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Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született ez este 
A jászol almán, kis hajléktalan, 
Szelíd barmok közt, kedves bambinó, 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény 
S az istállóban várt födél reájuk. 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 
Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden várak s kastélyok fölött. 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 
A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Dr. Kincses Ferenc: Szegények köszöntése (2001)

Juhász Gyula: Betlehemes ének

Ó, emberek, gondoljatok ma rá! 
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10 éves a RÁBL Szín pad és Ze nei Kö zös ség
Él mény szín ház 
a Szent Lász ló ÁMK-ban
Egy köz ok ta tá si in téz mény ben az ok ta -

tá si-ne ve lé si te vé keny ség nem kez dõd het,
és nem zá rul hat az zal a mun ká val, ami a
tan te rem fa lai kö zött fo lyik, mert a ta ní tá -
si óra nem te remt ele gen dõ le he tõ sé get a
já ték ra. Pe dig a já ték él te tõ je min den ki -
nek, aki az is ko lá ban töl ti nap ja it: ta nu ló -
nak és pe da gó gus nak egy aránt. Ezért van
kü lö nö sen nagy je len tõ sé ge min den olyan
te vé keny ség nek, amely az ok ta tá son kí vül
já ték le he tõ sé get te remt a ta nu lók szá má ra:
sport fog lal ko zás nak, tan tár gyi és nem tan -
tár gyi szak kö rök nek, di ák kö rök nek, mû -
vé sze tek hez és tu do má nyok hoz kap cso ló -
dó te vé keny sé gek nek. 

A Rábl Szín pad sze re pe az em lí tett
szem pont ból meg ha tá ro zó. Az el múlt tíz
esz ten dõ so rán éven te egy re gya ra po dó
szá mú elõ adá sa i val ugyan is nem csak a
desz ká kon „ala kos ko dó di ák szí né szek”
szá má ra nyúj tott já ték le he tõ sé get, ha nem
né zõk so ka sá gát ne vel te al ko tó, szín ház ér -
tõ be fo ga dó vá.  

A Rábl Szín pad já té ka az ér ték köz ve tí tés
fon tos fó ru ma. Elõ adá sa ik so rán meg for -
mált ka rak te rek, be mu ta tott hely ze tek rend -
sze re sen ál lás fog la lás ra kész tet ték a né zõ -
ket. Elõ adá sa ik a kö zös sé gek ér ték rend jét
for má ló köz be széd tár gyá vá vál tak. 

A szín pa di kö zös ség mun ká ja él mény -
for rás. Az al ko tás és el mé lyült gon dol ko -
dás él mé nyét nyújt ja min den ki nek, aki
egy-egy elõ adás meg te rem té sén mun kál -
ko dik, il let ve, aki az elõ adás be fo ga dá sá ra
nyi tot tan ül a né zõ té ren. 

To váb bi jó já té kot és gaz dag él mé nye ket
kí vá nok a Rábl Szín pad va la men  nyi tag já -
nak és né zõ jé nek.

Ke resz tes Jó zsef, a Szent Lász ló ÁMK
igaz ga tó ja 

Ér ték õr zõk-ér ték te rem tõk
A 21. szá za di em ber tra gé di á ja, hogy el -

vesz tek a mér ték adó ér té kek, ez zel em ber -
vol tunk ha nyat lá sát él jük meg. Ilyen ér ték -
vál sá gos idõ ben fon tos, hogy le gye nek az
Ószö vet ség pró fé tá i hoz ha son ló em be rek,
kö zös sé gek, akik fel hív ják a fi gyel mün ket,
hogy rossz irány ba ha la dunk, és fel mu tas -
sa nak va la mit, ami ki ve zet a lel ki vál ság ból.

A Rábl Szín pad, az el múlt 10 év ben
ilyen mis  szi ót vég zett. Ér té ket õr zött, ér té -
ket te rem tett.

Már a név vá lasz tás nál sem divatot követ-
tek. A ba jai szü le té sû és hely ben ki emel ke -
dõt al ko tó Rábl Bé la ne vét vet ték fel. Elõ -

adá sa ik ban meg idéz ték a ma gyar tör té ne -
lem fon tos pil la na ta it, bi zony sá got tet tek
ha za sze re tet ük rõl.

A szín há zi elõ adá sok mel lett a tár su lat
re per to ár já nak fon tos ré sze a vers. Együtt
vall ják Kányádi Sán dor ral, hogy „a vers
az, amit mon da ni kell”. Ma gyar köl tõk
ver se it vá laszt ják, és min den vál lal ko zá -
suk kal igye kez nek a ke resz tény ér té kek
mel lett hi tet ten ni. A ver ses-dra ma ti kus
est je i ken a né zõk el mé lyül het tek olyan, az
em be ri élet lé nye gét érin tõ kér dé sek ben,
mint a bûn bá nat, meg bo csá tás, ke reszt út, a
ha lál vagy a gyász.

A ma gyar ze ne kul tú ra fon tos ele mei is
meg je len tek kon cert je i ken: nép ze nei fel -
dol go zá sok, klezmer ze ne, a Kor mo rán, a
Misztrál, a Ka lá ka, és a Ghymes együt tes
da lai, ame lyek nagy ré szét jó té kony sá gi
cél lal mu tat tak be. A tár su lat ve ze tõ je,
Dely Gé za be bi zo nyí tot ta, hogy ér tõ em -
ber ke zé ben a kön  nyed szó ra ko zás is a ma -
gyar kul tú ra szer ves ré szé vé vál hat (tánc -
dal fesz ti vál-da lok; a 20-as, 30-as évek
film slá ge rei).

A szín pa di be mu ta tó kon gyak ran meg je -
lent a tánc, moz gás já ték, a hip-hoptól a tan -
gón, nép tán con át Vi val di ig. A ko re og rá fu si
mun kát két ba jai szü le té sû szak em ber se gí -
tet te: Weidinger Yvette és Var ga At ti la, a bu -
da pes ti ExperiDance együt tes tán co sa.

A tár su lat cre dó ja sze rint cél juk el sõ sor -
ban a kö zös ség te rem tés, a sze mé lyi ség fej -
lesz tés. A „hi á ba fü rösz töd ön ma gad ban,
csak más ban mos ha tod meg ar co dat” Jó -
zsef Attila-i gon do lat ná luk va ló ság gá vált. 

A Rábl Szín pad a vá ros egyet len tár su la -
ta, amely is ko lai ke re tek kö zött mû kö dik.
Nem mind egy, hogy a fel nö vek võ if jú sá -
got mi lyen ha tá sok érik. Az a di ák, aki a
tár su lat tag já vá vá lik, olyan ér té kek men -
tén nõ föl, ami fo gó dzót je -
lent szá má ra az élet ben.

A vá ro si ün nep sé gek hez
hoz zá ad ták mû so ra ik kal azt
a pluszt, amely bõl erõt, tar -
tást le het me rí te ni. Ilyen
em lé ke ze tes mû so rok vol -
tak pl.: már ci us 15-én, ok -
tó ber 23-án, A Ma gyar Kul -
tú ra Nap ján Cseh Ta más
szü le tés na pi kon cert je, a
Ma gyar Köl té szet Nap ján a
Ma gyar Me se hõ sök cí mû
ver ses kon cert.

Ba ja Vá ros Ön kor mány -
za ta 2012-ben a vá ros és
tér sé ge kul tu rá lis éle té ben

hos  szú idõn át be töl tött ki emel ke dõ és
meg ha tá ro zó sze re pe el is me ré se ként Baja
Város  Kultúrájáért ki tün te tõ dí jat ado má -
nyo zott a tár su lat nak.

Az el kö vet ke zen dõ idõk ben a tár su lat
ér ték õr zõ-ér ték te rem tõ mun ká ját kí sér je
Is ten ál dá sa és a kö zön ség sze re te te!

Dr. Munczig Dénesné kul tu rá lis
re fe rens, Pol gár mes te ri Ka bi net

Ki emel ke dõ alá zat tal a szín há zi mû faj
he lyi el mé lyí té sé ért

Ba ja kul tu rá lis éle té ben már majd nem
négy éve ak tí van dol go zom, ugyan ak kor
elõ adó ként kö zel 20 éve ve szek részt a vá -
ros prog ram ja i ban.

A Ba ja Mar ke ting Kft. mû vé sze ti ve ze -
tõ je ként õszin te tisz te let tel mon dom, ba rá -
ti kap cso lat ba ke rül het tem a vá ros ban dol -
go zó szí ni tár su la tok ve ze tõ i vel és tag ja i -

Kuriózumnak számító egész estés verses-dramatikus
műsorok



Bajai Honpolgár 32013. december

val. Nagy öröm szá mom ra, hogy Ba ján
több ama tõr mû vé sze ti szín ját szó tár su lat
is mû kö dik, és meg fér egy más mel lett.
Mun kás sá guk nem a ri va li zá lás ról szól,
ha nem az õszin te mû vé szi mun ká ról,
mely nek egyet len fi zet sé ge szá muk ra a
kö zön ség tap sa.

Ezen tár su la tok kö zül az ép pen 10 éves
ju bi le u mát ün nep lõ Rábl Szín pad – Dely
Gé za mû vé sze ti ve ze té sé vel – az egyik
leg pro duk tí vabb tár su lat. Ki emel ke dõ alá -
zat tal ta lál ják meg he lyü ket a vá ros kul tu -
rá lis éle té ben, és va la men  nyi elõ adá suk
ap ró lé kos szak mai hát tér mun ká val ke rül a
kö zön ség elé.

Szá mom ra mé lyen be csü len dõ az a tö -
rek vé sük – me lyet a kö zön ség sze re te te
vis  sza iga zol –, hogy min den év ben szín re
visz nek olyan da ra bot is, amely nem a leg -
szé le sebb kö zön sé get cé loz za, ha nem föl -
vál lal tan, a szín há zi mû faj ban job ban el -
me rül ni vá gyó, ugyan ak kor szû kebb ré te -
ge ket szó lít ja meg.

Ter mé sze te sen a Ba ja Mar ke ting Kft.-
vel együtt mû kö dés ben részt vesz nek a
szín há zi bér le tes elõ adá sok ban is, ahol
pél dá ul a gyer mekelõ adá so kon egy nap
há rom szor is meg töl tik a kö zel 500 fé rõ he -
lyes Ba jai Szín ház ter met.

Pél da mu ta tó an vesz nek részt mû vé sze ik
a vá ro si ese mé nyek mû so ra i ban, mind a
kul túr pa lo tá ban, mind egyéb hely szí ne in -
ken. Több al ka lom mal is si ker rel vit tek
szín re elõ adá so kat más ba jai tár su la tok kal
kar ölt ve, mely újabb bi zo nyí té ka a mû vé -
szi alá zat nak és a kul tú ra oda adó szol gá la -
tá nak.

Mun kás sá guk el is me rés re mél tó, gyö -
nyö rû en egé szí tik ki a vá ro si kul tu rá lis élet
tor tá já nak egé szét, és csak re mél he tem,
hogy mun ká juk ban ki tar ta nak még leg -
alább tíz szer tíz évig.

Szécsi Má té mû vé sze ti ve ze tõ,
Ba ja Mar ke ting Kft.

Fon tos ha gyo mányt
ment át a Rábl Szín pad
Nagy öröm szá mom ra,

hogy Dely Gézáék Szent
Lász lós szín ját szói nagy -
apám, Rábl Bé la ne vét vet -
ték fel. Az öt let adó Dr. Já -
vor Bé la ügy véd volt, nagy -
apám ke reszt fia, és ma gam
is meg le põd tem, hogy
Gézáék el fo gad ták ezt a fel -
ve tést, hi szen õk ad dig mit
sem tud hat tak a ba jai ama -
tõr szín ját szás egy ko ri meg -
ha tá ro zó alak já ról. Saj nos
köz vet len ta pasz ta la ta im,
él mé nye im ne kem sin cse -

nek, mert bár en gem a nagy szü le im ne vel -
tek, mi re én fel cse pe red tem, ad dig ra õk
már túl vol tak az iga zán ak tív, rend sze res
fel lé pé se ket je len tõ kor sza ku kon. Ar ra
azon ban jól em lék szem, hogy az ut cán jár -
va min dig ren ge te gen kö szön töt ték õket,
mind un ta lan fel em lít ve az egy ko ri si ke res
sze rep lé se i ket – a je lek sze rint te hát va ló -
ban rend kí vü li nép sze rû ség nek ör vend tek.
Nagy aján dék, hogy a nyolc va nas évek kö -
ze pén nem csak lát hat tam, de kí sér het tem
is nagy apá mat a szín pa don, aki év ti ze de -
ken át a fe le sé gé vel, Szar vas Ilo ná val sze -
re pelt a kü lön bö zõ nép szín mû vek ben,
ope ret tek ben, bo hó za tok ban, ka ba ré je le -
ne tek ben. A kö ré jük szer ve zõ dõ tár su lat fõ
pro fil ja min dig is a szó ra koz ta tás volt, bár
oly kor Shakes peare, Moliére, vagy épp
Dar vas Jó zsef faj sú lyo sabb da rab jai is he -
lyet kap tak a re per to ár ban. 

A Rábl Szín pad elõ adá sai va ló já ban ke -
vés sé ro ko nít ha tók a név adó egy ko ri ren -
de zé se i vel, si ker da rab ja i val, hi szen, amint
fen tebb ír tam, azok el sõ sor ban a kön  nyû
mû fajt kép vi sel ték, míg Dely Gé za több -
nyi re el gon dol kod ta tó, gyak ran sú lyos kér -
dé se ket fe sze ge tõ mû ve ket ál lít szín pad ra.
Rá adá sul Gé za ke re si az egye di, kü lön le -
ges té má kat, fel dol go zá so -
kat a gyak ran ját szott, jól is -
mert pro duk ci ók kal szem -
ben. De a kö zös mun ka örö -
me, a pró bák ter mé keny fo -
lya ma tá ban for má ló dó elõ -
adá sok, a fel ké szü lés kín jai
és iz gal mai, a dísz le tek, jel -
me zek ki ta lá lá sa, meg al ko -
tá sa, a kü lön fé le ját szó he -
lyek adott sá ga i hoz va ló al -
kal maz ko dás ugyan úgy jel -
lem zõi a mos ta ni tár su lat -
nak, mint vol tak az egy ko ri -
nak. És per sze kö zös a szó
leg tisz te let re mél tóbb ér tel -

mé ben vett ama tő riz mus is a rég múlt és a
ma kö zött – ci vil fog lal ko zá sú, ha tet szik,
hét köz na pi em be rek lép nek szín pad ra,
akik na gyon sze re tik, hogy ad hat nak va la -
mit a kö zön ség nek. Egy igen fon tos ha -
gyo mány men tõ dik át te hát a most ju bi lá -
ló tár su lat mun ká já val, akik nek kü lön kö -
szö nöm, hogy jóvoltukból Rábl Bé la ne ve
és em lé ke is to vább él het. 

Pethõ At ti la ze ne ta nár,
Rábl Bé la uno ká ja

A di ák szín ját szás ér té ke i rõl
Az ér té ket kép vi se lõ di ák szín ját szás

egyik cél ja is ko lai-tár sa dal mi ün nep sé ge -
ken biz to sí ta ni a bel sõ meg élé sé hez szük -
sé ges ér zel mi ala pot, hogy az több le hes -
sen, mint szó no ki be széd.

Az ér té kes di ák szín ját szás kö vet het év -
szá za dos tra dí ci ó kat, de ke res het a szín ját -
szó cso port új uta kat, kö zös mun ká val sa -
ját da ra bot al kot hat, el mos hat mû fa ji ha tá -
ro kat, új ra ér tel mez het kon ven ci o ná lis
meg ol dá so kat.

A gyer mek- és di ák szín ját szás nak a
sze mé lyi ség fej lesz té sét kell szol gál nia.
A di á kok itt meg ta nul hat ják, ho gyan lé te -
sít se nek em be ri kap cso la to kat, ho gyan
ér vé nye sül je nek, erõ sít sék ön bi zal mu kat,
csök kent sék lám pa lá zu kat, ho gyan dol -
goz za nak kö zös ség ben. Az együt tes mun -
kál ko dás kü lö nös lel ki egy sé get hoz lét re,
amely nek leg fõbb is mér ve az el fo ga dás, a
szim pá tia, még az egé szen kü lön bö zõ
egyé ni sé gû di á kok ese té ben is. Min den
tisz te let azok nak a cso port ve ze tõk nek,
akik ezt a bel sõ fej lõ dést he lye sen gon -
doz zák. A szín ját szó cso por to kat a ját -
szók egy más iránt ér zett sze re te te, az örö -
möt adó rend sze res ta lál ko zá sok igé nye
tart ja egy ben, a kö zön ség elõt ti be mu ta tó
nem cél, ha nem le he tõ ség, kö vet kez -
mény. Ha zai pá lyán nagy esél  lyel lesz
egy szín pa di be mu ta tó si ke res. Büsz ke és
bol dog mind a ját szó, mind a né zõ. Ami -

Kizárólag élő zenével, playback nélkül,
és magyar dalokkal szólnak a koncertek

Saját adaptációk 
és soha be nem mutatott művek a színpadon
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kor le gör dül a füg göny, a né zõ tér rõl fel -
hang zik a taps, a füg gö nyön túliaknak a
„meg csi nál tuk” ad euforisztikus ér zést.
Akik együtt dol goz tak a da ra bon, jo go san
ér zik, hogy min den tö ké le tes lett, hi szen
ren ge te get küz döt tek. 

Di ák pro duk ci ó val szem ben a be fo ga -
dói ol dal nem tá maszt hat olyan el vá rá so -
kat, mint amit a hi va tá sos szín pad tól vár el
jog gal. A hi va tá sos szí nész érett fel nõtt, ta -
nult esz köz tár ral ren del ke zik, a di ák szí -
nész ad di gi élet-él mé nye i nek anya gá ból
me rít. Az ér té kes di ák szín ját szás nak nem
fel ada ta né zõi igé nyek ki szol gá lá sa, és
nem kell az el vá rá sok nak meg fe lel ve
nagyszínházat csi nál nia. Ha a ren de zõ en -
ge di, hogy a ta nult esz köz tár ral nem ren -
del ke zõ di á kok fel nõtt szí né szi já té kot utá -
noz za nak, a já ték har sány lesz, kli sék ben
me rül ki. To váb bi tor zu lá sok hoz ve zet het a
fa vo ri zá lás, a sztárolás is. A fe le lõs ség a
mû vé szet pe da gó gus ke zé ben van. 

A Rábl Szín pad ér de me, hogy igyek szik
di ák szín pad ma rad ni. Ki pró bál ták ma gu -
kat a 70-es évek ben ál ta lá nos ora tó ri um tí -
pu sú elõ adá sok ban, lát vá nyos-dísz le tes
nagy szín há zas vál lal ko zá sok ban, film -
adap tá ci ók ban, fi lo zo fi kus gon do la to kat
éb resz tõ ka ma ra da rab ok ban.

Tisz te let a cso port ve ze tõ jé nek, hogy
szol gál ja a cso por tot, ön ma ga sze re pét alá -
ren de li a di ák szín ját szók ér vény sü lé sé nek,
ké pes sé ge i nek.  

Még na gyon sok négy éven kén ti meg -
úju lást, örö möt és si kert kí vá nok ne kik.

Pencz And rea drá ma pe da gó gus,
a Danubia AMI igaz ga tó he lyet te se

Sze rin tem!
A Rábl Szín pad és Ze nei Kö zös ség

mun ká já ból ki kell emel ni né hány rá juk
jel lem zõ sa rok pon tot. El sõ sor ban az új ra
va ló igényt, mely má so lás ra haj la mos vi lá -
gunk ban igen tisz te let re mél tó. Nem adap -
tál nak da ra bo kat csak úgy, csak azért, mert
di va tos. Nem ke re sik az ol csó nép sze rû sé -
get. Kü lön öröm, hogy jó ér zék kel vál to -
gat ják a be mu ta tott da ra bok mû fa ját. 

Dely Gé za fi a tal ko ra el le né re érett és le -
tisz tult at ti tûd del ren del ke zik, sal lang men -
te sen dol go zik. Õ már tud ja azt a tör vényt,
hogy nem a szín pad van ér tünk, ha nem mi
va gyunk a szín pad ért. Mász kál ha tunk le s
fel akár mi lyen szí nû to rony ban, ha el ra -
gad ta tá sunk sa ját ma gunk ra irá nyul, ak kor
a ri pacs ság me ze jé re lé pünk s szín pad le -
húz, mint az in go vány. 

Gé za tud ja azt is, ha a szín pa don va la mi
nem tisz ta, nem igaz, azt a ref lek to rok fé nye
fel na gyít ja. A ren de zõ szel le mi vi lá ga ha tá -
roz za meg a vi szony rend sze re ket az al ko tás

kü lön bö zõ sza ka sza i ban, de
ugyan úgy a sze rep lõk egy -
más sal, a da rab bal s a já ték -
kal va ló kap cso la tát is. Gé za
ezt a bo nyo lult szö ve tet ösz -
tö nö sen jól szö vi s ez azért
fon tos, mert ta lán ez le het a
leg na gyobb buk ta tó ja en nek
a mes ter ség nek. 

