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A gö rög mi to ló gia sze rint az is te nek aty -
ja, Ze usz a föl di lé nye ket a hal ha tat la nok
so rá ba emel he ti. Nos, a nagy mû vé szek is
ren del kez nek az zal a ké pes ség gel, hogy a
mú ló em lé kû sze mé lye ket a föl di hal ha tat -
lan ság gal aján dé koz zák meg. II. Gyu la pá -
pa – ere de ti ne vén Giuliano della Rovere –
két ség kí vül sú lyos, sõt nagy  ér de mû tör té -
nel mi sze mé lyi ség. Az Itá li át el özön lõ mil -
li ó nyi tu ris ta még sem hal la na a re ne szánsz
leg ha tal ma sabb egy ház fe je del mé rõl két
gi gá szi al ko tó ere jû mû vész köz re mû kö dé -
se nél kül. A San Pietro in Vincoliba
elzarándokló ide gen úti könyv bõl tud ja
meg, hogy a rop pant in du lat tól fe szü lõ

Mó zes-szo bor, mely a kép fa ra gás egyik
csúcs tel je sít mé nye, ere de ti leg a pá pa sír -
em lé ké re ké szült. A Fi ren zé ben já ró és az
Uffizit fel ke re sõ mû ér tõt pe dig II. Gyu la
port ré ja nyû gö zi le. Raffaello re me ke szin -
te meg bû vö li és mág nes ként vonz za a be -
lé põt an nak el le né re, hogy a te rem bõ vel -
ke dik ki vá ló fest mé nyek ben. Az arc kép a
már het ve ne dik évé hez kö ze le dõ, kis sé
meg fá radt fõ pap ról ké szült; a sze líd dé
eny hült vo ná sok alatt azon ban egy ha tal -
mas egyé ni ség vas aka ra ta fe szül. 

A jel lem szi lárd ság rész ben ge ne ti kai
adott ság, ám a fõ pász tor ka rak te rét jó részt
vi szon tag sá gos élet út ja edzi acé los sá. Egy -

há zi pá lyá ja ígé re te sen in dul. Az ala csony
ran gú fe ren ces szer ze test pá pá vá avan zsá ló
nagy báty ja, IV. Sixtus hu szon nyolc éves
ko rá ban bí bo ros sá ne ve zi ki. Éle te e sza ka -
szán már meg mu tat ja biz tos mû ér té sét és
bõ ke zû me cé nás nak bi zo nyul. Mi kor azon -
ban Rodrigo Borgia 1492-ben el nye ri a pá -
pai mél tó sá got, sa nya rú évek sors csa pá sai
zú dul nak Rovere bí bo ros ra. A spa nyol
Borgiák úgy szól ván zsi ge ri el len sé gei csa -
lád já nak, és VI. Sán dor pá pa nem kés le ke -
dik súj tó ha tal má nak fel hasz ná lá sá val.
Csak jószerencséje men ti meg egy gyil kos
me rény let tõl, és ez után si et ve me ne kül el
VIII. Kár oly fran cia ki rály ud va rá ba.

Kék óra          Fotó: Ligeti László

A ti a ra ár nyé ká ban
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Kö zel egy év ti ze det tölt kény sze rû
szám ki ve tés ben. Mi kor 1503 nya rán VI.
Sán dor (va ló szí nû leg meg mér gez tet ve) el -
hunyt, vis  sza tér Ró má ba. Mi vel a spa nyol-
fran cia szö vet ség bí bo ro sai és Itá lia fõ pap -
jai nem tud nak meg nyug ta tó komp ro misz -
 szum ra jut ni, át me ne ti meg ol dás ként
Siena ér se két vá laszt ják pá pá vá. A már ha -
lá lo san be teg III. Pius a va ló szí nû fel te vés -
nek túl ha mar tesz ele get. Hu szon hat na pi
reg ná lás után vég leg le ad ja Szent Pé ter
kul csa it. Az in ter reg num nak te kint he tõ idõ
alatt a bí bo ro sok el mé je meg vi lá go so dik,
és 1503 ok tó be ré nek vé gén Giuliano della
Ro ve ré re ru ház zák a fõ pász to ri mél tó sá -
got. A hat van éves fõ pap lel két ha tal mas
transz cen dens és evi lá gi becs vágy fe szí ti.
Az el sõ tö rek vés nyil vá nos je le ként kiád
egy, a pá pai átok menny kö vé vel ter hes
bul lát a simonia bûn tet te el len. Min den
olyan konk lá vét, mely ben a bí bo ro sok föl -
di ja va kért és ked vez mé nye kért vá lasz ta -
nak pá pát, ér vény te len nek nyil vá nít. A
szent ség áru lás sal (ez a simonia ma gyar
meg ne ve zé se) ki je lölt sze mélyt e vég zés
ele ve le ta szít ja va ti ká ni tró nu sá ról. A tisz -
te let re mél tó, az egy há zi hi va ta lok te kin té -
lyét vis  sza ál lí ta ni kí vá nó bul la egy év ti zed
múl tán majd bom ba ként rob ban. Más részt
bebizonyosul, hogy II. Gyu la az egy há zi
ál lam nak is har cos fe je del me. Szük ség
ese tén pánc élt ölt ve, kar dot ra gad va küzd a
meg té pá zott te rü le tû Va ti kán-ál lam ha tá ra -
i nak vis  sza ál lí tá sá ért.

El sõ fel ada ta a Borgiákkal va ló le szá -
mo lás. VI. Sán dor fia, Cesare Borgia az év
ok tó be ré ben még bir to kol ja ka to nai ere je
tel jes sé gét. Az egy ház fõ ka pi tá nya és több
ezer fõ nyi, pon to san fi ze tett, jól fel fegy -
ver zett, gaz dá já hoz hû sé ges zsol dos se reg
pa rancs no ka. Ere je tel jé ben a ró ka ra vasz -
sá gá val és a far kas vér szom já val ural ko dik
romagnai her ceg sé gé ben. Két hó nap sem
te lik el, és Il Valentino (így ne ve zik õt Itá -
li á ban) a Borgia-torony töm lö cé ben el mél -
ked het a vi lág di csõ sé gé nek mu lan dó sá gá -
ról. A föl nyes in tel lek tu sú pá pa kön  nye dén
bá nik el a re ne szánsz leg hír hed tebb csel -
szö võ jé vel, a rá sze dés mes te ré vel.

II. Julius – ez a pá pa hi va ta los ne ve –
mind ös  sze tíz évig te rel ge ti pász tor bot já -
val nyá ját. Jel lem zõ zse ni a li tá sá ra és a kor
fel fo ko zott élet tem pó já ra, hogy mit vé gez
el e szûk év ti zed alatt. Mi u tán vis  sza ál lít ja,
sõt gya ra pít ja ál la mát, sze re pet vál lal az
ún. cambrai-i li ga meg szer ve zé sé ben. A
Fran cia or szág, Spa nyol or szág és Né met-
Ró mai Csá szár ság ere jét egye sí tõ szö vet -
ség a ha tal mas ko dó Ve len cét rend sza bá -
lyoz za meg. Ezt kö ve tõ en fo gal maz za meg
a „Ki a bar bá rok kal Itá li á ból!” jel mon da -

tát, mely a mi lá nói her ceg sé get el fog la ló
fran ci ák ki ûzé sé re buz dít. A szent atya e
vál lal ko zá sa ugyan ku dar cot vall, de szán -
dé ka él te tõ esz me ma rad a fél szi get 19.
szá za di egye sí té sé ig.

Év szá za dos mér ték kel mér ve a po li ti kus
mû ve csak ál no kul vál to zé kony víz tü kör re
raj zolt hul lám vo nal. Ma ra dan dó ak vi szont
a re ne szánsz egy ház fe je de lem ál tal meg -
ren delt mû re me kek. Õ bír ja rá a sza bó dó,
sõt el len ke zõ Mic he lan ge lót a Sixtus-
kápolna men  nye zet fres kó i nak meg al ko tá -
sá ra. Raffaello Santit pe dig a va ti ká ni stan -
zák fa la it bo rí tó fres kók meg kom po ná lá sá -
val és fes té sé vel bíz za meg. A két mû vész
meg aján dé koz za a vi lá got a pik tú ra so ha
utol nem ér he tõ re mek mû ve i vel. II. Gyu la
ne vé hez fû zõ dik a Föld leg ha tal ma sabb és
szá mos mes ter mû vel ékes fõ temp lo má -
nak, a San Pietrónak meg ala po zá sa. A gi -
gan ti kus épít ményt ter mé sze te sen csak
több em ber öl tõ múl tán ko ro náz za meg a
Mi che lan ge lo ter vez te ku po la, a fõ ér dem
még is a mû meg ál mo dó jáé.

Öt száz éve, 1513 ja nu ár já ban az em ber -
fe let ti ener gi á jú ag gas tyán már sú lyos be -
teg. Het ven éves, és a 16. szá zad ban ez az
élet kor rend kí vül ma gas nak szá mít. A te -
vé keny szel lem még ha tal mas ál mo kat
szõ ne, de a gyar ló test erõi vég leg el apad -
tak. Lan kad tan fek szik lak osz tá lyá ban, te -
kin te te re mény te le nül bo lyong a rö vi de sen
ka ta falk ká vá ló nyo szo lya men  nye ze tén.
Pe dig a ha lá los er nye dés vég ze tes órá i ban
az élet mû vét fe nye ge tõ új ve szél  lyel kell
szem be száll nia. Az elõ zõ év ben ugyan is
be vo nult Ró má ba a po ten ci á lis utód, az
esz ter go mi bí bo ros, Bakócz Ta más.

Bár min den oka meg volt ar ra, hogy ki -
mond ja azo kat a ke se rû sza va kat, me lye -
ket egy re gény író a szá já ba ad: „Úgy lát -

szik, rossz bõr ben va gyok, már vo nul nak a
dög ke se lyûk!” – va ló já ban a ma gyar fõ pap
hi va ta los meg hí vás ra ér ke zik. A pá pa
1512-ben ös  sze hív ja a lateráni zsi na tot.
Sür ge tõ ok kész te ti er re, az el len ség gé vált
fran cia ki rály Pi sá ban el len zsi na tot to bo -
roz ös  sze. Fenn áll az egy ház sza ka dás ve -
szé lye. Az eu ró pai pa pi fe je del me ket éles
szem mel fel mé rõ II. Gyu la jo go san tart -
hat ja al kal mas esz köz nek a kí mé let le nül
erõ sza kos Bakóczot a sza ka dár bí bo ro sok
észre térítésére. Er re utal le ve lé nek zá ró
mon da ta: „Fõ tisz te len dõ sé ge det úgy vár -
ják Ró má ba, mint a Mes si ást, mert egye -
dül tart ják ké pes nek ar ra, hogy az Egy ház
há nya tott ha jó ját az üd vös ség rév part já ra
ve zes se.” Más vo nat ko zás ban azon ban
am bi va lens ér zel mek kö zött há nyód hat,
hi szen Szent Pé ter szé ké ben már nem len -
ne kí vá na tos örö kös az esz ter go mi ér sek.
Így va ló szí nû sít he tõ az el lent mon dó nyi -
lat ko za tok lét jo go sult sá ga.

Bakócz Ta más be vo nu lá sá nak kül sõ sé -
gei két ség te len né te szik, hogy elõ re meg -
fon tol tan ma ra dan dó ha tást kí vánt gya ko -
rol ni az Örök Vá ros la kó i ra. A spek tá ku -
lum rend kí vü li sé gét mu tat ja, hogy II. Gyu -
la el ren de li: a me net út vo na la a va ti ká ni
pa lo tát érint ve ha lad jon. Sa ját sze mé vel
kí vánt meg gyõ zõd ni a mo hó ungarese le -
gen dás dísz pom pá já nak nagy sze rû sé gé rõl.
Bakóczot szék vá ro sá nak pan nó ni ai ne ve
után Strigonióként is em le ge tik. Az át ke -
resz te lés meg fe lel a hu ma nis ták di vat já -
nak, akik gyak ran vál toz tat ják ne vü ket la -
ti nos hang zá sú ra.

Strigonio kar di ná lis be vo nu lá sa va ló ban
meg fe lelt a fel fo ko zott vá ra ko zás nak. A prí -
más cso dá san gaz dag öl tö ze tû fa mi li á ri sai
szem lél te tik a ma gyar arisz tok rá cia fény -
ûzés ét. A ró ma i ak kü lö nös fi gyel met szen -
tel tek a me net negy ven ösz vé ré nek. A ne -
héz lép tû jó szá gok sejt et het ték, hogy a há -
tu kat fe dõ le pel alatt sú lyos bõr iszá kok rej -
tõz nek. A jó kör mö ci ek, Má tyás ki rály
arany pén zei, Eu ró pa-szer te meg be csült fi -
ze tõ esz kö zök. A bá mész ko dók nak vol tak
el kép ze lé sei a szat  tyán zacs kók tar tal má ról.

Mi e lõtt szem ügy re ven nénk a me net kö -
ze pén ha la dó kar di ná list, te kint sük át a fõ -
pap múlt ját.

A fe u da liz mus köz is mer ten víz szin tes
ré te ge zõ dé sû tár sa da lom. A ha tár fe lü le tek
át tö ré se, a fel sõbb osz tály ba emel ke dés le -
he tõ sé ge rit ka ki vé tel. Nos, ez meg ada tik
az erdõdi bog nár 1442-ben szü le tett gyer -
me ké nek. (A köz ség mai ne ve Erdut, és
Eszék kö ze lé ben, a Du na-híd nyu ga ti vé -
gé nél fek szik.) A job bágy fiú te het sé gét
pré post ro ko na is me ri fel, így kar ri er je pa -
pi hi va tás fe lé in dul. Ta nul má nya it Krak -

Raffaello: II. Gyula pápa
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kó ban kez di, majd itá li ai egye te men foly -
tat ja. Nyelv tu dást, te o ló gi ai és jo gi is me re -
te ket, to váb bá hu ma nis ta mû velt sé get sze -
rez. Pá lyá ja ak kor ível iga zán ma gas ra,
mi kor 1483-ban Má tyás ki rály tit ká rá vá
szer zõd te ti és leg bi zal ma sabb ta nács adó já -
vá fo gad ja. Egy há zi emel ke dé sé nek mér -
föld kö ve ti: 1491. – eg ri ér sek, 1498. – esz -
ter go mi ér sek, 1500. – el nye ri a bí bo ro si
ka la pot. Bár az esz ter go mi stal lum ele ve
te te mes jö ve de lem mel jár, a fõ pap meg -
kez di azt a bir tok szer zõ te vé keny sé get,
mely 1512-re az or szág leg ha tal ma sabb
oli gar chá já vá fog ja ten ni.

Elõ ször csak az apát sá gok és püs pök sé -
gek ja va i nak el kon fis ká lá sá val fog lal ko -
zik. Ké sõbb azon ban a va gyon szer zés új
mód sze rét fun dál ja ki. Mi vel be te kint het a
ki rá lyi kan cel lá ria ok má nya i ba, ki ke re si
azo kat a föl des ura kat, akik utód hi á nyá ban
mag va sza kadt csa lád sar ja dé kai. A für ge
eszû és élel mes ér sek fel ke re si a cí mer paj -
zsuk fel for dí tá sá ra ítélt ura kat és örök be -
fo ga dó vég ren delet adá sá ra kész te ti õket.
El len szol gál ta tás ként köl csönt ad, gon doz -
za és egyen ge ti ügye i ket, nagy úri ol tal má -
ba ve szi az el öre ge det te ket.

Az örök ség va dász prí más nem ap ró va -
da kat hajt fel, el sõ kli en se Ellenbach Já -
nos, aki 22 egész és 22 rész job bágy fa lut
ha gyo má nyoz jó te võ jé re. To váb bi örök ha -
gyók: Csu por Ist ván, Szécsi Ta más, Roh
And rás és Henning And rás. Meg kí sé re li
Zrí nyi Mik lós ja va i nak be ke be le zé sét is (a
szi get vá ri hõs ro ko ná ról van szó), ez út tal
azon ban pó rul jár. A hor vát gróf ke mény
mar ká ból nem tud ja ki sza kí ta ni bir to ka it.

Az ér sek er kölcs te len va gyon szer zõ
üzel mei el len té te sek a fe u dá lis jog gal is. A
föld bir tok és a raj ta lé võ in gat la nok a ko -
ro na tu laj do nai, így a csa lád ki ha lá sa után
a ki rály ren del ke zik fe let tük. Ezt az alap el -

vet nem ér vény te le nít he ti egy örök lé si, te -
hát ma gán jo gi szer zõ dés. Má tyás ha lá la
után csak az erély te len és ha nyag Ja gel lók
alatt vált le he tõ vé a ko ro na jo ga i nak ilyen
ki ját szá sa. Ter mé sze te sen fel te he tõ a kér -
dés, mi haj szol ta a bí bo ros mo hó gaz da go -
dá si tö rek vé sét? Egy sze rû ma gya rá zat len -
ne, hogy a szé dü le tes tem pó ban tol la so dó
pa raszt fiú lel két meg száll ta Mannon ör dö -
ge. Nem zár hat juk ki a kin csek ben dús ká -
lás gyö nyö ré nek él ve ze tét sem. Va ló szí nû
azon ban, hogy mes  szebb te kint és a Va ti -
kán ban ve ze tõ arany hi dat épít ge ti. Fel tû nõ
ugyan is, hogy itá li ai kap cso la ta it fõ papi
rang ra emel ke dé se óta fo lya ma to san fej -
leszt ge ti. A bí bo ro si ka la pot Ve len ce párt -
fo gó aján lá sá nak kö szön he ti. 1507-ben a
Va ti kánt kör nyé ke zi meg, és II. Gyu la a
buz gón tüs tén ke dõ kar di ná list a kons tan ti -
ná po lyi pát ri ár ka cí mé vel tün te ti ki. Ez
for ma i lag a nyu ga ti egy ház nak a pá pát kö -
ve tõ el sõ rang ja. Az egy ko ri bog nár fiú
azon ban tud ja, hogy ez út tal ha mis pénz zel
fi zet ték ki. A ti tu lus tar tal ma ki ürült, hi -
szen a bi zán ci Hagia Sophia ku po lá ján
már fél év szá za da tö rök fél hold hir de ti az
osz mán di csõ sé get.

