol da lú kap cso la tok épí té sé -
nek szol gá la tá ba is ál lít ha tók. Az Új Ké ve
egy ko ráb bi szá má ban be szá mol tam ar ról,
hogy szü le té sé nek 400. év for du ló ján ho -
gyan em lé kez tünk meg Hol lan di á ban De
Ruyter ad mi rá lis ne mes tet té rõl, amel  lyel 26
ma gyar pro tes táns pré di ká tort sza ba dí tott ki
a gá lya rab ság ból 1676. feb ru ár 11-én (má -
sod köz lés Ba jai Hon pol gár 2013. feb ru ár)

Há gát meg elõ zõ en, az ez red for du ló kö -
rü li évek ben az Egye sült Ki rály ság ban
kép vi sel het tem Ma gyar or szá got. Ez az
idõ szak nem csak fon tos po li ti kai, gaz da sá -
gi és dip lo má ci ai ese mé nyek ben bõ vel ke -
dett, ha nem tar tal ma zott egy a mi szem -
pon tunk ból ki emel ke dõ dá tu mot is: a ma -
gyar ál la mi ság ezer éves év for du ló ját,
ame lyet mél tó kép pen kí ván tunk meg ün ne -
pel ni. Tud tuk, hogy szá mít ha tunk Bu da -
pest er köl csi tá mo ga tá sá ra, de a szû kös
pénz ügyi ke re tek mi att tisz tá ban vol tunk
az zal is, hogy mil len ni u mi ün nep sé günk -
nek, an go lo san szól va, „highprofile but
low-budget”, az az nagy ívû nek, de egy -
szer smind sze rény költ ség ve té sû nek kell
len nie. Kol lé gá im mal ös  sze dug tuk a fe -
jün ket, és mint utóbb ki de rült, si ke res ter -
vet dol goz tunk ki.

Mi vel a ma gyar ál la mi ság ez re dik év for -
du ló ja Szent Ist ván ki rá lyunk meg ko ro ná -
zá sá ról em lé ke ze tes, amit köz tu dot tan a II.
Szil vesz ter pá pá tól ka pott Ma gyar Szent
Ko ro ná val haj tot tak vég re, to váb bá a ma -
gyar mil len ni um sze ren csé sen egy be esett
Krisz tus szü le té sé nek 2000. év for du ló já -
val, el kép ze lé sünk az volt, hogy a ma gyar
tör té nel met is át szö võ, öku me ni kus is ten -
tisz te let ke re té ben ren de zünk nagy sza bá sú
meg em lé ke zést, le he tõ leg egy „na gyon
ran gos” lon do ni szé kes egy ház ban. Az ang -
li ká nok West mins ter Apát sá ga és a Szent
Pál Szé kes egy ház nem jö he tett szó ba, mi -
vel azok ki zá ró lag a brit ál la mi és ki rá lyi
ün ne pek szá má ra vol tak fenn tart va. Már
ko ráb ban is kap cso lat ban áll tunk azon ban a
West mins ter Ka ted rá lis, a leg na gyobb brit
ka to li kus szé kes egy ház ve ze tõ i vel, így ké -
zen fek võ volt, hogy ve lük pró bál junk
együtt mû köd ni a „kö zös” év for du ló mél tó
meg ün nep lé se ér de ké ben. Egy kel le me sen
el köl tött ma gyar nagy kö vet sé gi mun ka ebé -

den meg is ál la pod tunk, hogy a meg em lé -
ke zést a West mins ter Szé kes egy ház ban
tart juk, 2000. no vem ber 16-án, amely az
egy há zi nap tár ban Skó ci ai Szent Mar git
nap ja. Hogy ki is volt õ, en ged tes sék meg,
hogy idéz zek az óta el hunyt, pe da gó gus
édes anyám ang li ai úti be szá mo ló já ból,
amely a Ba jai Hon pol gár cí mû fo lyó irat
1998. jú ni u si szá má ban je lent meg:

„Lon don tól száz ki lo mé ter nyi re, az Avon
fo lyó men tén fek szik egy fes tõi vá ros ka:
Salisbury. Fa ge ren dás és vö -
rös-tég lás, itt-ott nád fe de les,
kes keny há za i val jel leg ze tes
pél dá ja az an gol kis vá ros -
nak. Vi dám han gu la tú ut cá in
sé tál gat va pil lan tot tam meg
Ang lia leg ma ga sabb temp -
lom tor nyát, amely a salis-
buryi ka ted rá lis hoz tar to zik.
Kü szö bét nagy vá ra ko zás sal
lép tem át. Tud tam, hogy
mú ze u má ban lát ha tom majd
az 1205-ben ki adott Mag na
Char ta egyik ere de ti pél dá -
nyát. Meg il le tõd ve gyö -
nyör köd tem Föld nél kü li Já -
nos sza bad ság le ve lé nek
kéz zel írott gyöngy be tû i ben,
mi köz ben az an gol mel lett
né met, olasz és spa nyol be -
széd fosz lá nyai száll tak fe -
lém a há tam mö gött vá ra ko -

zók so ra i ból. A nem zet kö zi
ér dek lõ dés to vább nö vel te
sze mem ben a ki ál lí tott do -
ku men tu mok ér té két. Ek kor
még nem sej tet tem, hogy
szá mom ra en nél na gyobb
ér té ket is fo gok ta lál ni.

A ko rai an gol gót stí lus -
ban épült temp lom áhí tat -
kel tõ fél ho má lyá ban lép -
ked ve meg pil lan tot tam egy
gyö nyö rû trip ti chont. Mint -
ha ha son lót már lát tam vol -
na va la hol…. Igen, meg -
van! Mecseknádasdon a
múlt nyá ron! A du nán tú li
kis köz ség temp lo má ban
van egy ha tal mas kép: skó -
ci ai Szent Mar git hos  szú
kék ru há ban. Õ len ne a Sal-
isbury-i ka ted rá lis kék ru hás
szent je? El ol va som az el iga -
zí tó táb lát: „The Chapel of

Saint Margaret of Scotland,1048-1093,
Wife of Malcolm III. of Scotland.” Va ló ban
õ az, a Mecseknádasd kö ze lé ben va la ha ál -
ló kas tély (vár?) ki rá lyi sar ja dé ka, Szent Ist -
ván ki rá lyunk uno ká ja (le ány ági), III. Mal-
colm skót ki rály fe le sé ge, Nagy-Bri tan nia
egyik „ked venc” szent je. Meg il le tõd ve áll -
tam a ma gyar lány ból lett skót ki rály né ké -
pe elõtt, az tán ar ra gon dol tam, kül dök hoz -
zá né hány fo hászt, hát ha meg hall gat, és
lob bi zik egy ki csit szü lõ ha zá já ért….”

A Westminster Katedrális

A salisburyi katedrális



Bajai Honpolgár 72013. augusztus

A fé lig ma gyar, fé lig an gol, majd meg -
be csült skót ki rály né vá vált Mar git nak ka -
lan dos élet út ja volt. Ap ja, Edmund, fi vé ré -
vel Edwarddal együtt Ma gyar or szá gon ta -
lált me ne dé ket, mi u tán ap juk, Vas bor dá jú
Edmund ha lá la után a dán hó dí tó Canute
(Knut) ke rült az an gol trón ra. Edmund a
le gen da sze rint Ist ván ki rály lá nyát (de
leg alább is ro ko nát), Ágo tát vet te fe le sé -
gül. Bir to kot is kap tak a mai Mecsekná-
dasd kör nyé kén, amit még 13. szá za di
ado mány le ve lek is „Terra Britannorum”
az az a „bri tek föld je ként” em lí te nek. Há -
rom gye re kük kel, köz tük Mar git tal, 1057-
ben tér tek vis  sza Ang li á ba, ahon nan is az
utód lá si küz del me ket, majd az 1066-os
nor mann hó dí tást kö ve tõ en Ágo tá nak és
gyer me ke i nek is mét me ne kül ni ük kel lett.
Ez út tal Skó ci á ban, Dunfermline mel lett
ér tek par tot. III. Malcolm, a csa ták ban jár -
tas, de a be tû ve tés sel igen csak ha di lá bon
ál ló skót ki rály 1070-ben fe le sé gül vet te
Mar gi tot, aki nek mély val lá sos meg gyõ zõ -

dé se, po zi tív sze mé lyi sé ge
és – ahogy ma mon da nánk
– tár sa dal mi, a sze gé nyek
sor sa irán ti ér zé keny sé ge
meg sze lí dí tet te fér jét is, aki
a vé res csa ták he lyett, de
leg alább is mel let te, temp lo -
mo kat és ko los to ro kat is
épít te tett, és gon dot for dí -
tott a sze gé nyek és nél kü lö -
zõk el lá tá sá ra.

Mar git je len tõs sze re pet
ját szott a skót egy ház meg -
re for má lá sá ban, sze re pé nek
nép sze rûb bé té te lé ben,
ami ért a mai na pig tisz te let

öve zi sze mé lyét. (Nem vé let len, hogy a
skót nõk je len tõs ré szé nek még nap ja ink -
ban is a Margaret ne vet ad ják, ami rõl lon -
do ni éve im alatt gyak ran meg gyõ zõd het -
tem.) Mar git 1093. no vem ber 16-án halt
meg. 1261-ben avat ták szent té. Nyolc
gyer me kük kö zül két lá nyuk ké sõbb an gol
ki rály né, há rom fi uk pe dig egy más után
skót ki rály lett.

Szent Mar git em lé két õr zi az edin burghi
vár leg ma ga sabb pont ján le võ ká pol na, a
dunfermlinei temp lom, szá mos ang li ai és
skó ci ai temp lom – köz tük a salisburyi szé -
kes egy ház – ká pol ná ja és szám ta lan ólom -
üveg kép.

Ma gyar or szá gon Mecseknádasdon,
Kozármislenyben és Tom pán ta lál koz ha -
tunk em lé ké vel.

A mil len ni u mi meg em lé ke zé sünk mél tó
volt Szent Mar git em lé ké hez. Az 1200 fõs
be fo ga dó ké pes sé gû szé kes egy há zat tel je -
sen meg töl töt te a mint egy 200 ma gas ran gú
brit ven dég, köz tük Ale xand ra her ceg nõ, a

brit ki rá lyi csa lád kép vi se le té ben, a Lor dok
Há za és a brit Kép vi se lõ ház szá mos tag ja,
nagy kö ve tek, va la mint a leg fon to sabb brit
po li ti kai, tár sa dal mi és kul tu rá lis kap cso la -
ta ink. Ott volt to váb bá kb.1000 ma gyar
hon fi tár sunk, akik a szi get or szág leg tá vo -
lab bi pont ja i ról is el jöt tek a Pátkai Ró bert
evan gé li kus püs pök ve zet te Ma gya rok
Ang li ai Or szá gos Szö vet sé ge szer ve zé sé -
ben, hogy az öku me ni kus is ten tisz te let ke -
re té ben kö zö sen em lé kez hes sünk az ezer -
éves Ma gyar or szág ki emel ke dõ tör té nel mi
ese mé nye i re, és ad junk há lát a nem zet
fenn ma ra dá sá ért és vi szon tag sá gos tör té -
nel me so rán el ért si ke re i ért.

Szentiványi Gá bor
(Elsõ közlése: Új Kéve, 2012. december)

A Szent Margit-kápolna Edingburgh várában

Szent Margit ólomüveg ablakképen

Tíz éve ír tam ró la, né hány élet kép ben és
ese mény ben tük röz tet ve sze mé lyi sé ge
gaz dag sá gát. Ki vé te les egyé ni ség volt,
akit kis vá ro si vis  sza vo nult sá gá ban is au ra
bur kolt, tit kos von zás lég kö re öve zett.
Nyolc va na dik szü le tés nap já ra ös  sze se reg -
let tek olyan ta nít vá nyai is, aki ket fél év -
szá zad vá lasz tott már el az egy ko ri iro da -
lom órák ih le tett per ce i tõl.

Lé nyé nek va rá zsa meg bû völ te szá mos
is me rõ jét. Érint ke zé si mo do ra bá mu la tos
re zo nan ci á val ido mult be szél ge tõ tár sa i é -
hoz. Kap cso lat te rem tõ adott sá ga rend kí vül

szé les spekt ru mú volt. sza va i ra fo gé ko -
nyan re a gált a gyer mek lé lek, de egyen ran -
gú part ner ré emel ke dett ma gas in tel lek tu á -
lis szín vo na lú be szél ge tõ társ ese té ben is.
Hang ját cso dá la to san tud ta szí nez ni, biz -
tos fo gal ma zá sú mon da tai min ta ként
szem lél tet ték nyel vünk gaz dag sá gát. Kul -
tú rá ja, mo rá lis tar tá sa, vi lág kép ének ki -
egyen sú lyo zott sá ga iga zo dá si ko or di ná ta -
rend szert adott azok nak, akik ta ná csért
vagy egy han gu la tos be szél ge tés örö mé ért
fel ke res ték.  Szel le mé nek ere je mind vé gig
ural ko dott a gyar ló tes ten. An nak el le né re,

hogy tu da ta mé lyén ek kor már meg szó lalt
a tit kos, vég ze tes su gal ma zás, ki fogy ha tat -
la nul árasz tot ta a de rûs op ti miz must, a jó
ta ná csot, a vi gasz ta lást.

Sárosy Józsefné – Ica né ni – ki lenc ven -
éves vol na, ha még köz tünk le het ne. A fen -
ti cikk idéz egy rész le tet ti zen öt éve meg je -
lent írá sá ból. Il lõ, hogy mi, a szer kesz tõ bi -
zott ság tag jai, meg em lé kez zünk ked ves ba -
rá tunk ról és mun ka tár sunk ról, aki íz lé sé vel,
kul tú rá já val, ész re vé te le i vel so kat se gí tett
la punk ka rak te ré nek ki ala kí tá sá ban.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Me men tó
Sárosy Józsefné

1923-2004
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Pigele ta nár úr el ment
In memoriam Hor váth Lász ló (1922–2013)

Kis gim na zis ta ko rá ban ra gadt rá a meg -
fejt he tet len ere de tû Pigele név. Kez det ben
ba rá tai, di ák tár sai ne vez ték így, ké sõbb
egy re sza po ro dó is me rõ sei, sõt ta nít vá nyai
is ezen a né ven em le get ték.

Ba ján szü le tett. Csiz ma dia mes ter édes -
ap ját ko rán el vesz tet te. Tisz tes sze gény -
ség ben élõ csa lád ban nõtt fel. 1940-ben
érett sé gi zett a III. Bé la Gim ná zi um ban.
Utá na két éves ka to na ság és a há bo rús vi -
szo nyok hát rál tat ták ta nul má nya it, ezért
csak 1947-ben vég zett a Test ne ve lé si Fõ is -
ko lán. Ta ná ri pá lya fu tá sát az év õszén
kezd te az ak kor még cisz ter ci ek ve zet te
egy ko ri is ko lá já ban. Ki lenc évig volt a III.
Bé la Gim ná zi um test ne ve lõ ta ná ra. Lel -
kes, cél tu da tos mun ká já nak kö szön he tõ en
pezs gõ sport élet ala kult ki az is ko lá ban. A
sport kör nek hét szak osz tá lya mû kö dött, s
az osz tá lyok kö zöt ti ver se nye ken szin te az
egész ta nu ló if jú ság részt vett.

Sport ve ze tõi rá ter mett sé gét és ki vé te les
szer ve zõ ké pes sé gét az is ko lán kí vül is ér vé -
nye sí tet te. Irá nyí tá sá val új já szü le tett a ba jai
ví zi sport élet. Úszó kat ne velt, ví zi lab da csa -
pa tot ala kí tott és ve ze tett, s ami eh hez nél -
kü löz he tet len volt, uszo dát va rá zsolt a Su-
govicára, a so kak em lé ké ben élõ le gen dás
dok kot. Mind ez csak úgy si ke rül he tett,
hogy nem is mert le küzd he tet len aka dályt.

Ugyan ez az el tö kélt ség ve zet te, ami kor
1955-56 for du ló ján a fe jé be vet te, hogy a
kö zel gõ olim pia tisz te le té re dél-ma gyar -
or szá gi di ák olim pi át trom bi tál ös  sze. A
ren dez vény vé gül Di á kok az olim pi á ért

sport ta lál ko zó el ne ve zés sel va ló sult meg
1956. áp ri lis 28 és má jus 2 kö zött. Nagy -
sá gát jel lem zi, hogy a négy na pos, sok
hely szí nen fo lyó ver se nyen há rom me gye
34 kö zép is ko lá já nak 1911 di ák ja hét
sport ág ban mér te ös  sze ere jét. A vi dé ki
spor to lók, ver seny bí rók, se gí tõk in gye ne -
sen kap tak szál lást és ét ke zést. En nek fe -
de ze té ül – Pigele után já rá sa ered mé nye -
ként – a ma gyar lab da rú gó vá lo ga tott (az
egy ko ri arany csa pat) áp ri lis 11-i ba jai
edzõ mér kõ zés ének be vé te le szol gált. A fi -
úk ös  sze sí tett pont ver seny ét – az is ko lá -
ban fo lyó mun ka jó szín vo na lát iga zol va –
a III. Bé la Gim ná zi um nyer te

1956 õsze ak ti vi tá sá nak új irányt szab.
Lel ke sí ti a zsar nok ság gal szem be for du ló
for ra da lom. Ott van az ok tó ber 26-i tün te -
té sen, vé di di ák ja it a kö ze le dõ harc ko csi
ki szá mít ha tat lan szán dé kú pa rancs no ká val
szem ben, 28-án a meg bíz ha tó egye te mis ta
ka to nák jár õrö zé sét szor gal maz za a vá ros
nyu gal ma ér de ké ben, 30-án a meg ala ku ló
Nem ze ti Bi zott ság tag já vá vá laszt ják, 31-
én Bu da pest re megy egy te her au tó nyi éle -
lem mel, s ott ös  sze is mer ke dik a Tûz ol tó
ut cai fel ke lõk kel. No vem ber 2-án már egy
11 te her au tó ból ál ló, élel mi szert és pok ró -
co kat szál lí tó kon vojt ve zet ugyan oda. 