A szín pa di em be rek nek
örök vá gya, hogy ott le gye -
nek a vi lá got je len tõ desz -
ká kon, ám ugyan ez az örök
ve szé lye is. A leg fon to sabb
a he lyes ará nyok meg ta lá lá sa. Gé za tud ja,
hol a he lye, mert ha ta nít vá nya i val együtt
ke rül pó di um ra, nem he lye zi ma gát ref lek -
tor fény be és így nem tö ri el a szín pa di pro -
duk ci ót. Hi szen mind nyá jan tud juk, hogy
a mu zsi kus nak dal ból van a lel ke s a dal
az, ami iga zán fon tos…

Az a cél, hogy a né zõ át él je a va rázs la -
tot, s ami kor ki megy a te át rum ból, a lel -
ke szár nyal jon. Azt azon ban, hogy a va -
rázs lat meg tör tént-e, hogy a ka tar zis lét -
re jött-e, a né zõ dön ti el és nem a ren de -
zõ! Sze rin tem!

A Rábl Szín pad is íz lést for mál, aho -
gyan a töb bi ba jai és kör nyék be li szín ját -
szó cso port. Te hát fe le lõs sé gük nem cse -
kély, hi szen elõ adá sa ik kal ál lást fog lal -
nak va la mi mel lett, vagy el len, ér té ket te -
rem te nek és ha tás sal van nak a né zõk re.
Mi vel sok fé lék va gyunk, há la is ten nek,
sok fé le íz lés lé te zik. Jo gunk ban áll el dön -
te ni, me lyik az ér ték ren dünk s a szánk íze
sze rint va ló.

Egy kul tu rá lis te vé keny ség gel fog lal ko -
zó cso port ér té ké nek fok mé rõ je nem az,
hogy men  nyi en lát ták a da ra bot, ha nem az,
hogy ami kor szín pad ra ke rül nek, ott mi -
lyen igé nyes ség gel lé tez nek. Sze rin tem! 

Szív bõl gra tu lá lok a tízéves Rábl Szín -
pad nak, és kí vá nom, hogy még leg alább
en  nyi szín vo na las elõ adás sal aján dé koz -
za tok meg ben nün ket, né zõ ket, s hogy
mun ká tok min dig a ti hi te tek sze rint va ló
le gyen.

Mihálovics Fe renc tánc pe da gó gus,
ta nár

Al ko tunk és ala ku lunk
Az al ko tás min dig ön ki fe je zés. Egy

graffiti sze rint „ne kom po nálj sem mit,
amíg a meg nem kom po ná lást ki fe je zet ten
nyûg nek nem ér zed”. Azt sza bad meg al -
kot ni, ami be lül rõl jön, ami bel sõ vágy ból
in dul el, amit fel tu dok vál lal ni, mint al ko -
tó vagy elõ adó. Nem mond ha tom, hogy
ezt csak azért csi nál tam, mert… Ha ki áll -
tam va la mi vel, ak kor az már én va gyok.

Ahol, és akik kel ki áll tam, az is én va gyok.
Sem mi és sen ki, sem az idõ, sem a fe le dés
nem mos hat ja le ró lam. Pont úgy, ahogy az
is ró lam be szél, mit né zek meg, mi mel lett
fog la lok ál lást, mit írok alá, mi hez adom a
ne vem, és még az is, amit nem te szek meg,
nem mon dok el, nem ho zok lét re. Ha
eszem be jut nak ezek a gon do la tok, ami ket
ki vé tel nél kül szá mom ra pél da ér té kû em -
be rek tõl ta nul tam, meg ije dek. Meg ije dek,
mert en nek fé nyé ben él ni ki hí vás, az élet
és em ber sé günk nagy is ko lá ja.

A Rábl Szín pad foly ton ta nít en gem er re a
ki ál lás ra. Mert örö kös ál lás fog la lás ra kész tet
a da rab vá lasz tás, a sze rep lõk ki vá lasz tá sa, a
cso port élet ben tar tá sa és lel ki fej lõ dé sünk, a
né zõ meg szó lí tá sa, a mód sze rek, ami vel cél -
ja in kat el ér jük. Köz ben a leg na gyobb ki hí -
vás ön ma gunk nak ma rad ni.

Ha meg kel le ne fo gal maz ni, hogy mit
csi ná lunk és mi ért, ak kor azt mon da nám,
azt sze ret nénk meg mu tat ni, ami nem len ne
lát ha tó, ha mi nem va ló sí ta nánk meg. Csak
a ját szók és az én egyé ni vi lá gom ból épül -
het va la mi új, amik mi va gyunk. 

Sok szor kap juk meg kri ti ka ként, hogy a
mai vi lág ban an  nyi ször nyû ség van, hogy
in kább va la mi kön  nyed, bá jos dol got mu -
tas sunk be. Ám a té vé és a ra jon gott szín -
há zak szó ra koz tat nak épp ele get. Mi egye -
di hang vé telt, ku ri ó zum nak szá mí tó vi dám
me sé ket, prob lé ma fel ve té se ket, va lós ér -
zel mi uta zá so kat igyek szünk meg mu tat ni.
Nem a né zõk nek vá lasz tok da ra bot, ha nem
a ben ne sze rep lõ di á kok nak, még ak kor is,
ha az ke ve sebb lá to ga tót vonz majd. A di -
ák szín ját szás ban a di ák az ér ték, nem az
elõ adás, és saj nos, ami ma nagy si ker, az
rit kán ér té kes.

Csak ma gya rul éne ke lünk, ma gyar da lo -
kat, ma gyar ver se ket dol go zunk fel és csak
sa ját adap tá ci ó kat adunk elõ. Ez ta lán nem
min den ki szá má ra szó ra koz ta tó, de úgy ta -
pasz tal juk, hogy so kak szá má ra vi szont
fel eme lõ.  A kul tú ra és azon be lül a di ák -
szín ját szás kü lö nö sen a lel ki, szel le mi fej -
lõ dés rõl, a jel lem for má lás ról, egyé ni lá tás -

Baján szinte kizárólag
a Rábl Színpad mutat be kamaradarabokat
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mód ról szól. Nem a si kert és a tap sot kell
meg kap ni uk a já ték tól, ha nem a be fe lé és
ki fe lé va ló egyé ni lá tás mó dot, ön meg ha tá -
ro zást, ön is me re tet.

Ná lunk nin cse nek szí né szek, csak ját -
szók, nin cse nek mû vé szek, csak elõ adók,
nem va gyunk szín ház csak egy di ák szín -
pad, és én sem va gyok ren de zõ, csak ren -

de zek. Az ös  szes fel lé põ gye rek dol go zik
ve lem együtt. Szö ge lünk, cso mó zunk, ra -
gasz tunk, ci pe ke dünk, iz za dunk, meg se be -
sü lünk, a fõ sze rep lõ fel mos sa a szín pa dot,
mert aki fõ sze re pet kap, nem ki vált sá got,
ha nem fel ada tot kap. Így tu dom, mi érik,
zaj lik be lül, lá tom, mit kap nak et tõl a gye -
re kek. A sztár ság nál va la mi sok kal ér té ke -

seb bet és mé lyeb bet: ba rát sá got, köl csö -
nös el is me rést.

Sok di ák „cél ba ér” az évek so rán. Túl -
jut ön ma gán, meg ér ke zik egy kö vet ke zõ
lép csõ höz. Nem biz tos, hogy a szín ját szás -
ban, ha nem a sze mé lyi ség fej lõ dés ben. De
az a si ker ugyan az a si ker.

Dely Gé za, a Rábl Szín pad ve ze tõ je

100 éve született Antal Gábor
bajaszentistváni kántortanító, testnevelő tanár

1913 ok tó ber 17-én szü le tett az or mán -
sá gi Felsõszentmártonban mély sze gény -
ség ben élõ napszámos-summás-földmûves
csa lád ban. A mun ka be csü le tét rend kí vül
so kat dol go zó szü le i nél ta pasz tal ta meg az
em be ri, szel le mi fel emel ke dés egyet len le -
he tõ sé ge ként. Ké sõb bi apó sa, Bolkovics
Ist ván kán tor ta ní tó mentorálásával oly
mó don tu dott ki emel ked ni kör nye ze té bõl,
hogy a pol gá ri is ko la el vég zé se után a Pé -
csi Püs pö ki Ta ní tó kép zõ ben 1935-ben ta -
ní tói ok le ve let szer zett, ma gyar és hor vát
nyel ven kán to ri vizs gát tett.

Egyéves tény le ges ka to nai szol gá la ta
után Lakócsán he lyet te sí tõ ta ní tó ként
kezd te pá lyá ját. 1936 no vem be ré tõl Ma -
gyar sar ló son, sokac-német nyel vû köz ség -
ben, vá lasz tott ta ní tó ként foly ta tó dott sok -
ol da lú, na gyon tar tal mas, ese ten ként ne he -
zen to va ha la dó, nem tra gé dia men tes, és
még is szép ívû, gaz da gon ter mõ, sok-sok
öröm mel, si ker rel te li nép ta ní tói éle te.

1940-ben há rom je lölt kö zül nagy sza va -
zattöbb ség gel, vá lasz tot ták meg Bajaszen-
tistvánon a ma gyar és hor vát-bu nye vác
nyel ven leg jobb kán to ri tel je sít ménye alap -
ján ka to li kus kán tor ta ní tó nak. Az em be rek
ro kon szenv vel fo gad ták, s õ nagy lel ke se -
dés sel vé gez te mun ká ját. Le ven te ok ta tó
lett, lab da rú gó csa pa tot szer ve zett. 1940
õszé re már egy sé ges, erõs együt te se lett
Szentistvánnak. Tél re ve ze té sé vel ének ka -
ruk, szín ját szó cso port juk is mû kö dött.
1941 ta va szán tor na ün ne pély re ké szí tet te
fel di ák ja it, s mind eköz ben fo lya ma to san
vé gez te ta ní tói, kán to ri fel ada ta it. Együtt élt
meg vá lasz tó nép ének „szü le tés tõl-ha lá lig
be kö vet ke zõ” örö me i vel, szo mo rú sá ga i val.
1941 de cem be ré ben a Ba jai Mun kás Test -
edzõ Egye sü let lab da rú gó szak osz tá lya ve -
ze tõ jé nek vá lasz tot ták. Itt, vi lág há bo rús ka -
to nai szol gá lat tel je sí tés mi atti meg sza kí tá -
sok kal, 1945-ig te vé keny ke dett.

Több ször be hív ták ka to nai szol gá lat ra.
Dél vi dék, Er dély után 1943-ban az orosz
front ra ke rült, s on nan em be ri ma ga tar tá sa,

ve ze tõi ké pes sé gei, nyelv tu dá sa és a kö rül -
mé nyek sze ren csés ala ku lá sa folytán 1945
ja nu ár vé gén ér ke zett vissza Ba já ra csa lád -
já hoz, gyer me ke i hez. 1945 ja nu ár 20-án a
vá ros pol gá ri ve ze té sé nek fel ké ré sé re vál -
lal ta, hogy tag ja lesz az új, ön kén tes ma -
gyar de mok ra ti kus had se reg nek. Tisz ti
rang ja és ta pasz ta la tai alap ján Ba ja vá ros
és a Sze ge di Had osz tály 51. õr szá za dá nak
ka to nai pa rancs no ka lett. Fel ada ta volt ön -
kén te sek to bor zá sa, ki kép zé sük irá nyí tá sa,
köz hi va tal ok õr zése, vé del me, a kö ze li or -
szág ha tár le zá rá sa, vá ro si te rü le ti õr já rat ok
meg szer ve zé se, a pol gá rok nak és ér té ke ik -
nek, va gyon tár gya ik nak vé del me. A ki -
kép zés be fe je zé se után – a szov jet csa pa -
tok kal ös  sze han golt fel ada tok el lá tá sá ra –
egy ön kén tes zász ló alj nyi ka to nai egy sé get
ve ze tett Kö zép-Du nán túl ra, ahon nan a né -
met fegy ver le té tel után a le sze re lõ ka to -
nák kal együtt vo nul t ha za. Út köz ben Sió -
fok ról egy „gaz dát lan” ha di kór há zat ho -
zott  a vá ros nak: 530 ágyat, szek rényt, ren -
ge teg mû szert, né hány to ló ko csit. „El len -
ér ték ének”, 100 li ter bornak fe lét Babits
pol gár mes ter, a má sik fe lét õ biz to sí tot ta.
Ha za ér ve kér te le sze re lé sét.

Új élet kez dõ dött. Ta ní tói, majd 40 éve -
sen meg szer zett test ne ve lõ ta ná ri kép zett -
sé gé vel egyé ni leg és szak mai kol lé gá i val
együtt sok szer ve zet ben, rend kí vül gaz da -
gon, pél da ér té kû ered mé nyes ség gel bon ta -
ko zott ki te vé keny sé ge. Lab da rú gás ban a
Kos suth Ku pa szer ve zé sé tõl az NB III-ig,
az at lé ti kai, majd a röp lab da szö vet ség el -
nö ke ként, a ké zi lab da szö vet ség tit ká ra -
ként , edzõ ként, ver seny bí ró ként, csa pa tok
ve ze tõ je ként, vá ro si -já rá si, fa lu si spar ta ki -
á dok szer ve zõ je ként dol go zott.

1952-tõl a Ba jai Épí tõ ipa ri Tech ni kum
ta ná ra. Ta nít vá nya i val egyé ni és csa pat -
spor tok ban is or szá gos tech ni ku mi ver se -
nye ken sok el sõ és má so dik he lyet nyer tek
év rõl év re. Di ák ja i val az SZTK mel let ti
tel ken – té len jég pá lya ként hasz no sít ha tó –
sport pá lyát épí tet tek. Épí tõ tá bor szer ve zé -
sé vel részt vet tek a Pe tõ fi-szi ge ti lab da rú -
gópá lya he lyé nek elõ ké szí tõ mun ká i ban.
Té li idõ szak ban a tech ni kus je löl tek bõl
szer ve zett szín ját szó cso port tal a kör nye zõ
te le pü lé se ken szín da ra bo kat ad tak elõ.

Szé les kö rû te vé keny sé gé nek to váb bi ál -
lo má sai: a Mátéházi Ál la mi Gaz da ság lab -
da rú gócsa pa tá nak edzõ je. A Ru ha gyá ri
Szak mun kás kép zõ test ne ve lõ je, üze mi tor -
ná já nak – az if jú sá gi szer ve zet ve ze tõ jé vel
együtt – szak mai ter ve zõ je és ve ze tõ je. A
szak szer ve ze ti, a Duna-parti ma gyar ka to -
nai egy ség ének ka rá nak ve ze tõ je. A Liszt
Fe renc Ének kar he lyet tes kar ve ze tõ je és
szó lis tá ja. Ve zet te az áram szol gál ta tó, a
fod rász KTSZ, a posz tó gyár kó ru sa it.
1961-ben fõ szer ve zõ je, majd korrepetítora
és tit ká ra  a Vigh Lász ló kar nagy ve zet te,
új já szer ve zõ dött  Liszt Fe renc ének kar nak.

1959-tõl 1974 de cem be ré ig a Ba jai Fel -
sõ fo kú Ta ní tó kép zõ In té zet Gya kor ló Is ko -
lá já nak test ne ve lõ ta ná ra. Élet út ja ezen
idõ sza kát  dr. Gaszner Ist ván in té ze ti fõ -
igaz ga tó a kö vet ke zõ kép pen ér té kel te:  

„Mun ká ját ki vá ló szak mai fel ké szült ség -
gel és vé gig ki emel ke dõ ered mén  nyel vé gez -
te. Ta nít vá nyai a já rá si-vá ro si és me gyei
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sport ver se nye ken év rõl év re el sõ, má so dik
he lye zé se ket ér tek el. A si ke rek rõl ser le gek
és ok le ve lek egész so ra ta nús ko dik. Ne velt jei
kö zül töb ben si ke res, or szá go san mi nõ sí tett
és nem ze ti vá lo ga tott spor to lók let tek. Szer -
vez te és ve zet te a di á kok tö meg sport ját s
emel lett min dig ju tott ide je ar ra, hogy a te -
het sé ges ta nu lók kal kü lön is fog lal koz zék.
Ak tív ré sze se volt a já rá si-vá ro si út tö rõ olim -
pi ák, at lé ti kai és lab da rú gó baj nok sá gok
szer ve zé sé nek, le ve ze té sé nek, a te rü le ti
sport ver se nyek nek. Sze mé lyes mun ká já nak
kö szön he tõ a kis di ák jai be vo ná sá val is tár sa -
dal mi mun ká ban a gya kor ló is ko la elõtt lét -
re ho zott sport pá lya, amely ár nyas fák kal kö -
rül vé ve sport ver se nyek szín he lye lett. Le he -
tet lent nem is me rõ aka rá sá nak bi zo nyí té ka -
ként a pá lya hi de gebb té li na po kon »jég pá -
lyá vá vál to zott«, spor to lá si le he tõ sé get biz to -
sít va a vá ros töb bi is ko lá ja ta nu ló i nak is. A
té li idõ szak »har ma dik« test ne ve lés órá ján
ta nu ló it a vá ro si uszo dá ban az úszás alap is -
me re te i re ok tat ta. Pél da ér té kû mun kát vég -
zett a ta ní tó je löl tek szak mai fel ké szí té sé ben.

Be mu ta tó ta ní tá sa i val, ala pos, út ba i ga zí tó
elõ ké szí té si és elem zé si órá i val, sze mé lyes
pél dá já val a test ne ve lés ügyé nek hasz nos sá -

gá ra és hi va tássze re tet re ne vel te hall ga tó it.
A me gye te rü le tén mû kö dõ pe da gó gu sok
szak mai to vább kép zé sé ben is el évül he tet len
ér de mei van nak, mi vel ki vá ló elõ adá sai, be -
mu ta tó ta ní tá sai, tan me ne tei, óra váz la tai
pél da ér té kû en szol gál ták a szak má ban le -
ma rad ni  nem aka ró pe da gó gu so kat. Is ko lai
mun ká ján túl ak tív tár sa dal mi mun ká sa volt
a vá ros és tér sé ge sport élet ének.”

Sok szí nû ak tív és ered mé nyes élet út ját
több ki tün te tés sel is mer ték el: Test ne ve lés
és Sport Ki vá ló Dol go zó ja, Ki vá ló Út tö rõ -
ve ze tõ, Ma gyar Ze ne kul tú ra Szol gá la tá ért,
Ok ta tás ügy Ki vá ló Dol go zó ja, Bács-Kis -
kun me gye Test ne ve lé sé ért és Sport já ért,
to váb bá nem utol só sor ban a Ma gyar Hon -
véd ség Had tör té ne ti le írá sá ban is sze rep lõ
1944-45 évi ka to nai te vé keny sé gé ért a
Füg get len De mok ra ti kus Ma gyar or szág ért
(poszt u musz) ki tün te tést kap ta.

An tal Gá bor ta nár úr négy gyer me ket
ne velt fi a tal édes any juk tra gi kus ha lá la
után több éven át egye dül, ere jét, ké pes sé -
ge it meg fe szít ve, szû kös pe da gó gu si anya -
gi kö rül mé nyek kö zött is be csü le tes, küz -
dõ, szor gal mas és szak má juk ban el is mert,
hasz nos em be rek ké.

An tal Gá bor azok kö zé a pe da gó gu sok,
nép ta ní tók kö zé tar to zik, akik al ko tó
mun kás sá guk kal ma ra dan dó ér té ket te -
rem tet tek, akik mér he tet len sze rény ség -
gel és em be ri tisz tes ség gel szol gál ták ha -
zá ju kat, szû kebb és tá gabb kör nye ze tü -
ket. Bi zo nyá ra érez te, tud ta azt, hogy fel -
ada ta, kül de té se van, hisz a ben ne rej lõ
ha tal mas ener gi ák nak, kü lö nös te het sé gé -
nek kö szön he tõ en meg szer zett kép zett sé -
gét, ér té ke it rend kí vül sok szí nû en hasz -
nál ta fel  az egye te mes em be ri tu dás át -
adá sá ra, a rá bí zott em be rek fi zi kai, szel -
le mi fel emel ke dé se ér de ké ben. Így le he -
tett õ sze gény sor sú gye rek bõl élõ he lye i -
nek ta ní tó ja, kán tor ta ní tó ja, ta nár ura és
szin te min den ki nek sze re tett és tisz telt
Ga bi bá csi ja!

1990. szeptember 11-én hunyt el.

Drá ga Ga bi Bá csi! Em lé ke det ne ves év -
for du ló i don túl a hét köz nap ok ban is õr zi
né pes csa lá do don és ba rá ta i don, kol lé gá i -
don kí vül ta nít vá nya id se re ge és Ba ja vá ros
ze nei kul tú rát, spor tot sze re tõ la kos sá ga.