Tér jünk vis  sza az 1512-es ró mai be vo -
nu lás hoz. A fõ sze rep lõ Strigonio nem fi a -
ta labb a Va ti kán fõ pász to rá nál. Ám fi zi ku -
ma tö ret len ere jû, szel le mé ben ma gas ra tö -
rõ am bí ció, ha tal mas ener gia fe szül. Szá -
mít hat több itá li ai kar di ná lis ba rát sá gos jó -
in du lat ára. Erõ sza kos ter mé sze tét si mu lé -
kony dip lo má cia lep le alá tud ja rej te ni. To -
váb bá kéz zel fog ha tó esz kö zei van nak a té -
to va aka rat ma ga fe lé haj lí tá sá ra. A re ne -
szánsz fõ vá ro sá vá ala ku ló Ró ma ki emel -
ke dõ ér de mû me cé ná sai a bí bor ha ris nyás
fõ pap ok. A mû pár to lás bi zony költ sé ges
szen ve dély, így a fé nyes egy ház na gyi pa -
lo ták gya ko ri ven dé ge a nyû gös pénz hi -
ány. Kar di nál Strigonio vi szont pát ri á já ban
az arany csi ná lás mes te ré nek bi zo nyult.
Bû vész ke dé sé nek ter mé kei most az ott ho -
nul vá lasz tott reggiói kar di ná lis pa lo ta fül -
ké i ben la pul nak.

A simonia sze mér mes ter mé sze tû, jó té -
kony ho mályt ked ve lõ csa lárd ság. Ar ról,
hogy Bakócz bõr iszák ja i nak tar tal ma
arany-cser me lyek ké vál va mer re csör ge -
de zett, nincs adat. Azt azon ban, hogy az
esz ter go mi prí mást esé lyes pá pa je lölt nek
tar tot ta a köz vé le mény, fel je gyez ték. A bí -
bo ro si kol lé gi u mon be lül ér vé nye sü lõ te -
kin té lyét mu tat ja a kö vet ke zõ tény. A II.
Gyu la ha lá lát kö ve tõ in ter reg num ide jén
õt, Riario és Farnese bí bo ro so kat je lö lik ki
az egy há zi ál lam kor mány zá sá ra.

A kar di ná li so kat elv ben transz cen dens
su gal la tok irá nyít ják szent Pé ter utód já -

nak meg vá lasz tá sa kor. A va ló ság ban
azon ban igen sok evi lá gi szem pont is be -
fo lyá sol ja õket vok suk le adá sa kor. A kér -
dés vizs gá la tá nál Fraknói Vil mos nak, a
tu dós tör té nész nek ese mény le írá sát alig ha
mond hat juk el len sé ge sen el fo gult nak. A
cím ze tes püs pök rész le te sen szá mol be ar -
ról, hogy a né met-ró mai csá szár és min -
den je len tõs eu ró pai ural ko dó pro te zsál
egy-egy je löl tet. To váb bá ír ar ról, hogy
Ve len ce nyíl tan párt fo gol ja Bakócz Ta -
mást, va la mint azt, hogy olasz bí bo ro sok
is egyez ked nek elõ ze te sen II. Gyu la utód -
já ról. Va ló szí nû, hogy a vég ered ményt a
hal dok ló szent atya is be fo lyá sol hat ta.
Élet ere je utol só fel lob ba ná sá val ma gá hoz
ren de li az olasz fõ pa po kat, és em lé ke ze -
tük be idé zi a tíz éve ki adott bul la
simoniára vo nat ko zó szank ci ó it.

A Va ti kán urá ból 1513. feb ru ár 21-ének
éj sza ká ján száll el a lé lek. A konk lá vét
már ci us 10-re hív ják ös  sze. Mi vel mind -
össze 25 vá lasz tó kö zül 18 olasz, nyil ván -
va ló, hogy a va ti ká ni tró nus új gaz dá ját az
õ egyet ér tés ük ké pes csak be ik tat ni. E kö -
rül mény még nem je len ti azt, hogy Strigo-
nio ter ve zá tony ra fu tott. Szá mít ugyan is
itá li ai kol lé gái elõ ze tes ígé re té re. Az el sõ
sza va zás al kal má val Va len ci ai Já nos 13,
Bakócz Ta más 8 vok sot kap. A má so dik
he lye zés még nem ku darc, hi szen Giovan-
ni de Me di ci nek csu pán egy sza va zat jut.
Más nap ra azon ban át ren de zõd nek a fron -
tok. A konk lá vé ún. „fi a tal” és „öreg” kar -
di ná li sok cso port já ra osz lik. Mi vel a szám -
be li fö lény az if jú sá gé, a ko ros fõ pap ok
be ad ják de re ku kat és már ci us 11-én Me di -
cit vá laszt ják pá pá vá. Az új szent atya
Lorenzo de Me di ci nek, az Il Magnificónak
má sod szü lött fia.

Bakócz Tamás

Raffaello: X. Leó pápa 
két bíboros unokaöccsével
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X. Leó meg vá lasz tá sá ban – ezt a ne vet
ve szi fel a pá pa – va ló szí nû leg sze re pet ját -
szik egy lap pan gó in dok is. A re ne szánsz
szü lõ vá ro sa Fi ren ze volt. A ve ze tõ sze re pet
azon ban a 16. szá zad ele jé tõl Ró ma ve szi
át. Itt te le pe dik le a há rom mû vész óri ás kö -
zül Mi che lan ge lo és Raffeello. Meg bí zá sa -
ik zö mét a Va ti kán tól kap ják, és re mek mû -
vek so rá val gaz da gít ják a ka to li kus egy ház
fõ vá ro sát. Kö ve ten dõ pél dát lát nak a pá pa
mû vé szet pár to lá sá ban a ku ri á lis bí bo ro sok
és a ró mai elõ ke lõ sé gek is. Pa lo ták, em lék -
mû vek, szö kõ ku tak, dísz lép csõk pom pás
lát vá nya gyö nyör köd te ti a sze met. A nagy -
sze rû fel len dü lés II. Gyu la trón ra lé pé sé vel
fel gyor sul. Kér dés, hogy a bar bár nak tar tott

Bakócz – hu ma nis ta mû velt sé ge el le né re –
foly tat ná-e elõ dei bõ ke zû me cé ná si gya kor -
la tát? Le het sé ges, hogy a vok sok kon cent -
rá ló dá sát ezek a na ci o na liz mus si vár ön zé -
sét meg ha la dó szem pont ok is irá nyí tot ták.

Bakócz Ta más em lé két nem ápol ta fi gyel -
mes gond dal a ma gyar tör té nel mi tu dat.
Amen  nyi ben a kor mé lyé be pil lan tunk, még -
sem ta gad ha tó meg tõ le a pa rasz ti õs ere je és
me rész sé ge irán ti tisz te let. Az arannyal fut ta -
tott job bá gyi fur fang – nem is esély te le nül –
kí sér le tet tett a ti a ra meg szer zé sé re. Jól tá jé -
ko zott az itá li ai vi szo nyok ban. Tud nia kel -
lett, hogy több tu cat olasz arisz tok ra ta csa lád
van, akik nek õsei ül tek a pá pai tró non, így
ter mé sze tes elõ jo guk nak te kin tik, hogy e

mél tó ság ra pá lyáz za nak. Ugyan mek ko ra
esé lye le het ve lük szem ben egy job bágy sor -
ban szü le tett, csu pán a sa ját ere jé bõl bí bo ro -
si rang ra emel ke dõ köz em ber nek? A for gan -
dó sze ren cse azon ban meg csil lant egy pil la -
nat nyi esélyt, és az erdõdi pór iva dék me rész
kéz zel meg ra gad ja a sors ke re két. Bár ku dar -
cot vall, nem vi tat hat juk el tõ le a he ro i kus kí -
sér le tet meg il le tõ el is me rést. A sze ren csés
ve tély tár sat, X. Le ót fõ ként szár ma zá sa eme -
li a va ti ká ni trón ra.

Ko ro ná zá sa kor csak har minc hét éves;
mind ös  sze öt és fél hó nap pal éli túl az esz -
ter go mi ma gá nyá ba meg ke se re det ten visz -
 sza vo nult és 1521-ben el hunyt ag gas tyánt.

Dr. Dá ni el Jó zsef

De Ruyter-évforduló Hol lan di á ban

„Az 1671-81 kö zöt ti ma gyar or szá gi el len -
re for má ció ide jén 1674. már ci us 5-én több
mint 700 pro tes táns hit val lót idéz tek a Po -
zsony ban fel ál lí tott kü lön bí ró ság elé: mint -
egy 300 pap, ta ní tó je lent meg a tár gya lá son.
A bí ró ság fel ség sér tés sel, ha za áru lás sal, a
ka to li kus egy ház meg sér té sé vel vá dol ta
õket, egy ben kö ve tel ték »bû ne ik« be is me ré -
sét és át té ré sü ket is. A kín zá sok és ke gyet -
len sé gek töb be ket meg tör tek, aki ket azu tán
»ke gye lem bõl« gá lya rab ság ra ítél tek. 

A leg áll ha ta to sab ba kat ki sebb cso por -
tok ban vár bör tö nök be vit ték. 42 pa pot Ná -
poly ba hur col tak, de kö zü lük csak 32 ma -
radt élet ben, aki ket el ad tak gá lya rab nak.
Sor suk nagy vissz han got kel tett Eu ró pa
pro tes táns or szá ga i ban. Gyûj tés in dult ki -
sza ba dí tá suk ér de ké be, és ez több szö ri kí -
sér let után vé gül Hol lan di á nak si ke rült
1676. feb ru ár 12-én.

A sze mé lyen ként 100 tal lé ros vált ság dí -
jat a bé csi hol land kö vet fi zet te ki, és ma -
ga Michael de Ruyter ad mi rá lis ment ér tük
Ná poly ba, hogy le ve tes se ró luk a bi lin cset
és hol land ha jó ra szál lít tas sa õket. »Sok
gyõ zel met vív tam éle tem ben min den ren -
di ben el len sé ge im fe lett, de az én leg fé -
nye sebb di a da lom, mel  lyel Krisz tus nak ár -
tat lan szol gá it az el vi sel he tet len ter hek alól
ki sza ba dí tot tam« – ezek vol tak a hol land
ten ger nagy hí res sza vai. (A ha mis per rel
kez dõ dött szen ve dé se ik le írá sa még 1676-

ban, Hal lé ban meg je lent két volt gá lya rab
pré di ká tor: Tobias Masnicus és Jan
Simonides tol má cso lá sá ban.)

A gá lya rab ok deb re ce ni em lék mû vét
egy gaz dag deb re ce ni öz vegy as  szony kez -
de mé nye zé sé re 1895-ben ál lí tot ták fel. Az
em lék mû vet – mint egy bo csá nat ké rõ gesz -
tus ként – 1991. au gusz tus 18-án II. Já nos
Pál pá pa is meg ko szo rúz ta.”

* * *
Egy ma gyar dip lo ma ta szá má ra min dig

fon tos és sok szor fel eme lõ en iz gal mas is ha -
zá ja és az ál lo más he lyé ül szol gá ló or szág
tör té nel mi kap cso la ta i nak meg is me ré se, az
em lé kek ápo lá sa és a rég múlt ese mé nye i nek
fel ele ve ní té se, kü lö nö sen ha azok nak a mai
nap szá má ra is akad mon da ni va ló ja.

Lon do ni ma gyar nagy kö vet ként meg is -
mer ked tem Skó ci ai Szent Mar git, az Ár -
pád-há zi ma gyar ki rá lyi sarj éle té vel. Az
egy há zi nap tár ban ne ki szen telt no vem be ri
na pon a 2000. év ben rá is em lé kez ve ün ne -
pel tük meg az 1200 fõ nyi hall ga tó ság gal
meg töl tött West mins ter Ka ted rá lis ban a
ma gyar ál la mi ság ez re dik és a ke resz tény -
ség ké tez re dik év for du ló ját ma gyar öku -
me ni kus is ten tisz te let ke re té ben. A mai
Hol lan di á ban és Bel gi um ban má ig tisz te -
let tel õr zik „ma gyar or szá gi Má ria” (Maria
van Hongarije) em lé két, aki II. La jos öz ve -
gye ként Né met al föld kor mány zó já vá vált a
moh ácsi csa ta vesz tést kö ve tõ idõ szak ban.

A hol land-ma gyar tör té nel mi kap cso la tok
fon tos ele me it ké pe zik az év szá zad okon ke -
resz tül ott ta nu ló ma gyar pe reg ri nu sok,
pro tes táns te o ló gi ai hall ga tók. To váb bi
kap cso la tot te remt a két nem zet kö zött a
Ná poly elõtt 1676-ban hor gonyt ve tõ hol -
land flot ta pa rancs no ká nak, Michiel Adri-
aenszon de Ruyternek szik la szi lárd er köl -
csi kö vet ke ze tes sé gû ma ga tar tá sa. Az ad -
mi rá lis ki kény sze rí ti, hogy az oszt rák szö -
vet sé ges vis  sza ad ja 26 gá lya rab ság ra ítélt
ma gyar pré di ká tor sza bad sá gát. Ruyter
egyi ke a had tör té ne lem leg na gyobb for -
má tu mú tengernagyjainak. Ne vét a tör té -
net írás And rea Doriával és Horatio Nel-
sonal ál lít ja egy sor ba. 

A feb ru ár 11-i év for du ló ról a hol lan di ai
ma gya rok éven te meg em lé kez nek. A pré -
di ká to rok ki sza ba dí tá sá nak 325. év for du -
ló ján (2001-ben) Or bán Vik tor mi nisz ter -
el nök is ko szo rút he lye zett el a ten ger nagy
föl di ma rad vá nya i nak he lyet adó krip tá -
ban, az amsz ter da mi Nieuwe Kerkben.

Az ad mi rá lis szü le té sé nek (1607. már ci us
24.) 400. év for du ló ját még a sa ját tör té nel -
mük kel ál ta lá ban ke vés bé fog lal ko zó hol lan -
dok is mél tó kép pen meg kí ván ták ün ne pel ni.
Kel lõ idõ ben or szá gos em lék bi zott sá got
hoz tak lét re a ki rá lyi ud var, a kor mány, a ha -
di ten ge részet ki je lölt ve ze tõ i nek, il let ve a
csa lád egye nes ági le szár ma zot ta i nak, köz -
tük a Ma gyar or szá gon több ször járt Frits de

Az aláb bi cikk szer zõ je a ba jai III. Bé la Gim ná zi um ban érett sé gi zett. Ezt kö ve tõ en a köz gaz da sá gi egye te met el vé gez ve dip lo má ci -
ai pá lyá ra lé pett, és már kö zel négy év ti ze de áll a kül ügy mi nisz té ri um szol gá la tá ban. Wa shing ton ban kö vet sé gi ta ná csos volt. Nagy -
kö vet ként Lon don és Hol lan dia után je len leg Svéd or szág ban kép vi se li ha zán kat. Min dig fon tos nak tar tot ta, hogy kül föld ön élõ ma -
gyar ja ink a kö vet sé get a ha za üze ne tét hor do zó szi get nek te kint sék. A nem ze ti ün ne pe ken ren de zett fo ga dá sok me leg lég kö re nagy ban
já rult hoz zá a nem ze ti ös  sze tar to zás ér zé sé nek fenn tar tá sá hoz.

A cik ket a Svéd or szág ban élõ ma gyar pro tes táns kö zös ség Új Ké ve címû lap já nak fel ké ré sé re ír ta. Kö zöl jük az új ság szer kesz tõ sé -
gé nek be ve ze té sét, mely meg vi lá gít ja a 17. szá zad be li tör té nel mi ese mény elõz mé nye it.
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Ruyter de Wildt rész vé te lé vel. A Há gá ban
mû kö dõ nagy kö ve tek kö zül hár man kap tunk
meg hí vást az igen ran gos tes tü let be. A dán
nagy kö vet as  szony (aki hoz zám ha son ló an
je len leg ép pen Stock holm ban kép vi se li ha -
zá ját) meg hí vá sát az in do kol ta, hogy a Hol -
lan dia szá má ra oly fon tos Hanza ke res ke de -
lem ten ge ri út vo na la i nak nyit va tar tá sá ért fe -
le lõs hol land flot ta ép pen a své dek el len se -
gí tet te ki a X. Kár oly Gusz táv ál tal szo ron ga -
tott dá no kat, ami kor is 1658 ok tó be ré ben át -
tör te Kop pen há ga blo kád ját. A brit nagy kö -
vet sa já tos, iró ni át sem nél kü lö zõ hely zet ben
volt, mi vel õt az ak ko ri fõ el len fél lel, Ang li -
á val több-ke ve sebb si ker rel ví vott há rom
ten ge ri há bo rú mi att hív ták meg, nem fe led -
ve per sze azt sem, hogy nap ja ink ban a brit és
hol land ha di ten ge részt kö zött igen szo ros az
együtt mû kö dés. Iga zán po zi tív és nap ja ink -
ban is ak tu á lis tar ta lom mal a ma gyar nagy -
kö vet meg hí vá sa bírt, hi szen ma gyar rész rõl
de Ruyter si ke res és ne mes tet tét is mer tük el,
ami kor is ki sza ba dí tot ta a hi tü kért rab ság ba
ve tett pré di ká to ro kat.