Más fél hó nap múl va a vi dé ken is új ra
erõ re ka pó kom mu nis ta ha ta lom he lyi kép -
vi se lõi al ter na tí vát kí nál nak ne ki: bör tön
vagy be sú gói sze rep vál la lá sa. Ke ser ves
dön tést hoz. Fe le sé gét és há rom kis gyer -
mek ét hát ra hagy va de cem ber 22-én éj jel

egy ba rát já val le evez a Du nán Bezdánig.
Har minc ötö dik szü le tés nap ja egy ju go -
szlá vi ai me ne kült tá bor ban éri. 

Né hány hó nap múl va Fran cia or szág ban
kezd új éle tet. Ma gá nyo san, a be il lesz ke -
dés ne héz sé ge i vel küzd ve, szí vé ben fáj da -
lom mal és re mény te len ség gel. Az tán las -
san-las san vál to zik a hely zet, ta ná ri ál lást
kap egy rodezi egy há zi is ko lá ban, és évek
múl tán a csa lád egye sí tés is meg tör tén het.

Nyug dí ja zá sá ig, 1986-ig ta ní tott a
rodezi gim ná zi um ban. Hos  szú ide ig ví vó -
mes ter ként is dol go zott. Ví vó is ko lá já ból
né há nyan az or szá gos él vo nal ba is fel ju -
tot tak. Na gyon sze ret te ezt a spor tot. Het -
ven évén túl is adott még ví vó lec ké ket.

Pigele éle té nek több mint öt ven hat évét
kül föld ön töl töt te, de mind vé gig meg ma radt
ba ja i nak. Ami kor már te het te, min den nyá -
ron ha za lá to ga tott, és igye ke zett mi nél több
idõt itt hon töl te ni. Ke res te és öröm mel fe -
dez te fel a ré gi han gu la to kat, de szí ve sen is -
mer ke dett az újak kal is. A ha lfõzõ népün-
nepélyek ál lan dó részt ve võ je volt. Ápol ta a
ré gi ba rát sá go kat, és meg nyug vás sal nyug -
táz ta, hogy egy ko ri ta nít vá nyai fél év szá zad
múl tán is sze re tet tel, tisz te let tel ve szik kö rül.

Hor váth Lász ló ta nár úr, Pigele hos  szú
szen ve dés után jú li us 19-én tá vo zott a föl -
di élet bõl. Vég aka ra ta sze rint ham vai ha -
zai föld ben fog nak nyu god ni. Ba jai ba rá -
tai, ta nít vá nyai, tisz te lõi 2013. au gusz tus
5-én 17 óra kor ve het nek bú csút tõ le a Ró -
kus te me tõ ben.

Bá lint Lász ló

Ven dég ség ben a ba jai Tax fa mí li á nál
A 20. szá zad ele ji Ba ján so kak szá má -

ra csen gett is me rõ sen a kör nyé ken ak kor
is rit ká nak te kint he tõ Tax csa lád név. A
kis-csávolyi vá ros rész pol gá rai szin te ki -
vé tel nél kül is mer het ték a Fecs ke ut cá -
ban la kó Tax Im re kõ mû vesmes tert és fe -
le sé gét, Fa ra gó Etelt. A há zas pár éle té -
ben je les dá tum volt 1895. au gusz tus 11-
e, ezen a na pon tör tént ugyan is, hogy a
gazd as  szony Eichardt Ce cí lia bá ba asz -
 szony se gít sé gé vel egész sé ges fiú gyer -
mek nek adott éle tet. Amíg a gyer mek -
ágyas as  szony pró bál ta ki pi hen ni a szü -
lés fá ra dal ma it, ad dig Eckert Jó zsef ács -
mes ter ne je, Hochhoffer Te réz még az -
nap a bel vá ro si temp lom ba si e tett, hogy

ke reszt víz alá tart sa a cse cse mõt. Az Im -
re La jos nevre ke resz telt új szü löt tet Eve-
tovics Já nos káp lán ré sze sí tet te a ke reszt -
ség szent sé gé ben. 

Tax Im re La jos – akit a to váb bi ak ban
Tax Im re ként em lí tünk – az ele mi nép is ko -
la négy osz tá lya, majd a négy osz tá lyos
pol gá ri is ko la be fe je zé se után ki ta nul ta a
kõ mû vesmes ter sé get. Az if jú pal lér a szak -
ma alap is me re te i nek el sa já tí tá sa után az
épí tésve ze tõi gya kor la ti tu dást ok le ve les
épí tész-ter ve zõ édes ap ja vál lal ko zá sá ban
sze rez te meg. 

A csa lá di és ba rá ti ös  sze jö ve te lek al kal -
má val de rült fény ar ra, hogy a fi a tal Taxot
jó ze nei ér zék kel és kel le mes ének hang gal

aján dé koz ta meg a te rem tõ. A lel kes fi a tal -
em ber az 1910-es évek ele jén au to di dak ta
mó don meg ta nult prím tam bu ráz ni, majd
ba rá ti tár sa sá gá val – töb bek kö zött Ko vács
La jos sal és Ko vács De zsõ vel – ze ne kart
ala pí tot tak, és kez det ben csak sa ját ma guk
kedv te lé sé re mu zsi kál tak. 

Tax Im re 18 éve sen má sod prí más ként
tag ja lett a Petrovác (Petrõczi) An tal ál tal
ve ze tett ba jai tam bu ra ze ne kar nak. Az el sõ
vi lág há bo rú ban 1914-tõl 1918-ig ka to na -
ként az orosz fron ton szol gált, majd ha di -
fo goly ként Szi bé ri á ban ra bos ko dott. A há -
bo rús évek alatt tár sal gá si szin ten el sa já tí -
tot ta az orosz nyel vet, és meg ta nult ba la -
laj kán ját sza ni. 
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Az el sõ ba jai tam bu ra ze ne kar ve ze tõ jé -
nek, id. Petrovác An tal nak 1925-ben be -
teg sé ge mi att fel kel lett hagy nia a ze né lés -
sel. A ze ne kar ve ze té sét ek kor Tax Im re
vet te át, aki szá mos mó do sí tást haj tott vég -
re te vé keny sé ge so rán. 

Tax ha mar fel is mer te, hogy a ne ves
Petrovác prí más tá vo zá sá val ûr ke let ke zett
a kar mes te ri, hang sze re lé si fel ada tok el lá -
tá sá ban, ezért fel sõ fo kú ze nei is me re tek -
kel ren del ke zõ kar mes tert hí vott Zentáról,
Kiss Ist ván sze mé lyé ben. Az új kar nagy
bo hém em ber hí ré ben állt. Fenn ma radt ró -
la az a tör té net, amely sze rint egy al ka lom -
mal az ut cán sé tál va az egyik ki ra kat ban
meg lá tott egy hal vány zöld szö ve tet, ami
na gyon meg tet szett ne ki. Meg vet te az
anya got és a sza bó nál öl tönyt var ra tott be -
lõ le. Mi vel a ru ha ipa ri mes tert ki fi zet ni
már nem tud ta, hi tel ben hoz ta el az ün ne pi
ru hát. Né hány na pig hord ta, majd mi u tán
el ad ta, a pénz bõl ki tud ta fi zet ni a sza bó
mun ka dí ját. 

A ze ne kar ve ze tõ ér de me, hogy ja vas la -
tá ra si ke rült a ze ne kart 16 ta gú ra bõ ví te -
ni. Az új kar nagy és a ki bõ vült tag lét szám
je len tõs mi nõ sé gi ja vu lást ered mé nye zett,
ami Tax Im re jó szer ve zõ ké pes sé gé vel
pá ro sul va meg nö vel te a fel lé pé sek szá -
mát. A nagy tag lét szá mú tam bu ra ban da
igény sze rint két ki sebb, 8-8 ta gú ze ne -
kar rá tu dott ala kul ni. A ze ne kar egyik fe -
le nya ran ta két-két he tet Dél-Ma gyar or -
szág szá mos te le pü lé sén (Nagy ka ni zsa,
Pécs, Moh ács, Szek szárd, Kis kun fél egy -
há za, Sze ged, Tót kom lós, Battonya, Me -
zõ he gyes) szál lo dák ban töl tött el szer zõ -
dé ses ze nész ként. A tár sa ság má sik fe le
pe dig Ba ja ze nés szó ra ko zó he lye in – így
pl. Nem ze ti Szál ló, Köz pon ti Szál ló,
Preimeyer Ét te rem, va la mint a Kis-Pan -
dúr-szi ge ten lé võ ét te rem és sö rö zõ ben –
lé pett fel es tén ként. 

A ze nés vá ro si al kal mak, a szó ra ko zó he -
lye ken, la ko dal ma kon va ló fel lé pé sek iga -
zol ták a ze ne ka ri fel ál lás si ke rét. A ke re set
el szá mo lá sa és szét osz tá sa egyen lõ arány -
ban tör tént a ze ne ka ri ta gok kö zött. A ze -
nész tár sak éle te an  nyi ra ös  sze fo nó dott,
hogy azt is mond hat nánk: a ba jai nagy
tam bu ra ze ne kar együtt sírt és ne ve tett. 

A vi dé ki ze nei élet fel pezs dí té sét szol -
gál ta az is, hogy Tax Im re az Or szá gos Ze -
nész Szö vet ség mû kö dé si en ge dé lyé vel
ren del ke zõ, tam bu rán ját szó höl gye ket
szer zõd te tett Bu da pest rõl Ba já ra. Töb bek
kö zött Witopil Ilo na, Ficek Ilo na és Virágh
An na tam bu ra já té ka szí ne sí tet te a he lyi ze -
ne kar ok sze rep lé se it.  

Tax Im rét ek kor tájt nagy mér ték ben le -
kö töt te a ze ne kar mû kö dé sé vel együtt já ró
éj jel-nap pa li szer ve zõ mun ka. A fe le sé gé -
vel együtt töl tött ide je le szû kült, és ez el sõ
há zas sá gá nak fel bom lá sát ered mé nyez te.
Az el hi va tott ze nész hez azon ban ke gyes
volt a sors, mert éle te iga zi pár ját, ze nész -
társ nõ jét, Virágh An nát a tam bu ra ze né nek
kö szön het te. Az új há zas ság ban a tam bu ra
a csa lá di élet meg bon tá sa he lyett az
együtt élés alap ja lett a két ze nész szá má ra.

A Ba ján gyak ran fel lé põ Virágh An na
(1900. november 11. – 1957. november
14.) a Kis al föld ön, Pász to ri ban élõ, 50
hol don gaz dál ko dó kis bir to kos csa lád ban
szü le tett és gye re kes ke dett. A Virágh há -
zas pár el ha lá lo zá sa után négy gyer mek
ma radt ár ván. Az örö kö sök a csa lá di va -
gyon szét ap ró zó dá sát meg aka dá lyo zan dó
a kis An nát ne ve lõ szü lõk höz, a Bu da pes -
ten élõ Ficzek csa lád hoz ad ták. A mû ked -
ve lõ ze nész csa lád tag jai szá má ra a hang -
sze res jár tas ság alapkö ve tel mény volt. A
csa lá di ze né lé sek al kal má val a csa lád fõ
basszprímen, fe le sé ge bõ gõn, lá nyuk, Ilo -
na prí men, fo ga dott lá nyuk, An na pe dig
kont rán ját szott. 

Tör té ne ti je len tõ sé gû, hogy a tam bu rás
há zas sá got kö tõ Tax Im re és Virágh An na
ven dég lõt nyi tott 1930-ban. A Tax Ven -
dég lõ több hely szí nen üze melt mû kö dé se
so rán. Így a tu laj do nos 1931-1934-ig a Bu -
da pes ti út 60. szám alatt (ma Dó zsa Györ-
gy út), 1934 és 1938 kö zött az Er zsé bet ki -
rály né ut ca (ma Sza bad ság út) 24. szá mú
há zá ban, 1938-tól 1951-ig pe dig az At ti la
ut ca 20. ház ban vár ta a ven dé ge ket. A vá -
ros ban köz is mert szó ra ko zó he lyen a tam -
bu ra ze ne két év ti ze den ke resz tül ál lan dó
ott hon ra ta lált. 

A han gu la tos he lyi ség ben idõn ként zárt -
kö rû ren dez vé nye ket tar tot tak, ame lyek re
a vá ros il luszt ris sze mé lyei elõ re be je lent -
kez tek. Meg for dult a Tax ven dég lõ ben a
vá ros el sõ em be rei kö zül dr. Bor bí ró
(Vojnich) Fe renc és dr. Bernhart Sán dor,
Gonczlik Kál mán apátplé bá nos, Ma da rász
La jos, a ba jai ide gen for gal mi hi va tal ve ze -
tõ je. A ven dég lõ tu laj do nos tam bu rás Im re
fia gye rek kor ára em lé kez ve el me sél te,
hogy 4-5 éves le he tett, ami kor Vojnich
pol gár mes ter a ven dég lõ be lép ve meg si -
mo gat ta a fe jét, és adott ne ki egy pen gõt,
ami vel õ azon nal ro hant a cuk rász dá ba sü -
te ményt és az Uttry bolt ba pe dig ólom ka -
to nát ven ni.

A két há bo rú köz ti idõ szak hoz köt he tõ,
hogy a ba jai tam bu ra ze ne kar ok hang sze -
rei kö zött – fõ vá ro si min tá ra – meg je lent
a har mo ni ka. Ba ján elõ ször a Helvei fi vé -
rek, Nán dor és La jos ját szot tak ezen a
hang sze ren. A ven dég lõ ben min den es te
nyolc óra kor a Radetzky-induló volt a
nyi tó szám, és éj jel, 1-2 óra tá ján a Rá kó -
czi-in du ló val bú csú zott a ze ne kar. A ven -
dég lá tó hely re a ze né szek sza bad ide jük -
ben klub tag ként, csa lád tag ként tér tek be,
és a sok ta pasz ta lat cse re, gya kor lás rend -
kí vül igé nyes, 5-6 fõs ze ne ka ri pro duk ci -
ó kat ered mé nye zett. 

Az alvégi szüreti bál Baján, 1929. A zenészek: 
a felsõ sorban Tax Imréné, az alsó sorban Rorbeck István,

ismeretlen, Herr György, Tax Imre

A Tax vendéglõben, 1935. Állnak: Rapcsák ..... (basszprím),
Kovács Dezsõ (bõgõ), ülnek: Tax Imréné (kontra), 

Tax Imre (prímtambura), Vittopi Ilona (prímtambura)
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A ven dég lõt a tu laj do no sa egy faj ta ren -
dez vény szer ve zõ iro da ként is üze mel tet te.
Aki tam bu ra ze nét sze re tett vol na, csak be
kel lett tér nie Taxékhoz. A 1930-as évek -
ben még nagy volt az igény a tam bu ra ze -
né re kü lön fé le bálak (prélók, asszonybálak
stb.), la ko dal mak, szü re ti mu lat sá gok al -
kal má val. Szin te min den hé ten je lent ke -
zett va la ki ef fé le meg ren de lés sel, több nyi -
re a bu nye vá cok kö ré bõl. Az uta zá sok kal
já ró vi dé ki tur né zás Tax Im re ze ne kar ve -
ze tõi te vé keny sé gé nek meg szû né sé vel
pár hu za mo san szûnt meg.