Le je gyez te: 
Al bert Sándorné

Egy FIDE mes ter Felsõszentivánról
A sakk, ez a nap ja ink ban szin te min den -

ki ál tal is mert és so kak ál tal mû velt két sze -
mé lyes táb la já ték, il let ve szel le mi sport
mai for má já ban In di á ban vagy Kí ná ban
ke let ke zett, leg ké sõbb a Kr. u. 6. szá zad -
ban. A já ték per zsa köz ve tí tés sel ju tott el
Ará bi á ba, és a mó rok kal együtt ke rült Spa -
nyol or szág ba; az ola szok a bi zán ci ak tól
vet ték át. A tör té ne lem  fo lya mán szá mos
hí res em ber mû vel te elõ sze re tet tel és nem
kis te het ség gel, így Be at rix ma gyar ki rály -
nõ, Le o nar do da Vin ci, XII. Kár oly svéd
ki rály és had ve zér, I. Na pó le on fran cia
csá szár, de el sõ sor ban Francois-André
Philidor fran cia ze ne szer zõ (1726-95), akit
a ma ga ko rá ban vi lág baj nok nak te kin tet -
tek, bár ez a cím ak ko ri ban még nem volt
hi va ta los. Ma gyar or szá gon a sakk a 19.
szá zad ban ho no so dott meg. Leg ne ve sebb
ko rai mû ve lõ je Er kel Fe renc ze ne szer zõ
volt, az el sõ nem zet kö zi leg is el is mert
nagy mes ter pe dig Maróczy Gé za (1870-
1951). Az el sõ nem zet kö zi ver senyt Ma -
gyar or szá gon 1896-ban, a mil len ni u mi ün -
nep sé gek al kal má val ren dez ték Bu da pes -
ten, az el sõ nem zet kö zi baj nok sá got pe dig
1906-ban. A ma gyar sak ko zás vi lág vi -
szony lat ban is elõ ke lõ he lyet fog lal el; ki -
vá ló 20. szá za di mû ve lõi kö zül leg in kább

Sza bó Lász ló, Barcza Ge de on és Portisch
La jos ne vét kell meg em lí te ni. Az év szá -
zad ok so rán a leg job bak ver sen gé se foly -
tán ver seny sak ká ne me se dett „já ték” fér fi
egyé ni vi lág baj no ka it 1866-tól, nõi egyé ni
vi lág baj no ka it 1927-tõl jegy zi a sakk tör té -
ne lem (NB. mind kö zött el sõ ma gyar ként
1996-ban Pol gár Zsu zsan na ne ve sze re -
pel!); míg a csapat-világbajnokságok
(„sakk olim pi ák”) ki írá sá nak el sõ, 1927.

évi gyõz te se ként a fér fi ak kö ré ben mind -
járt Ma gyar or szág ne ve sze re pel, az 1957-
tõl zaj ló nõi csapatvilágbajnokságok
(„sakk olim pi ák”) tör té ne té ben pe dig Ma -
gyar or szág 1988-ban ke rült el sõ íz ben a
trón ra. [In.: Britannica Hungarica, 15. ki -
adás, XVI. Kö tet, 11-12., 531-532. o.]
Mind a nemzetköziversenyek szer ve zé se,
mind a já ték sza bá lya i nak be tar ta tá sa a
FIDE (Fédération  Internationale des
Échecs = Sakk Vi lág szö vet ség) ha tás kö ré -
be tar to zik.

Nos, e szer ve zet nél ér de melt ki elõbb
(1983-ban, 2220 Élõ-pont szám mal) „mes -
ter je lölt”, 1997-ben pe dig „mes ter” cí met
a Felsõszentivánra jó egy év ti zed del ez -
elõtt Ba já ról fe le sé gé vel (sz. Ko vács Má -
ria) köl tö zött Taskovits Ist ván.

Az 1958-ban Já nos hal mán szü le tett fér fi
gyer mek ko ra meg pró bál ta tá sok kal volt te -
li. Rö vid re fo got tan: pi ci ko rá tól nél kü löz -
nie kel lett a csa lá di élet sze re te tét és me le -
gét. Egy ide ig nagy ma má ja ne vel te, majd
gyer mek ott ho ni ne vel te tés ben ré sze sült.
Egy fõ vá ro si ilyen in téz mény bõl „vil lany -
sze re lõ és kar ban tar tó” bi zo nyít ván  nyal a
zse bé ben ke rült Ba já ra, hol is a Bácska Sü -
tõ ipa ri Vál la lat nál ke rült al kal ma zás ra hi -
ba el há rí tó-kar ban tar tó mun ka kör ben.
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Az ad dig a sak ko zás sal in -
kább csak al kal mi lag fog la la -
tos ko dó fi a tal em ber 1978-ban,
a Ba jai Víz ügy-Spar ta cus ban
kez dett el ver seny sze rû en sak -
koz ni (Fe ke te Kár oly, Szem zõ
La jos, Nyirati Ist ván, Matko-
vics Já nos, Zélity Já nos, Sztrik-
inácz La jos és má sok tár sa sá gá -
ban); és volt ez anya egye sü le te
egé szen 1990-ig. Köz ben sor -
ka to nai szol gá lat ra kel lett be vo -
nul nia, amely szol gá la tot Bu da -
ör sön, a Ka to nai Rep té ren tel je -
sí tett, más fél év nyi idõ tar tam -
ban, 1981-83-ban. „1982-ben a
ka to na ság nál ren ge te get ki jár -
hat tam, így tör tént, hogy sok -
szor be té ved tem a Hon véd edzé -
se i re, ahol fõ leg Ozsváth And rás
tar tott edzé se ket. Itt érez tem úgy, hogy a
sak kot ta nul ni kel le ne!” – ír ja Felsõszen-
tivánon, 2011. au gusz tus 28-án kel te zett
Pályázat az MGKSI cso por tos edzé sé re
címû, a Ma gyar Sakk szö vet ség hon lap ján
meg je lent pá lyá za ti ki írá sá ra kül dött 9 ol -
da las anya ga „Be mu tat ko zás” fe je ze té -
ben. Le sze re lé se után, 1983-ban a sakk el -
mé let re fe küdt rá. A le gen dás „orosz sakk -
is ko la” irán ti el mé lyü lé sé ben nagy se gít -
sé gé re volt egy SZU-be li mes ter, aki vel
Kecs ke mé ten, a „nyílt ma gyar baj nok sá -
gon jött ös  sze”, aki vel a baj nok ság ide je
alatt szo ba tár sak vol tak. A ba rát tá vált
orosz mes ter utóbb hos  szú idõn ke resz tül
küld te szá má ra az új sá go kat, ki ad vá nyo -
kat: „az iro dal mat”.

Mi vel a ba jai sakk csa pat nem tu dott
meg gyö ke re sed ni az NB II-ben, és mi vel
oda hív ták, 1990-ben át iga zolt Szek szárd -
ra, a tol nai me gye szék hely sta bi lan NB II-
es csa pa tá ba. An nak szí ne i ben ját szott –
fo lya ma to san ba jai la kos ként, és ko ráb bi
mun ka he lyén ke nyér ke re sõ ként – 7 éven
ke resz tül. Ek ko ri ban már ok ta tást is vál -
lalt. El sõ ge ne rá ci ós ne velt je i nek egyi ke
volt az utóbb nem zet kö zi mes te ri cí met
szer zett Pa ta ki Gyõ zõ (an nak a dr. Pa ta ki
Kál mán nak fia, aki a kö zel múlt ban ün ne -
pel het te her ceg szán tói kör ze ti/há zi or vo si
mû kö dé sé nek fél év szá za dos ju bi le u mát).

Az 1983-tól a „le ve le zé si sakk ban” is
egy re pal lé ro zot tab bá vált, 1997-ben FIDE
mes te ri cí met el nyert fér fi ugyan ezen év -
ben dr. Papp Csa ba decsi pa ti kus tól, a Tol -
na Me gyei Sakk szö vet ség el nö ké tõl ka pott
fel ké rés re át iga zolt Decsre, a Decs KSE
NB I-es csa pa tá ba (amely csa pat egyi ke a
mind ös  sze 10 együt test ma gá ban fog la ló
ha zai NB I-es me zõny nek; és amely csa -
pat nak já té ko sa, ificsa pa tá nak ve ze tõ je is

egyút tal). Az ott utóbb ala kult Mattolna A
Ala pít vány és Sakk is ko la egyik ala pí tó ja
és ve ze tõ je lé vén, ré szint ver seny zõi, ré -
szint ok ta tói-edzõi te vé keny sé ge együt te -
sen 2003-ra „tel jes em bert kí ván tak: 2003-
tól már csak a sakk nak él!” Decsi te vé -
keny sé gén túl ok tat Bu da pes ten is (a Köz -
pon ti Sakk is ko lá ban), Du na új vá ros ban is,
és ok tat Felsõszentivánon is (a ker tes, kú -
ria-jel le gû ház ban, ame lyet fe le sé gé vel
társ ban ala po san le la kott ál la po tá ból szin -
te új já va rá zsol tak).

A 2013. már ci us 22-ének dél után ján ná -
luk töl tött órák alatt be avat kö ze leb bi ter -
ve i be (köz te ab ba, hogy ez év nya rán sakk -
ver senybí rói ké pe sí tés meg szer zé sé re ké -
szül), je len le gi Élõ pont szá má ba (amely
2270-72 tá ján mo zog); ab ba is, hogy Ba -
ján él olim pi ko nunk, az or szá gos rang lis -
tán Lékó Pé ter után je len leg 2. Ber kes Fe -
renc; hogy raj ta kí vül Ba ján él a most már
nyug dí jas M. Ko vács Gá bor FIDE mes ter
is, és a kö zel múlt ban ilyen cí met szer zett
Né meth An tal is; és kü lö nös sze re tet tel be -
szél ta nít vá nya i ról, meg kü lön böz te tet ten a
ba ja i ak ról: a nem zet kö zi mes te ri cí me
mel lett edzõ vé is vált Pa ta ki Gyõ zõ rõl, a
ko ráb ban a III. Bé la Gim ná zi um ban érett -
sé gi zett, ha zai és nem zet kö zi (kor cso por -
tos) baj nok sá go kon-ver se nye ken szá mos
ba bért be gyûj tött Vincze testvérpárról (Vi -
o lá ról és And re á ról), a je len leg is ott ta nu -
ló Amstadt Áron ról, amel lett sok min den -
ki rõl és sok min den más ról…

La ká suk ról tá vo zá som elõtt még ar ról is
szót ej tünk, mi nõ le he tõ sé ge ket kí nál, hogy
2013-tól az is ko lai ok ta tás ban vá laszt ha tó
tan tárgy a sakk (ho lott õ ma ga már az óvo -
dá sok kö ré ben szor gal maz za a sakk ok ta -
tást, hi vat koz va pl. Ré vész Má ri usz or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ak ti vi tá sá nak kö szön he -

tõ en Kõ bá nyán már az óvo dák -
ban be ve ze tett sakk ok ta tás ered -
mé nyes sé gé re), és „6-magos gé -
pén” né hány elem zõ mun ká já ba
nyújt be pil lan tá si le he tõ sé get az
Online Sakk por tál és Webáruhá-
zon el ér he tõ Ma gyar Sakk vi lág
Tu dás tár - Elem zé sek kí ná la tá -
ból  ne vé hez fû zõ dõ meg ol dá sok
kép er nyõn meg je le ní té sé vel

E so rok író ja, aki nek ná lá nál
ös  sze ha son lít ha tat la nul sze ren -
csé sebb gyer mek kor ada tott
meg – aki báty já val együtt egy
ha vas ka rá csony est éj sza ká ba
nyú ló órá i ban az aján dék ba ka -
pott sakk-kész le ten ap já tól sa já -
tít hat ta el a kez dõ lé pé se ket –,
ka lap eme lés sel vett bú csút a
FIDE-mes ter Taskovits Ist ván -

tól; at tól a fér fi tõl, aki há nya tott gyer mek -
ko ra el le né re e va rázs la tos já ték nak kö -
szön he tõ en meg lel te a ma ga si ke rek kel ki -
kö ve zett út ját: aki nek élet elem évé vált a
sakk, ér tel mé vé pe dig ge ne rá ci ók mes ter -
szin tû ok ta tá sa.

Pé ter Ár pád dr.

Ki egé szí tés: A ve le ké szült már ci u si in -
ter jú óta el telt idõ ben a mes ter – ta nít vá -
nyai ál tal – újabb si ke re ket ért el, amel lett
gye re kek ok ta tá sá ban ko ráb ban ál ta la nem
járt hely szí nen is be bi zo nyí tot ta edzõi al -
kal mas sá gát. A Ma gyar Sakk szö vet ség If -
jú sá gi Sakk por tál ján 2013. jú ni us 3-án Ta -
si bá csi cso dái cí men ar ról ol vas ha tunk,
hogy „…a hét vé gen le zaj lott di ák olim pia
or szá gos dön tõ jé ben Taskovics Ist ván ta -
nít vá nya i val sa já tos mes ter hár mast ért el,
mi u tán Amstadt Áron, Werner An na és Ró -
nai Ákos va la men  nyi en kor cso port juk élén
vé gez ve baj no ki ara nyat sze rez tek.”.
Ugyan ezen por tál 2013. jú li us 15-én Csí ki
Sakk – Sakk tá bor Csíksomlyón cím mel hir -
det to bor zót er dé lyi és ma gyar or szá gi gye -
re kek nek a jú li us 28-tól au gusz tus 3-ig tar -
tó, a sak ko zó gye re kek tu dás szint jét emel -
ni hi va tott ese mény re, az öt edzõ egyi ke -
ként ne ve sít ve Taskovics Ist ván FM-t
(Decs). Ami kor pe dig 2013. ok tó ber 9-e
dél után ján hoz zá(juk) be teg lá to ga tás ok kö -
zött be csön get tem, a ka put nyi tó fe le ség tõl
ar ról ér te sül tem, hogy fér je e nap haj na lán
ki me rül ten ér ke zett ha za a mon te neg rói
Budváról (hol is – ez út tal a kö zép me zõny -
ben vég zett ta nít vá nyai kí sé re té ben – kor -
cso por tos Eu ró pa-baj nok sá gon volt je len),
mind ös  sze pár órát aludt, „most pe dig már
interneten ke resz tül táv ok ta tást nyújt egy
pé csi kis lány nak”.

Pé ter Ár pád dr.

A mester és trófeái
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Boldog 
karácsonyi ünnepeket 

kívánunk
minden kedves olvasónknak!

A Bajai Honpolgár szerkesztősége

Ez év feb ru ár 24-én a far kas ré ti te me tõ -
ben meg em lé ke zõ ös  sze jö ve telt tar tot tak.
Az ün nep sé get Badacsonytördemic ön kor -
mány za ta kez de mé nyez te Herczeg Fe renc
szü le té sé nek száz öt ve ne dik év for du ló ja al -
kal má ból. Az in dít vány gon do la tát a Ba la -
ton mel lé ki kis köz ség nek az ad ta, hogy
ha tá rá ban az író egy kor nya ra lót épít te tett
és ugyan itt ter je del mes szõ lõs ker tet ala kí -
tott ki. Gyak ran és szí ve sen tar tóz ko dott
ked velt bir to kán, így a ko ros fa lu si ak gyer -
mek évek bõl még em lé kez tek a köz vet len
mo do rú öreg úr ra.

A ren dez vé nyen – mely a mû vész ha lá lá -
nak dá tu má hoz kö tõ dött – kép vi sel tet te
ma gát a Herczeg Fe renc Ala pít vány és több
ha gyo mány õr zõ szer ve zet. Tisz te let tu dó
fõ haj tás ra mind ös  sze egy hi va ta los fó rum
ér zett kész te tést: a had ügy mi nisz té ri um. A
gesz tus be csü le té re szól jon a mi nisz ter nek,
azon ban az író nak a had üg  gyel mind ös  sze
eget len érint ke zé si pont ja volt. Még pe dig
kard pen gé je élén, mely be a rákényszerített
pár baj so rán be le ro hant egy kö te ke dõ ter -
mé sze tû verseci tiszt je lölt.

Ér de mes szám ba ven ni azo kat, akik a
gyász ün nep ség rõl hi á nyoz tak. Az író
negy ven nyolc éven át volt tag ja a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mi á nak. Há rom éven
át töl ti be a má sod el nö ki tisz tet. A je les
tes tü let még haj lan dó sá got sem mu ta tott
ar ra, hogy az iro dal mi osz tály egy tag já val
kép vi sel tes se ma gát, pe dig 1925-tõl kez -
dõ dõ en há rom íz ben je löl te No bel-díj ra a
leg ün ne pel tebb ma gyar szer zõt. Mol nár
Fe ren cen kí vül nincs szín mû író, aki ha -
son ló si ker rel ural ko dott vol na Thália ha -
zai temp lo ma i ban. Da rab ja i nak egy ré szét
nyu ga ti nyel vek re is for dít ják, így Ber lin,
Pá rizs 1vagy Lon don szín ház lá to ga tói szá -
má ra sem is me ret len Herczeg ne ve. Feb ru -
ár 24-én azon ban egyet len dra ma turg, ren -
de zõ vagy te át rum ins pek tor sem je lent
meg a ren dez vé nyen.

Az ün ne pi be szé det Badacsonytördemic
pol gár mes te re tar tot ta, aki hez több meg em -
lé ke zõ is csat la ko zott. A ko szo rú zók kö zött
Vers ecet egy Bu da pest re köl tö zött, egy kor
dél vi dé ki hon fi tár sunk kép vi sel te. Tördemc
de le gá ci ó ja egy Ba da csony ol da lá ból ha sí -
tott ba zalt kö vet is el he lye zett az em lék mû
tö vé ben. Vé ge ze tül a részt ve võk egy-egy
kép vi se lõ je ke hely nyi ba da cso nyi és verse-
ci bort íz lelt meg és a ma ra dé kot a sír föld -
jé re ön töt te. A gesz tus meg le põ és szin te év -
ez re des szim bo li kát át öle lõ jel le gû. Az an -
tik gö rö gök és ró ma i ak ürí tet ték Déméterre,
a „föld anyá ra” az ital is te nek nek já ró ré szét.
Fel te he tõ a kér dést, hogy a kis fa lu lel kes
lo kál pat ri ó tái nem té vesz te nek-e mér té ket
és arányt. Hi szen elõ for dul hat, hogy egy
kon gói fa lu né ge rei szá má ra ha tal ma sabb -
nak tûn het a tör zsi to tem osz lop, mint a pá -
ri zsi ak nak az Eif fel-to rony.

Gya nús le het pél dá ul a No bel-díj in dít -
vány há rom szo ri mel lõ zé se. Néz zük te hát a
té nye ket. A ja vas lat Stock holm ba va ló fel -
ter jesz té se kor nem is mert, hogy az egyes
nem ze tek me lyik író ju kat ér de me sí tik a ki -
tün te tés re. 1925-ben Nagy-Bri tan nia a No -
bel-díj ra Bernerd Shaw-t je lö li. A hat van ki -
lenc éves szer zõ mö gött már ha tal mas élet -
mû áll. Da rab jai át ér té ke lés re kész te tik az
eu ró pai dra ma tur gia szem lé le tét. Elõny
még, hogy ne gyed mil li árd nyi em ber szá -
má ra anya nyel vén vil log tat ja szel le me pa -
zar szik rá zá sát. Alig ha vá dol ha tó el fo gult -
ság gal a stock hol mi Aka dé mia, mi kor az
an go lok aján lá sát fo gad ja el. (A foly ta tás
jel lem zõ Shawra. A dísz ok le ve let és a No -
bel-ér mét át ve szi, a pénz ju tal mat azon ban
pá lya kez dõ svéd írók ré szé re utal ja át.)

A kö vet ke zõ év ben Herczegnek na gyobb
esé lye len ne a de kó rum el nye ré sé re. A díj -
ki osz tó bi zott ság vi szont egy Szar dí nia szi -
ge té rõl szár ma zó olasz író nõ nek, Grazia
Deleddának íté li a ki tün te tést. A ver seny társ
sem az olasz, sem a vi lág iro da lom ban nem

ját szott ki emel ke dõ sze re pet. En nek el le né -
re a vi king utó dok judiciuma még sem ked -
ve zett ér de mes hon fi tár sunk nak.

1927-ben a fran cia aka dé mia Hen ri
Louis Berg sont, a Hal ha tat la nok egyi két je -
lö li a díj ra. Berg son a szá zad leg is mer tebb
fi lo zó fu sa, aki új esz mé ket ki bon tó gon do -
la ta it kris tá lyo san csil lo gó stí lus sal ad ja el.
Ilyen kon ku rens sel szem ben alul ma rad nak
az el len fe lek. Úgy vé lem azon ban, hogy a
nem zet kö zi el is me rés hi te le sí tõ pe csét jé -
nek el ma ra dá sa nem in do kol ja Herczeg írói
ér té ké nek ha zai de val vá lá sát. Szín pa di mû -
ve i nek ér ték ál ló sá ga nyil ván va ló an nem
áll ja ki az idõ pró bá ját. Ve gyük azon ban fi -
gye lem be, hogy ez a vi lá got je len tõ desz -
kák szel le mi táp lá ló inak több íz ben is kö -
zös sor sa. Szá mos hí res szer zõ egy kor
bom ba ként rob ba nó si ker da rab ja ma már
csak a szín há zak né zõ te ré nek un ta tá sá ra és
ki ürí té sé re len ne al kal mas.

A verseci szer zõ élet mû vé nek ma ra dan -
dó ré szét tör té nel mi re gé nyei al kot ják. Az
iro da lom nak ez a mû fa ja ugyan is dön tõ
sze re pet tölt be egy nem zet tör té nel mi tu -
da tá nak ki ala kí tá sá ban. A meg ál la pí tás sal
nem ta gad juk a his tó ria is ko lai ok ta tá sá -
nak je len tõ sé gét. Tu do má sul kell azon ban
ven nünk, hogy a tan ter vek mû ve lõ dé si
anya ga alá van vet ve a ter mé sze tes fe lej tés
vas tör vény ének. A mód sze re sen, jól, meg -
fe le lõ di dak ti kai fel épí tés sel ok ta tott tan -
tár gyak ból is csak a szer ke zet vá za, a fõ
ele mek ma rad nak meg. Amen  nyi ben a dis-
zciplina nem tar to zik az egyén élet hi va tás -
ként vá lasz tott szak te rü let éhez, ez lesz a
sor sa a tan agyag egyéb ré sze i nek. Az is ko -
la tu dást köz ve tít, mely nek sor sa az is mét -
lés hí ján be kö vet ke zõ ter mé sze tes fa ku lás,
el hal vá nyu lás.