A há gai ma gyar nagy kö vet ség – a mél tó
meg em lé ke zés mel lett – el sõ sor ban ar ra kí -
ván ta ki hasz nál ni az év for du ló kí nál ta le he -
tõ sé ge ket, hogy mi nél is mer teb bé te gye az
ad mi rá lis nak a hol land kö zön ség ál tal ke -
vés bé is mert, ma gyar vo nat ko zá sú ér de me -
it. En nek meg fe le lõ en in for má ci ók kal és
hát tér anya gok kal lát tuk el a té má val fog lal -

ko zó hol land mú ze u mo kat, il let ve ku ta tó -
kat, és a 26 gá lya rab ki sza ba dí tá sá ról ma -
gam is em lí tést tet tem kü lön bö zõ elõ adá sa -
im ban, in ter júk ban, il let ve ta lál ko zó i mon,
töb bek kö zött a mi nisz ter el nök kel és hol -
land po li ti kai, par la men ti ve ze tõk kel.

A ma gyar vo nat ko zá sú kap cso lat hang sú -
lyo sab bá té te lét már csak azért is ked ve zõ -
en fo gad ták, mert a ten ger nagy te vé keny sé -
gé nek meg íté lé se a hol land köz vé le mény
egy ré szé nél nem fel tét le nül volt ki zá ró lag
po zi tív. So kan el fe led kez tek ar ról, hogy de
Ruyter egy 17. szá za di nagy ha ta lom ha di -
ten ge ré sze volt, aki nek fel ada tá ul szab ták a
sza bad ke res ke del mi ha jó zás fel tét ele i nek
biz to sí tá sát, így a ten ge ri út vo na lak nyit va
tar tá sát és meg tisz tí tá sát az észak-af ri kai
ka ló zok tól. Meg vesz te get he tet len szi go rú -
sá gú hon fi tár sai vi szont fel rót ták ne ki, hogy
sze met hunyt az Af ri ka la kó i nak ká rá ra
foly ta tott rab szol ga-ke res ke dés fe lett. Az
ad mi rá lis em be ri nagy sá gát, er köl csi tar tá -
sát és val lá sos meg gyõ zõ dé sét ugyan ak kor
ki vá ló an bi zo nyít ja a ma gyar pré di ká to rok
ki sza ba dí tá sá nak kö vet ke ze te sen vé gig vitt,
ne mes cse le ke de te. Élet rajz író ja, Brandt
tisz te le tes je gyez te fel ró la: „Az ad mi rá lis
meg ve tet te a nagy meg osz tott sá got a ke -
resz té nyek kö zött, és val lá si bé ké re vá gyott.
Gyû löl te azt, ha el ítél ték, ül döz ték a más -
ként gon dol ko dó hí võ ket és azo kat, akik a
ke resz tény hi ten kí vül áll tak.”

A 2007-es év so rán szá mos meg em lé ke -
zés re ke rült sor Hol lan dia-szer te. A feb ru -
ár 11-i év for du ló al kal má ból a ma gyar
nagy kö vet adott dísz ebé det a de Ruyter
csa lád tag jai és ran gos hol land ven dé gek
rész vé te lé vel. Már ci us ban Vlissingen vá -
ro sá ban ke rült sor az em lék év meg nyi tó já -
ra Be at rix ki rály nõ je len lét ében. A nagy -
temp lo mi ün ne pély elõ adó ja be szé dé ben
ki tért a ma gyar pré di ká to rok ra is. Há gá -
ban, Amsz ter dam ban és sok más vá ros ban
ki ál lí tá sok mu tat ták be a ten ger nagy éle tét,
ben ne a ma gyar epi zód dal. Jú li us ele jén
nagy sza bá sú nem zet kö zi flot ta fel vo nu lás -
ra ke rült sor Vlissingenben, és a ki kö tõ be -
já ra tá nál lé võ de Ruyter-szobornál em lék -
táb lát he lye zett el a hol lan di ai ma gyar pro -
tes táns kö zös ség, amely nek ve ze tõi, élü -
kön Tüs ki Ist ván nal és csa lád já val, il let ve
Tóth Mik lós sal, oly so kat tet tek azért,
hogy a ten ger nagy bá tor cse le ke de te mind
szé le sebb kör ben is mert té vál jon.

A 26 ma gyar pré di ká tor ki sza ba dí tá sa je -
len tõs lé pés volt a to le ran cia, a val lás sza -
bad ság ki ví vá sá nak fo lya ma tá ban Ma gyar -
or szá gon is. Ér de mes meg em lí te ni, hogy ta -
lán ezen el vek je gyé ben is ke rült sor ar ra,
hogy 1991-es ma gyar or szá gi lá to ga tá sa so -
rán, a deb re ce ni nagy temp lom ból ki jö vet,
II. Já nos Pál pá pa vi rá got he lye zett el az
1895-ben emelt de Ruyter-em lék osz lo pon.

Szentiványi Gá bor

A Türr Ist ván Mú ze um
ipar mû vé sze ti gyûj te mé nye

Az eu ró pai ipar mû vé sze ti gyûj te mé -
nyek, mû ipar mú ze u mok ala pí tá sa az 19.
szá zad má so dik fe lé ben köz gaz da sá gi in -
dít ta tá sú volt. A kor ipa ra a rég múlt idõk
al ko tá sa i ra, a fo lya ma to san lé te sü lõ mú ze -
u mok gyûj te mé nye i re pél da ként te kin tett.
A köz gyûj te mé nyek ben ös  sze gyûj tött kol -
lek ci ók kal a há zi ipar és a mû ipar fej lesz té -
sét kí ván ták elõ se gí te ni. 

Bár a ma gyar or szá gi ipar fej lesz tést szor -
gal ma zó ipar moz gal mak már az 1840-es
évek ben Kos suth kez de mé nye zé sé re meg -
kez dõd tek, az el sõ ma gyar ipar mû vé sze ti
köz gyûj te mény, az Or szá gos Ma gyar Ipar -
mû vé sze ti Mú ze um ala pí tá sa csak 1872-ben
kö vet ke zett be. E kor szak (1870) nép szám -
lá lá si ada tai sze rint Ba ja 18 110 fõs né pes sé -
gé bõl 7% te vé keny ke dett az ipar te rü le tén:
majd nem 1300 ipa ro sa volt a vá ros nak. A
nyil ván tar tás ok sze rint Ba ján ek kor az épí té -
sze ti és ipar mû vé sze ti fog lal ko zá sú ak szá -
ma együt te sen kö zel 200-ra te he tõ. 

A ma gyar or szá gi vi szony lat ban ma ga san
ipa ro so dott vá ros ban az 1883-ban ala kult
Bács-Bodrog Vár me gyei Tör té nel mi Tár su -
lat is be kap cso ló dott az ipar és az ipar mû vé -
szet „hát tér mun ká já ba”, is me ret ter jesz tõ,
do ku men tá ló te vé keny sé gé be. A Tár su lat a
tér ség leg na gyobb szel le mi „köz pont ja -
ként” meg te rem tet te a hely tör té ne ti, ipar tör -
té ne ti, ipar mû vé sze ti ku ta tás in téz mé nye sü -
lé sé nek sze mé lyi fel tét ele it, hi szen a Tár su -
lat tag ja ként kez di te vé keny sé gét Bellosits
Bá lint és a mú ze um ké sõb bi ve ze tõ je, a ko -
rai idõ szak leg na gyobb gyûj te mény gya ra -
pí tó ja, Borsay Je nõ is. A Tör té nel mi Tár su -
lat jegy zi a vár me gye te rü le té nek leg je len -
tõ sebb ipar mû vé sze ti te vé keny sé ge it, bár
gyûj te mé nye zé si mun ká ja ek kor még a vár -
me gye szék hely ének, a zombori mú ze um
kol lek ci ó i nak gya ra pí tá sát se gí tet te. 

Az 1872. évi ipar tör vény ér tel mé ben, an -
nak ér dek kép vi se le ti ere jé ben bíz va 1885-
ben, Ba ja vá ros egyik leg te kin té lye sebb

ipa ros mes te re, a Grassalkovich pa lo ta és a
cisz ter ci gim ná zi um re konst ruk ci ós mun ká -
it vég zõ, a Mé szá ros-ház és a ba jai re for má -
tus temp lom épí tõ mes te re, Hu nya di An tal
el nök le té vel meg kezd te mû kö dé sét a Ba jai
Ipar tes tü let. A 19. szá zad vé gén, a 20. szá -
zad ele jén „a ba jai tár sa da lom ge rin cét az
ipa ros tár sa da lom ké pez te Ba ján, amely tel -
je sen as  szi mi lál va élt a vá ros ve ze tõ in tel li -
gen ci á já val” – fo gal ma zott 1935-ben az
ipar tár sa ság fenn ál lá sá nak 50 éves ju bi le u -
mi ün nep sé gén a köz gyû lés el nö ke. Az ipa -
ro sok anya gi és szel le mi te her bí ró ké pes sé -
gét hasz nál ta ki Czérnay Im re el nök, ami -
kor 1900 jú ni u sá ban óri á si pro pa gan dá val
meg ren dez ték az ad di gi leg na gyobb, je len -
tõs er köl csi és anya gi si ker rel zá rult ba jai
ipar ki ál lí tást 320 ipa ros rész vé te lé vel.

A Ba jai Ipar tes tü let 1935-ös ju bi le u mi
évé ben még egy nagy sza bá sú ren dez vényt
tar tot tak: Ba ja vá ros kép zõ- és ipar mû vé -
sze ti, há zi ipa ri és nép mû vé sze ti ér té ke it
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mu tat ták be Bu da pes ten, a Nem ze ti Sza -
lon ban. A ki ál lí tás meg nyi tá sá ra Bor bí ró
(Vojnich) Fe renc, Ba ja vá ros pol gár mes te -
re Hor thy Mik lós kor mány zót kér te fel. A
ki ál lí tást Hubay An dor, Kézdi-Kovács
Elem ér és Olt vá nyi (Ártinger) Im re ren -
dez te, gróf Zichy Já nos, a Nem ze ti Sza lon
Mû vé sze ti Egye sü let el nö ke, va la mint
Hubay An dor, a Nem ze ti Sza lon Mû vé sze -
ti Egye sü let igaz ga tó ja nyi totta meg. A tár -
lat nak nagy si ke re, or szá go san is je len tõs
saj tó vissz hang ja volt, fõ ként a mun ka nél -
kü li ség meg ol dá sá ra tö rek võ ba jai ín ség -
mun ka mû hely, a szö võ mû hely te vé keny -
sé gé re fi gyel tek fel. A 120-200 fõt al kal -
ma zó mû hely csip ke ve rés sel, hím zés sel,
va la mint to ron tá li és per zsa szõ nye gek cso -
mó zá sá val fog lal ko zott, a mun kát Bor bí ró
(Vojnich) Fe renc pol gár mes ter fe le sé ge
irá nyí tot ta, a hím zés- és szõ nyeg ter ve ket
Miskolczy Fe renc ké szí tet te. 

A nagy si ke rû Nem ze ti Sza lon-bé li ki ál lí -
tást 1936 no vem be ré ben a Ba jai Ipar mû vé -
sze ti Tár su lat cso por tos be mu tat ko zá sa kö -
vet te Sze ge den, a Kál vin té ri vi té zi szék ház
nagy ter mé ben. A Ba jai Ipar mû vé sze ti Tár -
su lat ki ál lí tá sa it kö ve tõ en, még ez év ben, a
meg nyí ló ba jai mú ze um ipar mû vé sze ti
gyûj te mé nye szá má ra a tár sa ság tag ja i tól
je len tõs fel aján lá sok tör tén tek: Czeglédi
Nagy Jó zsef bõr dísz mû vek kel, öt vös tár -
gyak kal, Szommer Gé za fi nom mí vû, fa ra -
gott órá val, Rozmán Kár oly in tar zi ák kal
gya ra pí tot ta a gyûj te ményt.

Az el sõ ba jai ipar mû vé sze ti köz gyûj te -
mény lét re ho zá sá nak gon do la tá val a ko ra -
be li for rá sok ban Türr Ist ván 1908-ban be -
kö vet ke zett ha lá la után ta lál koz ha tunk,
ami kor sze mé lyes hasz ná la ti tár gya it az ak -
kor még nem lé te zõ ba jai mú ze um ipar mû -
vé sze ti gyûj te mé nye szá má ra kér ték el az
örö kö sök tõl. A re lik vi á kat (jegy gyû rû, szi -
var tár ca, ma jo li ka tál ca, sze len ce, tö rök és
kí nai ké sek, hím zett szar vas bõr uta zó pár -
na), me lye ket a ba jai mú ze um ala pí tá sá ig a
vá ro si le vél tár ban õriz tek, csak 1937-ben
ke rül tek gyûj te mé nyünk be.

A 75 esz ten dõ vel ez elõtt szü le tett ba jai
mú ze um ban – aho gyan a leg több köz gyûj te -
mény ben – az 1937-1951 kö zöt ti idõ szak -
ban, a Mú ze u mok és Mû em lé kek Or szá gos
Köz pont já nak meg ala ku lá sá ig a fi nan szí ro -
zás, a fenn tar tás gond ja a vá ros nagy lel kû sé -
gén vagy szûk mar kú sá gán mú lott, a gyûj te -
mény gya ra pí tás, a szak mai mun ka pe dig az
ön kén tes mú ze u mi al kal ma zot tak ja va dal -
ma zás nél kü li, tár sa dal mi te vé keny sé ge volt.

1937. au gusz tus 11-én Ba ja vá ros pol gár -
mes ter-he lyet te se a kö vet ke zõ fel hí vást in -
téz te Ba ja vá ros kö zön sé gé hez: „Ba ja vá ros
mú ze u ma – mind an  nyi unk hõ vá gya – tu do -

mány és mû vé szet-sze re tet tõl át ita tott lel kû
köz éle ti fér fi ak ügy buz gal má ból és ál do zat -
kész sé gé bõl a meg va ló su lás stá di u má ba lé -
pett.” A Ba jai Ta ka rék pénz tár új szár nyá nak
föld szint jén he lyet ka pott mo dern kép tár ek -
kor már mû kö dött. „A mo dern mú ze u mok
egyéb szo ká sos szak osz tá lya i nak, ne ve ze te -
sen: ré gi ség-, könyv- és irat tá rá nak, nép raj zi,
ter mé szet raj zi, pénz- és egyéb gyûj te mé -
nyek nek meg szer ve zé sét most vet tük cél ba;
ezek meg ala po zá sa a vá ros meg ér tõ kö zön -
sé gé nek köz mun ká lá sá ra vár” – olvasható
még a felhívásban.

Az ez zel egy idõ ben ha tály ba lé põ lég vé -
del mi tör vény vég re haj tá si uta sí tá sá ra hi -
vat koz va el ren del ték a ba jai épü le tek pad -
lás te ré nek, az ott fel hal mo zott gyú lé kony,
kön  nyen ég he tõ anya gok nak, ki se lej te zett
tár gyak nak a le ta ka rí tá sát. A pol gár mes ter-
he lyet tes ar ra kér te a la kos sá got, hogy a
pad lás se lej te zé se, ki ürí té se so rán azo kat a
tár gya kat, me lyek a mú ze um szá má ra ér té -
ke sek le het nek, szol gál tas sák be a köz gyûj -
te mény nek. A fel hí vás ban hos  szan rész le te -
zi azo kat a tár gya kat, me lyek mú ze um ba
jut ta tá sát fon tos nak íté li.

A fel hí vás nyo mán 1937-1939 kö zött
több száz da rab mû tárgy, köz tük ér té kes
csa lá di, nem zet sé gi irat anya gok, dí szes
kö té sû köny vek, ha bán ke rá mi ák, üveg tár -
gyak, por ce lá nok, ma jo li ka edé nyek, fér fi
és nõi öl tö ze tek, ba jai öt vös tár gyak és né -
hány ér té kes bú tor da rab ke rül a ba jai mú -
ze um gyûj te mé nye i be, meg ala poz va az
ipar mû vé sze ti gyûj te ményt.

Az in téz mény törzs anya gát Borsay Je nõ,
meg bí zott mú ze um ve ze tõ sa ját el kép ze lé se
szerint vá ros tör té ne ti, nép raj zi, ter mé szet raj -
zi, könyv tá ri, kép zõ mû vé sze ti osz tály ra osz -
tot ta. Az ala pí tás évé tõl fo lya ma to san gya ra -
po dó ipar mû vé sze ti kol lek ció kez det ben
nem kü lön gyûj te mény ként, ha nem min de -
nek elõtt a ha gya té ko kat, a mû tárgyegyüt te -
se ket egy ben tart va, kü lön osz tá lyok ba so rol -
va nyert el he lye zést. A ke rá mi á kat és por ce -
lá no kat, a mé zes ka lács sü tõ min tá kat, az
üveg tár gya kat és né hány bú tort je len leg is a
nép raj zi gyûj te mény ben, a tex ti le ket, az egy -
há zi öl tö ze te ket, öt vös mun ká kat, kály ha -
csem pé ket, órá kat és a bú to rok má sik ré szét
a tör té ne ti gyûj te mény ben tart juk nyil ván. 