A Ma gyar Rá dió 1957-ben meg hív ta a 16
ta gú Ba jai Tam bu ra ze ne kart a stú di ó já ba,
hogy rög zít se az együt tes re per to ár já nak
fon to sabb da la it. A ze ne ka ri pró bák az
egykori Tax ven dég lõ ben zaj lot tak. Az el sõ
fel vé tel nél mind an  nyi an részt vet tek és Tax
Im re prí más ve ze té sé vel mu zsi kál tak. A ze -
ne kar ve ze tõ tisz tes sé ges ho no rá ri u mot kért,
és mi vel a rá dió csak az úti költ sé get és 31
Ft-os na pi dí jat ígért, a to váb bi sze rep lést
nem vál lal ta. A ze ne kar tag jai kö zül a má so -
dik hang rög zí tés re mind ös  sze tíz sze mély
uta zott fel Bu da pest re de cem ber 3-án. A ze -

ne kart ak kor már Kiss Ist ván kar nagy, prí -
más ve zet te, Kerner György volt a terc prí -
más, Sza bó Gyu la csel ló tam bu rá zott, kör te
ala kú A-basszprímen Scheib Ta más és Petz
Ist ván, E-basszprímen Bá lint Iván, Petrõczi
An tal ját szot tak, Bá lint Be nõ és Budimácz
Márk vol tak a kont rá sok, a bõ gõs pe dig
Rorbek Ist ván. A 12 perc 50 má sod perc ter -
je del mû hang fel vé tel a kö vet ke zõ dal szá -
mok ból állt össze: Szõ rös csár dás, Há rom
pil le, Há zunk elõtt csi cse reg a szar ka, Jós ka
bá csi el ad ta a sza ma rát, Jó bort iszom, Még
azt mond ják Kisuszódon nincs ár té zi kút,
Tar ka far kú fecs ke, Csak ne ké ne pap ra vár -
ni, Bar na le gény jár az ab lak alatt, Kocs má -
ros né ad jon bort hi tel be, Hej ha lá szok, Ci -
gány csár dás, Csitli-csatli, Ku tyás friss.

Tax Im re 69 éves ko rá ban, 1964. ok tó ber
9-én tá vo zott el az élõk so rá ból. Úgy gon -
do lom, ha lá lá val egy je len tõs kor szak zá rult
le Ba ja ze nei éle té ben. Rö vid írá sunk ban
em lé ket sze ret tünk vol na ál lí ta ni a Tax fa -
mí lia tag ja i nak, an nak a ven dég lõs/tam bu -
rás Tax Im ré nek, aki rõl Volly Ist ván a Ba jai
tam bu rá sok cí mû mû vé ben mind ös  sze egy
rö vid mon da tot írt; min dig hû fe le sé gé nek
és ze nész tár sá nak, Virágh An ná nak és fi uk -
nak, Im ré nek, aki a ba jai mú ze um nak aján -
dé koz ta szü lei hang sze re it, ame lyek rõl el -
mon dá sa sze rint min dig eszé be ju tott: az õ
éle te a tam bu rák nak kö szön he tõ. A Türr Ist -
ván Mú ze um új ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí -
tás meg épí té sét ter ve zi, amely ben a vá ros és
kör nyé ké nek ze nei éle tét be mu ta tó te ma ti -
kus egy ség ben ki emelt hely il le ti majd meg
a Tax-féle tam bu rá kat.

Kothencz Ke le men

A Tax vendéglõ zenekara az 1930-as évek közepén. Áll: Tax Imre,
ülnek: Helvei Lajos, Tax Imréné, Kovács Dezsõ, Horváth Jolán, Lakatos Mária

Ilka-nap
– Mi hály! Mihááály! Hol buj kál már

megint? – hal lat szott oda bent rõl Il ka hang -
ja, de azon nal nyílt is a tor nác aj tó, és az
asszony ki lé pett raj ta.

– Nem buj ká lok én se hol. Itt ülök a Beo-
bachtungsstellén, és vá rom a ven dé ge ket.

– Még jó kor! De leg alább ne in na ad dig!
Ho vá dug ta a lán cot? A Ma da rász bá csi
nem tud ja fel akasz ta ni az üs töt a szol ga fá ra.

– Ma ga szo kott el dug dos ni min dent –
mond ta a férj –, ott lóg az a lánc a ste lá zsi
sar kán a spájz ban.

Szu per Mi hály, kvi e tált hon véd hu szár
szá za dos a te rasz sar ká ba he lye zett kár -
tya asz tal nál ült, ké nyel me sen szét te rül ve
a fo nott nád szék ben, és pi pá zott. A szo kás
ha tal ma ként vé gig akar ta si mí ta ni a ba ju -
szát, de csak a he lyét si mít hat ta, mert mi -
ó ta ren det len ke dett a bõ re és Sommer

dok tor egyik ken ce fi cé je sem hasz nált,
kény te len volt le vá gat ni. Ka to na pus ka
nél kül, la ko da lom ze ne nél kül, hu szár ba -
jusz nél kül nem ér sem mit! Ez volt a ked -
venc mon dá sa, de egy ide je már nem mer -
te han goz tat ni.

A ház ott állt a ró zsa er dõ kö ze pén, a kes -
keny tor nác fe hér re me szelt osz lo pai tar -
tot ták az épü let hom lok za tát, elõt tük a le -
kö ve zett, tá gas te rasz lép csõ ben vég zõ -
dött, on nan ró zsa lu gas ve ze tett a ka pu ig. A
vi rá gok ja vá ban pom páz tak, ám fe jük fö -
lött már ki mon da tott a ha lá los íté let: rö vi -
de sen jön nek a rác ke res ke dõk, meg ve szik
a szir mo kat és ola jat saj tol nak be lõ lük. De
most még kön  nyû nyár vé gi szel lõ bor zol ta
a ki nyí lott bim bó kat, és hord ta kör be az il -
la tot, mint ha csak az ün ne pi han gu lat meg -
te rem té sé ben vál lalt vol na szol gá la tot.

Jócs kán be le for dult az idõ a dél után ba,
ami kor az el sõ ven dé gek meg ér kez tek.
Elõ ször Kollárné fu tott be a lá nya i val, nem
sok kal utá nuk Ju rai Jozefin, a szi va ro zó
vén lány, a há zi as  szony leg jobb ba rát nõ je,
az el ma rad ha tat lan hím zett te rí tõ vel.

– Il ka, drá gám, mi lyen szé pen fog ez
mu tat ni a do hány zó asz ta lon!

– Egy frászt! Hogy ez a vén him pel lér az
el sõ nap ki éges se? In kább be te szem a Fe -
renc szo bá já ba.

A vég szó ra ki tá rult Fe renc tor nác ra nyí -
ló aj ta ja. A fi a tal em ber alig né hány he te
köl tö zött al bér lõ ként az el ár vult szo bá ba.
A na pok ban ta lál ko zott már Kollárékkal, s
ak kor Gi zin, a na gyob bik lá nyon el is idõ -
zött a te kin te te. Most cso kor nyak ken dõ jét
igaz gat va ki lé pett az osz lo pok alá, és kö -
szön töt te a höl gye ket.
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Az Új he lyi há zas pár és a dok tor ék a ka -
pu elõtt fu tot tak ös  sze, és együtt sé tál tak a
ház fe lé a ró zsa lu gas ban. Ez már olyan
ese mény nek szá mí tott, hogy a há zi gaz da
is el bal la gott a lép csõ fel já ra tig, s han got
adott ki vé te les sze ren csé jé nek. Il ka, fo -
gad ván a jó kí ván sá go kat, és kö szön ve az
aján dé ko kat, asz tal hoz te rel get te a ven dé -
ge ket, kit-kit a ne ki szánt hely re.

– Hol van nak már ezek a szar kák? – tü -
rel met len ke dett a szá za dos, de fe les le ge -
sen, mert a há rom cisz ter fe hér re ve ren dá -
ban, a re ve ren dán a fe ke te kö tén  nyel nem -
so ká ra be lé pett a kert be. Elöl Ledniczky
Ipoly tör té ne lem ta nár von szol ta ma gát,
mö göt te Lulay Si mon, szál fa ter me té vel, s
utol já ra a fi a tal Pa lo tai Irén Já nos, a ter mé -
szet rajz-ta nár. Szu per Mi hály elé bük si e -
tett, és nagy grandezzával fo gad ta õket.

– Te Mi hály – li heg te Ledniczky –, mu -
száj volt ne ked a Pe tõ fi ut ca vé gén ven ni
há zat? Alig vár tam, hogy ide ér jünk. Nem a
bo rod mi att, ha bár az se mind egy!

– Egy kis sé ta nem árt hat – mond ta a
szá za dos.

– Ezt mond ta az én Pa lo tai kol lé gám is,
de ez nem ki csi volt, ha nem nagy. Mind -
egy már, no, csak ta lál jak egy szé ket.

Kan csó ürült, po hár koc cant, még a friss
saj tos po gá csá nak is ke let je tá madt, s a tár -
sa ság szó ra sem ér de mes té mák meg be -
szé lé sé be fo gott.

Rö vi de sen Ke le véz dok tor, a já rás bí ró
ér ke zett nagy si et ve, s le csó kol ta az ün ne -
pelt ar cá ról a ma ra dék pú dert.

– Kép zel je Il ka, majd nem egy cso kor ró -
zsát vet tem ma gá nak a név nap já ra. Vi zet a
ten ger be! – s jó ízû en he he ré szett a sa ját vic -
cén. – En nek a bon bon nak biz to san job ban
örül – s át nyúj tot ta a szé pen ad jusz tált cso -
ma gocs kát, és szal ma ka lap já val he ve sen le -
gyez get ni kezd te ma gát. Olyan svung gal
jött, s ak ko ra hang erõ vel kö szön töt te Il kát,
hogy a sze mek rá sze ge zõd tek. S ak kor õ, ki -
hasz nál ván, hogy a fi gye lem kö zép pont já ba
ke rült, elõ hú zott egy ös  sze haj tott új sá got a
ka bát zse bé bõl, és meg len get te a fe je fö lött.

– Höl gye im és ura im! A mi nap a fõ vá -
ros ban jár ván, ha za fe lé, a vas út ál lo má son
vet tem ezt az új sá got, egy Bu da pes ti Nap -
lót, s ahogy a fül ké ben ül ve for ga tom, egy
vers tû nik a sze mem be.

Köz ben he lyet fog lalt az asz tal nál, s
foly tat ta a tör té ne tet:

– Egy kis szo-net-tecs-ke! Szép, sza bá -
lyos szo net tecs ke! Nem va gyok egy vers -
ol va só faj ta, már en ge del met ké rek, de ezt
el ol vas tam. A cí me: A Spinóza szo bor
elõtt, és nem fog ják ki ta lál ni, ki a szer zõ!

A já rás bí ró itt ha tás szü ne tet tar tott, és kö -
rül né zett. Ta lán még a ró zsák is fi gyel tek.

– Ír ta Ba bits Mi hály!
– A Mis ka? – ki ál tott fel a há zi as  szony.

–  Jes  szu som! Ami kor reg ge len te elõ óva -
ko dott ab ból a szo bá ból  – mu ta tott a te -
rasz bal ol da lán lé võ aj tó ra –, ahol most a
mi Fe ren cünk la kik, min dig meg kel lett
néz zem, gomb ja nem hi ány zik-e, ci põ je
rend ben van-e, mert ami lyen szó ra ko zott
volt, ké pes lett vol na há zi pa pucs ban el in -
dul ni az is ko lá ba. Most meg ki de rül ró la,
hogy ver set ír! Hogy köl tõ! 

– Ad dig óva ko dott, míg jú ni us vé gén
kö szö nés nél kül el óva ko dott Szek szár dig,
s az óta se lát tuk – dör mög te a há zi gaz da –,
és csak az adós ság ma radt itt utá na.

– Ne szól jon ma ga egy szót se! Teg nap
is ho zott a pos tás tõ le húsz ko ro nát, és azt
ír ta, kül di a töb bit is. Nem olyan fiú az, aki
adós ma rad – mond ta a fe le sé ge.

– Tu laj don kép pen ma ga haj szol ta be le a
költ sé gek be! Meg a La jos, a vén jó ma dár.
Ma guk ta lál ták ki, hogy igá ba hajt ják azt a
jám bor em bert. Na, de hagy juk! El ment,
hát el ment! 

Nem volt sen ki a ven dé gek kö zött, az
egy szem Fe ren cet ki vé ve, aki rész le te i ben
vagy fe lü le te sen, de ne is mer te vol na, mi
tör tént itt a Szu per-ház ban tél víz ide jén,
majd azt kö ve tõ en a tan év vé gé ig. Az ügy -
véd je lölt an  nyit tu dott pusz tán, hogy õe lõt -
te a tá gas ud va ri szo bá ban, ahol jól meg -
fér tek a há zi gaz da va dász re lik vi ái is, a
cisz ter ci ta fõ gim ná zi um ta ná ra la kott. Sze -
gény Ir mát, a szom széd lányt, min den ki
saj nál ta a vég ki fej let mi att, ha bár tud ták,
hogy an nak a bi zo nyos há ló nak a ki ve té sé -
bõl õ ma ga is ki vet te a ré szét, nem csak
kis ma mám, az az Il ka. La jos úr, a jo vi á lis
agg le gény, a fõ hi va tal nok nagy bá csi se
vet te vol na a bá tor sá got a köz re mû kö dés -
re, ha a lány nem bíz tat ja er re. Nem volt ez
va la mi rend kí vü li eset, ki mon dat ni a lap -
pan gó vagy meg nem ért szán dé kot, meg -
gyor sí ta ni az ol tár elé ve ze tõ fo lya ma tot,
de az azért nap nál vi lá go sabb volt, hogy
Ir ma nem iga zán jó par ti egy olyan fi a tal -
em ber szá má ra, aki job bá ra csak a ta ná ri
fi ze té sé re ba zí roz hat. Sze rény ho zo mány,
be te ges, öz vegy anyós, mind ez nem lát -
szott biz to sí ték nak a jö võ re néz ve. Ir ga -
lom ból pe dig, ezt tud ták mind nyá jan, nem
ta ná csos há za sod ni. De mi vel alap já ban Ir -
ma párt ján áll tak, és nem vol tak ér de kel tek
a fej le mé nyek ben, túl lép tek a hely ze ten, s
igye kez tek nem tu do mást ven ni ró la, ho -
gyan szö vi a pók a há ló ját.

Gi zi, a kor pu lens al ka tú, dús, bar na haj -
ko ro ná jú, mell ben kis sé erõs le ány zó, aki
szin te min den na pos ven dég volt a ház nál,
a já rás bí ró hoz sé tált, és meg szó lí tot ta:

– Ti ha mér bá csi! Ki volt az a Spinóza?

– Ja, a Spinóza? Egy hol land zsi dó volt,
gyö nyö rûm.

– De a Mi hály ka to li kus. Mit ke re sett
egy hol land zsi dó szob ra elõtt?

Pá ter Ledniczky jó ízû en fel ka ca gott:
– Édes lel kem, nem az a fon tos, hogy

hol land zsi dó, ha nem az, hogy fi lo zó fus.
És a mi tu dós kol lé gánk, Ba bits Mi hály ta -
nár úr ere de ti ben ol vas ta az õ mun ká it  - és
nyo ma té kul ma gas ba emel te a mu ta tó uj ját.

– Nem is mond ta a Mi hály, hogy tud
hol lan dul – mond ta kis sé af fek tál va a lány.

– Spinóza nem hol lan dul írt, ha nem la ti -
nul – mond ta tü rel me sen a pap.

– Mi ért ír egy hol land la ti nul? – ma kacs -
ko dott a lány, de az any ja le ál lí tot ta:

– Gi zi! Nem kell te né ked min dent tud ni!
Eridj a töb bi lány hoz! Bo csá nat, fõ tisz te -
len dõ ta nár úr!

A lá nyon sem mi fé le je le nem mu tat ko -
zott, hogy szí vé re vet te vol na az any ja ki ok -
ta tó hang ját, s ri szál va göm bö lyû fe ne két,
ment az asz tal vég re, ahol a lá nyok fog lal tak
he lyet. A hú ga pe dig a fü lé be súg ta:

– Bez zeg az zal nem hen ceg tél, hogy le -
pré sel ted azt a vi rá got az em lék köny ved -
ben, amit a Mi hály tól kap tál! Tán még ver -
set is írt hoz zád?

– Meg tép lek, ha be nem fo god a szá dat,
te kis bé ka – szi szeg te Gi zi, s úgy meg szo -
rí tot ta a kis lány kar ját, hogy az kis hí ján el -
si kol tot ta ma gát. Szem ben Terézke, Il ka
uno ka hú ga, akit nya ral ni hoz tak Ba já ra,
nem tud ta mi re vél ni a dol got.

Az asz tal túl só vé gén Új he lyi, a szi go rú -
sá gá ról köz is mert tor na ta nár kez dett egy
tör té net be, s mi vel na gyot hal lott, min dig
emelt han gon be szélt:

– Azt kér di tõ lem egy szer ez a Mi hály,
el hi szem-e, amit egy fi lo zó fus mon dott …
em lí tet te a ne vét, de már nem em lék szem
rá…, szó val hogy az em ber em ber fe let ti
em ber ré tud ja fej lesz te ni ma gát. Én mind -
járt mond tam ne ki, hogy két éve a Saint
Louis-i olim pi án egy gö rög em ber száz ti -
zen egy ki lót emelt a fe je fö lé, és ez sze rin -
tem már em ber fe let ti tel je sít mény.

Pá ter Ledniczky ha ho táz va ne ve tett,
még a to ká ja is be le ren gett, s oda for dult a
tor na ta nár hoz: 

– Kol lé ga úr, ma ga csak ne fi lo zo fál jon!
Ki a bál ja to vább ra is a tor na te rem ben, hogy
„Tornárok, fe szengj!”, és igya a bo rát!