Az iro da lom – és így a tör té nel mi re gény
is – él ményt köz ve tít. Az él mény nek pe dig
jel leg ze tes sé ge (ez a pszi cho ló gia egyik
alap ve tõ tör vény sze rû sé ge), hogy az in tel -

Iro dal munk am né zi á ja
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lek tu á lis is me ret rög zí tés nél sok kal tar tó -
sabb. Aki pél dá ul a Há bo rú és bé ké-t szen -
zi tív lé lek kel ol vas ta, sok kal ele ve nebb ké -
pet õriz meg Szent Orosz or szág tör té nel -
mé nek más fél év ti ze dé rõl, Na pó le on bi ro -
dal má nak emel ke dé sé rõl és ha nyat lá sá ról,
mint tu dós tör té nel mi mun kák ta nul má -
nyo zá sá ból.

Va ló di tör té nel mi tu da ta an nak a hon fi -
tár sunk nak le het, aki his tó ri ai sze mé lyek -
kel be né pe sí tett ha tal mas fo lyam nak lát ja
nem ze te múlt ját. En nek az élet ér zés nek ki -
ala kí tá sá ban dön tõ sze re pe van a re gény -
iro da lom nak. Egy kor élt, va la mint írói
kép ze let te rem tet te egyé ni sor sok töl tik ki
azt a ti zen egy év szá za dot, mely a mon dai
kö rök ho má lyá ból nap ja in kig ve zet el. A
múlt fres kó so ro za tá nak ké pei ter mé sze te -
sen nem azo nos mû vé szi ér té kû ek. Nem
vi tat ha tó azon ban, hogy Jó si ka, Ke mény,
Eöt vös, Jó kai, Mik száth, Mó ricz, Makkai,
Gulácsy, Kodolányi és Herczeg – hogy
csak a leg is mer teb be ket so rol jam – egyik
fõ ér de me, hogy mû vé szi hi te les sé gû sze -
mé lyek kel ele ve ní tik meg az év szá za do -
kat. Ki emel ném azt a nem el ha nya gol ha tó
tényt, hogy a 20. szá zad iro da lom kri ti ku -
sa i nak ér ték íté le te a má so dik vi lág há bo rú -
ig a leg na gyob bak kö zül Jó ka i val és Mik-
száthtal csak Herczeget emel te egy sor ba.
A hall ga tás, mely sze mé lyét ép pen vá lasz -

tott ha zá já ban (ugyan is né met nem ze ti sé -
gû és anya nyel vû volt) öve zi, mél tat lan és
igaz ság ta lan.

Szü le té se száz öt ve ne dik év for du ló ját a
Dél vi dé ken élõ ma gyar ság Versecen mél -
tó an ün ne pel te meg. A bán sá gi vá ros la -
kos sá gá nak 1910-ben mind ös  sze ti zen -
négy szá za lé ka volt ma gyar. Va ló szí nû,
hogy az el telt év szá zad so rán be kö vet ke zõ
as  szi mi lá ció, va la mint az 1944-et kö ve tõ
erõ sza kos cse lek mé nyek ezt a szá mot to -
vább csök ken tet ték. A szór vány nak is mi -
nõ sít he tõ kis ma gyar szi get még is im po ná -
ló mé ret ben szer vez te meg mes  sze el szár -
ma zott nagy fi á nak ju bi le u mi év for du ló ját.

A szep tem ber 26-30. kö zött tar tott kon fe -
ren cia meg ren de zé sé ben köz re mû köd tek a
verseci Pe tõ fi Sán dor Kul tú re gye sü let, a
Zentán mû kö dõ Vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ -
dé si In té zet és az Új vi dé ki Egye tem Ma -
gyar Tan szék ének pro fes  szo rai. Herczeg
mû vé szi tel je sít mé nyé nek két as pek tu sát
Ben ce Eri ka és Ispánovics Csa ló Ju li an na
mu tat ta be. Azt, hogy a haj da ni író fe je de -
lem iránt ha zánk is érez né mi tisz te le tet, a
Bu da pes ti Mû sza ki Könyv tá ros ok Szer ve -
ze té nek de le gá ci ó ja jel ké pez te. A zá ró ün -
nep sé gen Zo rán TomičVersec al pol gár mes -
te re be je len tet te, hogy Herczeg élet nagy sá -
gú bronz szob rát 2014 feb ru ár já ban a Steri-
ja szín ház elõt ti té ren fel fog ják avat ni.

Herczeg Fe renc éle té nek utol só éve it ko -
mor re mény te len ség ho má lya ár nyé kol ja
be. Bár mind va gyo na, mind nyelv tu dá sa
le he tõ vé ten né, hogy 1945 után Eu ró pa va -
la me lyik sza bad or szá gá ban ta lál jon me -
ne dé ket, en nek el le né re ma rad vá lasz tott
ha zá já ban. Nem pub li kál hat töb bé, va la -
mint 1948 után élet mû vét el tá vo lít ják a
nyil vá nos könyv tá rak ból. Szép vil lá já ból
ki te le pí tik, és csak ba rá ta i nál meg hú zód va
kap al kal mi szál lást. Az öt ve nes évek ben
szov jet író kül dött ség jár Bu da pes ten. Az
orosz li te rá tu sok is me rik Herczeg ne vét,
sze ret né nek ta lál koz ni az elõ zõ év ti ze dek -
ben író fe je de lem ként tisz telt mû vés  szel. A
párt köz pont kultúr-inkvizitorai sej te ni
kez dik, hogy a bur zsoá-iro da lom ir to ga tá -
sá ban túl mes  szi re men tek, és ez már a
moszk vai elv tár sak sze mé ben is vis  sza tet -
szõ len ne. Az még is csak zse nánt do log,
hogy az egy ko ri No bel-díj je lölt szük ség -
la kás ban él jen, ezért vis  sza kap vil lá já ból
egy szo bát, hogy il ló kör nye zet ben fo gad -
has sa lá to ga tó it.

Az író, aki egyik leg jobb re gé nyé ben oly
ele ven és ér zék le tes ké pet raj zol a sza bad -
ság harc ról, a má so dik nagy föld in du lást
nem éri meg. 1954-ben, ki lenc ven egy éves
ko rá ban hunyt el.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Ad Libitum 2x
Kü lö nös cím, el is me rem. A ma gya rá zat

per sze egy sze rû – az ok tó ber 26-án meg -
ren de zett kon cer tün kön két Ad Libitum
Kó rus lé pett fel. Rit ka név rõl lé vén szó ez
már ön ma gá ban is ér de kes le het, de a
hang ver senyt az is iz gal mas sá tet te szá -
munk ra, hogy a má sik együt test lé nye gé -
ben egy ál ta lán nem is mer tük. 

De kez dem az ele jén. 
Flander Ági egy idõ ben a ba jai Ad Libi-

tumban éne kelt (már az anyu ká ja, Cseh
Ga bi is kó rus tár sunk volt), majd fran cia
nyel vet kez dett ta nul ni, és hogy el mé lyít se
a tu dá sát, ki is ment Fran cia or szág ba. Lille
vá ro sá ban kö tött ki, ahol al kal mat ke re sett
a to váb bi ének lés re. És ki ket ta lált meg
Lille-ben? Hát per sze, hogy a Chorale Ad
Libitum együt te sét! A tör té net foly ta tá sa
in nen tõl már kön  nyen ki ta lál ha tó – ha mar
fel ve tõ dött a ta lál ko zás öt le te, majd el kez -
dõ dött a tény le ges szer ve zés, és ok tó ber
25-én a fran ci ák gé pe le szállt Fe ri he gyen.

Elõt te per sze élén ken ta lál gat tuk: kik is
ér kez nek majd Ba já ra? A név sor 52 ne vet
tar tal ma zott pusz tán az élet kor ok kal, és an -

 nyit tud tunk még, hogy kik a há zas pár ok.
Ez alap ján kel lett szét osz ta ni õket a ven -
dég lá tó csa lá dok hoz. (Itt is kö szö ne tet
mon dunk mind azok nak, akik vál lal ták a
fran ci ák el szál lá so lá sát, el lá tá sát, kü lön is
azok nak, akik nem a kó rus tag ja i ként si et -
tek se gít sé günk re. Õket hadd em lít sem
meg név sze rint is: An tal Ist ván, Glasen-
hardt Já nos, Ho mo ki End re, Nádainé And -
ris ka Krisz ti na, Or bán Fe renc, Pa lik Ve ra
és csa lád ja ik.) A csa pat ki seb bik ré sze a
Pe tõ fi-szi ge ti If jú sá gi Szál ló ban la kott.
Nos, úgy tû nik, a ta lá lom ra vég zett osz to -
ga tás jól si ke rült, mert a je lek sze rint min -
den ki jól érez te ma gát.

25-én va ló já ban ko ra dél után in dult a
prog ram, mi u tán a cso port egy ré sze már
egy nap pal ko ráb ban Bu da pest re ér ke zett-
az ál ta lunk szer ve zett busz az Ope rá nál lé -
võ szál lo dá juk kö ze lé ben vet te fel õket,
hogy együtt men je nek ki a rep tér re a töb -
bi ek elé. (Csak re mény ked ni tud tunk,
hogy fran cia tol mács hí ján lesz olyas va la -
ki a tár sa ság ban, aki szót ért a né me tül tu -
dó so fõr rel. Lett.) Az így egye sült kó rus

es te fél 8-kor ér ke zett Ba já ra a Gya kor ló
Is ko la sport csar no ká ba, ahol mi a vá ra ko -
zás köz ben hely szí ni pró bát tar tot tunk. 

Már a meg ér ke zé sük pil la na tá ban le he -
tett ér zé kel ni, hogy nyílt  szí vû, ba rát sá gos
em be rek lép nek be a te rem be. Egy kö -
szön tõ ének és a prog ram gyors is mer te té -
se után már is ös  sze is mer ked tek a ven dé -
gek és a ven dég lá tók, és ki-ki vit te ma gá -
val új is me rõ sét, hogy né mi va cso ra mel -
lett hos  szabb-rö vi debb be szél ge tés be ele -
gyed je nek. (Hí re im sze rint a leg hos  szabb
esz me cse re haj na li fél 3-ig tar tott.)

26-án, szom ba ton reg gel fa kul ta tív pi ac -
lá to ga tást hir det tünk, hi szen ilyen kor a
kör nyék be li áru sok és a vá sár lók szí nes
for ga ta ga ér de kes lát ni va lót kí nál a kí vül -
ál lók nak is, majd fél 10-kor a Kul túr pa lo -
tá tól in dult a vá ros né zés Striegl Ist ván ta -
nár úr ve ze té sé vel. A Vá ros há za dísz ter me,
a Ba rá tok temp lo ma, Tóth Kál mán és III.
Bé la szob ra vol tak a fõbb ál lo má sai a sé tá -
nak, majd a Szerb temp lom iko nosz tá zát
te kin tet ték meg, ahol dal ra is fa kadt a kó -
rus. Ezt kö ve tõ en száll tunk busz ra, hogy



Bajai Honpolgár10 2013. december

fel ke res sük a Türr-emlékmûvet és a Ha lá -
sza ti Miniskanzent. A szik rá zó nap sü tés és
a langy me leg idõ csak fo koz ta az amúgy is
re mek han gu la tot, nem is be szél ve Pa lik
Veráék vá ra ko zást fe lül mú ló ven dég vá rá -
sá ról – mert hogy ere de ti leg csak ar ról volt
szó, hogy ki fe szí tik a há ló kat és ki nyit ják
a ha lász kuny hó kat, hogy így mu tas sák be
az egy kor volt ha lá szok élet mód ját és
mun ká ját, ám ki ér ke zé sünk kor már lát hat -
tuk, hogy füs tö lög a ke men ce ké mé nye,
ami ben re mek ke nyér le pény sült, hogy a
hoz zá adott ka csa zsírt és az egyéb fi nom -
sá go kat már ne is em le ges sem… Itt is fel -
csen dült az ének szó kö szö ne tül Veráék szí -
ves lá tá sá ért, majd a Ma lom Ét te rem be
men tünk, ahol Jung Il di kó és mun ka tár sai
jó vol tá ból ki tû nõ ebéd kö vet ke zett.

Dél után hely szí ni pró bát tar tot tunk, ösz -
 sze éne kel tük a kö zös mû ve ket, 5 óra kor
pe dig el kez dõ dött a hang ver seny. Az el sõ
fél idõ a ven dég lá tó ké volt. A ba jai kó rus
ve ze tõ je, Pethõné Kõ vá ri And rea Tóth Pé -
ter, Men dels sohn, Gabriel Fauré, Or bán
György és Csenki Im re mû ve i bõl vá lo ga -
tott, vé gül, mint egy meg le pe tés ként, a má -
so dik Ja ni csár kó rust éne kel tük el Mo zart
Szök te tés a sze ráj ból című ope rá já ból,
amely hez a lá nyok egy ré sze ma gá ra öl töt -
te az elõ adás kü lö nös jel me ze it, az egész
tes tet fe dõ burkákat. 

A má so dik rész ben lé pett do bo gó ra az
1997-ben ala kult Chorale Ad Libitum
Cécile David ve ze té sé vel. A kar nagy ról el
kell mon da nom, hogy nem pro fi szak em ber,
ugyan is köz gaz da sá gi egye te met vég zett, és
egy biz to sí tó tár sa ság nál dol go zik, de ter mé -
sze te sen ta nult ze nét, és kü lön fé le kur zu so -
kon ké pez te ma gát. Ahogy el mond ta, több
kó rus ban is éne kelt, és egy szer úgy adó dott,
hogy be kel lett ug ra nia az egyik ének kar élé -
rõl vá rat la nul tá vo zó kar ve ze tõ he lyé re, és
va la hogy raj ta ma radt a fel adat. Nem õ vá -
lasz tot ta a kar ve ze tést, ha nem a kar ve ze tés
õt – fo gal ma zott. Ter mé sze te sen ma ga a kó -
rus is ama tõ rök bõl áll, több sé gük nem kot ta -
ol va só. Ere de ti leg a lille-i egye tem hall ga tó -
i ból ver bu vá ló dott a tag ság, ké sõbb azon ban
ott meg csap pant az ér dek lõ dés, ezért az

egye tem rõl le vál va önál ló an foly tat ták a
mun kát. Lille nagy vá ros, egy ilyen ön szer -
ve zõ dõ együt tes nem szá mít hat hi va ta los tá -
mo ga tás ra, ezért a költ sé ge i ket ma guk fe de -
zik. Ér de kes az a kon cep ció is, ahogy év rõl
év re ki ala kul a re per to ár juk. Min den év ben
vá lasz ta nak egy köz pon ti he lyet el fog la ló
ze nei te rü le tet - volt, hogy az orosz li tur gi -
kus ze ne állt a kö zép pont ban, volt, hogy a
dél-ame ri kai, de fog lal koz tak a skan di náv
kó rus mu zsi ká val is, más kor a gospellel, az
af ri kai ze né vel, és így to vább. Ba jai mû so -
ruk eb bõl a sok szí nû anyag ból adott íze lí tõt.
Hall hat tunk fran cia ro man ti kus mu zsi kát,
Rachmaninov orosz li tur gi kus mû vét, svéd
szer zõ dél-af ri kai ih le té sû fel dol go zá sát,
olasz egy há zi ze nét, Bár dos La jos kó rus mû -
vét, fran cia tra di ci o ná lis dal la mot és gye rek -
dalt, és rész le tet a Dzsun gel köny ve című
Walt Dis ney-fé le rajz film bõl. Az együt tes,
amint fen tebb már je lez tem, lel kes ama tõ -
rök bõl áll, akik nek a pro duk ci ó ját ze nész
fül lel hall gat va akár kri ti zál hat nánk is, ám
az az õszin te öröm, ami az ének lé sü ket
mind vé gig jel le mez te, fe lül ír hat ja a még oly
jo gos aka dé kos ko dá so kat is. És hogy men -
 nyi re in ten zív volt az õ örö mük, azt mi sem
jel zi job ban, mint hogy a kö zön sé get is ma -
gá val ra gad ta ez az öröm, ami az tán lel kes
tap sok ban nyil vá nult meg.

A hang ver senyt a fran cia kó rus ál tal vá -
lasz tott két ma gyar nép dal fel dol go zás kö -
zös ének lé se zár ta – ter mé sze te sen ma -
gyar nyel ven.

A kon cert után rö vid va cso rá ra in vi tál -
tuk a ven dé ge ket, gon dol va, hogy nem
sze ret né nek már so kat idõz ni, hi szen még
vis  sza kell utaz ni uk a fõ vá ros ba. De nem
aka ró dzott el in dul ni uk, és ezt nem is na -
gyon bán tuk. Jó han gu la tú kö zös ének lés
és tánc vet te kez de tét, ami nek per sze az
uta zás mi att még is csak vé ge sza kadt es te 9
óra táj ban. És bár csak alig 24 órát töl töt -
tünk együtt, a bú csú zás kor még is elõ ke rül -
tek a zseb ken dõk.

A Chorale Ad Libitum már hó na pok kal
ez elõtt je lez te, hogy ha adó dik rá le he tõ -
ség, ak kor Bu da pes ten is szí ve sen éne kel -
né nek. A Ma gyar Kó ru sok és Ze ne kar ok
Szö vet sé gé vel (KÓTA) egyez tet tünk ar ról,
hogy a mú ze u mi kó rus hang ver se nyek so -
ro za ta kí nál ná er re a leg egy sze rûbb meg ol -
dást. Így is tör tént. 27-én, va sár nap dél elõtt
11.00 óra kor nagy sze rû hely szí nen, a Ma -
gyar Nem ze ti Ga lé ria ku po la ter mé ben is -
mé tel ték meg az elõ zõ es ti prog ram ju kat –
ki csit fá rad tab ban, és ki csit ki sebb lét szá -
mú kö zön ség elõtt, de is mét si ke rült öröm -
te li ének lés sel meg ör ven dez tet ni ük a je -
len lé võ ket.

A két Ad Libitum ta lál ko zá sa te hát egy -
ér tel mû en si ke res nek köny vel he tõ el. Vár -
juk is a foly ta tást, ha min den jól megy,
2015-ben, Lille-ben!

A ba jai kon cert meg ren de zé sé hez nyúj -
tott tá mo ga tá sért ez úton is kö szö ne tet
mon dunk Ba ja Vá ros Ön kor mány za tá nak.

Pethõ At ti la

Egyesített kórus

A bajaiak A franciák
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Apám ra gon dol va
III. (befejező) rész

Mi lyen volt Ba ja 1945 nya rán?
Na gyon me leg volt! A vá rost a rusz kik

(ahogy min den ki hív ta õket) sza na tó ri um -
nak hasz nál ták. A vá ro si kór ház, gye rek -
kór ház, is ko lák, na gyobb ma gán épü le tek,
a Szent An tal ut ca majd nem min den há za
az õ se be sült je ik kel volt te li.  Egy szál ga -
tyá ban (hos  szú, fe hér vá szon), se be ik be -
köt ve, ing nél kül jár kál tak a vá ros ban.
Köz ben én nap szám ba jár tam, több nyi re
zöld ség gel-gyü mölc  csel fi zet tek, né ha
kap tam egy-két to jást, és pi a coz tam. Húst
hó na po kig nem lát tunk. Köz ben jár tam a
vá rost, ke res ni kezd tem a bú to ro kat, na -
gyon ke vés si ker rel. Ami kor a Bokodi úton
egy szõ lõ be jár tam nap szám ba, utam a
kór ház fõ be já ra ta elõtt ve ze tett, ahol a ré gi
tra fik épü le té ben bor bély mû helyt ren dez -
tek be a se be sül tek ré szé re. Egy szer vé let -
le nül be pil lan tok, hát a sa ját éj je li szek ré -
nye met és nagy tük rö met lá tom meg! Nem
mer tem meg áll ni, de mi u tán több al ka lom -
mal is be néz tem, biz tos vol tam ben ne,
hogy jól lát tam. A ka pu nál min dig áll do -
gált két-há rom fér fi, ezek ba jai bu nye vá -
cok vol tak, akik elég jól meg ér tet ték a
rusz ki kat, és tol mács ként sze re pel tek. Tõ -
lük meg tud tam: Ab ból a sa rok ház ból hoz -
tuk át sze kér rel, a töb bi bú tor ral együtt. 

Vé gül Sziebertékhez for dul tam. Ki sült:
ná luk is la kik egy fõ or vos a kór ház ból,
nem iszik, nem tör-zúz, né me tül is be szél.
Majd ki pu ha tol ják ná la, mit le het ne ten ni.

Nem sze ret tem a Fõ ut cán jár ni, de az
üz let bér lõk mi att né ha oda kel lett men -
nem, mi kor új szer zõ dés meg kö té sét ír ták
elõ. A ré gi ház mes ter el köl tö zött, ál lí tó lag
egyik bér lõ sem tud ta ho va. Be te le pe dett a
la kás ba egy haj lék ta lan, aki, ha jó zan volt,
erõs, ügyes, gyors mun kát vég zett, kü lön -
ben egy fé lel me tes dur va alak. De én mit
te het tem vol ta, meg kö töt tem ve le is az új
szer zõ dést. At lé ta ter me tû és moz gá sú,
hos  szú, kar csú kéz zel-láb bal, mint egy
her ceg. Mi u tán min ket úgy ne vel tek: egy -
for ma ked ve sen be szél jünk min den ki vel,
ter mé sze te sen ve le is így fog lal koz tam
(bár ti tok ban na gyon fél tem tõ le), de saj -
nál tam is, mert lát szott raj ta: az élet ke -
gyet len sé ge va dí tot ta így el. Ké sõbb egyik
üz let bér lõnk nek el mond ta, hogy õt még
so ha nem vet ték em ber szám ba, én meg
írás be li szer zõ dést kö töt tem ve le! Úgy
tisz telt en gem, mint egy kö zép ko ri lo vag.
At tól kezd ve job ban vi gyá zott a ház ra,
mint ahogy én tud tam vol na.