A Türr Ist ván Mú ze um ala pí tá sát kö ve tõ
év ti zed ben, a törzs anyag (a Türr-relikviák, a
Dé ri-ha gya ték egyes da rab jai, a Ba jai Ipar -
tes tü let tag ja i nak ado má nyai, a Ba jai Ipar -
mû vé sze ti Tár sa ság aján dé ka i nak, va la mint
je les ba jai, bács kai pol gá rok aján dé ka i nak)
szám ba vé tel ét kö ve tõ en, aho gyan a ba jai
mú ze um egé szé nek, az ipar mû vé sze ti gyûj -
te mény nek gya ra pí tá sa is egy elõ re csu pán
tár sa dal mi fel adat volt. Az ipar mû vé sze ti

gyûj te mény bõ ví té sé re, a gyûj te mény vá sár -
lá sok út ján tör té nõ kon cep ci o ná lis ala kí tá sá -
ra 1951-ig nem volt anya gi fe de zet (ké sõbb
is csak alig), s ez nagy mér ték ben aka dá lyoz -
ta (aka dá lyoz za ma is) a bács kai ipar mû vé -
szet em lé ke i nek eset le ges sé gek tõl men tes
gyûj te mé nye zé sét.

A ko rai idõ szak ban, te hát 1937-1951 kö -
zött, igen nagy sze rep ju tott az ado má nyo -
zók nak. A leg ko ráb bi ado má nyo zók kö zött
( a Türr-, Mé szá ros Láz ár- és Dé ri-ha gya té -
ko kon kí vül) meg kell em lé kez nünk Ba logh
S. Kár oly ról, aki ér té kes 18. szá za di fel vi -
dé ki ha bán ke rá mi á kat, Báldy Bellosits Fló -
rá ról, aki 18. szá za di kály ha csem pé ket vá -
sá rolt és aján dé ko zott a gyûj te mény szá má -
ra. Raj tuk kí vül a leg je len tõ sebb ado má -
nyo zók a nyil ván tar tás ok sze rint Dely Ist -
ván, Sár kö zi An tal, Weindinger Dezsõné,
Vé res Károlyné, Szal mai Fü löp, Szommer
Lász ló, Radó Je nõ, Lonkai Jánosné, Kapots
Nán dor és Éber Sán dor vol tak.

Az ipar mû vé sze ti gyûj te mény 1962-ben
önál ló sult, ami kor dr. Solymos Ede az
ipar mû vé sze ti lel tár köny vet meg nyit va a
ba jai mú ze um törzs anya gá ból ki vá lo gat ta,
a szer zé si nap ló ból át ve zet te és be lel tá roz -
ta az ad dig ös  sze gyûj tött ipar mû vé sze ti
tár gyak nagy ré szét. A Türr Ist ván Mú ze -
um ipar mû vé sze ti gyûj te mé nyé nek gon do -
zá sát, a gyûj te mé nyi mun kát ko ráb ban
szét ta gol tan, a mû tár gyak nyil ván tar tá si
he lyé nek meg fe le lõ en több szak mu ze o ló -
gus pár hu za mo san vé gez te. A ba jai mú ze -
um ipar mû vé sze ti lel tár köny ve je len leg
2006.1.34 lel tá ri szám alatt 236 té tel bõl
áll. En nél ter mé sze te sen jó val több ipar -
mû vé sze ti tár gyat õriz az in téz mény (mint -
egy 500 db-ot), mely nek egy ré sze je len leg
is a hely tör té ne ti, a nép raj zi és a kép zõ mû -
vé sze ti nyil ván tar tás ban sze re pel. 

A gyûj te mény és a gyûj te mény ren de zés
egy má sik kér dé sét vil lant ja fel né hány je -
len tõs fa rag vány, a Rácz Je nõ mé zes ka lá -
csos tól 1951-ben Solymos Ede ál tal vá sá -
rolt mé zes ka lács min tá zó fák, me lye ket a
né pi kéz mû ves ség hez, a há zi ipar hoz kö -
tõd ve sa já to san ma gyar kéz mû ipa ri ter mé -
kek nek is te kint he tünk. Eh hez fog ha tó kü -

Zsolnay porcelán ékszertartó
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lön le ges sé gek is bõ ven akad nak a gyûj te -
mény ben: ilyen a vö rös bõr be kö tött réz dí -
szí té sû Fe renc-csa tor na em lék al bum, a
hím zett ma gyar cí mer rel dí szí tett kály ha el -
len zõ, az iga zán kü lön le ges sö tét zöld fa -
törzs kály ha, mely je len leg tar tós le tét ben a
Dubniczay kas tély ál lan dó ki ál lí tá sá ban
lát ha tó, az 1883-ban a sze ge di ár víz után,
az új já épí tést meg te kin tõ Fe renc Jó zsef
szo bá já ból szár ma zó em pi re óra, a Türr-
hagyaték fa ra gott ele fánt csont ba fog lalt
arany fog vá jó ja, a Drescher-féle vas- és ve -
gyes ke res ke dés 280x140 cm nagy sá gú mí -
ves, fá ból fa ra gott cé gé re, vagy a hul la dék -
gyûj tõ te lep rõl fil lé re kért vá sá rolt mí ves
ko vá csolt vas tár gyak, me lyek Kapots Nán -
dor ba jai la ka tos mes ter mun kái. Ba ja gaz -
dag múlt já nak õr zõ je a 17. szá za di úr asz ta -
li te rí tõ, az 1728-ban ké szült cin ku pa, a
Szent An tal plé bá nia temp lom ba rokk or go -
na dí szei, a Grassalkovich-pa lo ta mil len ni -
u mi át épí té se kor a mú ze um ba ke rült mí ves
zár szer ke ze tek, ha rang, ké sõbb a Gras-
salkovich-címeres vö rös már vány kan dal ló
is, a 19. szá zad ele jé rõl szár ma zó uta zó lá -
da, var ró asz tal ka, pi pa tó ri um, 19. szá zad
ele ji por ce lán és fa ra gott taj ték pi pák, szi -
var sap kák, 19. szá za di lõ- és szú ró fegy ve -
rek, a Latinovits csa lád tól szár ma zó 1900-
as nõi és fér fi öl tö ze tek (bá li ru hák, nõi
dísz ma gyar), s a 20. szá zad el sõ har ma da
tex til- és kéz mû ipa rá nak je len tõs ter mé kei.

A bú to rok kö zül csak né há nyat em lí te nék:
az ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás ban je len leg
is lát ha tó, két vi lág há bo rú kö zöt ti óné met
ebéd lõ gar ni tú ra és ze ne gép, il let ve egy, a 18.
szá zad kö ze pén ké szült sza lon gar ni tú ra. Na -
gyobb men  nyi sé gû ke rá mia és ma jo li ka
tárgy, ón fe de les ku pák, tá nyé rok, kü lön le ges
üveg tár gyak, ha bán és Zsolnay edé nyek szí -
ne sí tik a gyûj te ményt.

A ba jai mú ze um ipar mû vé sze ti gyûj te mé -
nyé nek fel dol go zá sá val, az in téz mény ben
õr zött mû tár gyak pon tos fel mé ré sé vel, egy -
sé ges nyil ván tar tá si rend be vé te lé vel, az ál -
lag vé del mi vizs gá la tok el vég zé sé vel elõ ké -
szí tet té vá lik a res ta u rá lá si mun ka, majd a
gyûj te mény je len tõs ré szé nek új ál lan dó ki -
ál lí tá sok ban tör té nõ be mu ta tá sa.

A Türr Ist ván Mú ze um ter ve zett új ál lan dó
ki ál lí tá sa i ban a tér ség ré gé sze ti, tör té ne ti
múlt já nak, nép raj zi, mû vé sze ti sa já tos sá ga i -
nak be mu ta tá sán kí vül je len tõs hang súlyt
sze ret nénk fek tet ni a jel leg ze tes bács kai, pol -
gá ri élet for ma be mu ta tá sá ra is. A ter mé sze ti,
épí té sze ti, tár gyi és hu mán mi liõ tör té ne ti sé -
gé ben egy más ra épü lõ egyé ni ar cu la tát nem
csak a muzeológia ha gyo má nyos mód sze re -
i vel vagy a 21. szá za di mo dern mul ti mé dia-
esz kö zök fel hasz ná lá sá val, de leg fõ kép pen
au ten ti kus tár gyak köz kinccsé té te lé vel sze -
ret nénk a ba jai vagy Ba já ra lá to ga tó ven dé -
gek szá má ra meg is mer he tõ vé ten ni. 

Kovács Zita

Ferenc-csatorna emlékalbum, 1870

Sörös kupa, 1728

„Ál la mi Ár vács kák” 
1934 és 1939 kö zött Ba ján és kör nyé kén

Bõ egy év vel ez elõtt a Ku ta tó Di á kok
Szö vet sé ge ál tal meg hir de tett ver se nyek
mi att kós tol tam be le a ku ta tó te vé keny -
ség be. Is ko lám ban, a ba jai III. Bé la Gim -
ná zi um ban ezt meg elõ zõ en hal lot tam di -
ák tár sa im tól tu do má nyos di ák kö ri elõ adá -
so kat, ezek ha tá sá ra kezd tem ku ta tan dó
té mát ke res ni. Sze ren csém re a Bács-Kis -
kun me gyei le vél tár ba jai rész le gé ben
õriz nek olyan, ku ta tók ál tal elõt tem kéz be
nem vett ira to kat, ame lyek té má juk ban ta -
lál koz tak ér dek lõ dé sem mel. Így leg alább
10 do boz nyi le vél tá ri do ku men tum és az
alap ként, de hát tér ként is szol gá ló szak -
iro da lom bön gé szé se után szü le tett meg a
men he lyek rõl, konk ré tan a ba jai men hely -
rõl szó ló mun kám. 

Eu ró pai elõz mé nyek
A men hely át me ne ti ott hont je len tett

olyan ne héz sor sú gyer me kek, kü lö nö sen
ár vák és le len cek, az az ta lált gye re kek szá -
má ra, kik nek szü lei meg hal tak vagy kór -
ház ban vol tak, meg él he té si gon dok kal
küsz köd tek, mint Jó zsef At ti la édes any ja,
eset leg bör tön bün te té sü ket töl töt ték. A
men hely be ke rü lõ gye re kek ezért in téz mé -
nyi köz re mû kö dés sel hos  szabb-rö vi debb
idõ re ne ve lõ szü lõk höz ke rül tek. Az ár va -
ház ár va vagy fél ár va gyer me kek gon do zá -
sát, ok ta tá sát, ne ve lé sét el lá tó, ál ta lá no san
kép zõ, gya kor la ti as szel le mû, bent la ká sos
in téz mény volt. Már a kö zép kor ban is lé -
tez tek ilye nek, leg in kább az egy ház, a ko -
los to rok lát tak el ef fé le fel ada to kat. Így

volt ez a Vas me gyei Nemescsón, ahol egy
evan gé li kus lel kész, Sartorius Sza bó Já nos
az 1730-as évek vé gén, sa ját költ sé gén, sa -
ját ott ho ná ban ne velt ár vá kat. Az ár va há zi
és men he lyi gye re kek sor sa tár sa dal mi
hely zet tõl füg get le nül min dig sa nya rú volt.
Az ár va ság, a men he lyi lét – ke vés eset ki -
vé te lé vel – fo koz ta ki szol gál ta tott sá gu kat,
egész éle tük re rá nyom ta bé lye gét, be fo lyá -
sol ta anya gi ál la po tu kat, bol do gu lá su kat.

Az ál la mi gon dos ko dás fõ képp né met,
sváj ci és an gol elõz mé nyek re nyú lik visz -
 sza. August Hermann Francke (1663-
1727) volt az el sõ, aki a mai ár va ház ra ha -
son lí tó in téz ményt ho zott lét re Hal lé ban a
17. szá zad vé gén. A sze gény gye re ke ket
in gyen ta ní tot ta. Johann Heinrich

A ta nul mány a Ku ta tó Di á kok Or szá gos Szö vet sé gé nek 2012-ben ren de zett X. Es  szé pá lyá za tán
tör té ne lem, élet pá lya-ku ta tás szek ci ó ban el sõ díj ban ré sze sült. A szer zõ e tanévben már a III. Bé la 
Gim ná zi um 12.c osztályának ta nu ló ja. Mun ká ját rö vi dít ve kö zöl jük.
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Pestalozzi (1746-1827) sváj ci pe da gó gus,
a ne ve lés tör té net egyik leg na gyobb alak ja
neuhofi bir to kán min de nek elõtt ne vel ni,
pél dá ul mun ká ra ne vel ni akar ta a sze gény
gyer me ke ket. Ezért is mer tet te meg a be fo -
ga dot ta kat a len ter mesz té sé vel, gya pot fo -
nás sal, szö vés sel. E te vé keny sé gét nem a
gaz da sá gi ha szon re mé nye ve zé rel te, így
nem cso da, hogy mi vel nem vol tak te he -
tõs tá mo ga tói, 1780-ban csõd be ju tott e
vál lal ko zá sa, és el kel lett bo csá ta nia a
gye re ke ket. Pestalozzi szem lé le té nek ang -
li ai meg ho no sí tó ja a tör té ne lem órá ról is -
mert Robert Owen (1771-1858) volt. New
Lanark ne vû te le pén a 6 év alat ti gyer me -
kek nek óvo dát, a 6-10 év kö zöt ti ek nek
nap pa li is ko lát, a 10 év fö löt ti ek nek pe dig
es ti is ko lát ho zott lét re.

Ha zai elõz mé nyek
Ha zánk ban a gyer me kek rõl va ló ál la mi

gon dos ko dás kez de tei Má ria Te ré zia ural -
ko dói idõ sza ká hoz (1740–1780) kap cso -
lód nak (I. Ratio Educationis, 1777). Ural -
ko dá sa alatt az or szág ban hat ár va ház (pl.
tallósi, nagy sze be ni) lé te sült. Az el sõ önál -
ló, in téz mé nyes jel le gû ár va ház Kõ sze gen
nyi tot ta meg ka pu it az 1740-es évek ben.

A ma gyar ál la mi gyer mek vé de lem tör -
vény ál tal sza bá lyo zott idõ sza kát 1898-tól
szá mít juk. Az 1898. évi XXI. tör vény mond -
ta ki ugyan is azt az el vet, hogy az el ha gyott
gyer me kek rõl az ál lam nak kell gon dos kod -
nia, il let ve e tör vény 3. § d) pont ja ren del ke -
zett úgy, hogy 1899. ja nu ár 1-jé tõl az ál lam -
kincs tár, az az 

„3. § Az or szá gos be teg ápo lá si alap fe de -
zi: (…) d) a ta lált, va la mint a ha tó sá gi lag el -
ha gyot tak nak nyilvánitott gyer me kek után
7 éves ko ru kig fel me rü lõ gon do zá si, ápo lá -
si és ne ve lé si költ sé ge ket; (…)”

A 20. szá zad ele ji szer ve ze tek, a Fe hér
Ke reszt Or szá gos Le lenc ház Egye sü let és
az Or szá gos Gyer mek vé dõ Li ga igye ke zett
a csa lá dok hoz va ló ki he lye zés el len õr zõ
rend sze rét ki ala kí ta ni. Az Or szá gos Gyer -
mek vé dõ Li gát 1906-ban a gyer mek nyo -
mor eny hí té sé re ala pí tot ták. A li ga ezért
gyûj té se ket szer ve zett a sze gény, be teg és
egész sé ges gye re kek meg se gí té sé re. Az I.
vi lág há bo rú után a ha di ár vák gon do zá sát is
vál lal ta, sõt 1920-tól a rá szo ru ló gyer me -
kek nek kül föl di üdül te tést is szer ve zett.
Ak ci ói azon ban nem so kat vál toz tat tak a
sze gény sor sú, nyo mo rú ság ban élõ gyer -
me kek min den na pi hely ze tén. A Fe hér Ke -
reszt Or szá gos Le lenc ház Egye sü let tel
(Sze gény Be teg Gyer mek Egye sü le te)
1899 má ju sá ban Széll Kál mán bel ügy mi -
nisz ter kö tött szer zõ dést, hogy fi ók in téz -
mé nye i nek se gít sé gé vel az or szá gos be teg -

ápo lá si alap ter hé re az el ha gya tott gyer me -
ke ket gon doz za. Az egye sü let 1901-tõl
éven te meg je len tet te nap tá rát, me lyet
Bánóczi Jó zsef szer kesz tett. Eb ben be szá -
mol tak a mun ká juk ról, fi ók in té ze te ik mû -
kö dé sé rõl, a ná luk gon do zott gye re kek rõl
és azok ról a te le pek rõl, aho va a gyer me ke -
ket ki he lyez ték, ugyan is az egye sü let nél
csak ad dig tar tóz kod tak a gye re kek, amíg
meg erõ söd tek. 1902-ben 11 fi ók in téz mé -
nye mû kö dött: Ara don, Gyu lán, Kas sán,
Mun ká cson, Nagyszöllõsön, Nagy vá ra -
don, Ri ma szom ba ton, Sza bad kán, Sze ge -
den, Szom bat he lyen és Temesvárott.