A szá za dos fel emel te a po ha rát, ös  sze -
ütöt te a kö rü löt te ülõ ké vel, majd át szólt
Új he lyi nek:

– Ha meg iszik vagy két li tert az én bo -
rom ból, ak kor ga ran tá lom, hogy ma ga is
em ber fe let ti em ber nek fog ja érez ni ma gát!

A töb bi fér fi lel ki sze mei elõtt ho má lyos
cél ként meg le be gett a fi lo zó fi ai ma gas sá -
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gok ba szár nya lás esé lye, és csat la koz tak a
kí sér let hez. Ek kor Ke le véz emel ke dett
szó lás ra, ahogy a bí rói pul pi tu son szok ta:

– Ké rem szé pen, én mint a Ba jai Ka szi -
nó Vi gal mi Bi zott sá gá nak el nö ke, fe le lõs -
sé gem tel jes tu da tá ban ki me rem je len te ni,
hogy ilyen szá raz, mo gor va, tá vol ság tar tó
em bert, mint ez a tö mött baj szú Ba bits Mi -
hály, még nem lát tam az egye sü le tünk ben.
És a kár tyá val is ha di lá bon állt. Kér dem én,
mi vel fog lal ko zott ez az em ber az egye te -
men, ha még al sóz ni sem ta nult meg?

– Bí ró uram – for dult a fi a tal cisz ter a
szó nok la tot tar tó Ke le véz hez –, sza bad ne -
kem el kér nem azt az új sá got?

– Ó, hogy ne! – mond ta nyá ja san a bí ró.
– Akár meg is tart hat ja, én már ki szó ra koz -
tam ma gam ve le.

Utol só ven dég ként be fu tott Ir ma. A nyú -
lánk, cson tos al ka tú lány sza po ra, hosszú
lép tek kel ha ladt át a lu ga son. Ová lis ar cán
né mi szo ron gást fe dez he tett fel, aki fi gyel -
me sen néz te a bájt sem nél kü lö zõ vo ná so -
kat. Ös  sze csó kol ta Il kát, s mint ha hos  szabb
ide ig tar tot ta vol na át ölel ve, mint szo kás, az -
tán meg haj tot ta a fe jét a ven dé gek fe lé, s ki -
men tet te gyen gél ke dõ édes any ját.

– Ügy véd úr  – s bár Fe renc fo lya ma to -
san fi gyel mez tet te Il kát, hogy még csak
ügy véd boj tár, az as  szony en nek el le né re
így szó lí tot ta –, en ged je meg, hogy Ir mát
ide ül tes sem ma ga mel lé! De vi gyáz zon
ám rá, mert na gyon ér zé keny sze gény!

A lány he lyet fog lalt a kön  nyû, ké nyel -
mes fonottszékben, s né hány is mer ke dõ,
ud va ri as mon dat után ne ki sze gez te a kér -
dést a fi a tal em ber nek:

– Ma ga sze rint he lyes az, hogy a köl té -
szet ben a Szé pet és a Jót egyen ér té kû fo -
gal mak ként em lí tik? Nem gon dol ja, hogy
a Jó még is csak tar tal ma sabb, mint a Szép?

– Szí ves el né zé sét ké rem, Ir ma kis asz -
 szony, de a jo gá szi mun ká ban más faj ta fo -
gal mak kal dol go zunk, és – õszin tén szól va
– ilyen köl té sze ti kér dé sek ben nem va gyok
jár tas. Nem gon dol kod tam még so ha ezen.

– Rend ben van, el fo ga dom a tar tóz ko dá -
sát, de lo gi ka i lag még is csak vé gig tud ja
gon dol ni, hogy a Jó ne ve lõ dés meg em be -
ri erõ fe szí tés ered mé nye, a Szép vi szont
né ha ma gá tól te rem.

– Ezt ho gyan ér ti a kis as  szony?
– Néz zen oda! – és a kert vé gé be mu ta -

tott, ahol a le nyug vó nap ko rong ja elõtt
pom pá zott a ró zsa kert, s fé nyek buj kál tak
a vi rág szir mok kö zött. – A sze münk elõtt
szü le tik eb ben a pil la nat ban a Szép ség,
sem mit sem kell ten nünk ér te.

– Va ló ban – mé lá zott el Fe renc.
– És gon dol jon be le, van, aki szép nek

szü le tik, van, aki csú nyá nak. Te het az ró la,

aki csú nya? A szép vi szont aján dék ba kap -
ta a szép sé gét a Jó is ten tõl! – és ahogy
szen ve dél  lyel fej tet te ki a vé le mé nyét, va -
ló szí nût le nül hos  szú uj ja i val meg ra gad ta a
fi a tal em ber kar ját. Az ösz tö nö sen vis  sza -
húz ta, s a lány ész re vet te, hogy túl lé pett
egy ha tárt, amit ki je lölt az il lem, s ijed té -
ben ös  sze kul csol ta ölé ben a két ke zét.

De a pil la nat nyi za var ket té is tör te a gon -
do lat me net ét, s a hely ze tet az men tet te meg,
hogy Jusz ti na, a sváb szol gá ló lány el kezd te
le szed ni a po gá csás tá la kat, kan csó kat és
po ha ra kat az asz tal ról, hogy meg te rít hes sen
a va cso rá hoz, Il ka as  szony pe dig ka pi tá -
nyos mo dor ban ja va sol ta a fér fi nép nek,
hogy ne al kal mat lan kod jék a mû ve let nél,
in kább néz zék meg, hol tart Ma da rász bá csi
a ha lász lé vel. Mi vel a szép re mén  nyel ke -
cseg te tõ il la tok egy ide je már ver seny re kel -
tek a ró zsá ké val, en ge del mes me net in dult a
kert vé gé be, ahol az al ka lom ra be ren delt
vén vin cel lér for gat ta, rá zo gat ta a lán con
füg gõ üs töt, s csak a há zi gaz da ma radt a te -
ra szon fõ tisz te len dõ Ledniczkyvel. 

Az új ság ban kö zölt vers, il let ve író ja
vál to zat la nul té mát adott a be szél ge tés hez:

– Ügyet len volt, ké rem szé pen – mond -
ta pá ter Pa lo tai Sommer dok tor nak, aki be -
szél ge tõ tár sul sze gõ dött a fi a tal ta nár mel -
lé –, és fe let tébb eset len tu dott len ni. Ami -
kor má jus kö ze pén fõ tisz te len dõ Werner
Adolf igaz ga tó úr iro dá ja elõtt téb lá bolt, és
vár ta, hogy be szó lít sák a pe da gó gi ai szak -
vizs gá já ra, oda men tem hoz zá, hogy meg -
nyug tas sam, és lá tom, hogy mel lé nye mel -
lé gom bol va, nyak ken dõ je fél re csúsz va.
Rá szó lok: Mi hály, hogy állsz itt? Mi re õ
vé gig né zett ma gán s csak an  nyit mon dott:
Mint ci gány a si ra lom ház ban.

Pa lo tai Irén Já nos ma gya rá zó igye ke ze -
té ben be le ga ba lyo dott egy ró zsa bo kor ba, a
tö vi sek ma rasz tal ni kezd ték a re ve ren dá -
ját, de egy erõ tel jes moz du lat tal si ke rült
ki sza ba dí ta nia ma gát:

– Tud ja, dok tor úr, nem ta nár nak va ló
volt. Nem tu dott le eresz ked ni a gyer me ki
lé lek hez, és egy ál ta lán nem tu dott fe gyel -
met tar ta ni. A lár má zó di á ko kat han gos
szó val igye ke zett túl li ci tál ni. De alap já ban
vé ve jó em ber volt, s ezt a gye re kek is
meg érez ték.

Lulay Si mon bal la gott mö göt tük, s fi a tal
kol lé gá ja pél dá ján okul va igye ke zett a sé -
tány kö ze pén ma rad ni. Hó fe hér ha já val,
sas or rá val fi gye lem re mél tó je len ség volt.
Hall gat ta Pa lo tai esz me fut ta tá sát, és meg -
tol dot ta egy tör té net tel:

– A má so di ko sok nak tar tott ma gyar órát,
s egy szer olyan ék te len vi ho gás tört ki az
osz tály ban, hogy át hal lat szott a szom széd
te rem be, ahol ép pen én igye kez tem né mi

fi gye lem re sar kall ni a ne bu ló kat. A ki csen -
ge tés után fü lön fog tam a per na haj der
Klénácz Ot tót, Já nos, te tu dod ki rõl van
szó, és meg kér dez tem, mi tör tént az órán.
A pa ni per da elõ ad ta, hogy ha va la ki vé let -
len le ej tet te a ce ru zá ját, Mi hály mér gé ben
ki ho zat ta, ket té tör te, és a kály ha mel lé
dob ta. De az nap az egyik di ák szán dé ko -
san do bott le egy ilyen, ko ráb ban el tört ce -
ru zát, amin már nem esett fo gás, Ba bits úr -
nak nem si ke rült el tör nie, hi á ba erõl kö -
dött, s ezen rö hö gött az osz tály.

Mö göt tük Új he lyi Gé za bak ta tott, aki
egyéb ként ki vá ló ha lász lé fõ zõ mes ter hí ré -
ben ál lott, és he ve sen gesz ti ku lál va ma -
gya rá zott va la mit a já rás bí ró nak, aki vel
egy kor osz tály tár sak vol tak az ele mi ben:

– Akár hogy csûr jük-csa var juk is a dol -
got, kér lek szé pen, férj fo gás akart ez len ni.
Szé pít he ti az Il ka akár hogy az ese tet, ak -
kor is ki lóg a ló láb. A La jos azért uta zott
Pécs re, hogy meg ve gye a jegy gyû rû ket,
mert lát ta, hogy a Mi hály ha lo gat ja a dol -
got. A sze ren csét len fiú a vé gén, ami kor
már szo rult a hu rok, azt ke res te, ho gyan
húz hat ná ki be lõ le a nya kát. S vég té re is  –
emel te meg a hang ját –, Ir ma idõ sebb is
volt ná la.

– Csen de seb ben, az Is ten sze rel mé re, itt
jön mö göt tünk az ügy véd je lölt tel! – sut -
tog ta a bí ró.

– Tény leg? – for dult hát ra Új he lyi, de
már csak azt lát ta, hogy a lány hos  szú
szok nyá ját két kéz zel meg emel ve fut a sé -
tá nyon a ka pu fe lé. A tor na ta nár meg von ta
a vál lát, és nem foly tat ta to vább a té mát.

Vég szó ra ér kez tek a fõ zõ hely re, az öreg
már ép pen a pa ra zsat ka par ta ki az üst alól.

– Az tán hogy si ke rült, Ádám bá csi? –
kér dez te az or vos.

A vin cel lér nem eresz tet te bõ lé re a vá -
laszt:

– Ehe tõs – mond ta, és tet te to vább a dol gát.
Új he lyi be le kós tolt a lé be, s meg ve re -

get te a sza kács vál lát:
– Arany ér mes, Ádám bá csi, arany ér mes!

Aki en nél job bat tud fõz ni, az men jen a ki -
rály kony há já ra. Lednitzky pro fes  szor
megint be teg re eszi ma gát, s az tán nem
gyõ zi meg gyón ni a mo hó sá gát.

Vis  sza tér vén a te rasz ra, Il ka as  szony Fe -
ren cen kér te szá mon Ir mát. A fi a tal em ber
he be gett-ha bo gott, mert ma ga sem ér tet te,
mi volt a lány fu tá sá nak oka. De mi vel Jusz -
ti na el kezd te a fõtt ha lat fel tá lal ni, gyor san
he lyet fog lal tak, s nem tu laj do ní tot tak kü lö -
nö sebb je len tõ sé get a lány tá vo zá sá nak.

Fõ tisz te len dõ Lednitzky mint rang idõs
pe dig né mi ne héz ség árán fel emel ke dett
szé ké bõl, imá ra kul csol ta ke zét, s asz ta li
ál dást mon dott:
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– Urunk, jó Atyánk oda fent a men  nyek -
ben, te kints le re ánk, gyar ló ba jai nép re,
akik itt ülünk e ró zsa kert kö ze pén; áldd
meg e há zat, s áldd meg házanépét, hogy
to vább ra is imád has son té ged! Te, Uram,
aki a föl dön jár tod ban meg sza po rí tot tad a
ha lat, hogy min den ki nek jus son, vég te len
jó sá god ban ne künk is meg en ge ded, hogy
el fo gyaszt has suk a ma gun két. Aki ételt,
italt adott, an nak ne ve le gyen ál dott!
Ámen! – fog ta rö vid re a pá ter az imát, s
mind a száz húsz ki ló já val le ro gyott a szék -
be, hogy mi e lõbb ré sze le gyen az is te ni ál -
dás ban, de leg fõ képp a hal fe jek ben, mert
az volt a ked ven ce.

És kez de tét vet te a va cso ra. Volt, aki a
fõtt hal lal kezd te, má sok azon nal a lét mer -
ték a tá nyér juk ba az arany ló gyu fa tész tá val,
ame lyet ál lí tó lag Gi zi gyúrt sa ját ke zû leg,
de a benn fen te sek sze rint társ szer zõ ként Il -
ka ke ze is ben ne volt a do log ban. Per cek
múl tak el az es ti szür kü let ben, s egyet len
szó sem hang zott el sen ki ré szé rõl. Et tek.
Át szel le mül ten és meg elé ge det ten. Vé gül
Lulay Si mon tör te meg a csen det:

– Ura im! Sú lyos te o ló gi ai prob lé ma
gyö tör. A Bib lia azt ír ja, hogy ami kor Is ten
Józsué ké ré sé re meg ál lí tot ta a na pot az
égen, a menny ben fél perc re tel jes csend
vala. Immanuel Kant, a nagy fi lo zó fus eb -
bõl ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a
menny ben nem le het nek nõk, mert ahol õk
ott van nak, fél per cig nem le het tel jes
csend. Már most, a csend bõl ítél ve, mi akár
a menny or szág ban is le het nénk, ám mi vel
az as  szony nép itt ül két sé get ki zá ró an,

min den bi zon  nyal té ve dek, de le het, hogy
ma ga a de rék Kant té ved. Idá ig zül lik a fi -
lo zó fia.

– Re mé lem, ér te ke zés tár gyá vá te szi a
kér dést, pro fes  szor uram! – re a gált a tré fá -
ra tré fá val Pa lo tai Irén Já nos.

Szu per szá za dos sem ment el szó nél kül
a fel ve tés mel lett:

– Do mi ne Lulay! Sze rin tem még nem
ivott ele get, mert ha ele get ivott vol na, min -
den bi zon  nyal meg ta lál ná a rej tély kul csát.
Raj tam a bor ed dig még min dig se gí tett.

– An  nyi ra se gí tett, hogy a ma ra dék esze
is el ment – mond ta õsz kon tya alól Il ka,
aki tõl a fér je már meg szok ta ezt a harc mo -
dort, s el en ged te a fü le mel lett a meg jegy -
zést, a töb bi ek meg jót de rül tek raj ta.

A bé kés han gu lat nak azon ban pil la na tok
alatt vé ge sza kadt. A szom széd ból a cse -
léd lány sza ladt vé gig a lu ga son, és lé lek -
sza kad va ki ál toz ta:

– Te kin te tes úr! Te kin te tes úr! Az Ir ma
kis as  szony meg mér gez te ma gát!

Sommer dok tor a ko rát és az el fo gyasz -
tott bor men  nyi sé gét meg ha zud to ló an ug -
rott fel az asz tal tól, majd nem ma gá val so -
dor va a fe le sé gét, s sza po rán szed te ap ró
lá ba it a ró zsák kö zött. Il ka té to ván to po -
gott a te rasz al ko nyi ho má lyá ban, szí ve
sze rint ro hant vol na ma ga is, de nem hagy -
hat ta a ven dé ge it, ezért Jozefint sza lasz tot -
ta a dok tor után. Újhelyiné pe dig szó nél -
kül fel állt, s in dult utá nuk.

A há rom pap imá ra kul csolt kéz zel mor -
molt ma ga elé, s a vá ra ko zás iz gal ma újó -
lag csen det pa ran csolt. Gi zi hú ga sá pad tan

bújt az any já hoz, Terézke pe dig csen de sen
sír do gál ni kez dett. 

– Is te nem, Is te nem! – só haj to zott Il ka, s
sza ladt a kony há ba, hogy Jusz ti na ne
hagy ja ki hûl ni a tú rós csu szát.

Jó ne gyed órá nyi iz ga lom után új ra fel -
tûnt a lu gas ban Sommer dok tor ko pasz fe -
je. Las san bal la gott, amit le he tett jó és
rossz jel ként is ol vas ni. Fel áll va vár ták,
töb ben a lép csõ fel já ró hoz si et tek, s meg -
nyu god va fo gad ták, ahogy az or vos int fe -
lé jük, min den rend ben van.

Só ha jok száll tak a csil la gok fe lé, s a po -
ha rak csen gé sé ben is volt va la mi meg -
nyug ta tó. 