Köz ben jár tam is mét Sziebertéknél, be -
szél tek a la kó juk kal, az volt a ta nács: igye -
kez zek ba rát koz ni a tol má csok kal, ír jam
fel a ne ve met, lak cí met, gye re ke i met, fér -
jem hol van, és kér jek a kór ház ba be lé pé si
en ge délyt. Kap tam két üveg italt a két tol -
mács nak, mond ták, sö tét fej ken dõ ben és
hos  szú szok nyá ban jár jak a rusz kik kö ze -
lé ben. Si ke rült a tol má csok kal meg ba rát -
koz nom, va la mi lyen al pa rancs nok tól sze -
rez tek be lé pé si en ge délyt.

Tol mács és egy rusz ki ka to na kí sé re té ben
be jár hat tam a volt nõ gyógy ászat, a nagy
bel gyó gyá szat épü le te it. 35 fok fö löt ti hõ -
ség volt. A nagy kert  te li volt ki do bott, el -
gör bült, ös  sze tört vas ágyak kal, éj je li szek -
rény, asz tal, szék, min den bú tor tö röt ten he -
vert sza na szét a gaz ban, rot ha dás, bü dös -
ség, don gók, bög lyök tö me ge. A ter mek ben
min de nütt csak szal ma el te rít ve, ott he ver -
tek a fél lá bú-fél ka rú se be sül tek, át vér zett
kö té sek kel, le gyek mil li ói, el ké pesz tõ bûz.
Az el sõ pil la nat ban azt hit tem, ott ha lok
meg, de erõt vet tem ma ga mon, és a két
nagy épü let ter me it be jár tam. Sok bú tort ta -
lál tam: szek rény, asz tal, fo tel és még sok
ap ró ság. Két lis tá ra fel ír tuk orosz és ma gyar
nyel ven. Majd be hív tak a pa rancs nok elé,
bi zo nyí té kot kell hoz nom, hogy ezek az
enyé mek, azu tán majd el dön tik a töb bit. 

A tol mács tól meg tud tam: az épü le tek -
nek kü lön-kü lön fõ or vos pa rancs no kuk
van, meg sze rez ték a cí mü ket. Sze ren csé re
mind két ház nál há tul meg ta lál tam az ott -
ma rad ta kat, akik a se gít sé gem re vol tak,
hogy si ke rül jön a ta lál ko zás. Még így is
sok szor kel lett jár nom, míg vég re si ke rült
hoz zá juk be jut nom. S ak kor láss cso dát,
újabb bú to ra im ra ta lál tam, az egyik nél volt
egy ágy és két gyö nyö rû szek ré nyem, a
má sik nál az író asz ta lunk. Elõ ször nem is
mer tem szól ni ró la, míg a kór há zi bú to ro -
kat meg nem ka pom.

Ed dig ré gi ba rá ta ink tól sem mit sem kér -
tem, akár mi lyen nyo mo rul tul vol tunk. De
most kol dul tam bort, pá lin kát, mert ez volt
a leg fon to sabb kulcs bú to ra im iga zo lá sá -
hoz. Még hos  szú he tek küz del me, de szep -
tem ber vé gé re a két szo bánk, bár elég gé
ve gye sen, de be volt bú to roz va. 

Kö ze le dett az õsz. Nem volt me leg ru -
hánk, nem volt tü ze lõnk. Egy szer csak jött
egy cso mag Ame ri ká ból a Má li né ni tõl (a
ma mi nagy nén je). Öt kü lön bö zõ nagy sá gú
nad rá gos me leg gye rek ru ha. A leg ki seb -
bek vol tak ép pen jók az enyé mek nek. Meg

ka kaó, tej por és rizs. Nagy volt az öröm!
Ma mi hos  szú le vél ben kö szön te meg. Ez -
után még több ször kap tunk ru ha ne mût, ta -
ka rót és élel met is.

Szep tem ber vé gén az oro szok nagy ré -
szét ha za vit ték. Szü le im há zá ban meg szû -
nik a kór ház. De mi nem ju tunk hoz zá.
Csak az volt fur csa, hogy szü le im bú to rá -
val alig ta lál koz tam, a ház mes ter ék pe dig
nyom nél kül el tûn tek. 

Fér jem mi att a ka to nai pa rancs nok ság ra
egész nyá ron több ször jár tam. Sem el tûnt -
nek, sem ha di fo goly nak nem volt nyil vá -
nít va. A gye re kek után kap tam ha di se -
gélyt. A nyár kö ze pén jött egy írás, ami ben
kö zöl ték: 1944. ok tó ber 15-én nem tet te le
a hû ség es küt Szálasira, emi att rang já tól
meg fosz tot ták és el ítél ték. Ször nyû hír
volt, de én nem ad tam fel a re ményt so ha.
Ezt a Beregfy ál tal alá írt had pa ran csot si -
ke rült vé gül meg sze rez nem, ami ké sõbb
több do log ban se gít sé gem re volt.

Egy szép na pon ke res en gem egy fi a tal -
as  szony (sze ren csé re vé let le nül ott hon vol -
tam), mu tat egy pe csé tes pa pírt, mely sze -
rint a pad lá son ta lált gye rek ko csit, ami be -
cso ma gol va vár ta a kö vet ke zõ ba ba meg -
szü le té sét, ki igé nyel te má jus ban a té len
szü le tett gyer me ke szá má ra. A Pan dúr-szi -
ge ten lak tak. Mond ta: hal lot ta, hogy ha za -
jöt tünk, és azért jött, hogy ír jam fel a cí -
mét, ha majd is mét gyer me kem szü le tik,
vis  sza hoz za, csak azt ígér jem meg, hogy õ
a má so dik gye re ké nél is hasz nál has sa.
Gye re ke im ezt hall ván na gyon fel lel ke sül -
tek: „Szü les sen ne ked egy kis ba bád! Mi
el me gyünk a ko csi ért, és  min den ben se gí -
tünk, és mi fog juk sé tál tat ni, és hogy fog
örül ni apu, mi kor ha za jön!”

A nyár vé gén a Ba rá tok (fe ren ce sek) ve -
ze té sé vel za rán dok lat ment Vodicára a ha -
di fog lyo kért. Reg gel hat kor in dul tunk,
ren ge teg as  szony és gye rek, fér fi ak ta lán
csak a pa pok és a zász ló vi võk vol tak. Han -
go san imád koz va és éne kel ve vo nul tunk át
a vá ro son (bár fél tünk), de a rusz kik nem
bán tot tak, sõt igen sok ke resz tet ve tett kö -
zü lük ma gá ra há rom szor, ez az õ szer tar tá -
suk sze rint volt. Ha za fe lé ös  sze ta lál koz -
tunk töb ben, jó is me rõ sök. Töb ben me sél -
ték, mi lyen ke ser ve sen ta nul tak fõz ni,
mos ni stb. Most lát tam, mi lyen sze ren -
csém volt, hogy en gem ilyen szi go rú an ne -
vel tek, a nyá ri szü net ben min den má so dik
nap a kony há ban kel lett se gí te ni, jaj, de
dur cás kod tam! Hi á ba nya va lyogsz, an nál
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ké sõb ben le szel kész, ma gad dal tolsz ki,
mond ta a nagy ma ma (er re las san rá jöt -
tem). Most ez mi lyen nagy elõny volt.

Mi cso da fan tasz ti kus ta lá lé kony az em -
ber a szük ség ben: a fér fi ak autógumikül-
sõbõl ké szí tet tek szan dált, ugyan az gye re -
kek nek biciklikülsõbõl volt. A nõk gyé -
kény- vagy ku ko ri ca csu hé-fo nat ból ké szí -
tet ték a tal pat, a fel sõ pán to kat kü lön bö zõ
ron gyok ból. Nagy kincs volt a csap ágy a
min den fé le va sak ból ké szült ta li gák hoz.
Az ut cán ös  sze szed tünk desz kát, gör be
szö get, dró tot, csa vart, pléh da ra bot, min -
dent hasz no sí ta ni tud tunk.

1945-46 te le
Mi lyen sze ren cse, hogy sí ba kan csom

volt, nem fa gyott meg a lá bam a hólatyak-
ban áll va. Ha tal mas ócs ka pi ac ala kult ki,
az ál lan dó áru sok nak már „ál lan dó” he lye
volt. Az Er zsé bet ki rály né ut cá ban a
Milassin-ház elõtt volt a stan dom. 

A tél ke ser ves volt, a ki seb bik szo ba cse -
rép kály há ját fû töt tük, 12 óra után gyúj tot -
tunk be, de csak lan gyos lett a kály ha. Sok
öreg gyap jú hol mit kap tunk, azo kat fel fejt ve,
ki mos va zok nit, ma muszt kö töt tünk mind -
nyá junk nak, sõt még el adás ra is. Kap tam va -
la ki tõl sok fé le keksz ki szú rót, sü töt tünk „fi -
nom” me las  szal és olaj jal kek szet, rá ra gasz -
tot tunk ezüst vagy pi ros pa pír ból csil la got,
vagy más ki vá gott min tát. A Kál vá ria-domb
ol da lán sok volt a bo kor, on nan tör del tem
ága kat, jól meg mos tuk, pi ros krepp-pa pír
mas nit rá, meg öt-hat da rab kek szet, és kész
a Mi ku lás-aján dék. Nem gyõz tünk an  nyit
ké szí te ni, amit a pi a con el ne tud tam vol na
ad ni. To jás, al ma, krump li, bab volt a cse re. 

Kap tam öreg ba bát gye rek te len ba rát nõm -
tõl, hos  szú, hul lá mos ha jam le vág tam, pa ró -
kát ké szí tet tem be lõ le. Si ke rült má sik ba bát
sze rez nem, ku nye rál tam ron gyo kat ba ba ru -
há nak, így mind két gye rek nek volt ba ba a
ka rá csony fa alatt. Így ké szül tünk a ka rá -
csony ra. Ké sõbb apu ka tu dott ne kem élesz -
tõt sze rez ni, így ne ki tud tam élel mi szert kül -
de ni. Sze gény igen nyo mo rult kö rül mé nyek
kö zött ván do rolt Pes ten egyik hely rõl a má -
sik ra, leg jobb a pá lo sok Gel lért-he gyi ko los -
to ra volt. Pá ter Besnyõvel még kiscsávolyi
plé bá nos ko ra óta volt jó ba rát ság ban. Saj nos
rö vid idõt töl tött ott, mert foly ton raz zi áz tak. 

Újabb áru cikk ke rült for ga lom ba, a csil -
lag szó ró, amit fo lya ma to san si ke rült meg -
sze rez nem. A kek szek is új dí szí tést kap -
tak, ka rá csony fá ra va lót. Szent es té re meg -
hív tak la kó ink, ná luk volt kis ka rá csony fa.
Ugyan ab ban a szo bá ban, ahol 1943-ban
töl töt tük az utol só bé kés ka rá csonyt a
nagy szü lõk kel együtt, 1945-ben la kó ink
jó in du la tá ból ün ne pel het tünk. 

Ka rá csony elõtt még volt egy nagy aján -
dé kom. Egyik, nem köz vet len szom széd
(akit csak lá tás ból is mer tem) meg je lent, és
kö zöl te, ha szük sé gem van a var ró gé pem -
re, ha za hoz ha tom. Me sél te, mi kor lát ta,
hogy rusz ki, ma gyar ki-be jár a la ká sunk -
ba, és vi szi, ami hez ked ve van, õ is be jött,
meg lát ta a var ró gé pet (az övé már na gyon
ócs ka, alig varr), gon dol ta, el vi szi, ha ha za -
jö vünk, vis  sza ad ja, ha nem, jó lesz ne ki.
Most már kész az ágy ne mû je, füg göny stb.,
meg ed dig is úgy lát ta, hogy min dig el fog -
lalt vol tam, hát most ha za hoz ha tom. Örö -
möm ben a nya ká ba bo rul tam, en nél na -
gyobb ka rá cso nyi aján dé kot nem is kap hat -
tam vol na. Tél re lett mun ka le he tõ sé gem!

Ugyan is bölcs szü le im jó vol tá ból a ta ní -
tó kép zõ be fe jez té vel – ne hogy unat koz -
zam ott hon – jár tam to vább né met- és fran -
cia órák ra a Lõwi Man ci né ni hez és varr ni
ta nul ni Ma ros Jó zsef és fe le sé ge var ro dá -
já ba. Reiser Mar csi ba rát nõm mel min den
dél elõtt 8-tól 11-ig, szep tem ber tõl hús vé -
tig. A sza bás-var rás min den for té lyát el sa -
já tí tot tuk, együtt dol goz tunk a var ró lány -
ok kal. Té len így már fé lig men te sül tem a
pi ac tól, vál lal tam min den fé le ru ha ja ví tást,
tol dást-fol dást. 

Ka rá csony után ös  sze áll tunk hár man,
vet tünk egy 120 ki lós disz nót (a nagy ma -
ma óra lán cá ból 16 cm-t vág tunk le), a vá -
gást is me rõs hen tes mes ter bo nyo lí tot ta le a
mû he lyé ben. Na gyot se gí tett raj tunk, a
füs tö lést is õ vé gez te. Ti tok ban, ap rán ként
hord tuk ha za.

Ta vasz tól sze gõ dött mun ka he lyem volt
egy zöld sé ges kert ben. Még a mun ka meg -
kez dé se elõtt meg jött nyu gat ról Mik lós
öcsém, ed dig nem tud tunk ró la sem mit.
Szid tam, mi ért nem ír tál elõbb, men tél vol -
na in kább Svájc ba! "Szü le in ken akar tam
se gí te ni, erõs va gyok, a mun ká tól nem fé -
lek, po li ti ká val nem fog lal koz tam." Na iv
ma gya rok vol tunk. Együtt át men tünk
Pécs re, a ma ra dék hol mi kat még át hoz ni, a

bú to rok már mind itt vol tak. Majd el ment
Bu da pest re mun kát ke res ni.

A pénz rom lá sá val a cse re ke res ke de lem
foly ta tó dott, sõt nõtt a za va ros ban ha lá -
szók szá ma is.

1946 – és ami utána következett
Egyik pil la nat ról a má sik ra lett min den,

csak a pénz volt ke vés, nem le he tett fel ver -
ni az ára kat emi att (sze ren csé re).

A ház bé rek re is jött új ren de let, elég
komp li kált volt a ki szá mí tás, sza lad gál tam
az adó hi va tal ba. Ré gi tiszt vi se lõ már elég
ke vés volt, az adó ügyi ta nács nok is ide -
gen bõl jött párt em ber.

Az új bé rek rõl táb lá za tot kel lett ké szí te -
ni, min den té telt a szor zó szám mal fel tün -
tet ni, a ház mes ter vit te az üz let bér lõk höz
tu do má sul vé tel cél já ból, amit alá írá suk kal
iga zol tak. Csak az eme le ten la kó két rend -
õr csa lád ta gad ta meg az alá írást. Kü lön ké -
rõ le ve let ír tam ne kik, de a ház mes tert ki -
dob ták, av val a fel ki ál tás sal: „Csak nem
kép ze lem, hogy fi zet ni fog egy re ak ci ós -
nak!” Sze mé lyes meg hall ga tást kér tem,
meg fe nye ge tett: Ne ug rál jak, mert köny -
 nyen az in ter ná ló tá bor ban ta lál ha tom ma -
ga mat! Kér tem ki hall ga tást az adó ügyi ta -
nács nok nál, per sze õ sem akart ve lem szó -
ba áll ni, több szö ri ké ré sem re, nagy ne he -
zen még is ma gas szí ne elé ke rül tem. Hi á -
ba vet tem elõ a nyi la sok ál tal a fér jem ne -
vé re írt íté le tet, az volt a vá lasz, bi zo nyít -
sam be, mi lyen ér zel mû va gyok, lép jek be
a Párt ba, min den rend ben lesz! Vé gül
meg ál la pod tunk ab ban, a hi va ta los táb lá -
za ton csak az üz let bér lõk sze re pel nek, a
la kás nem bér le mény, tisz te let bõl en ge -
dem át a ma gas sze mé lyek nek. Ha én az
adót pon to san fi ze tem az üz le tek után, az
adó hi va tal nem fog lal ko zik a la kás sal.

Ez így ment majd nem egy évig, míg egy
éj sza ka el nem köl töz tek a la kás ból. Reg -
gel 8 óra kor a la kás hi va tal nál vol tam, vit -
tem a la kás igény lést. Mit kö zöl nek ve lem?
Már két csa lád teg nap be ad ta az igény lést.
A be adá si sor rend szá mít!

He ves vi ta után fu tás a Reiser Pé ter bá -
csi iro dá já ba, ott meg tu dom, van új ren de -
let, a tu laj do nos az el sõ, kü lö nö sen, ha
gye re kek is van nak. Vis  sza a la kás hi va tal -
ba, sok sza lad gá lás, vi tat ko zás után vé gül
is be ve szik az igény lé se met, és mind ezt
sze mé lye sen egye dül kell csi nál nom, mert
ha Pé ter bá csi hi va ta lo san vál lal ná ezt az
ügyet, mint ügy véd, hol nap ta lán már be -
zár nák az iro dá ját. 

Két he ti iz gal mas vá ra ko zás volt, míg
meg jött vég re a ki uta lás. Min den nap jár -
tam a la kás hi va tal ba. Elõ zõ leg két hé tig
fes tés, me sze lés, sú ro lás, ta ka rí tás, de vég -

Karácsony Uttry-játékokkal
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re is mét itt hon! Az el sõ éj sza ka alig tud -
tunk alud ni a sok egér tõl. Más nap si ke rült
hat egér fo gót sze rez nünk, egész nap azo -
kat cse rél tük, füs töl tünk, es té re 167 ege -
rünk volt. Más nap már csak 70. Pár nap
alatt el fogy tak.

A kert ször nyû ál la pot ban volt, el tûnt a
két dió fa, a két fe nyõ és a nyír fa, vi rá gok -
nak, bok rok nak nyo ma sem volt, csak az
öreg tu ja ma radt meg.

1947 ta va szán meg jött édes apám a Ba jai
Ta ka rék pénz tár száz éves ala pí tá sá nak ün -
ne pi köz gyû lé sé re. Õt már tisz ta ház ban
fo gad tuk. 1947. jú ni us 15-én meg ér ke zett
a ha di fo goly vo nat, ame lyik Szabolcsot
hoz ta. Pi ros ka volt az el sõ, aki fel fe dez te,
me lyik va gon ból száll le. Ott az apu! - ki -
ál tot ta. Pe dig 1944-ben lát ta utol já ra, és
olyan ros  szul né zett ki, alig le he tett meg is -
mer ni. Örö münk ha tár ta lan volt. Ak kor
még nem fog lal koz tunk az zal, mi lesz ve -
lünk to vább, pe dig a ha di fo goly se gélyt,
amit a gye re kek után kap tam, azon nal be -
szün tet ték. Szep tem ber ben Pi ros ka a zár -
dá ban el kezd te az el sõ osz tályt.

Sze ren csé re még 1945-ben si ke rült
meg sze rez nem a nyi las kor mány azon
ren de le tét, mely ben az el sõ el ítél tek név -
so ra volt, akik nem tet ték le a hû ség es küt
Szálasira. En nek a se gít sé gé vel Sza bolcs -
nak si ke rült há rom he tes sza na tó ri u mi
gyó gyí tás ban ré sze sül nie. Ez volt a ta nú -
sí tás, hogy nem volt fa sisz ta, de egy ben
fel is szó lí tot ták, hogy lép jen be a kom -
mu nis ta párt ba, õ lesz az utász zász ló alj
pa rancs no ka ez re de si rang ban. Tel je sen
két ség be volt es ve. A kú ra lát vá nyo san
nem ja ví tott raj ta, így be teg sé gé re hi vat -

koz va baj nél kül meg sza ba dult a nagy
mél tó ság tól. Csu pán an  nyi tör tént, hogy
elõ ször a nyi la sok fosz tot ták meg a szá za -
do si rang já tól, most meg a kom mu nis ták.
De en nél sok kal na gyobb baj volt, hogy
sze re tett vol na mun kát kap ni út épí té si vál -
la lat nál, vagy vas út- és híd épí tés nél – mint
utász nak ez volt a szak kép zett sé ge –, de
tisz ti múlt ja mi att se hol nem vet ték fel.
Pár hó nap múl va el ment Bu da pest re.
Kezd te mint au tó mo só egy ta xi ga rázs ban.
Egy-két hó nap múl va ta xis lett. Ez már
ko moly do log, kezd tünk la kást ke res ni,
hogy mi is ide jöj jünk. Több mint fél év
múl va si ke rült, de nem so ká ra a ta xi vál la -
la tot ál la mo sí tot ták, õt meg ki dob ták.
Foly tat ta az au tó mo sást, mi kor egy szer
azt hal lot ta, hogy az an gol kö vet sé gen az
egyik tit kár so fõrt ke res. Fel té tel: an gol tu -
dás. Si e tett oda je lent kez ni, fel is vet ték.
De még az is fel té tel volt, hogy ven dég -
ség nél, mint inas, fel szol gál jon. Kér ték a
mun ka könyv ét, hogy ré gi mun ka he lyé nél
ér dek lõd je nek. Ehe lyett meg ad ta Bé la bá -
csi (nagy bá tyám) és dr. Szikszay Elem ér,
a só gor te le fon szá mát. Fel is hív ta õket a
kö vet ség, mind ket ten bi zo nyí tot ták, hogy
ügyes, kész sé ges, meg bíz ha tó. Nyolc tól
há ro mig volt a mun ka idõ, ebé det nem ka -
pott, még ak kor sem, ha fel szol gált. Csak
ha es te volt a ven dég ség, ak kor ka pott
kosz tot. A dí szes, ele gáns te rí tés az inas
dol ga volt. Na gyon él vez ték a gye re kek,
hogy az ös  sze tört szek rény ol da lá ból ké -
szült fa tál cán volt a lá bos, av val járt az
apu a kony ha asz tal kö rül, és kí nál ta min -
den ki nek az ételt. Mag ta ní tot tam, ho va
kell az evõ esz kö zö ket el he lyez ni, ho gyan

kell a szal vé tát haj to gat ni stb. Na gyon
meg vol tak ve le elé ged ve. Más fél évig
szol gált itt, to vább nem mer te, mert sor ra
vit te el az ÁVÓ azo kat, akik kül föl di nél
dol goz tak.