Az 1898. évi XXI. tör vény meg al ko tá sa
ide jén még nem vol tak ál la mi gyer mek -
men he lyek, ezek fel ál lí tá sát a há rom év vel
ké sõbb ho zott, az ál la mi men he lyek rõl szó -
ló 1901. évi VIII. tc. ren del te el, ame lyet
Széll Kál mán (1843-1915) mi nisz ter el nök
(1899. feb ru ár 26. – 1903. jú ni us 27.) ter -
jesz tett elõ. E tör vény ki mond ta:

„1. § A ta lált, va la mint a ha tó sá gi lag
el ha gyot tak nak nyil vá ní tott hét éven
aló li gyer me kek vé del mé re Bu da pest
szé kes fõ vá ros ban és az or szág kü lön bö -
zõ vi dé ke in ál la mi gyer mek men he lyek
(lelenczintézetek) ál lí ttat nak fel. A vi -
dé ki ál la mi gyer mek men he lyek a szük -
ség hez ké pest fo ko za to san rend sze rint
olyan he lye ken ál lít tat nak fel, hol bá ba -
in té zet van és a hol a gyer mek men hely
élet ké pes mû kö dé sét a he lyi tár sa da lom
em ber ba rá ti te vé keny sé ge meg fe le lõ en
biz to sít ja.

2. § Az ál la mi gyer mek men he lyek fa la in
be lül csu pán a be teg, gyen ge fej lett sé gû, kü -
lö nö sebb ápo lást és or vo si gon do zást igény -
lõ gyer me kek tart at nak; a töb bi ek rend sze -
rint az in té ze te ken kí vül he lyez tet nek el.

5. § Az ál la mi gyer mek men he lyek fenn -
tar tá si költ sé ge it, va la mint az ezek ben és
ezek köz ve tí té sé vel el he lye zett gyer me kek
gon do zá si, ápo lá si és ne ve lé si költ sé ge it az
1898. évi XXI. tc. 3. § d) pont ja ér tel mé ben
az or szá gos be teg ápo lá si alap fe de zi.”

Így a tör vény 1. pa ra gra fu sá nak ele get
té ve a tör té nel mi Ma gyar or szá gon 1904 és
1907 kö zött ös  sze sen 18, azo nos ter vek
alap ján épült gyer mek men hely lé te sült, de
mi vel a nagyszöllõsi men he lyet igen ha -
mar meg szün tet ték, az or szág ál la mi gon -
dos ko dás ra szo ru ló gyer me ke i nek vé del -
mét 17 in téz mény lát ta el. Tri a non után,
mint hogy a 17 men hely kö zül ki lenc
(Arad, Kas sa, Mun kács, Nagy vá rad, Ri -
ma szom bat, Sza bad ka, Te mes vár, Ko lozs -
vár, Ma ros vá sár hely) az el sza kí tott te rü le -
te ken volt, az or szág nak nyolc ilyen lé te -
sít mé nye ma radt: há rom a Du na–Ti sza kö -
zén: Bu da pes ten, Kecs ke mé ten és Sze ge -
den; há rom a Du nán tú lon: Pé csett, Veszp -
rém ben és Szom bat he lyen, ket tõ a Ti szán -
tú lon: Deb re cen ben és Gyu lán. Amint a
hely ség ne vek bõl ki tû nik, el sõ sor ban ott
ala kul tak men he lyek, ahol ko ráb ban a Fe -
hér Ke reszt Or szá gos Le lenc Egye sü let -
nek fi ók in téz mé nyei mû köd tek. 1926-tól
ezek hez ki len ce dik ként a mis kol ci men -
hely csat la ko zott, ame lyet ere de ti leg az el -
sõ vi lág há bo rú ár vá i nak hoz tak vol na lét -
re, de pénz hi ány mi att ké sõn kezd ték épí -
te ni. Lé te sí té sét vé gül egy pres bi ter, Szrn-
ka Já nos ado má nya tet te le he tõ vé.

Nem sok kal ké sõbb, az 1901. évi XXI.
tc. a köz se gély re szo ru ló 7 éven fe lü li gyer -
me kek gon do zá sá ról ren del ke zett, egy ben
a gon do zá si idõt a gyer me kek 15. élet év -
ének be töl té sé ig hos  szab bí tot ta meg. Rész -
let a tör vény bõl: 

Magyarország 18 gyermekmenhely 1907-ben
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„1. § Az ál la mi gyer mek men he lyek be fel -
vett gyer me kek, a men  nyi ben 7-ik élet év ük
be töl té se kor tör vény ha tó sá gi vagy ma gán ár -
va ház ban, avagy va la mely más jó té kony in -
té zet ben vagy egye sü let nél el nem he lyez -
he tõk, 15 éves ko ru kig az ál la mi gyer mek -
men he lyek kö te lé ké ben ma rad nak.

A 7 éves ko ruk be töl té se után ha tó sá gi -
lag el ha gyot tak nak nyil vá ní tott ily gyer -
me kek az ál la mi gyer mek men he lyek be
szin tén fel ve he tõk s 15 éves ko ru kig azok
kö te lé ké ben ma rad nak.

2. § Az ál la mi gyer mek men he lyek kö te -
lé ké be tar to zó 7-15 éves gyer me kek a vi -
szo nyok hoz ké pest a gyer mek men he lyek
fa la in be lül tar tat nak, vagy pe dig meg bíz -
ha tó gond vi se lõk nél, el sõ sor ban gaz dák -
nál és ipa ro sok nál he lyez tet nek el.

Az ál la mi gyer mek men he lyek a kö te lé -
kük be tar to zó vagy tar to zott ki vá ló te het -
sé gû gyer me kek nek – to vább-ké pez tet he -
té sük czéljából – a kü lön bö zõ ál la mi tan in -
té ze tek nél le võ in gye nes el lá tá si he lyek re
fel vé te le ér de ké ben köz ben jár nak.”

Az ál la mi gyer mek men hely be va ló fel -
vé tel re te hát jo go sult volt az a gyer mek,
aki 15. évét nem töl töt te be, és akit a ha tó -
ság el ha gya tott nak nyil vá ní tott. Az el ha -
gya tott ság nak há rom tí pu sát kü lö ní tet ték
el. Az el sõ tí pus ba az anya gi okok mi at ti
el ha gya tott sá got so rol ták: a gyer mek nem
kap ta meg a meg él he té sé hez szük sé ges
anya gi fel té te le ket (la kást, ételt, ru hát). Az
el ha gya tott ság té nye fel me rül he tett er köl -
csi okok ból is: ha vél he tõ volt, hogy a
gyer mek rossz ne vel te té se mi att, ve le szü -
le tett haj la má tól fog va zül lés nek in dult,
vagy kör nye ze te mi att el zül lés nek volt ki -
té ve. El ha gyott nak nyil vá ní tot ták rész ben
anya gi, rész ben er köl csi ok ból azt a gyer -
me ket, akit a hoz zá tar to zói ül döz tek, ere jét
meg ha la dó fi zi kai mun ká ra kényszerítet-
tek, vagy meg ron tot ták.

A ba jai men hely
Kí ván csi sá gom el vitt la kó he lyem, Ba ja

le vél tá rá ba (Bács-Kis kun Me gyei Le vél tár
Ba jai Rész leg). Az itt fel lel he tõ do ku men -
tu mok át ta nul má nyo zá sá ból tud tam meg,
hogy az 1904-ben élet re hí vott Pé csi Me -
gyei Ki rá lyi Ál la mi Gyer mek men hely nek
egyik te le pe a ba jai volt, és bár a ko rai idõ -
szak ból nin cse nek ira tok, va ló szí nû leg nem
sok kal a pé csi men hely ala pí tá sa után már a
ba jai is mû kö dött. A ba jai men hely nyil ván -
tar tá sai 1934-tõl kö vet he tõk nyo mon, et tõl
az év tõl a má so dik vi lág há bo rú ki rob ba ná -
sá nak évé ig, 1939-ig te kin tet tem át a do ku -
men tu mo kat. Ku ta tá som fõ for rá sát a VIII.
809. A Pé csi Ma gyar Ki rá lyi Ál la mi Gyer -
mek men hely Ba jai Te le pé nek ira tai (1934-

1949) je len tet ték. Ezen kí vül mun kám el ké -
szí té sé hez se gít ség ként fel hasz nál tam kü -
lön fé le mu ta tó kat, ira to kat (szá las anya go -
kat), Ba ja Vá ros Szám ve võ ség ének (1872-
1944), Ba ja Vá ros Ta ná csá nak (1929-tõl
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak) ira ta it, BKML
tér kép gyûj te mé nyét, Ka tasz te ri tér ké pe ket,
az Or szá gos Gyer mek vé dõ Li ga Ba jai Köz -
pon ti Iro dá já nak ira ta it (1937-1948), a ba jai
I. Rk. Nõ egy let ira ta it (1854-1921) és Ba ja
Vá ros Tör vény ha tó sá gi Bi zott sá gá nak do -
ku men tu ma it (1872-1944).

Do ku men tu mok a men hely mun ká já -
ról és a gondozottakról

A men he lyi gon do zás ba vett gye re kek
ada tai a nyil ván tar tá si nap ló ba ke rül tek,
me lyet a te lep fel ügye lõ-nõ ve ze tett. A
nyil ván tar tá si nap ló lap jai há rom rész bõl
áll nak. A lap bal ol da lán tün tet ték fel a
gyer mek ada ta it: ne vét, szü le té si he lyét és
ide jét, val lá sát (leg gyak rab ban a ró mai ka -
to li kus be jegy zést ta lál tam) és a te lep re ér -
ke zés nap ra pon tos idõ pont ját. A gyer mek
ne ve elõt ti osz lop ba je gyez ték fel a törzs -
köny vi szá mot, ami ad dig szol gált a gyer -
mek azo no sí tá sá ra, amíg az adott men hely
gon do zá sá ban állt. A törzs köny vi szám
mel let ti osz lop ba a fo lyó szám ke rült, ez a
fo lya ma tos sor szá mo zás ból adó dott. A lap
jobb ol da lán je gyez ték fel a ne ve lõ szü lõk
ada ta it: a ne vet, a val lást, a lak he lyet és a
hoz zá juk ke rü lés idõ pont ját. A „Jegy zet”
ro vat ba va la mi lyen tör vé nyi vo nat ko zá sú
ada tot, hi vat ko zást rög zí tet tek, de ide be -
jegy zés csak el vét ve ke rült. A gyer me kek
és a ne ve lõ szü lõk ada ta it fel tün te tõ cso -
port kö zött kö zé pen sze re pel a meg hök -
ken tõ „Apa dás” fel irat. Itt tün tet ték fel, ha
a gyer mek meg halt – ez meg le põ dé sem re
a vizs gált öt év alatt mind ös  sze há rom szor
for dult elõ, mind há rom eset ben lá nyok ko -
rai ha lá lát okoz ta a „ma gyar ha lál”, a tu -
ber ku ló zis. Az „Apa dás” ro vat ba je gyez -
ték fel azt is, ha a gyer mek va la mi lyen ok -
ból el ke rült a gyer mek men hely bõl – ez
eset ben en nek pon tos ide jét, okát és a maj -
da ni tar tóz ko dá si he lyet is rög zí tet ték.

A nap ló ban fel tün te ten dõ ada tok ból ér zé -
kel he tõ, hogy a nyil ván tar tás ok szûk sza vú -
ak, nem tesz nek em lí tést pél dá ul a vér sze rin -
ti szü lõk rõl vagy a men hely re ke rü lés elõz -
mé nye i rõl. Ez azon ban nem vé let len. Az ál -
la mi gyer mek men hely volt az egyet len olyan
in téz mény, amely a gyer me ket min den elõ -
ze tes tár gya lás, iga zo ló ok irat nél kül azon nal
fel vet te, ahogy az el ha gya tott ság té nye fel -
me rült. Ép pen ezért egyé ni élet sor so kat nem
tud tam ugyan fel ku tat ni, még is ér de kes volt
ta nul má nyoz ni a Ba ján és kör nyé kén mû kö -
dõ gyer mek men he lyek ki mu ta tá sa it.

A ba jai men hely épü le té rõl, pon tos he -
lyé rõl nem ma radt fenn sem mi fé le irat, a
gyer mek men hely nek szó ló le ve lek és ér te -
sí té sek a te lep fel ügye lõ-nõ la ká sá ra ér kez -
tek. A te lep fel ügye lõ-nõ min de nütt a men -
hely, te hát az ál lam ki kép zett al kal ma zott -
ja volt. Õ gon dos ko dott az örök be adás ról,
a gyer me kek ne ve lõ szü lõk nél, il let ve más
in té ze tek ben va ló el he lye zé sé rõl. A te lep -
fel ügye lõ-nõ kö te les sé gei kö zé tar to zott,
hogy a 15. élet év be töl té se elõtt gon dos -
kod jék a gyer mek jö võ jé rõl: ipa ros ta nonc -
ként, kö zép is ko lás ként a gyer mek vál to -
zat la nul él vez te az ál la mi gon dos ko dást,
az ad di gi ne ve lõ csa lád nál él he tett to vább -
ra is. Ki to ló dott az ál la mi gon dos ko dás 15
éves ko ron túl ak kor is, ha a gyer mek nek
tes ti vagy lel ki fo gya té kos sá ga volt, emi att
nem tud ta tel je sen el lát ni ma gát. A ba jai
men hely te lep fel ügye lõ-nõ je az ál ta lam
vizs gált idõ szak ban Nyiraty Irén volt.
Hos  szas ke re sés után buk kan tam az ada ta -
i ra egy vá lasz tói név jegy zék ben. Ugyan itt
meg ta lál tam az édes any ja ada ta it is, így az
is ki de rült ró luk, hogy egy ház ban él tek,
va ló szí nû leg egy ház tar tást ve zet tek.

Az egész sé ges gyer me kek a men he lye ken
csak át me ne ti leg idõz tek, ad dig, amíg meg -
fe le lõ ne ve lõ szü lõ ket vagy ne ve lõ in té ze tet
nem ta lál tak szá muk ra. Min den ál la mi gyer -
mek men hely nek há rom fé le ren del te té se
volt: ve zet te a gyer mek vé del mi igaz ga tást;
gyó gyí tot ta a hoz zá fel vé tel re be te gen ke rült
vagy más te le pek rõl be ho zott be teg gyer me -
ke ket; és ide ig le ne sen el szál lá sol ta a te lep re

A nyilvántartási napló belseje
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ér ke zõ egész sé ges gye re ke ket, amíg ne ve lõ -
szü lõk höz nem ke rül tek. A gon dos ko dás ba
vett gyer me kek kö zül a be te gek a men hely
kór há zá ba ke rül tek, a tes ti vagy szel le mi fo -
gya té ko sok pe dig gyógy pe da gó gi ai in té ze -
tek ben kap hat tak el he lye zést. A cse cse mõ -
ket, ha még nem töl töt ték be a négy hó na pos
kort, any juk kal együtt vet ték fel a men hely -
be, mert az anya kö te les volt a gyer me ket há -
rom hó na pos ko rá ig táp lál ni. Sza bály volt az
is, hogy az egy éves nél idõ sebb gye re kek
nem ma rad hat tak ugyan ab ban a fa lu ban
vagy te le pen, mint szü le ik vagy a hoz zá tar to -
zó ik, ha nem más köz ség ben kel lett õket el -
he lyez ni ide gen ne ve lõ szü lõk nél.

Az egész sé ges gyer me ke ket vi dé ken,
fõ leg fal vak ban, ki fo gás ta lan er köl csû ek -
nek tar tott gaz dák nál, ipa ro sok nál he lyez -
ték el. El tar tá su kért az ál lam ha von ta gon -
do zá si dí jat fi ze tett a gyer mek élet ko ra
sze rint meg ál la pí tott ös  szeg ben. A fa lu si
nyo mor ban a men he lyi gyer mek után já ró
ha vi 8 pen gõ szá mot te võ se gít sé get je len -
tett, rá adá sul eh hez a tél kö ze led té vel ru -
ha ne mû-jut ta tás tár sult. Mó ricz Árvácska-
beli le írá sa pon tos er rõl: „…a jó édes anya
csir kék és ma la cok mel lett még egy ál la mi
gye re ket is tart a ma ga hasz ná ra, aki ért az
ál lam ha von ta nyolc pen gõt fi zet ne ki, és

ta vas  szal meg õs  szel egy-egy in get, egy
pár ha ris nyát, egy zub bonyt, té li re nagy -
ken dõt, (…) és egy pár gye rek-ba kan csot
is ad.” A gon do zá si dí jat a men hely igaz -
ga tó-fõ or vo sa kü lön le ges ok ból, pél dá ul
tar tó sabb be teg ség ese tén más fél sze re sé re
emel het te. A meg be te ge dett gye re kek gyó -
gyí tá sát a te lep or vos lát ta el.