– Ne kem is tölt se nek! – kér te az or vos, és
csak azu tán szó lalt meg, hogy fel haj tot ta az
italt. – Hál' Is ten nek, csak al ta tó volt, az se túl
sok, és az any ja idõ ben ész re vet te. Ha gyo -
má nyos gyógy mód! Ahogy le ment, vissza is
jött. Bo csá na tot ké rek! Ami meg bent ma -
radt, at tól majd al szik hol nap es tig. Et tõl a kis
ma lõr tõl még nyu god tan férj hez me het.
Juszti, lel kem – ki ál tott oda a kis cse léd lány -
nak – most már hoz ha tod a tú rós csu szát!
Re mé lem, a pör cöt ren de sen ki sü töt ted!

Pá ter Lednitzky már táv la to sab ban ér -
te ke zett:

– Te Mi hály, a ta rokk-kár tyát ki ké szí tet ted?
Csen des es te szállt a ró zsa kert re, a szel lõ

is el ült, a ró zsa il lat is meg pi hent, s lám pák
gyúl tak vé gig a te ra szon. Nyu ga lom és bé -
ke le be gett a lan gyos le ve gõ ben. De hát mi -
ért is ne? Sem mi kü lö nös nem tör tént, csak
el múlt egy nap a bol dog bé ke idõk bõl.

Hamar Péter

Ba ja szerb meg szál lás aló li fel sza ba du lá sá nak
egy ko ri meg ün nep lé se

Auszt ria–Ma gyar or szág el sõ vi lág há bo -
rú ban el szen ve dett ve re sé ge sú lyos po li ti kai,
tár sa dal mi és gaz da sá gi vál sá got idé zett elõ
Ma gyar or szá gon. A szét hul ló Oszt rák-Ma -
gyar Mo nar chia el sza ka dó te rü le tei fe lett
már 1818 ok tó be ré ben el kezd tek vi tat koz ni
a le het sé ges utód ál lam ok. Ma gyar or szág és
a Szerb–Hor vát–Szlo vén (SzHSz) Ki rály -
ság kö zött 1818. no vem ber 13-án lét re jött
belg rá di ka to nai kon ven ció ér tel mé ben a
szerb csa pa tok be vo nul tak a tör té nel mi Ma -
gyar or szág dé li te rü le te i re. (A belg rá di fegy -
ver szü net a kö vet ke zõ vo nal tól dél re esõ te -
rü le tek re en ge dé lyez te an tant csa pa tok be -
vo nu lá sát: Ma ros fo lyó–Sze ged–Sza bad -
ka–Bács al más–Ba ja–Bátaszék–Sásd–Szi -
get vár– Barcs után nagy já ból a mai or szág -
ha tár és a vas út vo na lak men tén – Drá va fo -

lyó.) Az SzHSz Ki rály ság ál tal meg szállt
ma gyar te rü le te ken ka to nai kor mány zást ve -
zet tek be: be szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ket
rót tak ki, le cse rél ték a po li ti kai is köz igaz ga -
tá si ve ze tést. A ju go szláv (an tant) csa pa tok
meg szál lá sa a te rü let gaz da sá gi ki rab lá sát is
je len tet te: komp lett ipa ri üze me ket sze rel tek
le, a szál lí tó esz kö zök, a nagy ál lat ál lo mány
és a fon to sabb gé pi be ren de zé sek je len tõs
ré szét el szál lí tot ták. Az 1920. jú ni us 4-én
alá írt tri a no ni bé ke szer zõ dés egy ér tel mû en
meg húz ta Ma gyar or szág új dé li ha tá rát, de
kü lön bö zõ in do kok ra hi vat koz va az SzHSz
Ki rály ság csa pa tai to váb bi 1 évig meg száll -
va tar tot ták a dé li te rü le te ket.

Az 1921. évi XXXIII. tör vény cikk ra ti -
fi kált a tri a no ni bé két, ez zel vált tör vén  nyé
Ma gyar or szá gon, így min den fé le ka to nai

meg szál lás jo gi alap ja meg szûnt. A ra ti fi -
ká lás után 1921. nya rán meg kez dõd tek a
tár gya lá sok az or szág te rü le tén ál lo má so zó
ide gen csa pa tok tá vo zá sá ról és a nem ze ti
had se reg be vo nu lá sá ról a meg szállt te rü le -
tek re. A meg szál ló szerb csa pa tok a kol la -
bo ráns ma gyar ve ze tõk kel együtt még
meg pró bál ták meg vál toz tat ni a bé ke szer -
zõ dést az zal, hogy 1921. au gusz tus 14-én
ki ki ál tot ták a Ba ra nya – Ba jai Szerb – Ma -
gyar Köz tár sa sá got, de a báb ál la mot a kül -
föl di nagy ha tal mak nem is mer ték el, így
au gusz tus 19-én meg kez dõ dött a ju go -
szláv csa pa tok a ki vo ná sa a meg szállt te rü -
le tek rõl. A meg szál ló had se reg a ki ürí té si
hir det mény meg je le né se után au gusz tus
19-én tá vo zott Ba já ról. Az el sõ ma gyar
rend fenn tar tó ala ku la tok au gusz tus 20-án



Bajai Honpolgár14 2013. augusztus

ér kez tek meg a vá ros ba, a szerb tiszt vi se -
lõi kar és az õket tá mo ga tó la kos ság ek kor
hagy ta el a vá rost. Au gusz tus 21-én a ré gi
vá ro si tiszt vi se lõk és a Nem ze ti Had se reg
is be vo nult a ki ürí tett te rü le tek re. Ba ján
ün ne pé lye sen fo gad ták a vis  sza té rõ ma -
gyar ál lam ha ta lom kép vi se lõ it és au gusz -
tus 20-át a „fel sza ba du lás nap ja”-ként
kezd ték em le get ni a vá ros ban.

A 1270 km2-re zsu go ro dott Bács - Bod -
rog vár me gye egyet len na gyobb vá ro sa,
egy ben me gye szék he lye Ba ja lett. A vá -
ros ba te le pü lõ új köz igaz ga tá si funk ci ók
és a hoz zá juk tar to zó ki szol gá ló sze mély -
zet nem tud ta pó tol ni a vi lág há bo rú elõt ti
dé li gaz da sá gi és kul tu rá lis kap cso la to kat.
Ba ja éle té ben egy ér tel mû en ne ga tív nyo -
mot ha gyott mind a szerb meg szál lás,
mind a tri a no ni bé ke kö vet kez mé nyei. A
szerb meg szál lás és a tri a no ni sokk ha tás
kö vet kez mé nye i bõl las san fel éle dõ he lyi
po li ti kai elit és tár sa da lom egy ér tel mû re -
ak ci ó ja volt az au gusz tus 20-i ál la mi ün -
nep pel egy be kö tött „fel sza ba du lá si” ün -
nep ség. 90 év vel ez elõtt, 1923. au gusz tus
20-án Bács-Bod rog vár me gye és Ba ja tör -
vény ha tó sá gi jo gú vá ros a leg ma ga sabb
szin ten, dísz köz gyû lés sel em lé ke zett meg
a szerb meg szál lás vé gé rõl.

„Meg hí vó
Bács-Bodrog vár me gye és Ba ja tör vény -

ha tó sá gi jog gal fel ru há zott vá ros kö zön sé -
ge 1923. évi au gusz tus hó 20-án Szent Ist -
ván nap ján d. e. fél 9 óra kor a vá ro si szék -
ház köz gyû lé si ter mé ben a fel sza ba du lás
má so dik év for du ló já nak ün nep lé sé re
EGYÜT TES DÍSZ KÖZ GYÛ LÉST TART,
mely re t. cí me det tisz te let tel meg hí vom.

TÁRGY SOR:
1.) El nö ki meg nyi tó: Mond ja bisztrai
Balku Gyu la fõ is pán.

2.) Ün ne pi be széd: Ba ja vá ros kö zön sé ge
ne vé ben mond ja Amler An tal áll. [ál la mi]
ta ní tó kép zõ-in té ze ti igaz ga tó, Ba ja vá ros th.
[tör vény ha tó sá gi] bi zott sá gá nak tag ja.
3.) Ün ne pi be széd: Bács-Bodrog vár me -
gye kö zön sé ge ne vé ben mond ja Dr. Tóth
Kár oly egye te mi ta nár, Bács-Bodrog vár -
me gye th. Bi zott sá gá nak tag ja.
4.) A vá ro si ta nács ja vas la ta Pe tõ fi Sán dor
mû ve i nek ter jesz té se tár gyá ban.
5.) A vár me gye al is pán ja i nak elõ ter jesz té -
se Pe tõ fi Sán dor em lé ké nek meg örö kí té se
tár gyá ban.
6.) A vá ro si ta nács ja vas la ta a Sugovica
fo lyó és a Vodica bú csú já ró hely ma gyar
el ne ve zé se tár gyá ban.

Ba ján, 1923. au gusz tus hó 12-én.
BALKU GYU LA s. k. fõ is pán

TUD NI VA LÓ! A dísz köz gyû lé sen csak a
meg hí vot tak ve het nek részt. A ren del ke zés re
ál ló he lyek kor lá tolt szá má ra va ló te kin tet -
tel fenn tar tott he lyek rõl csak azok szá má ra
gon dos kod ha tunk, akik rész vé te lü ket szó -
ban, vagy írás ban a vá ros ré szé rõl Dr. Ko -
csis Já nos tb. Fõ jegy zõ nél (Vá ros há za. I.
eme let), a me gye ré szé rõl Rittinger Re zsõ
me gyei tb. Fõ jegy zõ nél (al is pá ni hi va tal) f.
hó 19-ének dé li 12 órá já ig be je len tik.

A Meg hí vó kí vá nat ra fel mu ta tan dó!”

Az 1923. év köz gyû lé si jegy zõ köny ve
el ve szett, ezért a dísz köz gyû lé sen el hang -
zott be szé dek egy ál ta lán nem, a ho zott ha -
tá ro za tok hi á nyo san ma rad tak fent. 1923-
at or szá gos szin ten Pe tõ fi Sán dor em lék -
év nek nyil vá ní tot ták, a köl tõ szü le té sé nek
100. év for du ló ja al kal má ból, így az év fo -
lya mán több meg em lé ke zés, szí ni elõ adás,
em lék kö tet is fog lal ko zott a nagy köl tõ vel.
1923 ta va szán dísz ki adás ban meg je lent
Pe tõ fi ös  szes mû ve, mely bõl Ba ja vá ros
töb bet is ren delt. (Er rõl rész le te sen szól a
IX. 3253/1923-as irat, mely ben a Pe tõ fi-
al ma nac hot aján lot ták min den ki nek.) Ba ja
dél szláv ok tól va ló „tá vol sá gá nak” iga zo lá -
sá ra kez de mé nyez ték a köz szá jon for gó
szerb hang zá sú ba jai hely ne vek ma gyar ra
vál toz ta tá sát. 1923 el sõ fe lé ben pá lyá za tot
ír tak ki a Ba ja alatt fo lyó du nai holt ág, a
Sugovica ne vé nek ma gya ro sí tá sá ra, és
ugyan er re a sor sa ju tott a Ba já tól pár ki lo -
mé ter re dél re fek võ bú csú já ró hely Vodica
is. A név vál toz ta tás ok ról a kü lön bö zõ me -
gyei és or szá gos ha tó sá gok hi va ta los ér te -
sí té se mi att fenn ma radt a dísz köz gyû lés
ha tá ro za tá nak ki vo na ta.

„12379/ Kig. 1923
Közgy. jkvi. 232.
Tár gyal ta tott a vá ro si ta nács je len té se ar -

ról, hogy a Sugovica fo lyó és a Vodica bú -

csú já ró hely ma gyar név re le en dõ el ne ve zé -
se tár gyá ban a vá ros kö zös sé ge ne vé ben
pá lyá za tot hir de tett. A be ér ke zett pá lyá za -
tok vi téz Fehérváry De zsõ kö zép is ko lai ta -
nár, lap szer kesz tõ el nök le te alatt ös  sze ült
bi zott ság ál tal el bí rál ta tott, s úgy ezen bi -
zott ság, mint a vá ro si ta nács a Sugovicára
néz ve a Hor váth Ist ván pá lyá za tá ban fog -
lalt „Kamarásduna”, a Vodicára néz ve pe -
dig Vojnics Pong rác [dr. Bor bí ró (Vojnics)
Fe renc pol gár mes ter fia] pá lyá za tá ban fog -
lalt „Máriakönnye” el ne ve zést ta lál ja a
leg meg fe le lõbb nek, és ezt hoz za ja vas lat ba.

Ha tá ro zat
Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga a

fen ti ja vas lat el fo ga dá sá val ki mond ja,
hogy a Sugovica fo lyót „Kamarásduna”, a
Vodica bú csú já ró he lyet „Máriakönnye”
név re ne ve zi el.

Mi rõl:
1. a vá ro si ta nács
2. Hor váth Ist ván
3. Vojnics Pong rác
4. Vas úti és Ha jó zá si Fõ fel ügye lõ ség
5. MÁV Igaz ga tó ság
6. MÁV Üz let ve ze tõ sé ge, Pécs
7. Ka tasz te ri Föld mé ré si Fel ügye lõ ség,
Sze ged
8. M. [Ma gyar] Kir. [Ki rá lyi] Pénz ügy mi -
nisz té ri um
9. M. Kir. Ke res ke de lem ügyi Mi nisz té ri um
10. MÁV Osz tály mér nök ség, Ba ja
11. M. Kir. Föld raj zi In té zet, Bu da pest
12. M. Kir. Föld ta ni In té zet Bu da pest
13. Sze ge di Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
14. M. Kir. Pénz ügy igaz ga tó ság
15. M. Kir. Hon vé del mi Mi nisz té ri um
16. M. Kir. Ka to nai Kör let pa rancs nok ság
17. Ka to nai Ál lo más pa rancs nok ság, Ba ja
18. M. Kir. Bel ügy mi nisz té ri um
19. M. Kir. Val lás és Köz ok ta tás ügyi Mi -
nisz té ri um
20. Fõ tiszt, Ka lo csai Fõ káp ta lan

je len ha tá ro zat tal ér te sí te ni ren del te tik.
A tör vény ha tó sá gi bi zott ság 1923. aug.

20-án tar tott ülé sé bõl.”

A hi va ta los ér te sí té sek szá má ból egy ér -
tel mû en lát szik, hogy egy név vál toz ta tás
már a két vi lág há bo rú kö zött is mér he tet len
ad mi niszt rá ci ót kö ve telt meg, és a köz tu -
dat ba még las sab ban men tek át az új ne vek.
Az 1930-as évek ben még a hi va ta los ira tok -
ban is több ször Vodica és Sugovica sze re -
pelt, nem pe dig az új ma gyar el ne ve zé sük.
Az új, ma gya ros el ne ve zé sek sem men tek
át Ba ján a köz nyel vi hasz ná lat ba, ma szin te
min den ki a Sugovica ne vet hasz nál ja a Ka -
ma rás-Du na he lyett és a vodicai bú csú ba
men nek ki az em be rek.

Sar lós Ist ván
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A B-lista in téz mé nye és kár val lott ja i nak egyi ke
Ami kor e so rok író ja nem sok kal meg -

nyi tá sát kö ve tõ en a Ter ror Há zá ban járt, ott
nem ta lált a hír hedt B-listára vo nat ko zó do -
ku men tu mot. Utóbb, ami kor le vél tá rak ban
dol go zók nál tudakolózott, még 1-2 év vel
ez elõtt is azt a vá laszt kap ta, hogy „az
anyag tit ko sí tott”; a kü lön en ge dél  lyel nem
ren del ke zõ ku ta ko dó nak be kell ér nie a
Wikipédiából ki ol vas ha tók kal. Nos, on nan
az idé zet: „A B-lista (köznevesült for má -
ban bé lis ta) 1922-ben, az 1940-es és 1950-
es évek ben a po li ti kai okok ból a rend szer
ál tal ki vá lasz tott sze mé lyek lis tá ja volt,
akik nek a min den na pi, ci vil sor sa a mun ká -
ból va ló el bo csá tás, aka dá lyoz ta tás és hát -
rá nyos meg kü lön böz te tés lett. A Ma gyar
Kom mu nis ta Párt (MKP) Köz pon ti Ve ze -
tõ sé gé nek Köz igaz ga tá si Osz tá lya már
1945 no vem be ré ben el ké szí tet te a köz igaz -
ga tás „megtisztításának” ter vét, amely nek
esz kö ze a B-listázásnak, bé lis tá zás nak ne -
ve zett el bo csá tá si hul lám lett. A B-listákra
azok ke rül tek, aki ket az elõ zõ rend szer ben
el kö ve tett bû nö ket ku ta tó iga zo ló bi zott sá -
gok nem iga zol tak; aki ket iga zol tak, de
meg fedd tek; és vé gül azok is, akik Nyu gat -
ról tér tek vis  sza az or szág ba. A B-listázás
el sõ hul lá ma 1946-ben kez dõ dött, ami kor
Nagy Im rét Rajk Lász ló vál tot ta fel a bel -
ügy mi nisz te ri szék ben. Két hó nap le for gá -
sa alatt 50 ezer em bert bo csá tot tak el a köz -
igaz ga tás ból, és más fél ezer ci vil szer ve ze -
tet osz lat tak fel. Az 1948. jú ni us 28-ai ösz -
 sze sí tés sze rint a B-listára 80 041 fõ ke rült
fel. Nem hi va ta los for má ban a kom mu nis -
ták nak nem tet szõ hi va tal no kok el tá vo lí tá -
sa már a B-listázás elõtt meg kez dõ dött. A
párt ter ror le gé nyei szá mos „nép íté le tet”
szer vez tek, ame lyek ré vén bán tal maz tak és
mun kahe lyük rõl el ker get tek a de mok rá cia
el len sé ge i nek ki ki ál tott tiszt vi se lõ ket. A B-
listázást ki egé szí tet te a párt kö zi meg ál la -
po dás alap ján szü le tett, 1946 má ju sá ban
ho zott 5000/1946. szá mú M. E. ren de let,
amely nek alap ján 10%-kal csök ken tet ték
az 1938. évi ál la pot hoz ké pest a köz szfé rá -
ban al kal ma zot tak szá mát. (Ok tó be rig
mint egy 80 ez ren ve szí tet ték el így az ál lá -
su kat).” [Megj.: For rás ként Kiszely Gá bor:
ÁVH – Egy ter ror szer ve zet tör té ne te, Ko ro -
na Ki adó, 1990.  je löl ve.]