Pi ros ka a má so dik osz tályt már Bu da -
pes ten vé gez te Far kas ré ten, itt járt ál la mi
is ko lá ba, mert nyá ron el vet ték az egy há zi
is ko lá kat. Kör nyé kün kön ak kor még ke vés
ház volt, fõ leg gye re kes csa lá dok kal. Az
elõt tünk le võ kis tér – ahol négy ut ca fu tott
ös  sze – volt a fõ ját szó hely, au tót na pon ta
csak egyet-ket tõt lát tunk. A gye re ke ken
ke resz tül ked ves ba rá tok ra tet tünk szert.

Ez után jöt tek a leg ne he zebb évek 1953-
ig. Ad dig min dig csak a leg ala cso nyabb
mun ka he lye ken al kal maz ták. Aki nem
akart a Párt ba be lép ni, az örül jön, hogy él.
1949-ben Mik lós öcsé met in ter ná ló tá bor -
ba vit ték. 1950-ben szü le i met ki te le pí tet -
ték. 1953-ban, Sztá lin ha lá la után jött egy
kis eny hü lés. A sze gény ség és a vi dám ság
nem zár ja ki egy mást, ha az em ber nem
rest a küz de lem re. Ma dách Im re Az em ber
tra gé di á ja drá mai köl te mé nyé nek be fe je zõ
mon da tá ban így szól az Is ten: „Mon dot -
tam, em ber: küzdj, és bíz va bíz zál!” Ez
volt az én tit kos jel sza vam. A má sik: Azé
az élet, aki mo so lyog! Eze ket a le á nya ink
is meg ta nul ták. 

1953-ban Nagy Im re fel lé pé sé vel már an -
 nyit ja vult a hely zet, mû sza ki mun kát ka -
pott Sza bolcs, út-, majd híd épí tés nél, ké -
sõbb be ke rült a Kar to grá fi ai In té zet be, a
föld mé rõ mér nö kök mel lett na gyobb részt a
mû sza ki tisz tek itt ta lál tak mun kát, mert ez
igen nagy fá rad sá got igé nyelt, és az edzett
utász tisz tek job ban bír ták. Itt nem kö ve tel -
ték meg a párt tag sá got, ezt a mun kát nem
iri gyel te tõ lük sen ki. On nan is ment nyug -
díj ba. Édes apám ha lá la (1956) után édes -
anyá mat ma gunk hoz vet tük. Né hány hó nap
múl va én is ke res tem hi va ta lo san mun kát.
Most már volt va la ki, aki ott hon le gyen a
gye re kek mel lett. A Lot tó Áru ház ba mint
el adót vet tek fel, de mint szak kép zet lent,
igen ke vés pén zért. Be irat koz tam az inas is -
ko lá ba, majd me ós nak ta nul tam, vé gül a
bolt ve ze tõi is ko lát is ki jár tam. Pár év múl va
az áru ház egyik osz tály ve ze tõ je let tem
(egye dü li, aki nem volt párt tag), mi re nyug -
díj ba men tünk, si ke rült ven nünk vég re egy
Tra ban tot. Ilyen nyu gal mas, kel le mes élet
után fér jem meg élt 90 évet, én eze ket a so -
ro kat 90. évem után ír tam.

1922. au gusz tus 20-án kezd tük ba jai éle -
tün ket. 1939 és '43 kö zött vol tam veszp ré -
mi la kos 1948 au gusz tu sá ban köl töz tünk
Bu da pest re.

DE ÉN MAI NA PIG BA JAI VA GYOK!
Lász ló Szabolcsné, Bessenyõi El vi ra

A szerző szüleivel és kislányaival
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Orgoványi Ani kó ki ál lí tá sa

A Bács kai Kul túr pa lo tá ban a Gé ni usz-
dí jas fes tõ mû vész, köl tõ és ki vá ló fo tós
no vem ber 8-án már má sod szor mu tat ko -
zott be al ko tá sa i val. Né hány ko ráb ban ké -
szült mû ve mel lett most a Him nusz cí mû
olaj fest mény-so ro za tát is mer he tik meg az
ér dek lõ dõk. A ki ál lí tást a ba jai Liszt Fe -
renc Ének kar köz re mû kö dé sé vel Pethõ
Dá vid nyi tot ta meg, aki a ha son ló al kal -

mak kor meg szo kott meg -
nyi tó be széd he lyett köz vet -
len han gú be szél ge tés ben
szó lal tat ta meg a mû vész -
nõt és mu tat ta be al ko tá sa it.

A tár lat té má já ul szánt
fest mé nye i rõl a mû vész nõ
az aláb bi a kat mond ta: „A
»ma gyar mandala« stí lus -
ban ké szült so ro zat ké szí té -
sé be há rom év vel ez elõtt
kezd tem. Az ap ro pó Köl -

csey Fe renc szü le té sé nek 220., Er kel Fe -
renc vi lág ra jöt té nek 200. év for du ló ja volt,
a mun kát idén, a Him nusz szü le té se utá ni
190. év ben fe jez tem be. Már a fes tés kez -
de te kor egy ér tel mû volt szá mom ra a stí -
lus.” A ké pe ken ol vas ha tó vers szak ok so rai
Köl csey Fe renc kéz ira tá nak ere de ti kéz írá -
sát tük rö zik. A tíz fest mény bõl ál ló so ro za -
tot Er kel Fe renc kot tá já nak egy rész le te

zár ja. A mû vész nõ fes té sze te mel lett ér de -
mes szól ni köl té sze té rõl is. Leg újabb ver -
sei kö zül né hány a ki ál lí tá son is ol vas ha tó.

Orgoványi Ani kó ról tud ni kell, hogy lel -
kes ter mé szet vé dõ, a Zöld Szív If jú sá gi
Moz ga lom egyik ala pí tó ja. Je len leg Pomá-
zon él, de élet út ja szo ro san kap cso ló dik
Bács ká hoz. Édes any ja ré vén madarasi
szár ma zá sú, Bács al má son érett sé gi zett,
majd a ba jai Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lán sze -
rez te el sõ dip lo má ját. Kü lön bö zõ irány za -
to kat ma gá ba gyûj tõ al ko tó ként fo gal maz -
za meg mû vé szi hit val lá sát: „Re mé lem,
hogy a sza bad ság vágy ban szár nya ló lé lek,
gon do lat és tett al ko tá sa im ban is ki fe je zés -
re jut, s má so kat is élet öröm mel tölt el. Ha
ez a bel sõ ki su gár zás ér zé kel he tõ mû ve im -
ben, és bol dog sá got okoz a be fo ga dók ban,
nos, ez iga zi ér tel met ad mû vé sze tem nek.”

Nothof Éva

Képek „a bajaiságról” (könyvismertetés)
Van nak írók, köl tõk, akik – mint pél dá ul

Rim baud – húsz éves ko ru kig szin te tel jes
élet mû vü ket meg ír ták, má sok nak – mint
Pe tõ fi nek – az élet er re alig hu szon hat évet
adott. Ugyan ak kor szá mos olyan al ko tót is
tu dunk (pél dá ul Arany vagy Ber zse nyi),
akik vi szony lag ké sõn lép tek az iro dal mi
nyil vá nos ság elé, és olya no kat is, akik mû -
ve ik leg ja vát egé szen idõs ko ruk ban al kot -
ták meg. Az sem rit ka ép pen ség gel, hogy
ko ráb ban tisz tes pol gá ri fog lal ko zást ûzök
ké sõn, nyug díj ba vo nu lást kö ve tõ en fe de -
zik fel ma guk ban az „iro dal mi vé nát”, más
irány ban meg szer zett kap cso la ta ik ré vén
még nyil vá nos ság hoz is jut nak, ám e ké sei
ki vi rág zá sok ból rit kán szü le tik iga zán ér -
té kes tel je sít mény. Sze ren csé re Ha mar Pé -
ter nem tar to zik e fûz fa po é ták so rá ba,
ugyan is el sõ no vel lás kö te te szín vo na las
írá so kat tar tal maz, és mél tó az ol va só kö -
zön ség fi gyel mé re.

Amint a szer zõ a kö tet elõ sza vá ban ma -
ga is el mond ja, nem Ba ján szü le tett, ám de
éle té nek meg ha tá ro zó tíz évét él te a Su-
govica-parti vá ros ban, s bár már ides to va
fél év szá za da má sutt la kik, ba jai kö tõ dé se
má ig meg ma radt. En nek va ló di iga zo lá sa
ez a kis kö tet, hi szen az ed dig in kább pe -
da gó gus ként, film esz té ta ként, majd iro da -
lom tör té nész ként meg is mert író va la -
mennyi itt meg je len te tett no vel lá ja vá ro -
sunk ban ját szó dik. A könyv ös  sze sen 11

tör té ne tet be szél el (kö zü lük öt a Ba jai
Hon pol gár ban ko ráb ban már ol vas ha tó
volt); a szer kesz tõ mind egyik hez egy-egy
ré gi ba jai ké pes la pot tár sí tott. 

Egy jól si ke rült „an ziksz kár tya” olyan
le het, mint csepp ben a ten ger: ap ró rész le -
tek meg vi lá gí tá sá val meg mu tat hat ja a
nagy egész lé nye gét. Ez a kö tet – mi köz -
ben nagy részt tel je sen fik tív tör té ne te ket
ol vas ha tunk ben ne – anél kül vil lant fel va -
la mit a „ba ja i ság” lé nye gé bõl, hogy meg -

ha tá roz ná, mi is az. Nem mint ha a tör té ne -
tek ben meg je le ní tett em be ri alap hely ze tek
nem ját szód hat tak vol na le ha son ló an az
or szág más ré szé ben vagy akár egész má -
sutt is, a lát szó lag je len ték te len kör nye zet -
rajz na gyon is ba ja i vá te szi eze ket a szto -
ri kat. Az egyes el be szé lé sek a 20. szá zad
kü lön bö zõ idõ sza ka i ban ját szód nak, mint -
egy át fog va ezt a sors for du lat ok kal és
nem ze ti tra gé di ák kal ter helt év szá za dot. A
no vel lák ban az em le ge tett tör té nel mi ese -
mé nyek (a két vi lág há bo rú, 1956, a Rá ko -
si- vagy a Ká dár-kor szak) azon ban csak
af fé le hát te rét ad ják a kor ban élõ kis vá ro -
si em be rek tör té ne té nek, még ha a kor sok
tör té net sze rint rá is te lep szik az egyes
em be rek sor sá ra és az em be ri lel kek re.
Ám ma guk a no vel lák el sõ sor ban nem
kor jel lem zõ tör té nel mi pró zák akar nak
len ni, sok kal in kább af fé le lé lek ta ni
minidrámák. Va la hogy olyan mó don,
ahogy Mik száth tót vagy pa lóc no vel lái is
ilye nek vol tak a ma guk ide jé ben, csak itt
nem (el kép zelt, de va ló sá gos nak lát szó)
Nóg rád me gyei fal vak, ha nem egy bács kai
kis vá ros ad ja a hely szí ne ket. Ám ezek bõl
az egy más sal ös  sze nem füg gõ tör té ne tek -
bõl – mint af fé le kis tab ló ról – is ké pet ka -
punk a ma gunk mö gött ha gyott év szá zad -
ról, amely an  nyi ra sok szor tet te tönk re a
ma gát a po li ti ká tól tá vol tar tó vi dé ki em -
ber éle tét is.
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És Ba já ra rá le het is mer ni: nem csak az
egy kor volt kis ven dég lõk re, is mert ut cák ra
és épü le tek re, de az em be rek re is. Meg je -
le nik a no vel lák ban a vá ros sok szí nû sé ge:
a hét köz na pi hõ sök kö zött ma gya rok, svá -
bok és bu nye vá cok egy aránt elõ for dul nak,
a né ven ne ve zett sze rep lõk jel leg ze tes ba -
jai csa lád ne ve ket vi sel nek, egyes fi gu rák
né mely vo ná sa pe dig a fi gyel mes és a ré gi
ba jai dol gok ban jár tas ol va só szá má ra akár
is me rõs nek is tûn het. (Oly kor né hány va -
lós sze mély is fel buk kan a kö tet lap ja in, de
ál ta lá ban nem õk a tör té ne tek kulcs sze rep -
lõi.) Az egyes tör té ne tek ben ke ve red nek a
szer zõ sze mé lyes em lé kei, egy idõ ben
köz szá jon for gó plety kák és vá ro si le gen -
dák, má sok ál tal át élt él mé nyek az írói fan -
tá zia szü le mé nye i vel, s bár az eb bõl ki ala -
ku ló tör té ne tek ott és ak kor így biz to san
nem tör tén tek meg, de elhisszük a szer zõ -
nek, hogy meg tör tén het tek vol na.

A tör té ne tek kö zött ol va sunk a né pi es
bal la dák han gu la tát idé zõ, oly kor a má gi -
kus re a liz mus ele me i vel is ka cér ko dó tör té -
ne tet (A szûz hold a Sugovica tük ré be néz),
pi káns dzsent ri tör té ne tet (Dzsent ri-tör té -
net), He ming way kis re gény ének ba jai kör -
nye zet be he lye zett szang vi ni kus-iro ni kus
pa ra frá zi sát (Az öreg hor gász és a Du na) és
jel leg ze te sen 20. szá za di prob lé má kat (ügy -
nök kér dés, „dis  szi dá lás”, dek lasz  szá ló dás,
le tar tóz ta tás) kö zép pont ba ál lí tó el be szé lé -
se ket (Snób li, Aliszka lec kéi, Az ügy véd fe -
le sé ge, Ki nek da lol a fe ke te ri gó?) egy aránt.

A kö zös elem ben nük, hogy mind egyi kük
fõ hõ se va la mi lyen ér te lem ben vesz tes nek
szá mít a sa ját ko rá ban; nem is vé let len,
hogy a no vel lák zö me tra gé di á val vég zõ dik,
vagy pe dig va la mi lyen ös  sze om lást ve tít
elõ re. Az Il ka-nap címû no vel la Ba bits Mi -
hály – sa ját mû ve i ben is fel idé zett – ba jai
egy évé nek utó éle tét ál lít ja elénk; s bár ma -
ga az el be szélt ese mény fik tív, a kor han gu -
lat szem lél te té sé hez így is kel lett né mi ku -
ta tó mun ka. Egyút tal ar ra is vá laszt ad, va -
jon mi ért is me ne kült el olyan se be sen az
ak kor még leg fel jebb szár nya it bon to ga tó
köl tõ-ta nár a pro vin ci á lis nak lá tott kis vá -
ros ból. A Csa ló ka hold fény pe dig az a no -
vel la, amely bõl a leg job ban elõ bú jik a szer -
zõ múlt já nak egy má sik ele me (ti. a Mó ricz-
ku ta tóé), ugyan is a tör té net han gu la tá ban,
fi nom na tu ra liz mu sá val, he lyen ként par la -
gi as be széd stí lu sá val Mó ricz tol lán is meg -
szó lal ha tott vol na, ha ne ki is épp Ba ja és
kör nyé ke lett vol na az ih le tõ kör nye ze te.

Ba ja múlt ját szá mos könyv ben, ta nul -
mány ban, fo lyó irat ban fel dol goz ták már. A
tény sze rû ség re tö rek võ al ko tá sok azon ban
gyak ran épp ar ra nem vol tak ké pe sek, ami -
re je len kö tet kí sér le tet tesz: ba jai han gu la -
tok és a po zi ti vis ta tör té né szek ál tal meg ra -
gad ni kí vánt „kor szel lem” áb rá zo lá sá ra,
ame lyek épp az egyes tör té ne tek ré vén is -
mer he tõk meg leg in kább. Hogy va ló ban
ilyen volt-e Ba ja han gu la ta és szel le mi sé ge
száz, öt ven vagy ép pen har minc év vel ez -
elõtt, azt azok tud ják meg ítél ni, akik ab ban

az idõ ben is ér de mi ré sze sei vol tak a vá ros
éle té nek. De azt, hogy akár ilyen is le he tett,
a szer zõ ké pes el hi tet ni ve lünk.

Az íz lé se sen meg ter ve zett kö tet iga zi
aján dék a ba ja i ak nak, de õk is ad hat ják
aján dék ba ak kor, ha Ba ját csak hal lo más -
ból is me rõ ba rá ta ik ar ra ke re sik a vá laszt,
va jon mi ért is le het an  nyi ra ra gasz kod ni
eh hez a sok szem pont ból a vi lág vé gén ta -
lál ha tó vá ros ká hoz. Vi szont fon tos el mon -
da ni, hogy a no vel lák nem csak „ba ja i sá -
guk” mi att fi gye lem re mél tó ak, ha nem ön -
ma guk jo gán is: a ben nük fel ve tett prob lé -
mák meg ér té sé hez nem kell ba ja i nak len ni
– csak meg kel lett él ni a ma gyar hu sza dik
szá za dot. S mind ez ta lán ma gya rá za tot ad
a leg több tör té net ke se re dés hang vé te lé re
is. Az a ge ne rá ció, amely hez Ha mar Pé ter
is tar to zik, „há bo rús gye rek ként” szü le tett,
át él te a Rá ko si-, majd a Ká dár-kor sza kot,
de iga zá ból a rend szer vál tás nak sem tar to -
zott a nyer te sei kö zé, és nem azért, mert
ke vés bé adott vol na te het sé ges em be re ket
a vi lág nak. A kö tet leg in kább el kö te le zett
ol va sói per sze min den bi zon  nyal e nem ze -
dék tag jai lesz nek (a vá ro si könyv tár ban
tar tott könyv be mu ta tón is nagy részt õk
kép vi sel tet ték ma gu kat), de a tör té ne tek
egyik fõ üze ne tét ta lán nem csak õk fog ják
meg ér te ni: ba ja i nak len ni hit val lás. (Ha -
mar Pé ter: An ziksz kár tyák Ba já ról. No vel -
lák. Ba jai Hon pol gár Ala pít vány, 2013.
100 ol dal. Ára: 1000 Ft)

Dr. Mayer Já nos

Arcok, életképek az 1930-as évekből
Té li örö me ink

Min den év szak nak meg van nak a ma ga
jel leg ze tes sé gei, me lyek meg ha tá roz zák a
fel nõt tek és a gye rek szá má ra is a ki kap -
cso ló dás és a já ték le he tõ sé ge it, for má it.
Pe tõ fi Sán dor így ír a Té li es ték cí mû szép
ver sé ben az ak ko ri gye re kek já té ká ról:
„Kár tyá ból tor nyo kat csi nál: épít, rom bol…
Ûzi pil lan gó it a bol dog je len nek,
Teg na pot fe lej tett, hol nap ra nem gon dol.”

Mi is csi nál tuk, és kü lön bö zõ tár sas já té -
ko kat is ját szot tunk. De az iga zi té li öröm -
for rást a jég és a hó je len tet te. Eze ket na -
gyon vár tuk. Le he tett csúsz kál ni, kor cso -
lyáz ni, hó go lyóz ni, hó em bert ké szí te ni,
ho kiz ni stb. Mind eze ket a mai gye re kek is
csi nál ják, de már más ként, mint mi tet tük
és te het tük.

Néz zük a szán kó zást. Szá munk ra a Gó -
lya domb volt a lej tõn va ló le sik lás szín te re.
Ez ta lán a vá ros leg ma ga sabb pont ja, ma is

meg van ugyan olyan for má ban, ugyan azok -
kal a há zak kal a Jelky And rás út és a Tél ut -
ca sar kán. Ha hos  szabb pá lyán akar tunk le -
sik la ni, ak kor in nen in dí tot tuk a szán kó in -
kat, s le csúsz tunk az ut cán ke resz te zõ kis
pa ta kocs ká ig. Ez ma már nincs meg. Gye -
rek ko rom ban ví gan csör ge de zett, nem szá -
radt ki so ha sem. Né ha még kis ha lacs kák is
úsz kál tak benn. Ami kor be fa gyott, de még
nem volt hó, ak kor egy más tól 10-12 mé ter -
re fel tör tük a je get, lé ket csi nál tunk. Ab ba
az tán ki sebb fa da ra bo kat dob tunk. Ezek
vol tak a ha jók. Ez után sza la dtunk az al só
lék hez, vár tuk, hogy ki nek ha jó ja je le nik
meg elõbb. Ját szot tunk és ver se nyez tünk
egy szer re.