Az el len õr zés meg kön  nyí té se vé gett egy-
egy köz ség be több gyer mek ke rült, eze ket a
köz sé ge ket, aho vá több gyer mek ke rült,
ugyan csak te le pek nek ne vez ték. Olyan fal -
va kat vá lasz tot tak ki, me lyek le ve gõ jét és
ivó vi zét egész sé ges nek tar tot ták, nem volt a
kö ze lük ben gyár vagy más szen  nye zõ for -
rás. A ne ve lõ szü lõk ki vá lasz tá sa kor a kör -
nye ze ti szem pont okon túl tö re ked tek ar ra
is, hogy a gyer mek val lá sá val azo nos hi tû
le gyen a be fo ga dó csa lád, de ezt nem al kal -
maz ták szi go rú an. Le ve lek ben ol vas tam
egy re for má tus gye rek ró mai ka to li kus csa -
lád hoz ke rü lé sé rõl. A gye rek meg szö kött az
el sõ ként ki vá lasz tott re for má tus ne ve lõ szü -
le i tõl, és egy ró mai ka to li kus csa lád nál ta -
lált me ne dé ket. A csa lád meg sze ret te a szö -
ke vényt, és kér te a pé csi men hely igaz ga tó -
ját, hogy he lyez zék ki hoz zá juk, szí ve sen
ne ve lik, gon doz zák. E ké rés re a te lep fel -
ügye lõ-nõ el len õriz te a csa lád hely ze tét, és
mi vel nem ta lált ki vet ni va lót, hi va ta los sá
tet te a gyer mek ott-tar tóz ko dá sát. 

A ba jai men hely rõl fõ leg a kör nye zõ köz -
sé gek be, Bátmonostorra, Nagybaracskára,
Vas kút ra, Szeremlére, Csátaljára, Bács-
bokodra, Bácsborsódra, de még a tá vo lab bi
Já nos hal má ra is he lyez tek ki gye re ke ket ne -
ve lõ szü lõk höz. Ám ta lál tam olyan ira to kat
is, ame lyek ar ról ta nús kod nak, hogy Bu da -
pest re, Deb re cen be, Eger be, Jászladányba,
sõt még a ha tá ron tú li Sza bad ká ra is ke rül -
tek in nen gye re kek. A gyer me kek a he lyi is -
ko lá ba jár tak, elõ me ne tel ük rõl az is ko la
igaz ga tó ja kb. fél éven ként ér te sí tet te a te -
lep fel ügye lõ-nõt.

A gyer mek men hely ve ze tõ sé ge ar ra is
fi gyel met for dí tott, hogy né hány le gyen -
gült gyer mek nek se gít sé get nyújt son a
meg erõ sö dés ben. Rá buk kan tam egy 1936-
os kör ren de let re, amely ar ról ta nús ko dik,
hogy a pé csi gyer mek men hely nek Bala-
ton-Zamárdiban volt egy nya ra ló te le pe. A
pé csi men hely bõl és a kör nye zõ te le pek rõl
(így a ba ja i ról is) ös  sze sen 20 gye rek ve he -
tett részt nya ra lá son. A te lep fel ügye lõ-nõk
vá lasz tot tak a hoz zá juk tar to zó te le pek rõl
egy (!) gyer me ket a 6–14 év köz ti kor osz -
tály ból. A so vány, vér sze gény vagy tu ber -
ku ló zis ra haj la mos gyer me kek elõny ben
ré sze sül tek, ám fer tõ zõ be teg ség ben szen -
ve dõk, si ket né mák, va kok, tet ve sek és
gyen ge el mé jû ek nem ve het tek részt a nya -
ra lá son. „Tar ta lék nak” meg kel lett ne vez ni
egy má sik gye re ket is, ha az el sõ va la mi -
lyen ok mi att (eset leg meg be te ge dett) nem
tu dott részt ven ni e nyá ri prog ra mon. A ki -
vá lasz tott gye rek rõl a te lep or vos nak szak -
vé le ményt kel lett ír nia, a je lent ke zés csak
így volt sza bá lyos. Kez det ben hat hé tig
tar tott a nya ral ta tás, de a je lent ke zõk szá -
ma és az el lá tá si költ sé gek meg nö ve ke dé -
se mi att ké sõbb 3-4 hét re csök kent. A nya -
ral ta tás ered mé nyes sé gét „ki ló ban” mér -
ték: a gye re kek súly gya ra po dá sát ál lan dó -
an fi gyel ték – mi nél töb bet hí zott a gyer -
mek a jobb mi nõ sé gû étel tõl, an nál ered -
mé nye sebb volt a nya ral ta tás.

1934-35-ben a ba jai men hely nyil ván -
tar tá si nap ló já ban 239 gye rek ada ta it tün -
tet ték föl: 120 kis lány ét és 119 fi ú ét. Kö -
zü lük az ide ke rü lé si dá tu mok ta nú sá ga
sze rint töb bek rõl már jó né hány éve a ba -
jai men hely gon dos ko dott. Az ez évi ki -
mu ta tás ban sze re pel nek olya nok, akik
1924-ben let tek a ba jai men hely is tá polt ja.
A 239 gye rek csak nem fe lét, 46%-át cse -
cse mõ ként vet ték gon do zás ba: 58 kis fi út
és 52 kis lányt. A 2-5 év kö zöt ti fi úk és lá -
nyok ará nya egyen lõ volt, de már jó val ke -
ve seb ben vol tak, mint a 0-2 év kö zöt ti ek:
28 lány és ugyan en  nyi fiú. Is ko la kö te les,
az az 6-12 év kö zöt ti volt a nyil ván tar tot tak
kö zül 27 lány és 26 fiú. 12 év fö lött cse -
kély szám ban ke rül tek ide gye re kek. Hat
lány és egy fiú volt 13-15 év kö zöt ti, 15 év
fe lett pe dig csak egyet len fiú volt be je -
gyez ve. (12 gyer me ket nem tud tam be so -
rol ni egyik élet ko ri ka te gó ri á ba sem, mert
vagy a szü le té si ide jük, vagy a men hely re
ke rü lés idõ pont ja hi ány zott.)

1935-ben a 239-bõl 78-an vol tak az
újon nan nyil ván tar tás ba vet tek: 16 cse cse -
mõ (12 kis fiú, 4 kis lány), 52-en ke rül tek
be 12 év alat ti kor osz tály ból és nyol can a
12 év fe let ti bõl. A ba jai men he lyen egy-két
na pot töl töt tek az ide ke rü lõk, ez azt jel zi,

Adatok a választói névjegyzékben
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hogy sok csa lád tar tott igényt men he lyi
gye rek re, és a te lep fel ügye lõ-nõ nyil ván -
tar tot ta a ne ve lõ szü lõ-je löl te ket.

A vizs gált évek ben, az az 1934-35-ben a
ba jai te lep he lyen nyil ván tar tott 239 gye rek
szá má ra 335 ne ve lõ szü lõt je löl tek ki, te hát
sok szor volt ar ra pél da, hogy egy gye rek
több ször is vis  sza ke rült a men hely be, majd
újabb ne ve lõ szü lõ höz he lyez ték ki. Az öt
év alatt ös  sze sen 393 ne ve lõ szü lõ ke rült
kap cso lat ba a ba jai gyer mek men hel  lyel. A
nyil ván tar tá si nap ló ba írot tak ból ki de rült,
hogy a gye re ke ket igény lõ ne ve lõ szü lõk ál -
ta lá ban fér je zett nõk vol tak, a fér jes ne vük
mel lett a le ány ko ri ne vü ket is be je gyez ték.
A 335 ne ve lõ szü lõ höz adás ból mind ös  sze
44-szer ad tak öz vegy nõk nek gye re ket. A
vizs gált idõ szak ban csak há rom szor for dult
elõ, hogy a ne ve lõ szü lõ ne vé nél fér fi ne vet
ta lál tam, eb bõl két eset ben ugyan az a fér fi
egy nap el té rés sel két fi út vett ma gá hoz a
men hely gon do zott jai kö zül.

Ár vács ka sor sá ból ki in dul va fi gyel tem
oda ar ra az egy fi ú ra és öt kis lány ra, akik a
vizs gált idõ szak ban ép pen tan kö te les kor ba
lép tek. Ar ra vol tam kí ván csi, mi lyen gyak -
ran ad ták vis  sza õket a men hely re a ne ve lõ -
szü lõk 1934 és 1939 kö zött. Meg le põ dé -
sem re a gye re kek tar tó sab ban, akár éve kig is
ugyan an nál a ne ve lõ szü lõ nél tar tóz kod tak.
Kö zü lük csu pán a fiú ke rült más hely re, õt
1936. szep tem ber 6-án át he lyez ték a bács al -
má si te lep re. Fel té te le zem, a több gon do zást
igény lõ, a ház kö rü li mun ká ban, gaz da ság -
ban még ke vés sé hasz no sít ha tó hat év alat ti -
ak ke rül tek vis  sza több ször is a men hely be,
majd in nen új ne ve lõ szü lõk höz.

* * *
Mi ta ga dás: a le vél tár vi lá ga ra bul ej tett.

Nagy él ve zet tel vé gez tem a ku ta tást, meg -
ta nul tam a le vél tá ri ira tok ke ze lé sét, rend -
sze rét; él ve zet tel bön gész tem a te lep fel -
ügye lõ-nõk je len té se it, és a meg sár gult pa -
pí ro kon ki ol vas ha tó gyer me ki sor sok nagy

ha tás sal vol tak rám. Mi nél in kább be le mé -
lyed tem az anyag gyûj tés be, an nál job ban
ma gá val ra ga dott ez a té ma. A le vél tár ban
ta lált ada tok alá tá masz tá sá ra a könyv tár -
ban ke res tem szak iro dal mat. Ap ró mo za i -
kok ból állt ös  sze a mun kám, és na gyon
sok utá na já rást igé nyelt, en nek el le né re
min den pil la na tát él vez tem. Ami kor el ké -
szül tem, már tud tam: sze ret ném a ku ta tást
to vább foly tat ni. Amit ak kor ter vez tem,
va gyis hogy az 1934-35-ben a ba jai men -
hely be ke rült egy év alat ti gye re kek sor sát
kö ve tem nyo mon, saj nos le vél tá ri for rás
hí ján nem va ló sul ha tott meg, így az ár va -
szé kek nyo má ba ered tem, de to vább ra is
gyûj töm az anya got a men he lyek rõl. A ba -
jai ár va szék rõl ké szü lõ fél ben van az újabb
dol go za tom. Fon tos nak tar tom, hogy má -
sok is, pél dá ul hely tör té net tel fog lal ko zók,
a té ma iránt fo gé ko nyak meg is mer jék Ba -
ja múlt já nak e ré szét.

Horváth Klára

A bajai menhely gondozottjainak nem és életkor szerinti

megoszlása a menhelyre érkezéskor
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Az 1934-35-ben gondozásba vettek nem és életkor szerinti
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Né hány gon do lat a ba jai ké pes le ve le zõ lap ok ról
Nem rég je lent meg Ba ja ré gi ké pes lap o-

kon cí mû köny vem. Ter je del me nem tet te
le he tõ vé, hogy a ké pes le ve le zõ lap ok ról
bõ veb ben ír jak. Ér de kes tör té net a ké pes -
lap ke let ke zé se, el ter je dé se, az el sõ ba jai
la pok és ki adó juk stb. Az ed dig nap vi lá got
lá tott ada tok és té nyek alap ján ös  sze fog la -
lom az ed di gi ku ta tá sok ered mé nye it.

A pos tai le ve le zõ la pot – el sõ ként a vi lá -
gon – Auszt ri á ban és Ma gyar or szá gon
hoz ták for ga lom ba 1869-ben. Majd kö vet -
kez tek a töb bi ál la mok: Né met or szág,
Ang lia, Fran cia or szág. A kö vet ke zõ lé pés
volt, hogy kép is ke rül jön a lap ra. En nek
tör té ne te két ver zi ó ban is me re tes. Az el fo -
ga dot tabb a kö vet ke zõ:

Mint min den or szág ban, így Né met or -
szág ban is a 19. szá zad vé ge fe lé nyá ron az
em be rek a me leg elõl a víz par ton ke res tek

eny hü lést. Így volt ez a Raj na mel lett is.
Min den nyá ron egy szép tár sa ság ve rõ dött
ös  sze, és mi vel na gyon me leg volt, ha jóki -
rán du lás ra men tek. Köz tük volt Schwarz
oldenburgi könyv ki adó is. A ki rán du lás
azon ban ba lul ütött ki, ugyan is a ha jó el -
süllyedt. Sze ren csé re a tár sa ság meg me ne -
kült, és es te egy ven dég lõ ben meg ün ne -
pel ték sze ren csés meg me ne kü lé sü ket. Ek -
kor ha tá roz ták el öten, hogy min den év ben
ezen a na pon a ven dég lõ ben meg ün ne pe -
lik az ese ményt, de év  köz ben is tart ják a
kap cso la tot.

Schwarz úr ott hon vár ta a tár sa ság tól a
le ve le ket, de csak nem akar tak meg ér kez -
ni, ezért el ha tá roz ta, hogy meg tré fál ja ba -
rá ta it. Ab ban az idõ ben na gyon nép sze rû
volt egy bor dal (Fünfhunderttausend
Teufel), amely egy né pi ka len dá ri um ban is

meg je lent il luszt rál va. A nap tárt a Schulz-
féle oldenburgi ud va ri nyom dá ban ké szí -
tet ték, amely Schwarz úr ér de kelt sé gé be
tar to zott. Az il luszt rá lás ra hasz nált egyik
kli sét 140x90 mm-es (le ve le zõ lap mé ret!)
kar ton lap ra nyom tat ta és ezt meg cí mez ve
küld te el ba rá ta i nak né hány sor írás sal. Itt
jegy zem meg, hogy a ne ve zett bor dalt sze -
ren csés meg me ne kü lé sük em lé ké re azon
az es tén is éne kel ték. A „ké pes lap” igen
nagy fel tû nést kel tett és sze ren csé re né -
hány meg is ma radt. A la po kat lát va né -
hány élel mes üz let em ber fel hasz nál ta az
öt le tet táj ké pek és vá ros ké pek ké szí té sé re.

A má sik vál to zat sze rint a Bécs ben szé ke -
lõ ha la dó szel le mû szerb nyel vû ZMAJ
(Sár kány) iro dal mi fo lyó irat ve ze tõi Jovan
Jovanovics Zmaj hí res iro da lom ta nár ral az
élen ter vez tek és nyom tat tak a bé csi Wald -
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he im nyom dá ban egy pos tai le ve le zõ la pot,
amelynek el sõ ol da lán egy re pü lõ sár kány
szét ter pesz tett szár nyak kal, kar ma i ban egy
üres, cím zés re szol gá ló sza la got tart. A lap
al só ré szén al le go ri kus ké pet lát ni: egy sti li -
zált moszk vai temp lo mot, ala gu tat vas út tal,
ten ge ri rész le tet, gõz ha jót és vi tor lá so kat,
majd vé gül bal ra alul ke le ti táj rész le tet mi -
na ret tel (va ló szí nû Konstatinápoly vá ro sát a
Bosz po rusz part ján), elöl a par ton egy hosz -
 szú  sza kál lú tö rö köt ülõ hely zet ben ke reszt -
be ra kott lá bak kal, csi buk kal.

Egy lap ezek bõl meg ma radt, ezt Bécs ben
ad ta fel aján lot tan az em lí tett ZMAJ lap szer -
kesz tõ sé ge Manojlovics De me ter zombori
ügy véd nek. A lap igen feltûnõ volt, ezért az
ügy véd nem fo gad ta el és rá ír ta, hogy ne ki
sem mi dol ga a zmajjal (sár kán  nyal!).

Ezek után itt-ott fel tûnt egy-egy táj ké pet,
raj zot, je le ne tet stb. áb rá zo ló lap. Ma gyar -
or szá gon a mil len ni u mi ki ál lí tás ad ta a lö -
kést ké pes le ve le zõ lap ok ké szí té sé re. A ki -
ál lí tás ra több hí res fes tõ- és gra fi kus mû vész
30-fé le 2 kraj cá ros és egy 5 kraj cá ros la pot
ké szí tett. Ezek rész ben a ki ál lí tást, tör té nel -
mi ese mé nye ket, Hu nya di Já nost, Rá kó czi
Fe ren cet, vá ro so kat, táj ké pe ket áb rá zol tak.
A la pok nak nagy si ke re volt, ezért nem csak
a ki ál lí tá son, ha nem a na gyobb pos ta hi va -
tal ok ban is áru sí tot ták, így Ba ján is.

Ez ad hat ta az öt le tet a ba jai könyv- és
pa pír ke res ke dõk nek, hogy õk is ké szít tes -
se nek a vá ros ról, bolt juk ról ké pe ket és
eze ket a he lyi la ko sok nak és az ide lá to ga -
tó ide ge nek nek áru sít sák. A ki ál lí tás be zá -
rá sa után nem so ká ra meg je len tek az el sõ
ba jai la pok. A leg ko ráb bi kel te zés, ami
elõ ke rült, 1897. no vem ber 14. Ko ráb bi ed -
dig nem ke rült elõ. En nek alap ján meg ál -
la pít ha tó, hogy kb. 1897 nya rán, õszén
kezd het ték áru sí ta ni az ilyen la po kat. Saj -
nos, a ki adót nem tün tet ték fel a la pon,
nem le het tud ni, ki ké szí tet te. Er rõl a he lyi
saj tó ban sem je lent meg sem mi fé le írás,
így nem le het tud ni kö ze leb bit. An  nyi biz -
tos, hogy az el sõ la pok ki adói kö zött volt
ifj. Wag ner An tal, Kol lár A., Kopeczky Jó -
zsef ba jai könyv- és pa pír ke res ke dõk. Ké -
sõbb még csat la ko zott hoz zá juk Wurmfeld
Gyu la és Oesterreicher Bécs bõl.