Más he lyütt az ol vas ha tó ki a Wikipé-
diából, hogy a szû rést egy há rom ta gú bi -
zott ság vé gez te, a vizs gá lat so rán há rom fé -
le név sort ké szít ve: A=meg bíz ha tat la nok,
B=el bo csát ha tó k, de egy éven be lül visz -
 sza ve he tõk, C=po li ti ka i lag meg bíz ha tat la -
nok, nem vis  sza ve he tõk.

A köz igaz ga tást-köz szfé rát sok ko ló an
érin tõ, mosz ko vi ták ál tal, szov jet min tá ra
tör té nõ át ala kí tá sá val egy idõ ben zaj lott az
egy ház nak is, pa raszt ság nak („ku lák ság”
in téz mé nye!), fegy ve res tes tü le tek nek stb.
is „de res re hú zá sa”, „mó res re ta ní tá sa”. A
ka to nai elit tel jes ki cse ré lé sét pl. az  ún. iga -
zo lá si el já rás (109 tá bor nok, 1830 tiszt), va -
la mint a B-listázás (5000 tiszt és tá bor nok)
ke re té ben haj tot ták vég re. A kom mu nis ta
ha ta lom át vé telt kö ve tõ en – hogy a mód sze -
rek vál to za tos sá gá ról is szó es sék – emel lett
1950 áp ri li sá ig 59 429 em ber ke rült a nép -
bí ró ság ok elé, kö zü lük 26 997-et el is ítél -
tek. Ha zánk ban rö vid idõ alatt le zaj lott az,
ami Sztá lin ide jén ért el mes ter fo kot: „ami -
kor az ál lam év ti ze de ken át pró bált meg
sza ba dul ni … a te het sé ge sebb pol gá rok tól,
a nép »arany gén jei« hor do zó i tól.” [Addik-
tológiai táj kép – pe reszt roj ka után. Ta nul -
mány gyûj te mény. Vá lo gat ta: Szoboljeva
Lud mil la dr. Addiktológiai Fü ze tek. Az Or -
szá gos Al ko ho ló gi ai In té zet ki ad vá nya.
Bu da pest, 1994.]

E so rok író ja gond ta lan, bol dog gyer mek -
ko rá nak min den nap ja it él te azok ban a vész -
ter hes évek ben, ap ja bé lis tá zá sá nak idõ sza -
ká ból iga zi em lék ké pei nin cse nek. Ap já nak
1978-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig akár a csa -
lá di, akár a négy szem köz ti be szél ge té sek
so rán, csak rit kán és érin tõ le ge sen ke rül tek
fel idé zés re az ak kor el szen ve dett sé rel mek,
meg él he té si ne héz sé gek (ame lye ken Csiké-
ria la kó i nak együttér zõ, or vo sá hoz fö löt -
tébb ra gasz ko dó sze gé nyei és te he tõ sebb jei
az zal pró bál tak tom pí ta ni-eny hí te ni, hogy –
nem rit kán az éj lep le alatt – ételne mû e ket
hoz tak a csa lád nak). És no ha e cikk író ja az
az óta el telt év ti ze dek ben spo ra di ku san ta -
lál ko zott is a B-lista kár val lott ja i val, an nak
má ig nem lel te mód ját, hogy akár csak a
Ba ja tér sé gé ben B-listára ke rült or vo sok
név so rá nak bir to ká ba jus son (miál tal nem
egye dül csak ap já ra vo nat ko zó an kö vet kez -
het ne az „eset is mer te tés”).

Vas kos dos  szi ét meg töl tõ, meg sár gult la -
po kon jól ol vas ha tó, gép írá sos ko ra be li do -
ku men tu mok (ré szint ere de ti ek, ré szint
azok nak vagy in di gós, vagy jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett má so la tai) azok, ame lye ket e so -
rok író ja apai ha gya ték ként õriz ni és ápol -
ni kö te les sé gé nek érez, és ame lyek ki vo na -
to lá sá val most a Ba jai Hon pol gár ol va só i -
nak be pil lan tást nyúj ta ni kí ván egy or vos
há nyat ta tá sok kal te li éle té nek egyik vál sá -
gos pe ri ó du sá ba.

Az ese mé nyek, il let ve do ku men tu mok
idõ be li sor rend jét fi gyel men kí vül hagy va,

el sõ ként kö vet kez zék  a dr. Pé ter Lász ló ál -
tal Csikérián, 1946. évi de cem ber hó 21-én
írt, Ma gyar Nép jó lé ti Mi nisz ter Úr nak cím -
zett le vél bõl vett idé zet: „…Ál lá som ba
vissza he lye zé sem irán ti ké rel mem tá mo ga -
tá sá ra fel ho zom még: 1930. már ci us 4-e
óta lá tom el a csikériai köz sé gi or vo si szol -
gá la tot; elõ zõ leg csak nem 2 évig mint a ba -
jai köz kór ház al or vo sa mû köd tem. Csikériai
szol gá la tom so rán több íz ben hó na po kon
ke resz tül, leg utol já ra 1943-ban 7 hó na pon
át lát tam el Kun ba ján is mint he lyet tes a
köz sé gi or vo si szol gá la tot. Az ak kor fel me -
rült úti szám lám egy ré sze má ig sincs ki -
egyen lít ve. 1944. au gusz tus 3-án ka to nai
szol gá lat ra vo nul tam be, no vem ber 20-án
orosz ha di fog ság ba es tem, és 1945. ja nu ár
3-i je lent ke zés alap ján, 1945. feb ru ár 17-én
mint az új de mok ra ti kus hon véd ség tag ja, a
fasizmus el le ni harc ba in dul tam. A de mok -
ra ti kus hon véd ség tag ja ként 1945. jú li us
23-ig szol gál tam. 1945. jú li us 25-tõl, ha za -
ér ke zé sem nap já tól – ki sem vé ve a tör vé -
nye sen já ró sza bad sá got –, szol gá la to mat
azon nal el lát tam…”.

És most vis  sza az idõ ben! „Il le té ke sek”
nem so kat te ke tó ri áz tak-la ca fa cáz tak ak -
kor, ami kor a Szolyva pok lát is meg járt
(Pé ter Á.: Szolyva, a kár pát al jai ma gyar -
ság XX. szá za di Gol go tá ja. Ba jai Hon pol -
gár, 2010. ok tó ber, 15-16. o.), orosz fog -
ság ból az „új de mok ra ti kus hon véd ség”-be
je lent ke zés foly tán sza ba dult, 1945. jú li us
25-én Csikériára sú lyo san le rom lott egész -
sé gi ál la pot ban ha za ke rült köz sé gi or vost

Dr. Péter László, Csikéria községi
orvosa, valamikor 1940 táján
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„A bács al má si…sz. Iga zo ló Bi zott ság
(sic!) 609/1945. szá mú, 1945. jú li us 30-ai
kel te zé sû „Ha tá ro zat”-ában – köz szol gá la -
tá ban va ló meg ha gyá sa mel lett – már
„meg fed di”; szûk ne gyed év nek el tel té vel,
1945. évi ok tó ber hó 23-án kelt, 259. sz.
alatt ho zott „el ma rasz ta ló íté let”-ében  a
Ba jai 51. honv. kieg. pság iga zo ló bi zott sá -
ga tart. o. alhdgy. rend fo ko za tá tól köz igaz -
ga tá si úton va ló meg fosz tá sát ren de li el
(amit utóbb a sze ge di Nép bí ró ság hely ben -
hagy); míg nem 1946. au gusz tus 22. nap ján
„Az 5000/1946. M. E. sz. ren de let 4§-ának
/2/ be kez dé se sze rint a nép jó lé ti mi nisz ter
úr, mi nisz ter el nök úr és a Szak szer ve ze ti
Ta nács meg bí zott ja i ból ala kult ... szá mú
(sic!) bi zott ság dr. Pé ter Lász ló úr csikériai
la kos, aki nek hi va ta li be osz tá sa köz sé gi or -
vos, elbocsájtását a hi vat ko zott ren de let 2.§
/2/ be kez dés b./ pont ja alap ján ki mond ta.
Az elbocsájtást min den ne mû el lá tá si vagy
a szol gá lat alatt tá maszt ha tó egyéb igény
ki zá rá sá val mond ta ki. Ezen ha tá ro zat el len
a hi vat ko zott ren de let 10§-ának /6/ be kez -
dé se alap ján he lye nincs (sic!)…”. A 298.
szá mú „Ha tá ro zat” M á s o l a t pél dá nya in
a há rom „meg bí zott”, va la mint  az iro da ve -
ze tõ alá írá sa he lyett is – gép pel ír tan „ol -
vas ha tat lan alá írás” sze re pel (!).

„Vis  sza la poz va” „A bács al má si…sz. Iga -
zo ló Bi zott ság 609/1945. szá mú Ha tá ro -
zat”-ának „Indoklás” rész le té be, fény de rül
ab ból az or vos ere den dõ vét ké re: „Az iga -
zo lá si el já rás alá vont Dr. Pé ter Lász ló az
Iga zo ló Bi zott ság nak Csikérián 1945. júl.
30-án tar tott tár gya lá sán be is mer te, hogy a
csikériai Le ven te Egye sü let nek el nö ke, a
Ma gyar Élet Párt ja csikériai szer ve ze té nek
pe dig 1938 vagy 1939 óta köz sé gi párt ve -
ze tõ je volt…, ez zel – az 1080/1945. M. E.
sz. ren de let 1.§. ér tel mé ben – a ma gyar nép
ér de ke it sér tet te. Az Iga zo ló Bi zott ság … fi -
gye lem be vet te azt, hogy a/ az iga zo ló el já -
rás alá vont … sem mi fé le fa sisz ta jel le gû
te vé keny sé get nem fej tett ki …, b/ … sõt
Sóti Vil mos nak … elõ adá sa sze rint Csikéria
köz ség ben né met el le nes ma ga tar tást tanusi-
tott és be te ge i vel kö zöl te a moszk vai és lon -
do ni rá dió le adó ál lo más hí re it, me lyek a
né met hír szol gá lat va lót lan sá gát bi zo nyí tot -
ták …, c/ köz al kal ma zot ti mû kö dé sé vel
kap cso la to san pa nasz nem me rült fel, vé -
gül, hogy d/ iga zo ló nyi lat ko za tá nak meg
nem cá folt ki té te le sze rint mint orosz ha di -
fo goly a né me tek el le ni harc ra je lent ke zett.
Az iga zo ló bi zott ság mér le gel ve egy fe lõl az
igaz to ló el já rás alá vont nép el le nes ma ga -
tar tá sá nak sú lyát, más fe lõl a fen ti be kez dés
a-d/ pont ja i ban le írt kö rül mé nye ket, úgy ta -
lál ta, hogy az iga zo ló el já rás alá vont a De -
mok ra ti kus Ma gyar or szá gon köz szol gá lat

tel je sí té sé re al kal mas s a ma gyar nép ér de -
két sér tõ cse le ke de té vel a meg fed dés áll
arány ban.” [Megj.: A pe csét tel is, az ig. biz.
el nö kén túl an nak 4 tag ja ol vas ha tó alá írá -
sá val is el lá tott do ku men tum ere de ti pél dá -
nyá ból a fen tebb idé zett rész le tek!]

És hi á ba, hogy a B-listára té te lét je len tõ,
1946. au gusz tus 22-ei kel te zé sû ha tá ro zat –
ol vas ha tat lan alá írá sa ik foly tán be azo no sít -
ha tat lan sze mé lyek ál ta li – meg ho za ta lát
kö ve tõ 4. na pon, 1946. évi aug. 25-én d.e.
9 óra kor a köz ség há zán meg tar tott nem ze ti
bi zott sá gi és párt kö zi ér te kez let al kal má val
ké szült, sû rûn gé pelt ol dal nyi jegy zõ könyv
va la men  nyi meg ál la pí tá sá val az or vos vé -
del mé re kel: „Ez a … több mint 16 évi köz -
sé gi or vo si szol gá lat után…szol gá lat ra va -
ló al kal mat lan ság cí mén min den igény nél -
kül elbocsájtott or vos…, aki szol gá la tát
min den kor köz meg elé ge dés re lát ta el…,
(aki) már 1932. év ben, a cse cse mõ ha lá lo -
zás csök ken té se cél já ból sa ját el ha tá ro zá sá -
ból és sa ját költ sé gé re meg szer vez te az in -
gye nes anya és cse cse mõ vé del mi ren de lé -
se ket…, (aki) Az 1935-ig év rõl év re meg -
is mét lõ dött hastyphusz (sic!) jár vá nyok le -
küz dé se cél já ból az 1935-36 év ben, 1641
ket tõ és hat van év kö zöt ti sze mélyt, az e
kor cso port ba tar to zók nak több mint 90%-
át csak azért ol tot ta be a hastyphus el len
tel je sen in gyen, ne hogy az ak kor 80 fil lér -
ben meg ál la pí tott ol tá si díj, ami bõl az or -
vost 60 fil lér il let te vol na, bár kit is vis  sza -
tart son az ol tá son va ló rész vé tel tõl… Dr.
Pé ter Lász ló or vos ál lan dó an, nap pal csak -
úgy m int éj jel, a reá szo rul tak ren del ke zé -
sé re ál lott és or vo si mû kö dé sé ben an  nyi ra
nem néz te a sa ját anya gi ér de ke it, hogy két
évi köz kór há zi, va la mint Csikérián el töl -
tött, több mint 16 évi köz sé gi or vo si mun -
ká já val mind ös  sze 500 n. öl szõ lõt szer zett
ma gá nak, mégcsak egy vis kó ja sin csen,
amit pe dig 16 év alatt egy nap szá mos is
össze ku por gat hat ma gá nak…fe le sé ge 16
évi köz szol gá lat tal bí ró köz sé gi nyug dí jas,
aki nyug dí jat nem kap. Há rom gyer me ke
van: há rom és fél éves, más fél éves [megj.:
en  nyi volt ak kor e so rok író ja!], il let ve egy
hó na pos. – Csikéria köz ség nem ze ti bi zott -
sá ga és a de mok ra ti kus pár tok párt kö zi ér -
te kez le te együt tes ülé sé ben a köz ség la kos -
sá ga ne vé ben ki fe je zi ra gasz ko dá sát dr. Pé -
ter Lász ló sze mé lye iránt és ké ri a
9050/1946. M. E. szu. Ren de let 4§-a alap -
ján ala kult bi zott sá got, hogy a Nép jó lé ti
tár ca lét szám csök ken tõ bi zott sá gá nak fo -
lyó évi au gusz tus 22-én kelt 298. sz. jegy -
zõ könyv ben fog lalt elbocsájtó ha tá ro za tot
meg sem mi sí te ni és dr. Pé ter Lász ló köz sé -
gi or vost köz szol gá lat ba vis  sza he lyez ni
szí ves ked jék.” Ugyan csak hi á ba va ló nak