A Gó lya domb tól 40-50 mé ter re, a Jelky
And rás út má sik ol da lán volt egy ala cso -
nyabb, de me re de kebb hal mocs ka, me lyet
Hegy al já nak hív tunk. Mi cso da túl zás! A

me re dek lej tõ nem volt hos  szú. Gyor san
sik lott itt a szán kó, de gyor san le is las sult,
ami kor a te rep víz szin tes be vál tott át. Itt fõ -
leg a ki sebb gye re kek él vez ték a szán kó zás
örö me it. Dél után tól sö té te dé sig han gos
volt a kör nyék az ön fe ledt ne ve tés tõl, si -
kol to zás tól. Mi na gyon bol do gok vol tunk,
de a Hegy al ja kö ze lé ben la kók nem örül -
tek an  nyi ra a hang za var nak. Egy kö zel ben
la kó úr, ami kor es te fe lé el csen de sült a kör -
nyék, a cse léd lán  nyal for ró vi zet vi te tett
vöd rök ben, és a pá lyá ra ön tet te. Ha vat
ugyan ol vasz tott, de he lyet te je get csi nált:
gyor sab ban sik lott a szán kó, és még töb -
ben men tek oda szán káz ni és csúsz kál ni.

A Hegy al ja már nem léte zik. Be épí tet -
ték. Az ott el töl tött sok-sok órát az em lé ke -
zet õr zi.

Ab ban az idõ ben még nem jár tak hó -
ekék az uta kon, hogy a hó tól meg tisz tít sák
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azo kat. A lo vas szá nok, sze ke rek, né ha te -
her au tó és a MAVART (agy hív ták ak ko ri -
ban az au tó buszt) nyom ták le a ha vat, és
ke mény hó ré te get ké pez tek az utak kö ve -
ze tén. Csa pa tos tul men tünk ki a kö ves út ra,
hogy az ott köz le ke dõ lo vas szá nok hoz,
sze ke rek hez kös sük, il let ve fûz zük a mi
kis szá nun kat. Így akár 1-2 ki lo mé tert is
hú zat tuk ma gun kat a vá ros ból ki fe lé vagy
a vá ros köz pont ja fe lé. Hos  szú kö te le volt
a mi kis szán kónk nak, s azt be fûz tük a sze -
kér sa rog lyá já ba vagy a lo vas szán ol da lá -
ba, s a kö tél sza bad vé gét meg ra gad va
von tat tat tuk ma gun kat. Ha nem akar tunk
to vább men ni, ak kor el en ged tük a kö te let,
az szé pen ki csú szott a sa rog lyá ból vagy a
szán ol da lá ból. A von ta tó ha ladt to vább,
mi meg vár tuk a ked ve zõ al kal mat, hogy
va la ki vis  sza húz zon ben nün ket oda, ahon -
nan el in dul tunk. Akadt olyan fo ga tos is,
aki jól meg haj tot ta a lo va it. Se be sen sik lott
a szán kónk, de az is elõ for dult, hogy fel bo -
rul tunk. Ez bi zony nem volt ve szély te len. 

A csúsz ká lás ról és a kor cso lyá zás ról is
szól nom kell, hi szen azok is hoz zá tar toz -
nak a tél örö me i hez. Az is igaz, hogy szü -
le ink nem dí jaz ták a csúsz ká lá si te vé keny -
sé gün ket, mert a ci põk, ba kan csok sok kal
ha ma rabb ke rül tek a ci pész hez tal pa lás,
sa rok ja ví tás, var rás cél já ból. A jég – hi á ba
volt si ma – et te a ci põ tal pát. Li ba sor ba áll -
va, rö vid ne ki fu tás után csúsz kál tunk a jár -
dán, és min den olyan he lyen, ahol meg állt
a víz és jég ke let ke zett. Min den bõl ver -
senyt csi nál tunk: ki csú szott mes  szebb, ki
csú szott gyor sab ban, ki esett el.

Ak ko ri ban már sok gye rek nek volt kor -
cso lyá ja, me lyet kor cso lya kulcs se gít sé gé -
vel kel lett fel erõ sí te ni a ci põ vagy a ba -
kancs tal pá ra. Ez fi gyel met és pon tos sá got
kí vánt meg. Ha ros  szul sze rel te fel va la ki,
ak kor le szed te a ci põ tal pát vagy le esett a
ci põ rõl kor cso lyá zás köz ben, s az il le tõ a
jé gen ta lál ta ma gát, de víz szin tes hely zet -
ben. Fél ci põ re nem volt ta ná csos fel sze rel -
ni, mert az nem tar tot ta meg a kor cso lyá zó
bo ká ját, így csak inog va, s gya ko ri esé sek -
kel le he tett kor cso lyáz ni.

Ne kem is volt kor cso lyám. Az egyik
nagy né nim vet te, ami kor 8-9 éves vol tam.
Ezt a kor cso lyát hasz nál tam még 17 éves
ko rom ban is. Igaz, nem nõtt a lá bam mal
együtt, de meg ol dot tam, hogy a ci põm or -
ra meg a kor cso lya he gye együtt le gyen.
Ho gyan? Hát úgy, hogy a ci põ sar kát tar tó
füg gõ le ges fém le mezt víz szin tes re haj lí -
tot tam. Így a sar kam kis sé hát rább ke rült.
Nem volt tö ké le tes, de így sem val lot tam
ve le szé gyent. Ma is meg van még. Fi a im
õr zik, mint egy an tik rit ka sá got, mert ma
már ilyen kor cso lyá kat nem gyár ta nak.

Ak ko ri ban is lé te zett már a ci põ vel egy -
be épí tett kor cso lya, de csak ke ve sek nek
ada tott meg, hogy meg vá sá rol has sák. Vol -
tak na gyon le le mé nyes szü lõk, akik gyer -
me ke ik nek ma guk ké szí te tek kor cso lyát.
Ék ala kú ra vá gott, ci põ nagy sá gú fá ba vas -
ta gabb fém szá lat erõ sí tet tek, majd szí jak -
kal rög zí tet ték a ci põ höz. Nem volt ele -
gáns, di va tos, de mû kö dött.

Hol kor cso lyáz tunk? Min de nütt, ahol
meg fe le lõ nagy sá gú be fa gyott vi zet ta lál -
tunk. A leg jobb, leg biz ton sá go sabb kor -
cso lya pá lyát vá ro sunk ban a Sugovica híd -
jától a szál lo dá ig ter je dõ sza ka szon ala kí -
tot ták ki. A je get meg tisz tí tot ták a hó tól, a
szen  nye zõ dé sek tõl. Es te min dig le lo csol -
ták, hiz lal ták a je get: így min dennap tü kör -
jég vár ta az idõ seb be ket és fi a ta lo kat egy -
aránt. So kan jár tak oda. A Szent há rom ság
tér rõl néz ve szí nes, min den pil la nat ban
vál to zó kép tá rult az ér dek lõ dõk elé. Igaz,
hogy a pá lya hasz ná la tá ért fi zet ni kel lett.
Em lé ke ze tem sze rint 20 fil lér volt a be lé -
põ. Azt már nem tu dom, hog a fel nõt tek -
nek eset leg töb bet kel lett-e fi zet ni ük.
Desz ká ból ké szült ló cák ra le he tett a part
kö ze lé ben le ül ni, pi hen ni vagy a kor cso -
lyá kat fel sze rel ni. Lé cek bõl fo ga so kat ké -
szí tet tek, me lyek re a ka bá to kat kel lett
akasz ta ni. Ar ra nem em lék szem, hogy va -
la mi lyen ze ne szólt vol na, de a mu zsi kát
pó tol ta a fi a tal ság vi dám ne ve té se, s az a
fel sza ba dult öröm, mely a kor cso lyá zó kat
el töl töt te.

Ko mo lyabb bal eset re nem em lék szem.
Azért a szá gul dás köz ben vagy egye-egy
ug rás nál elõ for dult bu kás, ha son csú szás.
Ve lem is elõ for dult egy al ka lom mal, hogy
a fe jem kop pant a jé gen, s a szem öl dö -
köm nél a bõr kis sé meg re pedt. A ré gen
be gyógy ult seb nyo ma ma is em lé kez tet a
kor cso lyá zás örö me i re, de eset le ges ve -
szé lye i re is.

De nem csak a Sugovicán kor cso lyáz -
tunk: ke res tünk és ta lál tunk olyan he lye -
ket, ahol nem kel lett fi zet ni, ke ve sen vol -
tunk és jól szó ra koz tunk. A Sze ged re ve -
ze tõ út bal ol da lán, a je len le gi Gó lya sor
elõt ti mé lye dés ben ak ko ri ban min dig volt
víz. Itt le gel tet te a gaz dál ko dó em be rek te -
he ne it ta vasz tól õszig a gu lyás. Ezt a te rü -
le tet Já rás nak ne vez ték. Ide is jár tunk kor -
cso lyáz ni, amíg na gyobb jó nem esett. A
Já rás is meg szûnt. A te rü let meg van, de
be épí tet ték.

Ak ko ri ban a Livodában mes ter sé ges ár -
ko kat ala kí tot tak ki, hogy a ma gas ta laj víz -
szin tet csök kent sék. A hos  szú ár kok té len
be fagy tak, s ki vá ló kor cso lyá zá si le he tõ sé -
get biz to sí tot tak. Egy al ka lom mal be sza -
kadt alat tam a jég, s de ré kig vi zes let tem.

Le sem vet tem a kor cso lyá kat, úgy sza lad -
tam a Kor sós ut ca vé gén la kó osztálytár-
samékhoz, hogy le vet hes sem a meg fa gyott
ru ha da ra bo kat. Sze ren csém volt. Még nát -
hás sem let tem.

Emlékszem, hogy 1942-ben igen kemény
volt a tél. Az ONCSA-telep mögötti lapo-
sabb mezőgazdasági területeken ősszel
elborította a talajvíz. Télen óriási jégfelüle-
ten korcsolyázhattunk. Este mindig fárad-
tan tértünk haza.

Gye rek ko rom ban a Sugovica híd ja és a
Türr Ist ván-em lék mû kö zöt ti víz té li ki kö -
tõ ként sze re pelt. Ak ko ri ban nem jár ták jég -
tö rõ ha jók a Du nát. A je ges fo lyón nem
köz le ked tek a ha jók, ha nem a Sugovica em -
lí tett sza ka szán hor go nyoz tak le, s vár ták a
tél vé gét, a jég zaj lá sát, hogy ta vas  szal az tán
út nak in dul ja nak, és Regensburgtól a Fe ke -
te-ten ge rig szál lít sák a kü lön bö zõ áru fé le -
sé ge ket. Ben nün ket, gye re ke ket haj tott a kí -
ván csi ság, mi lyen le het egy ha jó be lül rõl,
ho gyan él nek azok ban az em be rek, mit csi -
nál nak egész nap? A ha jó sok kü lön bö zõ
nem ze tek hez tar toz tak, s igen ba rát sá go sak
vol tak. Fel en ged te ben nün ket a ha jó ik ra,
meg mu to gat tak ne künk min dent. Sok eset -
ben elõ for dult az is, hogy egyik ha jó ról át -
me het tünk a má sik ra, mert olyan kö zel vol -
tak egy más hoz. Gon do lom, hogy a ha jó sok
na gyon un ták a te let, a sem mit te vést, õk ál -
lan dó moz gás hoz, úton le vés hez vol tak
szok va. Alig vár ták a jég zaj lás meg in du lá -
sát, hogy el hagy has sák a tét len sé get je len tõ
té li ki kö tõt.

A jég zaj lás a tél vé gét je len tet te. Ilyen -
kor a vá ros la kos sá ga nagy szám ban sé tált
ki a Türr-emlékmûhöz, és gyö nyör köd tek
a szép lát vány ban. A jég töm bök né me lyi -
ke szé na bog lyát ci pelt a há tán. Egy al ka -
lom mal õzi két lát tam egy nagy úszó jég -
táb lán. Ijed ten néz te, ho gyan jut hat na le
on nan a biz ton sá got je len tõ er dõ be. Má-
soktól hallottam, hogy róka és nyúl
békésen hajókáztak egy zajló jégtáblán.
Hogy med dig, azt nem tu dom. Ar ra is em -
lék szem, csak az évet nem tu dom már,
hogy vá ro sunk tól észak ra ös  sze tor ló dott a
zaj ló jég. Fé lõ volt, hogy ár víz ke let ke zik.
A lé gi erõ bom bá zói szün tet ték meg bom -
bá ik kal a ve szélyt.

Bár mi lyen szép is a tél, bár men  nyi örö -
met hoz a gye re kek nek, vá ruk a ta vasz ér -
ke zé sét. Hát még a fel nõt tek és az idõ seb -
bek! Meg is ér ke zett. Új fel ada tot ho zott
szü le ink nek, de a gye re kek az új kö rül mé -
nyek kö zött is mét meg ta lál ták, s min dig
meg ta lál ják azo kat a le he tõ sé ge ket, me -
lyek szá muk ra a ki kap cso ló dás és az öröm
for rá sa it je len tik.

Ko vács T. Sán dor
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A ba jai ha di köl csön-köt vé nyek be vál tá sa
90 év vel ez elõtt

Az el sõ vi lág há bo rú ban vesz tes Ma -
gyar or szág szá má ra a ve re ség leg fá jóbb
kö vet kez mé nye az 1920. jú ni us 4-én alá írt,
majd az 1921. évi XXXIII. tör vény cik kel a
ma gyar jog rend be ik ta tott tri a no ni bé ke -
dik tá tum volt. Az or szá gos köz vé le ményt
sok ko ló te rü le ti vesz te sé gek és jó vá té te li
kö ve te lé sek mel lett a ro mok ban he ve rõ
ma gyar gaz da ság talp ra ál lí tá sa kü lö nö sen
ne héz fel adat nak tûnt. Az 1914-tõl 1920-ig
tar tó há bo rú – a vi lág há bo rú ugyan 1918-
ban vé get ért, de Ma gyar or szá gon a Ta -
nács köz tár sa ság, a kör nye zõ or szá gok
meg szál ló csa pa tai to váb bi 2 évig há bo rús
kö rül mé nye ket te rem tet tek – fel emész tet te
a la kos ság és a köz igaz ga tás szin te min den
tar ta lé kát. A gaz da ság talp ra ál lí tá sá nak
egyik kulcs kér dé se a pénz ügyi hely zet
ren de zé se, az 1914 elõt ti pénz ügyi inf rast -
ruk tú ra új vi szo nyok hoz al kal maz ko dó
mi elõb bi hely re ál lí tá sa volt. Az 1921. au -
gusz tus 1-én ala pí tott Ma gyar Ki rá lyi Ál -
la mi Jegy in té zet – az Oszt rák-Ma gyar
Bank he lyét át ve võ pénz in té zet, amely
ide ig le ne sen a nem ze ti bank sze re pét töl -
töt te be – a ko ro na inf lá ci ó ját nem tud ta
meg aka dá lyoz ni, Ma gyar or szág gaz da sá gi
tel je sít mé nye 1921-22-ben to vább rom lott,
el ke rül he tet len né vált a pénz ügyi sza ná lás.
A pénz ügyi sza ná lás – csõd hely zet be ke -
rült gaz da sá gi szer ve zet talp ra ál lí tá sa,
adós ság ál lo má nyá nak csök ken té se és tõ -
ke ál lo má nyá nak fel töl té se – el sõ sor ban az
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia ide jé bõl ma -
radt ál lam köl csö nök le zá rá sát je len tet te,
de eh hez az or szág nak szük sé ge volt a
Nép szö vet ség tech ni kai és pénz ügyi se gít -
sé gé re. A sza ná lás egyik je len tõs lé pé se
volt a ha di köl csön-köt vé nyek be vál tá sa,
ame lyek a há bo rús idõ szak ban mind a la -
kos ság, mind a tör vény ha tó ság ok kö ré ben
nép sze rû ek vol tak. A Ma gyar Ki rá lyi Ál la -
mi Jegy in té zet és a Pénz in té ze ti Köz pont –
az or szág ban mû kö dõ ban ko kat tö mö rí tõ
in téz mény – 1923. no vem ber 27-én kör le -
ve let bo csá tott ki a tör vény hat sá gok nak,
mely ben kez de mé nyez te a bir to kuk ban lé -
võ ma gyar ha di köl csön köt vé nyek fix ös -
 szeg ben tör té nõ be vál tá sát.

Ba já ra 1923. de cem ber 7-én ér ke zett
meg a kör le vél, me lyet dr. Bor bí ró
(Vojnics) Fe renc pol gár mes ter a szám ve -
võ ség hez kül dött át vé le mé nye zés re. A
szám ve võ ség ál lás pont ját a de cem ber 11-
én tar tott ta nács ülé sen tár gyal ta meg a vá -
ros ve ze té se.

„17736/kig. 1923.
A Pénz in té ze ti Köz pont Bu da pest 1923.

évi no vem ber 27-én 13/1923 szám alatt kelt
kör le ve le az ál lam adós sá gi cím le tek be vál -
tá sa és a cím le tek nek leg ké sõbb fo lyó évi de -
cem ber hó 15ig va la mely tag ja i nak so rá ba
tar to zó pénz in té zet hez be nyúj tá sá ra iránt.

A szám ve võ ség az el adást nem ja va sol ja,
mert a fel kí nált ös  szeg a tõzs dén el ér he tõ ér -
té ke sí tés sel egyen lõ; már pe dig a bé ke áron
be szer zett ál lam pa pír ok mos ta ni el adá sa
csak mint egy 7000ed ér ték nek fe lel ne meg,
ami te kint ve a kü szö bön le võ kül föl di köl -
csön be ve tett re ményt, hogy tud ni il lik pén -
zünk csak ja vul hat, nem vol na ta ná csos.

Ha tá ro zat: A vá ro si ta nács a szám ve võ ség
elõ ter jesz té sé ben fel ho zott in do kok ból a vá -
ros tu laj do ná ban és il let ve ke ze lé sé ben le võ
ál lam adós sá gi cím le tek nek a pénz in té ze ti
köz pont fen ti szá mú fel hí vá sá ban meg je lölt
mó do za tok mel lett va ló be vál tá sát mel lõ zi.

Mi rõl a vá ro si szám ve võ ség ezen ha tá -
ro zat tal ér te sí ten dõ. 

Ba ja, 1923. évi de cem ber hó 11. nap ján
tar tott ta nács ülés bõl.”

A vá ros ve ze tés kül föl di köl csön be és a
pénz ügyi hely zet ja vu lá sá ba ve tett bi zal -
ma nem volt meg ala po zat lan. 1923. áp ri -
lis 6-án a ma gyar kor mány a Jó vá té te li
Bi zott ság tól 40-50 mil lió arany ko ro na rö -
vid le já ra tú és 550-650 mil lió arany ko ro -
na hosszú le já ra tú köl csönt kért. 1923 áp -
ri li sá ban Beth len Ist ván mi nisz ter el nök
és Kállay Ti bor pénz ügy mi nisz ter az el sõ
vi lág há bo rú ban gyõz tes nagy ha tal mak
fõ vá ro sa i ban – Lon don, Pá rizs, Ró ma –
tár gyalt a Ma gyar or szág nak nyúj tan dó
nép szö vet sé gi köl csön rõl. A tár gya lá so -
kon ala kult ki a vég le ges ál lás pont, így
Ma gyar or szág 20 éves fu tam idõ re 307
mil lió arany ko ro na hos  szú le já ra tú nép -
szö vet sé gi köl csönt ka pott, ame lyet tel jes
egé szé ben gaz da sá ga sta bi li zá lá sá ra hasz -
nál ha tott fel. Az or szág pénz ügyi sta bi li -
tá sá nak hely re ál lí tá sa ér de ké ben át ala kí -
tot ták az ide ig le nes pénz ügyi inf rast ruk -
tú rát. 1924. jú ni us 24-én meg kezd te mû -
kö dé sét a Ma gyar Nem ze ti Bank, a ko ro -
na ár fo lya mát az an gol font hoz kö töt ték –
1 font = 346 ezer pa pír ko ro na és 1 arany -
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ko ro na = 17 ezer pa pír ko ro na –, majd jú -
li us ban meg kez dõ dött a nép szö vet sé gi
köl csön fo lyó sí tá sa.

Ba ja vá ros szá má ra az 1924-ben meg ha -
tá ro zott font/ko ro na ár fo lyam ka taszt ro fá -
lis volt. A Pénz in té ze ti Köz pont ál tal 1923
vé gén fel aján lott be vál tá si arány a fe lé re
esett vis  sza. A há bo rú elõt ti áron szá mí tott
1/7000-es arány, me lyet a vá ro si szám ve -
võ ség ke ve sellt 1/14405-höz arány ra esett

vis  sza, ez volt az a pil la nat, mi kor tól az
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia ha di köl csön
köt vé nye i re már nem pénz esz köz ként, ha -
nem „tü ze lõ anyag ként” te kin tet tek. A ba -
jai vá ros ve ze tés még ek kor sem vál tot ta be
a vá ros tu laj do ná ban, vagy ke ze lé sé ben lé -
võ pa pí ro kat, ha nem meg vár ták ve le az új
fi ze tõ esz köz nek, a pen gõ nek a be ve ze té -
sét. 1927. ja nu ár 1-én a pen gõ meg je le né -
se kor 1 pen gõ = 12500 ko ro na arány ban

Ba ja is át vál tot ta a ha di köl csön-köt vé nye -
it. Az 1927-es va lu ta cse ré vel egy be kö tött
át vál tás kor a vá ros el sõ vi lág há bo rú alatt
ál lam köt vény be fek te tett va gyo ná nak csak
tö re dé ke ma radt meg, azok a tör vény ha tó -
ság ok jár tak a leg job ban, ame lyek még
1923-ban az el sõ adan dó al ka lom mal meg -
sza ba dul tak e kel le met len „vi lág há bo rús
örök sé gük tõl”.