A szá zad for du lón már egy re több fé le la -
pot le he tett kap ni, és to váb bi lap ki adók is
meg je len tek, pl. Cser mák Sán dor. A fe ke -
te-fe hér (egy szí nû) la pok után meg je len tek
a szí nes la pok, sõt kõ nyo ma tos la pok is,
ame lyekért a gyûj tõk a mai na po kig nagy
pén ze ket fi zet nek. 

A nyom da tech ni ka fej lõ dé sé vel el ter jed -
tek a fény ké pek alap ján ké szült ké pek és
saj nos megszûnt a kõ nyo ma tos (li tog ráf)
ké pek ké szí té se.

A ké pes le ve le zõ lap ok ter je dé sé vel létjöt-
tek a gyûj tõ klu bok is. Ér de kes mó don a ta -
gok zö me úri lány volt. A klu bok új sá got is
ad tak ki, egyidõben há rom is meg je lent, az
egyik Új vi dé ken. Saj nos, ezek nem vol tak
hos  szú éle tû ek. Ar ról ugyan csak nem ír a
he lyi saj tó, hogy lé te zett-e Ba ján gyûj tõ -
klub? Ez még to váb bi ku ta tás tár gya le het.
A zombori szer ve zett ta gok ról az új ság ban
je lent meg egy név sor, és ez alap ján 193
tag ja volt a ké pes le ve le zõ lap gyûj tõk egye -
sü le té nek, de va ló szí nûleg en nél sok kal
töb ben gyûjt het ték a la po kat.

A vi rág zást meg akasz tot ta az el sõ vi -
lág há bo rú. Ek kor a for ga lom mi ni má lis ra
csök kent. A há bo rú után megint fel len dült
a ké pes le ve le zõ lap ki adás, de ré gi fé nyét
már nem ér te el. Vi szont meg je len tek or -
szá gos le ve le zõ lap ki adók, így Ba ján is.
Csak a leg je len tõ seb be ket em lí tem: Bara-
sits Já nos, Weinstock Er nõ, Knöpfmacher
A., Monostory György. Ezek mel lett
meg je lent több he lyi ki adó is, így Burger
Ot tó, Hechtl Gé za, Ka zal Jó zsef, Ká das
do hány tõzs de, Koch Já nos és még né -
hány ki sebb. Kü lö nö sen so kat len dí tett,
ami kor 1938-tól a Fel vi dék, majd Kár pát -
al ja, Észak-Er dély és vé gül Dél vi dék
vissza csa to lás ra ke rült. Mi re azon ban a
csúcs pont ra ke rült vol na a ki adás, is mét
köz be szólt a há bo rú.

Megint több évig mély pon ton volt a le -
ve le zõ lapok kiadása. Ami kor megint utol -
ér te vol na ma gát, be kö vet ke zett az ál la mo -
sí tás. A ki adók meg szûn tek, bár lap ja i kat a
kész let kifogytáig áru sí tot ták. A volt or szá -
gos ké pes lap ki adók anya gát ös  sze von ták
és a hasz nál ha tót to vább ra is hasz nál ták.
Elõ ször két ál la mi vál la lat, a Mû vé sze ti
Al ko tá sok és a Kép zõ mû vé szet Alap Kép -
csar no kai Vál la lat 5. szá mú fi ók ja fel ada ta

lett a ké pes lap ki adás, majd 1954. áp ri lis
1-jén meg ala kult a Kép zõ mû vé sze ti Alap
Ki adó vál la la ta. Egé szen 1990-ig fel ada ta
volt az or szág ké pes lap ok kal va ló el lá tá -
sa.. Már 1954-ben ös  sze sen 28 mil lió,
1974-ben 83 mil lió, 1982-ben 87 mil lió la -
pot ad tak ki.

Az ál la mo sí tás után 1954-ig igen si lány
mi nõ sé gû és vé kony pa pí ron ad ták ki az
egy szí nû, általában bar na szí nû la po kat.
1954 után meg je len tek a fény kép sze rû ké -
pes lap ok. Be ve zet ték a szá mo zást. Ez több
szám cso port ból állt, a cím zés ol da lon a lap
bal al só sar kán tün tet ték fel. A cím zésol da -
lon jobb ra a cím zés vo na lak, a bal  ol da lon
fent a hely ség ne ve sze re pelt, majd alat ta,
hogy mit áb rá zol a kép. A bal  ol da lon lent
a me gye jel zés, a kép szá ma és a ki adá si
idõ pont. Ame gyé ket ró mai szá mok kal sor -
szá moz ták, nem az abc sze rint.

A kép szá ma ta lán az el ké szült és ki adott
szá mo kat je len ti, de nem fo lya ma tos a szá -
mo zás, van nak „fog hí jak”, majd kö vet ke -
zett a ki adá si idõ pont, amely két szám cso -
port ból állt, az el sõ két szám a ki adás éve
volt, el hagy va az ez ret és szá za dot, a kö -
vet ke zõ szám a ki adás ne gyed éve volt. Ha
pl. egy la pon a kö vet ke zõ szám volt: XIX.
10-583, ez azt je len tet te, hogy Bács-Kis -
kun me gyei hely ség rõl van szó, 10. kép -
szám és 1958-ban a 3. ne gyed év ben ad ták
ki, hoz ták for ga lom ba.

A ké pek nem egy for mán fogy tak, és
mód volt rá, hogy is mét ki ad ják. Ek kor
ugyan azon szö veg gel ad ták ki, csak a szá -
mot (vagy ne gyed évet) vál toz tat ták.

Saj nos, a szá mo zás el le né re sem le het
pon to san tud ni, hogy hány fé le ba jai la pot
ad tak ki, és me lyi ket ad ták ki több ször. A
Kép zõ mû vé sze ti Alap Ki adó vál la la ta
1990-ben meg szûnt, és az iratanya got va -

Az eddig elõkerült legkorábbi bajai képeslap
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ló szí nû leg meg sem mi sí tet ték. A meg ma -
radt lap kész le tet élel mes gyûj tõk (és ke -
res- kedõk?) el szál lí tot ták, és ké sõbb mél -
tá nyos áron a gyûj tõk ré szé re áru sí tot ták.
Az a baj, hogy ku ta tó vagy hoz zá ér tõ gyûj -
tõ hí ján sem mi fé le ki mu ta tás nem ké szült,
így ezek az ada tok örök re el vesz tek.

1961-ben  hoz ták for ga lom ba a há bo rú
utá ni el sõ szí nes ké pes le ve le zõ la po kat. Az
el sõ so ro zat gyen gécs kén si ke rült mind a
ki vi tel, mind a szín te kin te té ben. Ké sõbb
már ja vult a mi nõ ség, de az eu ró pai szín vo -
na lat nem si ke rült el ér ni, ezért a nyu ga ti or -
szá gok ban, il let ve Ju go szlá vi á ban ren del -
ték meg, il let ve gyár tat ták. A ma gyar
nyom da ipar kor sze rû sí té se so rán már sok -
kal jobb mi nõ sé gû la po kat tud tak elõ ál lí ta -
ni, így meg szûn tet ték a kül föl di meg ren de -
lé se ket. A Kép zõ mû vé sze ti Alap Ki adó vál -
la la ta mel lett las san más ál la mi vál la la tok
ké pes lap jai is meg je len nek. 1990 után már
egyé ni cé gek lap jai is for ga lom ba ke rül tek.

A szá mí tás tech ni ka elõ tér be ke rü lé sé -
vel, az e-mailek ter je dé sé vel fo ko za to san

csök kent a ké pes le ve le zõ lap ok for gal ma,
ma szin te alig kül de nek az em be rek ké pes
le ve le zõ la po kat.

Vé gül né hány szót a la pok mor fo ló gi á -
ról. Ami kor az el sõ la pok meg je len tek, szi -
go rú elõ írás volt a la pok mé re té re (hosszú -
ság, szé les ség), és a cím zés ol da lon meg -
kö ve tel ték, hogy a „Le ve le zõ lap” szó
nyom tat va vagy ír va le gyen raj ta. Ha ez le -
ma radt, sok kal na gyobb dí jat kel lett fi zet -
ni. Ez mel lett az egyik ol da lon csak a cím -
zés le he tett, szö ve get csak a ké pi ol dal ra
volt sza bad ír ni. Ezért az el sõ la po kat sok -
szor a na gyon sok szö veg tet te tönk re. Bár
ké sõbb ezen ki csit eny hí tet tek az zal, hogy
a kép szé lén vagy alul üres részt hagy tak.

Mi vel sok pa nasz volt ar ra, hogy nem le -
het ren de sen szö ve get ír ni a ké pi ol dal ra,
1903-ban a Nem zet kö zi Pos ta unió ha tá ro -
za tot ho zott ar ról, hogy a cím zés ol dalt
ket té kell osz ta ni. A jobb ol da li rész to -
vább ra is cím zés re szol gált, míg a bal ol -
da li részt üre sen hagy ták a szö veg, il let ve
a fel adó ré szé re. Így in nen tõl már csak el -

vét ve ír tak a kép be, leg fel jebb azt je lez ték
pl. itt la kom, eb be az is ko lá ba já rok, ez a
kol lé gi um, ez az ét kez de. 

Mit áb rá zol nak a ba jai la pok? Csak nem
fe le, vagy eset leg több is a víz zel kap cso -
la tos, a Sugovicát, Du nát, ha jó kat, ki kö tõt,
ví zi éle tet, ezen be lül für dõ zõ ket, csó na kot
áb rá zol. A vá ros ké pek a Szent há rom ság
(ak kor Szent Ist ván) te ret és a vá ros há zát,
a Tóth Kál mán te ret (ak kor Gróf Zichy
Bó dog) te ret a szo bor ral, ut cá kat (Er zsé bet
ki rály né, Eöt vös, Vö rös mar ty, Tóth Kál -
mán), temp lo mo kat, ká pol ná kat, kegy he -
lyet (Vodica), is ko lá kat, gim ná zi u mot, ta -
ní tó kép zõt, zár dát, rendhá zat, kór há zat,
vas út ál lo mást, lõkertet áb rá zoltak. Ké szült
né hány kü lön le ges, hu mo ros lap is. Mind -
ezek bõl a könyv szép vá lo ga tást nyújt.

A Ba ja ré gi ké pes lap okon cí mû könyv a
szer zõ nél kap ha tó a Bel vá ro si Kö zös sé gi
Ház ban (6500 Ba ja, Szé che nyi ut ca 6.
szám) min den va sár nap 9 és 11 óra kö zött
a 2. szá mú szo bá ban.

Becherer Kár oly

In memoriam dr. Tongue Tó ásó Éva
Egy el ma radt in ter jú he lyett

2012 ok tó be ré nek el sõ nap ja i ban – mi -
ként kö zel há rom év ti ze de oly gya kor ta –
ne vem re vas kos pos tai kül de mény ér ke zett
dr. Bu da Bé la pszi chi á ter pro fes  szor tól. A
tõ le ez al ka lom mal ka pott szak mai anya -
gok egyi ke az egy kor ál ta la élet re hí vott és
1986-1990 kö zött ál ta la szer kesz tett Psy-
chiatria Hungarica XXVII. évf. 2012/3.
szá ma volt. A Ma gyar Pszi chi át ri ai Tár sa -
ság tu do má nyos fo lyó ira ta e szá má nak
191-196. ol da la in így vált szá mom ra is ol -
vas ha tó vá a szin tén ne ves pszichiáter-
addiktológus, dr. Ke le men Gá bor tol lá ból
meg je lent In ter jú Tongue Tó ásó Évá val. A
192. ol dal ra át la poz va a kö vet ke zõ szö veg -
rész let tel szem be sül tem: „Az el sõ kör ze ti
or vos meg hí vot tunk a bácsbokodi Pé ter
Ár pád volt. A kap cso la tunk ve le úgy kez -
dõ dött, hogy el küld te ne kem Lausanne-ba
az el sõ cik két. Nem akar tam hin ni a sze -
mem nek, hogy egy kis határmenti fa lu ban
va la ki ko moly el mé le ti szin ten fog lal ko zik
az al ko ho liz mus prob lé má já val. Gyer mek -
ko rom ban so kat jár tam Bácsbokodra, a
szü le im nek ta nyá ja volt ott. Szív me len ge tõ
él mény volt ilyen mó don ta lál koz ni egy
gyer mek ko ri hely szín nel. Az ICAA szpon -
zo rál ta rész vé tel ét az eu ró pai WHO kop -
pen há gai iro dá ja ál tal há zi or vos ok ré szé re
szer ve zett al ko ho ló gi ai to vább kép zés re.”

Bir to ká ban lé vén te le fon szá ma i nak – köz te
a szü le i tõl örö költ zug lói ott ho na vo na las
te le fon szá má nak – az in ter jú vé gig ol va sá -
sát kö ve tõ en azon mód fel hív tam. „Á’, ma -
ga az? De örü lök! És bo csás son meg, ami -
ért csak a töb be dik csen ge tés re vet tem föl a
te le font, de tud ja, a kony há ban bo tor kál -
tam, és a lá tá som annyi ra meg rom lott,
hogy a la kás ban szin te csak a bú to ro kon ta -
po ga tóz va tu dok köz le ked ni, ami kor nincs
va la ki a se gít sé gem re…, és most idõ be telt,
amíg a te le fon hoz ér tem. Hogy van nak? És
Éva? És a fi ai? És az uno kái mek ko rák
…?” Ér dek lõ dé sem re, hogy sze re tet tel
ven né-e, ha Évá val ket tes ben a kö zel jö võ -
ben meglátogatnánk, mind járt fõ vá ro son
be lü li út vo na lat is aján lott, a kér dé semet
pe dig, hogy ké szít he tek-e ve le egy, a Ba jai
Hon pol gár ol da la i ra re mélt in ter jút, ugyan -
csak öröm mel vet te.

Alig 10 nap ra rá, hogy – most már meg -
lá to ga tá sa konk rét idõ pont ját egyez te ten dõ
– te le fo non új ra hív tam, az ki csen gett bár,
de Éva asszony nem vet te fel. A kö vet ke zõ
na pok ban-he tek ben szá mos al ka lom mal
ke res ve, ha son ló an jár tam. Bu da pro fesz -
 szor úr nál is ér dek lõd tem fe lõ le, ám õ is
csu pán ar ra gon dolt, hogy va la me lyik lá -
nya Svájc ba vi het te a té li hó na pok ra. Az -
tán 2012.12.20. 22:47 kel te zés sel dr. Bu da

Bé lá tól ér ke zett e-mai len a hír: „Ked ves
Ár pád! Most kap tam a hírt, hogy dec. 7-én
meg halt Éva. Szo mo rú va gyok…”.

Hát ez a szo mo rú ma gya rá za ta an nak,
hogy a T. Ol va só a ve le ké szült in ter jú he -
lyett csu pán dr. Tongue Tó ásó Éva em lé -
ke ze té re írt so rok ból is mer ked het meg az -
zal, hogy ki volt Õ, éle té nek mely sza ka -
sza fû zõ dik Mátéházapusztához, Bács-
bokodhoz és Ba já hoz (mi nek foly tán kü -
lön ki ér de me sült a Ba jai Hon pol gár ol va -
só tá bo rá nak kol lek tív em lé ke ze té re).