bi zo nyult a kö vet ke zõ évek ben az a több
tu cat nyi, akár hi va ta los szer vek és szer ve -
ze tek, akár a „bé lis tá zott or vos” ál tal akár a
nép jó lé ti mi nisz ter nek, akár a „Rá ko si tit -
kár ság nak”, akár a mi nisz ter el nök nek cím -
zett ké re lem. Még azok után is, hogy – és
ek kor már fény de rül a ne vek re! – a dr. Jan -
csin Jó zsef mint mi nisz terel nö ki meg bí -
zott, Hovány And rás mint nép jó lé ti mi nisz -
te ri meg bí zott és Temunovics Jó zsef mint a
szak szer ve ze tek ne vé ben il le té kes szak ma -
kö zi tit kár ál tal al ko tott B-lista bi zott ság
Ba ján, 1948. jú ni us 17-én kel te zett „Iga zo -
lás”-ával rá cá fol az 1946. au gusz tus 22-én
ho zott ha tá ro za tuk meg ala po zott sá gá ra:
„…Dr. Pé ter Lász ló …B-listára he lye zé se
rossz in for má ci ók alap ján tör tént és így
kér jük an nak ha tály ta la ní tá sát. Ugyan is Dr.
Pé ter Lász ló köz sé gi or vost a 2§.2bek.b.
pont ja alap ján B-listáztuk, ami szak tu dás
hi ányt je lent, a B-listázása óta és az elõt ti
mun kál ko dá sá val az el len ke zõ jét bi zo nyí -
tot ta, így is mé tel ten kér jük B-listázásának
ha tály ta la ní tá sát.” Nos, hogy a B-lista bi -
zott ság e me a kul pá zá sát mi ért nem kö vet te
rö vi de sen dr. Pé ter Lász ló nak köz sé gi or -
vo si ál lá sá ba vis  sza he lye zé se, ar ra ma gya -
rá za tot a „Nagy sá gos As  szony ke zét sok -
szor csó ko lom, Té ged ölel igaz sze re tet tel
öreg ba rá tod dr. Fo dor La ci” be fe je zé sû,
Ba ján, 1948. júlis 25-én kel te zett le vél ad:
„Ked ves Ba rá tom! Nagy szo mo rú sá gom ra
ar ról kell ér te sít se lek, hogy köz pon tunk tól
[megj.:Ma gyar Or vo sok Sza bad Szak szer -
ve ze te] olyan irá nyú le vél ér ke zett, amely
sze rint nem tud nak a Te ügyed ben sem mit
sem csi nál ni, mert a revisiok ha tár ide je ápr.
30-án le járt. Én sze mé lye sen kér tem meg
Dr. Kuti kar tár sat ar ra, hogy ezt az ügyet
in téz zék el, sze mé lye sen is azt fe lel te, mi -
ért ilyen el kés ve for du lunk hoz zá juk, most
már nem tud nak sem mit sem csi nál ni. Bar -
ka tisz ti fõ or vos Úr, ami kor er rõl a ve ze tõ -
sé gi ülé sen szó volt, ar ról in for mált, hogy
van még egy eset le ge sen jár ha tó út. Le het -
ne kér ni új ra va ló al kal maz ta tá so dat mint
köz sé gi or vost, te kin tet tel ar ra, hogy nem
az „a” pont alap ján tör tént  B lis tá zá -
sod…Hol nap el uta zom sza bad ság ra…Ha
ad dig va la mi re szük sé ged vol na szak szer -
ve ze ti vo na lon, for dulj Cseh Im re kórh. fõ -
or vos hoz, a szak szer ve zet el nö ké hez, aki
tud az egész do log ról és se gít sé ged re lesz.”
A MI NISZ TER EL NÖK SÉG fej léc cel és
(még Kos suth-cí me res) pe csét jé vel el lá tott,
Radványi Im re, az el nö ki fõ osz tály ve ze tõ -
je ál tal ho zott, 3000/5234. szá mú, 1948.no -
vem ber 27-ei kel te zé sû „HA TÁ RO ZAT” –
„Je len ha tá ro za tom el len to váb bi jog or vos -
lat nak he lye nincs” be fe je zés sel – azt hoz -
za „Dr. Pé ter Lász ló v. köz sé gi or vos” tu -
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do má sá ra, hogy a B-listára he lye zé sét el -
ren de lõ ha tá ro zat meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló „ké rel met el uta sí tom, mert (sic!) a
ha tá ro zat meg sem mi sí té sét az eset ös  szes
kö rül mé nye i re és az il le té kes mi nisz ter ál -
lásfog la lá sá ra is fi gye lem mel, in do kolt nak,
il let ve mél tá nyos nak nem ta lál tam.”

Ek kor tól még igen sok víz nek kel lett le -
foly nia a Du nán ad dig, hogy je len so rok
író já nak ap ja, dr. Pé ter Lász ló vég re fel lé -
le gez he tett: hogy a Nép jó lé ti Mi nisz té ri um
3113/Pe/1-6/1950. Sze mély ze ti oszt. Bu da -
pes ten, 1950. évi már ci us hó 10-n kelt
3079-es sor szá mú azon „Ki ne ve zé si és al -

kal ma zá si ok irat”-át tart hat ta a ke zé ben,
amely bõl mint „h. köz sé gi or vos” ar ról ér -
te sült, hogy „Ki ne ve zem Önt a vá ro si, köz -
sé gi és kör or vos ok lét szá má ba (426) köz -
sé gi or vos sá a 2. fi ze té si fo ko zat ba
Csikéria köz ség hez, 22 évi be szá mít ha tó
szol gá la ti idõ alap ján az Ön ré szé re az
alap fi ze tés 8 %-át ki te võ kor pót lé kot ál la -
pí tok meg. Er rõl Önt az zal ér te sí tem, hogy
il let mé nye i nek utal vá nyo zá sa iránt egyi de -
jû leg in téz ked tem. Fel hí vom, hogy szol gá -
la ti es kü jé nek (fo ga dal má nak) le té te le vé -
gett a já rás fõ jegy zõ jé nél je lent kez zék…”.
A B-lista in téz mé nyé nek meg is mer te té sén és

em lé ke zet be fel idé zé sén, ap já nak egy, „a
szo ci a liz mus alap ja i nak le ra ká sa idõ sza ká -
ban” el szen ve dett ves  szõ fu tá sa eset is mer te -
té sén túl, a Bajai Honpolgár szá má ra ké szült
cikk író já nak meg kü lön böz te tett cél ja volt,
hogy írá sá val em lé ket ál lít son va la men  nyi –
akár bé lis tá zott, akár egyéb mó don ak kor tájt
„osz tá lyi de gen nek” nyil vá ní tott és „bün te -
tett”  –  azon sors társ nak, akik nek éle te
„rossz in for má ció” alap ján ke rült de rék ba tö -
rés re; akik nem hogy a nép el len sé gei, ha -
nem ép pen el len ke zõ leg: a ma gyar nép
„arany gén je i nek” hor do zói vol tak! 

Pé ter Ár pád dr.

Arcok, életképek az 1930-as évekbõl
Gál bá csi, húz za meg!

Hogy mit és mi ért, azt sze ret ném el -
mon da ni.

Gye rek ko rom ban egé szen más ké pet
mu tat tak a vá ros út jai és a jár dák is. A bel -
vá ros és a fon to sabb utak vol tak ki kö vez -
ve ho mo rú ra kop ta tott koc ka kö vek kel. A
jár dá kat hat szög le tû vas ta gabb cse rép pel,
tég lá val fed ték, de a leg több ut cá ban sem -
mi vel sem. Így azok esõs idõ ben sá ro sak,
szá raz ság ese tén igen po ro sak vol tak. A la -
kos ság rend ben tar tot ta az ut cát, se per te a
jár dák ra ke rült sze me tet. Ilyen kor az tán
por fel hõ ke let ke zett, me lyet a gyen ge szel -
lõ vagy az erõs szél szál lí tott to vább, majd
va la hol egy csen de sebb zug ban le rak ta.

A koc ka kö vek kel fe dett utak nem vol tak
ilyen po ro sak, de a vas ab ron csos ko csik zö -
työg ve, nagy zajt okoz va ha lad tak raj tuk.
Te her au tó kat és au tó bu szo kat csak rit kán
lát tunk. Azok is za jo sak vol ta, nem szá gul -
dot tak, még is fel ka var ták az út po rát. A fi -
nom por be ju tott a la ká sok ba, de az ut cán
köz le ke dõk ru hái is rak tá roz tak be lõ le.

Ak ko ri ban sok volt ha zánk ban – így vá -
ro sunk ban is – a tü dõ be teg ség ben szen ve -
dõ em ber. Az or vo sok egyik oka ként a port

je löl ték meg. Biz to san ez is le he tett egyik
oka an nak, hogy vá ro sunk ki- és be ve ze tõ
út ja it és a for gal mas, ki kö ve zett ut cá it a
nyá ri idõ szak ban lo cso ló au tó jár ta, és azo -
kat tel jes szé les sé gük ben per me te zõ víz su -
ga rak kal mos ta, por ta la ní tot ta.

Mi a Ka to na vá ros ban lak tunk, s fe lénk a
Sze ge di út kö ve ze tét lo csol ta rend sze re sen
és me net rend sze rû en a lo cso ló au tó. Min -
den ar ra fe lé la kó gye rek tud ta, hogy mi -
kor ra vár ha tó a fel buk ka ná sa. Ek kor ra már
csa pa tos tul áll tunk az út bal ol da lán. Azért
ott, mert ak ko ri ban még az út test bal ol da -
lán ha lad tak a jár mû vek – lo vas ko csik,
au tók, ke rék pá ros ok –, ezt csak 1941-ben
vál toz tat ták meg.

A lo cso ló au tó ve ze tõ fül ké je mö gött, a
ko csi tel jes hos  szá ban ová lis for má jú víz -
tar tály volt, mely nek jobb és bal ol da lán
ki ala kí tott ró zsák ból spric celt ki a víz,
mely be te rí tet te az egész út tes tet. Gál bá csi
a tar tály vé gé re épí tett vas szék ben ült.
Elõt te két füg gõ le ges kar nyúj tó zott. ezek -
kel sza bá lyoz ta a víz ki áram lá sát: meg in -
dí tot ta, erõ sí tet te, le ál lí tot ta. Szé ké bõl
mes  sze elõ re és az út test két ol da lá ra is jól

lá tott, így so ha sem lo csol ta meg azo kat,
akik mel lett el ha ladt és a szem ben köz le -
ke dõ ket sem.

Mi, gye re kek vol tunk a ki vé te lek. Me zít -
láb, egyet len al só nad rág ban fel so ra koz tunk
az út test szé lé tõl egy lé pés nyi re, s a kö ze le -
dõ au tó ve ze tõ jé nek in te get tünk, hogy las -
sít son egy ki csit, s köz ben han go san, kó rus -
ban ki ál toz tuk: Gál bá csi, húz za meg!

Õ meg is húz ta. Ala po san meg lo csolt
ben nün ket.

Az au tó el ment a vá ros szé lén lé võ vám -
há zig. Ott meg for dult. Mi is el men tünk, de
nem olyan mes  szi re, csak az út test má sik
ol da lá ra. Ott is mét fel so ra koz tunk. Is mét
in te get tünk, s han go san kér tük Gál bá csit,
hogy húz za meg. Õ meg is tet te is mét, és
min den nap, ami kor csak te het te: be bo rí -
tott ben nün ket hû sí tõ, gyön gyö zõ víz zel.

Gál bá csit is mer te min den gye rek, de õ
is is mert ben nün ket, szé les mo sol  lyal
nyug táz ta, ha lát ta örö mün ket és csil lo gó
sze münk kel ki fe je zett há lán kat és sze re te -
tün ket. Tud ta, hogy a sze re tet nagy kincs,
mely min dig na gyobb lesz, mi nél töb bet
aján dé koz el be lõ le.

A mi ka rá cso nyunk
Egy re gyak rab ban idé zõd nek fel a gyer -

mek ko ri em lé ke im. Ha va la mi szép re, kel -
le mes re aka rok gon dol ni, ak kor a ré gen el -
múlt idõk em lé ke i bõl me rí tek. Majd nem
nyolc év ti zed mé lyé rõl is ele mi erõ vel ke -
rül nek fel szín re a gyer mek kor meg ha tá ro -
zó él mé nyei, s el tölt azok nak örö me és
han gu la ta.

Egyik ilyen meg ha tá ro zó él mény volt
szá mom ra a ka rá csony.

Min dig vár tam és vár tuk azt a na pot.
Ké szül tünk rá az óvo dá ba, az is ko lá ban.
Ter mé sze te sen a csa lád ban is. Már he tek -
kel elõt te el kezd tük a vis  sza szám lá lást, tü -
rel met le nül vár tuk Jé zus szü le tés nap ját.

Em lé ke ze tem ben a ka rá csony és a hó
szo ro san ös  sze kap cso ló dik. Ak ko ri ban
min dig fe hér volt a ka rá csony. Ágyam az
ab lak mel lett volt. On nan rá lát tam a szom -
széd há zá nak te te jé re. A nagy hóvárásban

reg gel ko rán az el sõ pil lan tá som a ház te tõ -
re ve tet tem. Les tem, hogy meg ér ke zett-e a
hó. Bi zony, a hold fény gyak ran be csa pott.
Hidegfehéren csil log tak a cse re pek, s én
azt hit tem, hogy ha va zott. Ha vá runk va la -
mit, ak kor kí nos las sú ság gal mú lik az idõ,
de az ün nep es té jé re azért min dig esett
több-ke ve sebb hó, mely nö vel te a gye rek -
se reg örö mét. A vá ra ko zás bol dog iz gal -
má ban él tem, vár tam a szen tes tét, mely
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ná lunk más volt, mint a kör nye ze tünk ben
élõ csa lá do ké .

Hos  szú pa raszt há zunk volt (ma is áll
még), mely ben a szo bák mint a lánc sze -
mek kap cso lód tak egy más ba. A kony há ból
nyílt a há ló szo ba, pa do za ta dön gölt föld
volt, édes anyám idõn ként sár ral szép si -
má ra má zolta. Ágyak, asz tal, szé kek és
egy fi ó kos kis szek rény tar toz tak a be ren -
de zé sé hez. A kony ha és a szo ba kö zös fa -
lá ból nõtt ki a bú bos ke men ce. Ez szol gál -
tat ta a me le get, eb ben sü tött édes anyám
he ten te ke nye ret. En nek tá masz kod va me -
le gí tet tük át fá zott tes tün ket, szá rí tot tuk át -
ned ve se dett ha ris nyá in kat, kesz tyû in ket,
ha szán ká zás után ha za men tünk.

A ka rá csony fát jóanyám dí szí tet te.
Hogy hol és mi kor, azt ma sem tu dom.
Hon nan volt ere je és ide je a sok egyéb ten -
ni va ló ja mel lett, ez is rej tély. Édes apám –
aki ak kor ra már tel je sen el ve szí tet te szeme

világát – kis ké ve szé nát ké szí tett, zsá kok -
ba kü lön fé le ta kar mányt ra kott. Eze ket az
asz tal alá tet te. Szép szal mát vá lo ga tott
össze, és azt a szo bá ban szét te rí tet te. Ke -
vés szal ma még az asz tal te rí tõ alá is ke rült.

Öröm te li iz ga lom mal vár tuk a va cso rát,
mely ná lunk min dig hal ból ké szült. 

Még va cso ra elõtt áll tuk kö rül a ka rá -
csony fát, mely a fi ó kos kis szek ré nyen állt
szé pen fel dí szít ve. Meg gyúj tot tuk a gyer -
tyá kat, né hány csil lag szó rót. Imád koz -
tunk, s azu tán ve het te kéz be min den ki a
ma ga aján dé kát. Nem em lék szem csil lo gó
já té kok ra. Ke vés édes ség, könyv, ru ha ne -
mû rej tõ zött a cso ma gok ban. Olyan dol -
gok, ame lyek szük sé ge sek vol tak. A fa
alatt áll tak az agyag ból ké szült bá rá nyok,
tes tü ket vat ta-gyap jú fed te.

Ez után ül tünk le a te rí tett asz tal hoz.
Szü le im tar tot ták a ré gi szo ká so kat. A hal
el fo gyasz tá sa elõtt szen telt di ót, al mát,

fok hagy mát, né hány szem szõ lõt et tünk.
Ét vágy ger jesz tõ nek egy kor tyocs ka
mézespálinkát is kap tunk. Az asz ta lon
há rom ágú gyer tya égett, egy tá nyér ban
Lu ca nap ján ve tett bú za dísz lett. A ha -
lász lét min dig tész tá val tá lal ta édes -
anyám, de ott volt az ál ta la sü tött nagy
fo nott ka lács is, me lyen a Nap, a Hold, a
pó lyás Kis jé zus tész tá ból meg for mált
alak ja is lát ha tó volt.

A va cso ra hos  szú ide ig tar tott. Bol do gok
vol tunk, minden nek örül tünk, s gon do lat -
ban ké szül tünk ar ra, mi lyen jót fo gunk
han cú roz ni a szal má ban. Buk fen cez tünk,
hem pe reg tünk, bir kóz tunk. Ilyen kor édes -
apánk is ve lünk ját szott. Ha en gem el ka -
pott, ak kor ala po san ki töm te szal má val a
ga tyá mat.

Így telt el az idõ. Ki tar tot tunk, nem fe -
küd tünk le, mert men tünk az éj fé li mi sé re.