Sar lós Ist ván

Zorn An tal:
Fe je ze tek Katymár is ko la- és ok ta tás tör té ne té bõl

Is ko lák a ha tá ron

Katymár, ez a fel sõ-bács kai te le pü lés va -
la mi kü lö nös erõ vel bír hat, hi szen az itt szü -
le tet tek, az in nen in du lók majd el ke rü lõk
kö zül szá mo san ko moly bel sõ kész te tést
érez nek ar ra, hogy fa lu juk tör té ne tét ku tas -
sák, így ér té ke it meg õriz zék. Kö zü lük hár -
mat jól is mer tem, is me rek: Kõ he gyi Mi -
hályt, a ne ves ré gészt, a ba jai mú ze um igaz -
ga tó ját, Láng Jó zse fet, je len könyv fe le lõs
szer kesz tõ jét, ki adó ját, az Ar gu men tum Ki -
adó igaz ga tó ját, va la mint a kö tet író ját, Zorn
An talt. Kõ he gyi Mi hály a tõ le meg szo kott
ala pos ság gal gyûj töt te a for rá so kat, ada to kat
szü lõ fa lu ja tör té ne té rõl, szá mos ta nul má -
nyá ban fel is dol goz ta azo kat. Láng Jó zsef
1990-tõl a ba jai mú ze um szin te min den ki -
ad vá nyá nak ki adá sá ban, nyom dai mun ká la -
ta i ban részt vett, és más ki ad vány ok ban is
kü lö nös fi gyel met szen telt Ba ja és kör nyé ke
tör té ne ti, kul tu rá lis ér té ke i nek. .

Zorn An tal nak nem ez az el sõ köny ve,
mely Katymárról szól. A kö zel múlt ban je lent
meg Katymár 100 éve az egy ház lá to ga tá si
jegy zõ köny vek tük ré ben (1734-1836). Ezt a
ki ad ványt Kõ he gyi Mi hály em lé ké nek aján -
lot ta, nem fe led kez vén meg Kapots Nán dor
tu dós szeremlei plé bá nos ki emel ke dõ la tin
nyel vû for dí tá sa i ról. Em be rek sor sok, ese -
mé nyek Katymár múlt já ból I-II., Katymári
dok to rok, Katymár köz ség bib li og rá fi á ja –
foly ta tó dik a köny vek so ra. Ta nul má nyai is
szü lõ fa lu ja múlt já nak meg is me ré sét szol gál -
ták, hi szen sváb szár ma zá sa okán írt a svá -
bok me ne kü lé sé rõl és ki te le pí té sé rõl, s tol lá -
ból két év ti ze de je len tek meg a ka lo csai ér -
sek ség te rü le té re vo nat ko zó, a ka to li kus nép -
ok ta tás tör té ne té hez szol gá ló ada tok. 

A Fe je ze tek Katymár is ko la- és ok ta tás -
tör té ne té bõl címû könyv be ve ze tõ jé ben a
szer zõ a kö vet ke zõ ket ír ja:

„Az ol va só jog gal kér dez he ti, a je len kö -
tet tel mit tart a ke zé ben? Nem is ko la tör té net,

mert eb bõl a mû bõl hi ány zik a ma gyar is ko -
la rend szer, ezen be lül a katymári is ko lák
szer ve ze ti fej lõ dé sé nek, vál to zá sá nak idõ -
rend ben tör té nõ be mu ta tá sa. Nem is oktatás -
tör té net, mert a ne ve lés – ok ta tás – kép zés
hár mas ke re té nek és tar tal má nak a le írá sa
sem ol vas ha tó itt. In téz mény tör té net nek sem
fe lel meg a mun ka, mert nem ve ze ti le tör té -
ne ti sé gé ben az egy há zi, de a vi lá gi, nem ze ti -
sé gi nyel vet is ok ta tó ál la mi is ko lák, ben ne a
katymári év szá za dos mû kö dé sét sem. Az
em lí tett kö rül mé nyek nek meg fe lel ni sem fel -
ké szült sé gem okán nem tud tam, sem ele gen -
dõ for rás nem állt eh hez ren del ke zé sem re. 

Ma radt te hát szá mom ra egy hely tör té ne -
ti jel le gû mun ka meg írá sá nak a le he tõ sé ge,
ezen be lül az ok ta tá si épü le tek lét re jöt té -
nek, il let ve azok his tó ri á já nak a be mu ta tá -
sa, egy igaz ga tói-ve ze tõi élet raj zi gyûj te -
mény el ké szí té se, be szé des pél da ként sa ját
osz tá lyom tör té ne té nek meg írá sa, ta nu lói
név tár ös  sze ál lí tá sa." 

A könyv meg írá sá ra egy év for du ló szol -
gál tat ta az al kal mat: Katymár köz pon ti is ko -
lá ja idén ün ne pel te fenn ál lá sá nak 100. év for -
du ló ját. A szer zõ meg is mer te ti ol va só ját a
18. szá za dig vis  sza nyú ló elõz mé nyek kel, a
fa lu más is ko lá i nak tör té ne té vel is (Zentai Is -
ko la, Dél szláv Is ko la, Telecska-Roglaticai
Ál la mi Nép is ko la, Ál la mi dél szláv nyel vû
Nép is ko la, ké sõbb Szerb-hor vát és Ma gyar
Tan nyel vû Ál ta lá nos Is ko la). Kü lö nös fi -
gyel met szen tel az is ko lák igaz ga tó i nak, a
tag in téz mé nyek ve ze tõ i nek be mu ta tá sá ra.
Az élet rajz ok ban nem csak a sze mé lyes sor -
sok, ha nem az in téz mé nyek tör té ne te is kü lö -
nös meg vi lá gí tás ba he lye zõ dik. 

Rend kí vül ér de kes a katymári ál ta lá nos
is ko la egy osz tá lyá ról ké szí tett ös  sze fog la -
lás az 1948-1956 kö zöt ti idõ szak ból, mely
Zorn An tal sa ját, ál ta lá nos is ko lás ko rát
idé zi meg. Ar ra ke res vá laszt, mi ként tör -
tén he tett meg, hogy az el sõ osz tály ba be -
íra tott 119 gyer mek bõl csak 8 vé gez te el
az ál ta lá nos is ko la utol só évét is. Az ál la -
mo sí tás tól (1948) táb lá zat ba fog lal va köz -
li a szer zõ az is ko lai anya köny vek szûk -
sza vú, még is be szé des ada ta it ne mek, szü -
le té si hely, val lás és nem ze ti ség sze rint.
Min den név, min den adat mö gött egyé ni
sor sok, örö mök és tra gé di ák hú zód nak. Iz -
gal mas ol vas mány, mely bõl ki bon ta ko zik
egy kö zös sors, mely ben ön ma gá ra is mer -
het az em ber, aki ezt a kor sza kot át él te. 

A Fe je ze tek Katymár is ko la-és ok ta tás tör -
té ne té bõl cí mû kö tet leg na gyobb eré nye a
sze mé lyes ség és az adat gaz dag ság. Az is ko -
lák ta ná ra i nak, ve ze tõ i nek élet raj za mel lett
az 1913-ban el ké szült is ko la 100 év fo lya má -
nak vég zett di ák jai is sze re pel nek. Az is ko la -
épí tés do ku men tu mai, va la mint fény ké pek
te szik szem lé le te seb bé a köny vet. 

Ar gu men tum, 2013. 168p.
Merk Zsuzsa
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Ta lál ko zó
2013. ok tó ber 12-én, szom bat es te so sem -

volt ve te rán at lé ta ta lál ko zó tör tént Baján a
Kis-Pandúr-szigeten (a 60 fe let ti ek így hív -
ják) az eve zõ sök szék há zá ban. Hetven részt -
ve võ a vá ros, az or szág min den tá já ról: az
50-es, 60-as, 70-es évek volt at lé tái.

35-40 év nagy idõ, bi zony so kan be mu -
tat koz tunk egy más nak, hogy „Te vagy
az?” A tel jes ség igé nye nél kül doyenjeink:
Szirmainé Len ke (akit bi zony már so kan
Len ke né niz nek), ott volt Gömzsik Im re,
Márity Ja ni, Ákos Toncsi, Hos  szú Ka tin ka
nagy pa pá ja (aki Ba kos Lász ló nak szü le -
tett), Radács Jó zsi.

Az örömteli találkozás  után fel men tünk
az eme let re a fe hér asz ta lok mel lé. Elõ ször
né ma fej haj tás sal tisz te leg tünk né hai
edzõnk, Szatyi bá csi (Szat má ri Já nos) és
többi ha lot tunk em lé ke elõtt. Ezt kö ve tõ en

Hor váth Gyu ri volt edzõ tar tott be szá mo -
lót az el telt idõ rõl, il let ve beszélt a ter vek -
rõl is, azaz arról, ho gyan le het ne erõs at lé -
ti kát ala poz ni Ba ján.

A jö võt il le tõ en töb ben hoz zá szól tak, e-
mail cí me ket cse rél tünk, meg ál la pod tunk
ab ban, hogy ala pít ványt lé te sí tünk a Ba jai
At lé ti ká ért néven.

Majd jött a kakaspörkölt, és a csend je -
lez te, hogy mindenkinekízlett. Ké sõbb, ol -
dot tabb han gu lat ban egyen ként fel áll va
min den ki el mond ta, mi tör tént ve le az el -
múlt év ti ze dek ben. Ki sebb tár sa sá gok ban
foly tat tuk a be szél ge tést, a „ke mény mag”
há ro mig ma radt.

Ter mé sze te sen jö võ re is mét ös  sze fo gunk
jön ni. Kö szön jük a Mogyi tá mo ga tá sát.

Dr. Bá lint Gá bor
61 éves volt hármasugró

Vé den dõ véd te le nek: a ke le ti sün
„A sün disz nó már gye rek ko rá ban
gye rek tüs ké ket nö veszt
És min den gya nús moz du lat ra
he gyes tüs ké ket me reszt
S ha va la ki túl kö zel me rész ke dik,
gom bo lyag gá göm bö lyö dik
a sün disz nó így vé de ke zik” – ének li Ha -

lász Ju dit A sün disz nó cí mû da lá ban. A
mó do sult-meg vas ta go dott szõr szá lak ból
kép zõ dött fe ke te-fe hér szí nû tüs kék a sünt
ös  sze té veszt he tet len né te szik töb bi ha zai
em lõ sünk kel. Ve szély ese tén erõs, gyû rûs
bõr iz mai se gít sé gé vel kö zel gömb for má ra
húz za ös  sze ma gát: a ter mé sze tes el len sé -
gek a min den irány ban me re de zõ 2-3 cen -
ti mé ter hos  szú sá gú, 1 mil li mé ter át mé rõ jû
és mint egy 16 000 da rab szám ra be csült tû -
he gyes tüs kék kel szem ben több nyi re te he -
tet le nek. Né hány va dász nak azon ban
adott sá ga, sze ren csé je, ta pasz ta la ta vagy
ügyes sé ge se gít a vé dõ bo rí tás le gyõ zé sé -
ben. Lovassy Sán dor köny vé ben meg je -
gyez te, hogy a ró ka csí põs vi ze le té vel
kész te ti a sünt ki egye ne se dés re és fu tás ra,
mind eköz ben igyek szik az ál la tot a fe jé -
nél, va la me lyik lá bá nál vagy a far ká nál
meg ra gad ni; a nagy fü les ba goly (az uhu)
hos  szú kar ma i val ké pes a tüs kék kö zött át -
ha tol ni és a sünt meg öl ni; a gö rény vac ká -
ban ta lál tak már sün ma rad vá nyo kat, te hát
al kal man ként az ál la tot el tud ja ej te ni (Ma -
gyar or szág ge rin ces ál la tai. 1927. 87. ol -
dal). Nap ja ink ban még sem a fel so rolt ra -
ga do zók je len tik a leg na gyobb ve szélyt. A

sü nök leg fon to sabb ele sé gé nek szá mí tó
föl di gi lisz ták in ten zí vebb vagy tar tó sabb
esõk után a víz zel te lí tõ dött ta laj ból meg -
ful la dá su kat el ke rü len dõ az asz falt- vagy
be ton utak ra mász nak-me ne kül nek. A te rí -
tett asz ta lon a köz úti jár mû for ga lom gá zo -
lá sa saj nos sok sün pusz tu lá sát okoz za.

Eu ró pá ban sün fé lék (Erinaceidae) csa -
lád já nak há rom fa ja él. A ke le ti sün (Eri-
naceus concolor) és az eu ró pai sün (Eri-
naceus europaeus) el ter je dé si te rü le te i nek
ha tár vo na la nagy já ból az Ode ra fo lyó,
majd Cseh or szá gon át hú zó dik és foly ta tó -
dik dé li irány ban az Ad ri ai-ten ge rig. A két
faj kö zött a kül lem alap ján leg in kább ész -
re ve he tõ kü lönb ség az, hogy a ná lunk élõ
ke le ti sün mel lé nek és ha si ol da lá nak szõr -
ze te bar nás szür ke, ese ten ként fe hér szí nû,
ugyan ez a kon ti nen sünk nyu ga ti fe lé ben
élõ eu ró pai sün ese té ben bar nás. A ki fej lett
pél dá nyok test hos  sza 30, far ka 4 cen ti mé -
ter kö rü li, a sü nök test tö me ge 500-1900
gramm kö zött mo zog. Fe jük, kü lö nö sen
meg nyúlt or ruk mi att, a ser tés re em lé kez -
tet: a ha son ló ság ból szár maz hat a köz -
nyelv sün disz nó el ne ve zé se. Fü lük nem
hos  szabb szõr szá lak nál. A Föld kö zi-ten ger
Fran cia- és Spa nyol or szág hoz tar to zó part -
vi dé kén élõ me di ter rán sünt (Erinaceus
algirus) va ló szí nû leg az em ber te le pí tet te
be Észak-Af ri ká ból. A faj leg in kább tüs ke
nél kü li hom lo ká ról és az elõ zõ sü nök höz
ké pest zö mö kebb test al ka tá ról is mer he tõ
fel. A tel jes ség ked vé ért meg kell je gyez ni,

hogy a vé dett ál la tok jegy zé ké ben (Ma -
gyar Köz löny 2012/128. szám, 20995. ol -
dal) a ke le ti sün la tin ne ve Erinaceus con-
color, míg a Ju hász La jos szer kesz tet te
Ter mé szet vé del mi ál lat tan (Bu da pest,
2007, 237. ol dal) cí mû könyv ben ugyan er -
re az Erinaceus roumanicus sze re pel és
más mun kák ban sem kö vet ke ze tes a la tin
nyel vû név hasz ná lat. Cik künk ben az el ne -
ve zést a Köz löny ben meg je lent nek meg fe -
le lõ en hasz nál juk.

A té li álom ból már ci us kö ze pén elõ bú jó
sü nök a hi ber ná ció köz ben fel élt zsír tar ta -
lé ka ik mi att meg le he tõ sen kar csú ak, ezért
jó kon dí ci ó juk vis  sza nye ré sé hez igye kez -
nek bõ sé ge sen táp lál koz ni. Éles fo ga ik kal
sok fé le zsák mányt ké pe sek meg sze rez ni
és el fo gyasz ta ni. Táp lá lé kuk el sõ sor ban
csi gák ból, föl di gi lisz ták ból és ro va rok ból
áll, de meg eszik a bé ká kat, a gyí ko kat és a
kí gyó kat (ké pes meg öl ni a mér ges kí gyót
is), a föl dön ta lált ma dár fész ke ket ki foszt -
ják (mind egy, hogy to jás vagy fi ó ka van
ben ne), el kap ják az ege re ket és a fi a tal
poc ko kat, nem ve tik meg a dö göt, ked ve lik
a föld re hul lott gyü möl csö ket. Az egyéb -
ként ma gá nyo san élõ ál la tok hím jei az áp -
ri lis kö rül kez dõ dõ pár zá si idõ szak ban ke -
re sik meg a má sik nem pél dá nya it. A mint -
egy más fél hó na pos vem hes ség után a nõs -
tény vac ká ban 4-8 köly köt el lik. Az utó -
dok fe hér szí nû és lágy tüs kék kel jön nek a
vi lág ra (ame lyek rö vi de sen sö té ted nek és
ke mé nyed nek), sze me ik két he tes ko ruk -

Előfizetési felhívás
Lapunk a 2014. évre előfizethető a

jelenlegi előfizetők számára a múlt hó-
napban megküldött, illetve a 79/322-945-
ös telefonon igényeltehő „készpénz-
fizetési megbízás” felhasználásával. 

A Bajai Honpolgár példányonkénti
ára (250 Ft, és helyi előfizetési díja nem
változik. A vidéki előfizetési díj mini-
mális emelését a postaköltság várható
emelkedési teszi szükségessé.

Előfizetési díjak:
helyben (házhozszállítva) 3 000 Ft
vidékre (postaköltséggel) 5 700 Ft
külföldre (postaköltséggel) 10 800 Ft

Üdvözöljük hűséges régi
előfizetőinket és szeretettel köszöntjük
az újakat.



ban nyíl nak ki és há rom he tes ko ru kig
szop nak: ezt kö ve tõ en már any juk ve ze té -
sé vel jár nak-dö cög nek éle lem után kör -
nye ze tük ben. Más fél hó na pos ko ruk tól
önál ló ak, ivar éret té a kö vet ke zõ év ben vál -
nak. A nyár má so dik fe lé tõl a sü nök zsír -
tar ta lé ka ik fel töl té sé hez egy re töb bet igye -
kez nek en ni. Ku ta tá sok sze rint a si ke res te -
le lés hez leg alább 600-700 gram mos test tö -
meg szük sé ges (az ér ték a tél hos  szá tól és
ke mény sé gé tõl is függ). Az idõ já rás tól
füg gõ en elõbb vagy utóbb, ál ta lá ban ok tó -
ber ben, a sün vé dett he lyet ke res ma gá nak,
majd a hõ mér sék let csök ke né sé vel té li
álom ba me rül. A sza ba don élõ pél dá nyok
8-10 évig él nek.

A ná lunk élõ ke le ti sün élõ he lyé ül a gaz -
dag alj nö vény ze tû li ge tes er dõk, fü ves te -
rü le tek cser jés ré szei mel lett a te le pü lé sek
kert je it és park ja it is vá laszt ja. Utób bi he -
lye ken ese ten ként an  nyi ra meg sze lí dül,

hogy jel re elõ jön és el fo gad ja a fel kí nált
élel met. Leg in kább szür kü let ben és nap -
nyug ta után mo zog, a nap palt al vó he lyén
pi he nés sel töl ti (há bo rí tat lan te rü le ten né -
ha nap pal is mo zog). Az éj sza kai ak ti vi tás -
nak meg fe le lõ en el sõ sor ban hal lá sa és
szag lá sa fej lett, lá tá sa re la tí ve gyen ge.

Gozmány Lász ló szó tá ra alap ján az eu -
ró pai sün el ne ve zé sei nyu ga ti sün(disz nó),
eu ró pai sün disz nó, kö zön sé ges sün(disz -
nó), sün, sün disz nó, bar na mel lû sün(disz -
nó), sün ku tya, tö vi ses disz nó, sül disz nó, a
hím a ku tya sün, a nõs tény a disz nó sün; a
ke le ti sün is mert ne vei ke le ti sün disz nó,
fe hér mel lû sün(disz nó) és ke let-eu ró pai
sün (Eu ró pa ál lat vi lá ga – hét nyel vû név -
szó tár. Bu da pest, 1979. I. kö tet, 400. ol -
dal). Szó lás mon dás ok is kö tõd nek a sü -
nök höz (Margalits Ede: Ma gyar köz mon -
dás ok és köz mon dás sze rû szó lá sok. Bu da -
pest, A Millénium évé ben. 654. ol dal). Kö -

zü lük ta lán a leg is mer tebb: „Szi szeg mint
sün disz nó a bú zá ban.” Ezt ak kor jegy zik
meg, ha han go san szi szeg vagy szu szog
va la ki.

Láz ár Kál mán 1874-ben meg je lent
Hasz nos és kár té kony ál la ta ink ról cí mû
köny ve (I. rész: Em lõ sök, ma da rak, hül lõk.
38-39. ol dal) sze rint a sün „Na gyon hasz -
nos sá vá lik ege rek, cserebülyek, mér ges
kí gyók és a ker ti nö vé nyek ben oly sok kárt
te võ csi gák pusz tí tá sa ál tal.” Az 1901 óta
vé dett, nap ja ink ban Ma gyar or szá gon vi -
szony lag gya ko ri nak mond ha tó, szin te
bár mi lyen élõ he lyen elõ for du ló és az em -
lõ sök egyik leg õsibb csa lád já ba tar to zó ke -
le ti sün ter mé szet vé del mi esz mei ér té ke a
vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012. szá -
mú ren de le te sze rin ti 25 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló

Bajai Honpolgár20 2013. december

Meg je le nik min den hó nap el sô nap ján
ISSN 1416-4469

Fõszerkesz tô:
Bá lint László

A szerkesztõbizottság tag jai:
Bálint Attila, dr. Dá ni el Jó zsef,

Jász Ani kó, Kothencz Kelemen, Ko vács Zi ta,
dr. La ki Fe renc, dr. Mayer János,

dr. Nebojszki László

Lap ala pí tó:
Új vá ro si Ál ta lá nos Mû ve lô dé si Köz pont

Kiadó:
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

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

Számlaszám: 11732033 20030119

Pos ta cím:
6500 Ba ja, Munkácsy Mihály u. 9.

Telefon: 79/322-945

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

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

KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

Az ös  sze göm bö lyö dött sün elõbb óva to san
ki ku kucs kál és szi ma tá val vizs gá ló dik 

… ha biz ton ság ban ér zi ma gát, ak kor 
to vább egye ne se dik 

… vé gül már csak hát só fe le van a tüs kék
vé del mé ben.

A sün kön  nyen há zi ked venc cé sze lí dít he tõ