Kovács T. Sándor

Ba ja és Waiblingen – 25 év
Pump Kár oly fo tó ki ál lí tá sa 

Pump Kár oly fo tog rá fus Waiblingen kö -
szön té se címû ki ál lí tá sa 2013. jú li us 13-án
nyílt meg a Bács kai Kul túr pa lo tá ban.
Pump Kár oly, aki egy szer re né met ál lam -
pol gár, de hû sé ges ma gyar is, és szü lõ vá -
ro sát mély sé ge sen sze re tõ, azt so ha sem fe -
le dõ ba jai hon pol gár, fel vé te lei ré vén Ba ja
vá rost, an nak éle tét, jól is mert könyv ben,
könyvil luszt rá ci ók ré vén is, sok ezer, vagy
úgy sej tem, in kább sok tíz ezer kép pel örö -
kí tet te meg. Tu da to san írom, hogy fo tog rá -

fus, bár tu dom, hogy Pump Kár oly Mün -
chen ben és Frank furt ban, il let ve a pá ri zsi
UNESCO Központ ál tal is el is mert mû -
vész. En nek el le né re, ami kor meg kér dez -
tem tõ le, hogy mû vész nek tart ja-e ma gát,
nagy alá zat tal azt vá la szol ta: mond juk in -
kább azt, én egy egy sze rû fo tog rá fus va -
gyok. Ez egy nagy sze rû mon dat, mert rit -
kán hall ha tó, és mert bel sõ biz ton ság ról,
bé ké rõl és be ér ke zett ség rõl, érett ség rõl is
szól. De en nél sok kal több rõl is: a fo tog rá -
fus ki fe je zés gö rög ere de tû szó ös  sze té tel:
foto-grafein, va gyis fényt-író. Ez alap ján
pe dig a szó ös  sze té tel va ló di ér tel mé ben
tar tom ma gam is Pump Ká rolyt el sõ ran gú
fo tog rá fus nak, fényt-író nak a szó leg mé -
lyebb leg iga zabb ér tel mé ben.

Mind an  nyi an egy olyan vi lág ban élünk,
amely nek egy re in kább és egy re na gyobb
szük sé ge van a szé pet-lá tók ra és „fényt-
írók ra”. Ha ta lom ra éhes és ön je lölt ha tal -
ma sok kal  te le van a vi lág – oly kor túl sá -
go san is. De há la Is ten nek, is mer he tünk
na gyon sok alá za tos, bölcs és okos em bert
is, akik bát ran és a szó jó ér tel mé ben ügye -
sen élik az éle tü ket. De hogy van-e ele gen -
dõ va ló ban „fényt-írónk”, akik el sõ sor ban
a sze rint a bi zo nyos re mény sze rint él nek,
hogy a szép, a meg tisz tí tó, a ka tar ti kus
igen is fel fe dez he tõ, meg ta lál ha tó és meg -
ta lá lan dó, az azért nem ugyan az a kér dés.
Hogy van-e elég pol gár tár sunk, akik a fel -
fe de zé se i ket to vább is tud ják ad ni a tár sa -

ik nak, az megint nem ugyan az, mint ügye -
sen, ügyes ked ve le él ni az éle tet. Úgy vé -
lem, gyak ran szen ved jük hi á nyát azok nak
(kü lö nö sen a gaz da sá gi, tár sa dal mi krí zi -
sek, le ma ra dá sok ide jén), akik nek sze me
és sza va is van a szép re, az iga zi fény re.
Hi á nyát szen ved jük az igaz fo tog rá fu sok -
nak. Egy sze rû en szük sé günk van „fényt-
írók ra”, fo tog rá fu sok ra. Olya nok ra, akik
nem csak az ún. ér tel met len sé ge ket, vagy
az élet árny ol da la it, a profánumot lát ják és
lát tat ják, ha nem ér zik és fel mu tat ják éle -
tünk ben az ün ne pi, a szent pil la na tok je -
len lét ét is. Azt, ami fel fris sít és örö met ad,
ami egy szer re el gon dol kod tat és ins pi rál.

Pump Károly és Schindler Mátyás
a még üres kiállítási tér csendjében

Képek a kiállításról
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A Bács kai Kul túr pa lo ta ki ál lí tó te re i ben
lát ha tó waiblingeni ké pe ket Pump Kár oly
a 2003-as év fo lya mán ké szí tet te. Nagy kí -
ván csi ság gal a szí vé ben – mél tó ez egy
iga zi fényt-író hoz – uta zott több ször is
Waiblingenbe, hogy – amint õ fo gal ma zott
– „fel fe dez zem az egy sze rit”. Pump Kár -
oly úgy vall ja, hogy ka me rá já val min dig a
rend kí vü lit ke re si és nem a szür kén hét -
köz na pit: „Az, amit má sok már lát tak, en -
gem nem ér de kel. Mert a fo tog rá fus
olyan,  mint egy va dász.  Az a dol gom, a
hi va tá som, hogy fel fe dez zem a vi lá got.
Hogy min dig újat ke res sek, lás sak, ta nul -
jak. Ez azon ban ro han va so ha sem le het sé -
ges, csak is na gyon las san.”

Pump Kár oly fo tog rá fi á i val, al ko tá sa i -
val me sél, ér vel, ér tel mez, ün ne pel Ba ja és
Waiblingen test vér vá ro si kap cso la tá nak

25. év for du ló ja al kal má ból. A pil la nat fel -
vé te lek íze lí tõi an nak a cso dá nak, amit
mind an  nyi an át él he tünk, ha e va rázs la tos
vá ros ban el me rü lünk és hagy juk, hogy ki -

tá rul koz zon elõt tünk. Waiblingen ma ga is
egy „örök” ki ál lí tás, mely mind an  nyi unk
szá má ra min den kor nyit va áll.

Schindler Má tyás

A kiállítás megnyitóján Pump Károly beszél. A képen a nagyszámú közönségbõl
csak kevesen látszanak

A Moholy AMI idei tehetséggondozó programjáról
Évek óta kí sé rem fi gye lem mel a Mo holy

AMI mun ka tár sa i nak (Jász be ré nyi Ma tild,
Da ni Jánosné, Da ni Bog lár ka, Far kas Zsu -
zsa, Hodovány Anett) szak mai te vé keny sé -
gét, az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mény ben fo lyó pél da ér té kû mun kát, mely a
Ba ja kör nyé kén élõ te het sé ges,  hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek, fi a ta lok szá má ra nyújt
le he tõ sé get a szá mos te rü le ten al kal maz ha -
tó mû velt, kre a tív, in no va tív lá tás- és gon -
dol ko dás mód el sa já tí tá sá ra. 

Az in téz mény szak em be rei, pe da gó gu -
sai a te het ség gon do zás te rü le tén el töl tött
sok éves sa ját ta pasz ta lat fel hasz ná lá sá -
val egy sa já tos, le nyû gö zõ, ered mé nyes
te het ség gon do zó kép zé si fo lya ma tot ala -
kí tot tak ki és mû köd tet nek im már ne gyed
év szá za da. Prog ram juk tu da tos for má lá sa
sa ját ta nul má nya ik, kép zé se ik ré vén az
alap- és kö zép fo kú kép zõ mû vé sze ti kép -
zé sen kí vül (pon to sab ban azt ki egé szít ve)
el sõ sor ban a kör nye zet kul tú ra te rü le tén, a
he lyi iden ti tást erõ sí tõ bács kai tárgy kul -

tú ra és az ab ból fa ka dó szel le mi kul tu rá -
lis örök ség ápo lá sá ra, meg õr zé sé re irá -
nyul. A kis cso por tok ban tör té nõ kép zés,
fej lesz tés, tá bo rok, mû hely fog lal ko zá sok
so rán egy szer re van je len a ha gyo mány
tisz te le té nek, ér tõ fel dol go zá sá nak, to -
vább örö kí té sé nek szán dé ka a kor társ vi -
lág el vá rá sa i nak, in no va tív, fel ta lá ló
szem lé le té nek tu da tos be épí té sé vel.

A 2013 nya rán pá lyá za ti for rás ból lét re -
ho zott prog ram a Kép zõ mû vé sze ti te het ség -
gon do zó prog ram kör nye zet kul tú ra szem -
lé let tel cí met vi sel te, mely egye di mû hely -
prog ram ke re té ben tá mo gat ta a Ba ja kör -
nyé kén élõ te het sé ges, hát rá nyos hely ze tû
fi a ta lo kat. A prog ram leg fon to sabb cél ja
volt, hogy a gye re kek meg ért sék: az is ko la -
pad ban kö te le zõ tu dás el sa já tí tá si fo lya mat
nem csak unal mas, meg ke rü len dõ te vé -
keny ség le het. A szer ve zõk szán dé ka volt,
hogy olyan tu dás el sa já tí tá si min tát, él -
mény pe da gó gi ai mód szert kí nál ja nak a fi a -
ta lok nak, olyan új ta nu lá si, is me ret szer zé si,
ta pasz ta la ti úton tör té nõ is me ret el sa já tí tá si
esz kö zö ket kí nál ja nak, me lyek nek kö szön -
he tõ en (köz gyûj te mé nyek elõ ké szí tett lá to -
ga tá sán, mú ze u mi órá kon ke resz tül) nyil -
ván va ló vá vá lik: más ként is le het, sõt,
ered mé nye sebb ta nul ni. A mú ze u mok, kép -
tá rak lá to ga tá sá val, „hasz ná la tá val” pár hu -
za mo san, az ott szer zett új él mé nyek kel, is -
me ret anyag gal, ins pi rá ci ók kal, az él mény -
pe da gó gi ai esz kö ze i vel a gye re kek kép zõ-
és ipar mû vé sze ti, nép mû vé sze ti, kéz mû -
ves ség irán ti ér dek lõ dé sé nek, a szer zett is -
me ret anyag for rás le he tõ sé gé nek a meg te -
rem té se volt a cél.

A ta nu lá si fo lya mat új sze rû mód sze re
él mény sze rû vé, sze ret he tõ vé te szi a tu dás -
szer zés köz he lye sen utált me cha niz mu sát.
S köz ben szin te ész re vét le nül gya rap szik a
részt ve võk szó kin cse, nyel vi gaz dag sá ga,
egy szer csak önál ló vé le mé nye lesz a kö -
rü löt te zaj ló élet ese mé nye i rõl, mû elem zõ
is me re te ket sze rez, me lyek ter mé sze te sen
ké sõbb nem pusz tán a mû vé szet te rü le tén
vál nak majd al kal maz ha tó vá.

A Mo holy AMI te het ség gon do zó prog -
ram ja 2013. jú ni us 22-én a Mú ze u mok Éj -
sza ká ján a Nagy Ist ván Kép tár te re i ben zá -
rult. A pro jekt ben részt ve võ fi a ta lok ál tal
el ké szí tett Do boz mû – mû do boz címû ins -
tal lá ció sok kí ván csi lá to ga tót von zott az
akác fák ár nyé ká ba.

Ko vács Zi taMúzeumi óra

Do boz mû – mû do boz



„A ki a kí gyó tól meg ijedt, az a gyík tól is
fél” vagy „Kit a kí gyó meg mar, a gyík tól is
fél” – tart ják Margalits Ede köny ve sze rint
a szó lás mon dás ok (Ma gyar köz mon dás ok
és köz mon dás sze rû szó lá sok. Bu da pest,
1896. 290. ol dal). Va ló szí nû leg a köz tu dat -
ban tör tént be ideg zõ dés és az ugyan ab ba a
ka te gó ri á ba so ro lás mi att ala kult így, mert
egyéb ként nincs tar ta ni va lónk a Ma gyar or -
szá gon elõ for du ló ös  sze sen hét faj ból ál ló, a
ter mé szet tu dós ok ál tal há rom csa lád ba so -
rolt [nyakörvesgyíkfélék (Lacertidae), va -
kon dok gyík fé lék (Scincidae) és lá bat lan -
gyík fé lék (Anguidae)] gyí kok tól. Az el sõ be
a für ge, a zöld, a fa li, a ho mo ki és az ele ven -
szü lõ, a má so dik ba a pan non, a har ma dik ba
a lá bat lan gyík tar to zik. Kö zü lük so ro za -
tunk mos ta ni ré szé ben a Bal kán-fél szi ge ten
nagy és ös  sze füg gõ te rü le te ken fel lel he tõ,
ha zánk ban ke vés sé is mert és ku ta tott ho -
mo ki gyí kot (Podarcis taurica) mu tat juk be.
A faj el ter je dé sé nek észak nyu ga ti ha tá ra a
Kár pát-me den cé ben hú zó dik, ná lunk szi -
get sze rû ál lo má nyai él nek a Du na-Ti sza kö -
zén (az it te ni po pu lá ció a leg né pe sebb), a
Hor to bá gyon és a Nyír ség ben. A gyík leg in -
kább a ho mo kos vagy lö szös-agya gos ta la -
jú nyílt ho mo ki gye pe ket ked ve li, Ba ja kör -
nye ze té ben ilyen (rö vid füvû és ho mok fol -
tok kal tar kí tott) he lye ken szá mít ha tunk leg -
gyak rab ban fel buk ka ná sá ra. Meg ta lál ha tó
Ro má nia dé li, va la mint Fe ke te-ten ger men -
ti, to váb bá Uk raj na egyes te rü le te in és a
Krím-fél szi ge ten is. Nyil ván utób bi val függ
ös  sze má sik el ne ve zé se: krí mi gyík
(Gozmány Lász ló: Eu ró pa ál lat vi lá ga –
hét nyel vû név szó tár. Bu da pest, 1979. I. kö -
tet, 550. ol dal).

A leg fel jebb 15-18 cen ti mé te res tel jes
hos  szú sá got el érõ ho mo ki gyík test al ka ta
kar csú, far ka fo ko za to san el vé ko nyo dó és
a test hez vi szo nyít va arány lag rö vid. Fe je
kes keny, hom lo ka la pos. A vé kony és vi -
szony lag hos  szú lá bak gyors moz gást tesz -
nek le he tõ vé: meg za var va pil la na tok alatt
ké pes el tûn ni a ma ga ás ta vagy a ta lált
föld alat ti já ra tok ban-lyu kak ban. Ná la
ilyen kor a se bes ség szá mít el sõ sor ban,
nem a ma nõ ve re zést le he tõ vé te võ hos  szú
fa rok. Ez le het az egyik oka an nak, hogy a
nyak ör ves gyí kok kö zött a ho mo ki nál a
test mé ret hez vi szo nyít va a farokhossz a
leg ki seb bek kö zött van. A gyík hát ol da la
sár gás bar na vagy bar nás szür ke alap szí nû,
kö zé pen a nyak tól a fa rok tö vé ig hú zó dó
ös  sze füg gõ, a faj ra jel lem zõ fû zöld csík -
kal-sáv val, amely nek mind két ol da lán sö -
té tebb bar nás-fe ke tés, nem ös  sze füg gõ fol -
tok lát ha tók. Kö zöt tük vi lá gos- vagy zöl -
des sár ga, il let ve pisz kos fe hér vo nal fi gyel -
he tõ meg. A hasoldal szí nei a sár gás fe hér
kü lön bö zõ ár nya la tai (nász idõ szak ban a
hí me ké a gal lér tól a fa rok tö vé ig na rancs -
sár ga, emel lett tor ka élénkkék). A fi a ta lok
szí nei a ki fej lett pél dá nyok nál tom páb bak.

A ho mo ki gyí kok az idõ já rás tól füg gõ -
en, de ál ta lá ban áp ri lis kö ze pén me rész -
ked nek ki a té li rej tek hely ük rõl, majd a ha -
ma ro san kez dõ dõ nász idõ szak le zá rá sa -
ként pár za nak. A nõs té nyek jú ni us el sõ fe -
lé ben rak ják le 3-6 szá mú és pu ha hé jú to -
já sa i kat, ame lyek bõl au gusz tus vé gé tõl
szep tem ber kö ze pé ig jön nek elõ a kez det -
tõl fog va önál ló és gyors moz gá sú kis gyí -
kok. A faj a szá raz sá got jól tû ri, a me le get
ki fe je zet ten ked ve li: el sõ sor ban na pos idõ -

ben mo zog és táp lá lé kát a gyep szin ten
zsák má nyol ja. Leg in kább az egye nes szár -
nyú a kat (tücs kök, szöcs kék, sás kák), a kü -
lön bö zõ ap róbb lágy tes tû ro va ro kat és pó -
ko kat fo gyaszt ja. Egyút tal meg kell je -
gyez ni, a táp lá lék lánc ré sze ként éle te fo -
lya ma tos ve szély ben van: leg na gyobb el -
len sé gei az élõ he lyén elõ for du ló ma da rak.
A faj pél dá nyai ok tó ber vé gé ig, kü lö nö sen
ked ve zõ hõ mér sék le ti vi szo nyok kö zött
no vem ber ele jé ig ak tí vak. Té li álom ra a
hi deg idõ já rás be kö szö né se és tar tós sá vá -
lá sa után vo nul nak.

A ho mo ki gyík ál lo má nya i nak vé del me
ér de ké ben fon tos élõ he lye i nek meg óvá sa-
meg tar tá sa. A szá raz ho mo ki gye pe ken a le -
gel te tés el ma ra dá sa vagy meg szû né se mi att
a ter mé sze tes szuk ces  szi ós fo lya ma tok
ered mé nye kép pen a cser jék egy re na gyobb
ré sze ket fog lal nak el, ami szû kí ti, és be avat -
ko zás hi á nyá ban meg szûn te ti a hül lõ bi ro -
dal mát. Ha son ló kö vet kez mén  nyel jár az
ilyen te rü le tek fõ leg akác cal és fe nyõ vel
tör té nõ beer dõ sí té se is. Ezért élõ he lye it az
elõ zõ ek ben le ír tak fi gye lem be vé te lé vel
kell ke zel ni, fenn tar ta ni. A ho mo ki gyík a
vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012. szá mú
ren de le te sze rint 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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