Aláb bi élet raj zi ada tai a dr. Ke le men Gá -
bor ál tal ve le ké szült in ter jú ból ki emel tek:

Fel me nõi Er dély bõl te le pül tek át – lé te -
zik egy Bögöz ne vû er dé lyi fa lu Har gi ta
me gyé ben, ahol egy ut cá nyi Tó ásó él ma
is. Apai nagy ap ja jónevû épí tész mér nök
volt, ap ja épí té si vál lal ko zó ként biz to sí tott
a csa lád nak a „föl sõbb kö zép osz tály hoz”
tar to zást. Hú ga há bo rú alat ti ha lá lát any ja
éle te vé gé ig nem he ver te ki. Ap ja vál la la -
tát ál la mo sí tot ták, õt ma gát ko holt vá dak -
kal bör tön be csuk ták a Rá ko si-kor szak -
ban. Éva ta nul má nyi elõ me ne te le
szempont já ból a má sik na gyon rossz aján -
ló le vél nek az szá mí tott, hogy a Sacre
Coeur (Szent Szív) ne vû fran cia le ány ne -
ve lõ in té zet ben nõtt föl, oda járt el sõ ele mi -
tõl érett sé gi ig, és az sem szá mí tott jó pont -
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nak, hogy ad dig ra be szélt né me tül, tu dott
fran ci á ul és an go lul! Esé lye sem volt be -
jut ni egyet len ha zai fel sõ ok ta tá si in téz -
mény be sem ilyen pri us  szal – ho lott vi lá -
gé le té ben or vos akart len ni! –, hát el vég -
zett egy gyors- és gép író tan fo lya mot, férj -
hez ment, majd el kezd te azt a fõ is ko lát,
„aho va egy ál ta lán be tu dott jut ni”, a
számvitelin egy ta ná ri sza kot. Köz ben
szült két gye re ket. So ká ig nem tu dott el he -
lyez ked ni, vé gül egy épí tõ ipa ri vál la lat nál
ka pott mun kát, ahol be ke rült a jo gi osz -
tály ra. Mun ka he lye ja vas la tá ra tud ta el -
kez de ni le ve le zõ tagozaton a jo gi egye te -
met, amit a szo ká sos öt év he lyett három
év alatt el vég zett, és lett be lõ le jo gász.
Dok to ri dis  szer tá ci ó já nak cí me Az al ko ho -
los be fo lyá solt ság alatt el kö ve tett bûncse -
lek mé nyek meg íté lé se volt. Az tán el vált,
be kap cso ló dott a Nõ ta nács jo gi ta nács adó
szol gá la tá ba, ön kén tes ként, fõ leg csa lád -
vé del mi ügyek ben te vé keny ked ve. Né -
hány tár sá val kö zö sen ar ra az ered mény re
ju tot tak, hogy a hoz zá juk for du ló fér jek,
fe le sé gek ne héz sé ge i nek 48%-ában a
prob lé mák az al ko hol fo gyasz tás ra ve zet -
he tõk vis  sza. Ak ci ót kez de mé nyez tek,
amely ered mén  nyel járt, és egy kor mány -
kö zi bi zott ság meg ala ku lá sá hoz ve ze tett.
Eb ben a Nõ ta ná csot több nyi re ma ga kép -
vi sel te. Mi vel a bi zott ság a Vö rös ke reszt
égi sze alatt ügy kö dött, azon ke resz tül le -
he tõ ség volt kül föl di kap cso la tok lé te sí té -
sé re. „1961 má ju sá ban meg is je lent a Vö -
rös ke reszt nél egy úr Lausanne-ból, hogy
meg is mer ked jen a ma gyar or szá gi al ko ho -
liz mus vi szo nya i val”. Ez az úr Archer
Tongue volt. „1962-ben éle tem ben má sod -
szor jár tam kül föld ön, az ICCA var sói
kon fe ren ci á já ra hív tak meg, ahol elõ adást
tar tot tam. Nem sok kal elõt te kap tam meg
a jo gi dip lo má mat, s ak kor kezd tem el a
pszi cho ló gi ai ta nul má nya i mat; kriminálp-
szichológus akar tam len ni.. Pró bál tam jár -
ni a ma gam út ját, nem volt ki ta po sott ös -
vény. Ám Var só ban va la mi na gyon meg le -
põ tör tént… Új ra ta lál koz tam Archer
Tongue-val, az ICAA Svájc ban mû kö dõ
igaz ga tó já val, s az én utam vá rat la nul és
szé pen be sik lott az õ na gyon ha son ló élet -
fel fo gá sá ba… Nem akar tam kül föld re
men ni és még ke vés bé – egy fél re sik lott
há zas ság után, két gyer mek kel – új ra férj -
hez men ni. Ez az Archer Tongue-val va ló
egy más ra ta lá lás de rült ég bõl vil lám csa -
pás ként ért… 18 hó na pi is me ret ség után
hoz zá men tem fe le sé gül… az el kö vet ke zõ
43 év ben jól ki egé szí tet tük egy mást.
Archer volt az uta zó dip lo ma ta, az örök -
moz gó, én pe dig a mo tor, az elõ ké szí tõ, a
szer ve zõ…”. „At tól kezd ve a ma gyar or -

szá gi kap cso la ta im úgy ma rad tak élõk,
hogy min dig igye kez tünk itt hon ról be kap -
csol ni em be re ket a kon fe ren ci á ink ra…”.

Az ICAA (International Council on
Alcohol and Addictions=Nem zet kö zi Al -
ko ho liz mus és Ká bí tó szer el le ni Ta nács) a
19. szá zad vé gé nek al ko ho liz mus el le ni
moz gal ma i ból nõtt ki. Az el sõ vi lág kong -
res  szust, me lyen 25 kü lön fé le tár sa ság
kép vi se lõi vet tek részt, 1885-ben, Ant wer -
pen ben tar tot ták. (Megjegyzés: Ha son ló
vi lág kong res  szus nak Bu da pest 1905-ben
adott ott hont, an nak részt ve võ it Ady End -
re „ré szeg jei a jó zan ság nak”-ként aposzt -
ro fál ta, te vé keny sé gü ket pe dig „az al ko ho -
liz mus fa lánk sár kány tor ka” el le ni küz de -
lem nek ne vez te.) Az ICAA in téz mé nye sí -
tett elõd je az 1907-ben lét re jött IBAA
(International Bureau Against Alcoholism)
volt (Archer Tongue 1952-tõl már en nek is
igaz ga tó ja ként te vé keny ke dett), amely nek
jog utód ja ként – an nak jel zé sé ül, hogy a
szer ve zet az al ko hol mel lett a ká bí tó sze -
rek re is ki ter jesz tet te te vé keny sé gét – jött
lét re az ICAA. Eva Tongue 1963-ban már
ügy ve ze tõ as  szisz tens igaz ga tó, 1968-tól
igaz ga tó he lyet tes, fér jé nek 1990-ben tör -
tént nyug díj ba vo nu lá sát kö ve tõ en pe dig
ki ne ve zett igaz ga tó ja a szer ve zet nek; míg -
nem 2002-ben, 71 éve sen, „for ró fej jel ne -
ki ron tott a nyug díj nak”. „Ami re leg büsz -
kébb va gyok, hogy a mun kám mel lett ma -
ga mé nak tud ha tok hat gyer me ket, ti zen -
egy uno kát és há rom déd uno kát…”. 

Ami kor pe dig az in ter jút ké szí tõ a vi lág
leg je len tõ sebb addiktológiai szer ve ze te
egy ko ri igaz ga tó já nak, a 45 év nyi sváj ci
tar tóz ko dás után 2008-tól új ra Ma gyar or -
szá gon élõ és ek kor már 81 éves Éva asz -
 szony nak zá ró ként fel te szi azt a kér dést,
hogy mi ként éli meg az utób bi évek ben erõ -
sen be szû kült moz gá si le he tõ sé gei él mé -
nyét, ar ra vá la sza volt: „Nézd, a jet-korsza-
kban is Arany Já nos Epi ló gu sá nak hoz zá ál -
lá sa ma radt kö zel hoz zám; ki csit át ír va „Az
éle tet már meg jár tam. Több nyi re csak gya -
log jár tam, Gya log bizon’…Legfölebb ha
om ni bu szon (s nagy né ha még fi á ke ren is)”.  

Az aláb bi rész le tek – ré szint élet raj zi
ada tai ki egé szí té sé ül, ré szint a ve le tör tént
megismerkedésem és an nak utá na ki ala -
kult kap cso la tunk fel vá zo lá sá ra – már sze -
mé lyes is me ret sé günk és ta lál ko zá sa ink
ho za dé kai:

Mi vel al ko ho ló gi ai jel le gû tu do má nyos
mun kás sá gom ad dig ra szé les kör ben is mert -
té vált, és – kül föl di mun ka vál la lá som nak is
kö szön he tõ en – an gol nyelv tu dá som el fo -
gad ha tó vá (ugyan nem kis meg le pe té sem -
re!), ak ko ri bácsbokodi ren de lõm ben egy íz -
ben az zal a fel ké rés sel ke re sett fel me gyei

fõ or vo si mi nõ sé gé ben dr. Gu ba csi Lász ló,
hogy me gyén ket kép vi se len dõ vál lal jak el
és je lent sek be elõ adást a Bu da pes ten 1986.
jú ni us 1-6. kö zött az ICAA ál tal szer ve zett
„32nd International Institute ont he Preven-
tion and Treatment of Alcoholism”-ra. Ké ré -
sé nek ele get té ve küld tem meg a Reasons
and practice of the fight against alcoholism
in a village in Southern Hun ga ry cí mû elõ -
adás-ös  sze fog la ló mat Lausanne-ba, az
ICAA Iro dá já ba, hó na pok kal a ren dez vény
elõtt. En nek folyamányaként ta lál tam ma -
gam az egyik fõ vá ro si lu xus szál lo dánk ban
tar tott nyi tó fo ga dá son. A vi lág min den tá já -
ról ér ke zett (elõ adói mi nõ ség ben kö zel 250)
részt ve võ for ga ta gá ban egy ha zai kol lé ga
tár sa sá gá ban „bo lyong va” a zsi bon gás ban
egy szer csak egy mon dat fosz lány szû rõ dik a
fü lem be: „Itt a kör ze ti or vo sok nak kel le ne
tü le ked ni ük…,szer te a vi lág ból az alap el lá -
tás ban dol go zók nak…, azok   te het nek a
leg töb bet…”.

Ami kor a kis kört al ko tó, 6-7 ta gú be -
szél ge tõ cso port hoz azt je lez ve lép tem,
hogy ma gam kör ze ti or vos va gyok, és az
egyi kõ jük ál tal fel tett „Ki ma ga?” kér dés -
re a ne ve met ki mond tam, egy hölgy ra ga -
dott ka ron, han gos „Hát ma ga az, akit én
na pok óta, mi ó ta Pes ten va gyok, ke re sek,
és most is órák óta!” sza vak kal vont fél re,
el mond va, hogy Õ Éva Tongue, ere de ti ne -
vén Tó ásó Éva, és meg kön  nyez te, ami kor
Lausanne-ba Bácsbokodról ér ke zett elõ -
adás-ös  sze fog la ló, ab ból a fa lu ból, aho va
õt sze mé lyes él mé nyek fû zik!

Hogy mik vol tak az õt Bácsbokodhoz fû -
zõ dõ sze mé lyes él mé nyei? Nos, ap ját mint
osz tályel len sé get, a Rá ko si dik ta tú ra idõ -
sza ká ban Bu da pest rõl csa lád já val együtt ki -
te le pí tet ték, Mátéházapusztára szám ûz ték.
A föl sõbb kö zép osz tály ba tar to zó csa lád ez -
után jó ide ig a pusz tánlakás kö rül mé nye i -
hez volt kény te len al kal maz kod ni. A ta nya,
ahol számüzetésük idõ sza ká ban él tek,
utóbb Tó ásó-ta nyaként vált is mert té (és tá -
jé ko zó dá si pont tá), nap ja ink ra hûlt he lye,
ko ráb ban le bon tás ra ke rült. 

1986-ben tör tént meg is mer ke dé sünk
után, és an nak kö szön he tõ en, nyug díj ba vo -
nu lá sá ig sze mé lye sen tõ le ér kez tek a ne -
vem re szó ló meg hí vók az ICAA éven kén ti
kon fe ren ci á i ra, illetve négyéven kén ti kong -
res  szu sa i ra. Az azok né me lyi kén (az Os ló -
ban, Nyu gat-Ber lin ben, Glas gow- ban, San
Diegóban, Ams ter dam ban meg ren de zet te -
ken) – min den kor elõ adói mi nõ ség ben tör -
té nõ – rész vét ele met az zal se gí tet te elõ,
hogy el en ged te a te kin té lyes, 400 sváj ci
frank re giszt rá ci ós díj be fi ze té sét, be je len -
tett elõ adá som nak el fo ga dá sa vis  sza iga zo -
lá sát kö ve tõ en pe dig le he tõ vé vált szá mom -
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ra va la mely rész- (uta zá si vagy szál lo da-)
költ ség nek pá lyá za ti úton el nye ré se. Az
ICAA ren dez vé nyek ál tal a nem zet kö zi tu -
do má nyos élet vér ke rin gé sé be tör tént be -
kap cso ló dá som gyü möl cse ként szá mos
egyéb meg hí vást kap tam. A Tó ásó Évá val
és (em lé ke ze tem sze rint ír szár ma zá sú) fér -
jé vel, Archer Tongue-val tör tént hos  szabb
kö zös együtt lét”meg kü lön böz te tett le he tõ -
sé gét az je len tet te, ami kor 2001-ben – el sõ -
re öröm mel igent mond va – el fo gad ták
meg hí vá so mat a Felsõszentivánon jú ni us
15-16-án el sõ íz ben meg ren de zett, „A Kár -
pát-me den ce ma gyar lak ta fal va i nak egész -

ség ügye az ez red for du lón” nem zet kö zi
kon fe ren ci á ra. Azon Éva as  szony nemcsak
ülés el nö ki sze re pet vál lalt, de a kon fe ren cia
nyi tó elõ adá sa is tõ le hang zott el A szen ve -
dély be teg sé gek és azok elõ-ál la po ta i nak
nép egész ség ügyi sú lya fa lu vi szony lat ban:
nem zet kö zi ki te kin tés cí men. Az al ka lom -
mal a Du na Szál lo dá ban lak tak, an nak eme -
le ti er ké lyé rõl gyö nyör köd tek a Szent há -
rom ság tér ar cu la tá ban.

Az ICAA igaz ga tói szé ké bõl nyug díj ba
me ne te le foly tán tá vo zott, utóbb meg öz ve -
gyült Éva as  szony bi zony azok után is még
jó ide ig „for ró fe jû” ma radt: iro da ve ze tõ je

volt Bécs ben az ENSZ Ká bí tó szer Bi zott -
sá ga mel lett mû kö dõ NGO ta nács nak, a
vi lág 5 kon ti nen sé re ki ter jedt kap cso lat -
rend sze rét ma ga az ENSZ is oly mó don
ka ma toz tat ta, hogy mint de le gált ját meg -
an  nyi szor küld te Kí ná ba tár gyal ni, és
hosszan, hos  szan so rol hat nánk ál ta lam is
is mert ak ti vi tá sa it.

Aho gyan azt az élet raj zi ada tát, hogy
2008. jú ni us 26-án Bu da pes ten „Elige
Vitam Élet mû díj” ki tün te tés ben ré sze sí tet -
ték, azt is ko runk in for má ci ós szuper-
szrádájáról si ke rül le bön gész nem, hogy
meg ta lál ta mél tó mód ját azon di lem má ja
fel ol dá sá nak, mi té võ le gyen az év ti ze dek
so rán a vi lág min den tá já ról ka pott szám -
ta lan aján dék tárg  gyal (köz te – fe le sé gem -
nek el új sá gol tak sze rint – 406 (!) ér té kes
va sa ló val), ame lyek még csak meg fér tek
va la ho gyan a nagy mé re tû, pom pás, a Gen -
fi (Léman-)tó ra pa no rá más vil la la kás ban,
de – az at tól meg vá lást kö ve tõ en – se hogy
sem a szü le i tõl örö költ zug lói ház ban.
Nos: 2006-ban kin cset érõ va sa lói kö zül
204-et ün ne pé lyes ke re tek kö zött az Or -
szá gos Mû sza ki Mú ze um Ön tö dei Mú ze u -
má nak aján dé ko zott!

Ma gam, aki ne vé nek és mun kás sá gá nak
em lé ket ál lí tan dó ír tam a Ba jai Hon pol gár
T. Ol va sói szá má ra e so ro kat, eltávoztát
kö ve tõ en is há la telt szív vel mon dok kö -
szö ne tet a nagy sze rû as  szony nak irá nyom -
ba ta nú sí tott ki tün te tõ fi gyel mes sé gé ért;
azért a szám ta lan él mé nyért, amely ben
csa lá dom és ma gam az el múlt ne gyed szá -
zad ban jó vol tá ból ré sze sül het tünk!

Nyu god jék bé ké ben!
Pé ter Ár pád dr.

Tóásó Éva a Péter házaspárral
az ICAA kongresszus helyszínén (Amsterdam, 1996) 

Ked ves, Jó Ba ja i ak!  
Balladisztikus  han gú  le vél Finn or szág ból, 

a „gyön gyök ha vá ból” (helmi = gyöngy; helmikuu = feb ru ár); 
a MA LÉV  és az én ha lá lo san sze rel me tes  szim pá tia-el szál lá som év for du ló ján

Rossz tu laj don sá gom (igen?), hogy a
ros  sza kat nem csak igyek szem el fe lej te ni,
de el is fe lej tem, pil la na tok alatt, idõ pon -
tos tól, min de nes tõl. Olyan vas tag guánó
bo rul rá juk, mint a Ga lá pa gos-szi ge tek re.
Így most azt sem mon dom meg, hogy a
MALÉV-es szál lunk, (el)rö pü lünk ak ci -
ónk 2012 feb ru ár já nak mely nap ja in tör -
tént, min den eset re egy más mel lett, az biz -
tos. De tán nem is a dá tu mok a leg fon to -
sab bak, ha nem épp ez a ki ke re sés, ki va ka -
rás (a jó té kony gu a nó alól). Kí nos, ret te ne -
te sen ke ser ves. Még egy év után is. De va -

la mi ar ra kész tet, hogy még is csak meg te -
gyem, mert száll tunk, re pül tünk – ki nek is
a ren del ke zé sé re?

Hogy a MA LÉV  vol ta kép pen  és  iga -
zá ból ki nek a ren del ke zé sé re  szállt el, az
va ló szí nû leg ugyan úgy az örö kös tit kok
kam rá já ba fog zá ród ni, mint a Ken nedy-
gyil kos ság s még más eh hez ha son lók.
Nagy ér de kek, nagy pén zek jön nek-men -
nek itt ál ta lá ban....

LOT (len gyel) van, TA ROM (ro mán)
van, cseh is van, bul gár is van. Ma gyar, sa -
ját lé gi tár sa ság csak volt. Úgy hív ták,

hogy MA LÉV. Az utol só, es ti já rat ép pen
Hel sin ki bõl ér ke zett Bu da pest re.

A ma gam dol ga né mi leg kön  nyebb. Az
én sze rel me tes el szál lá som, ív ben, a hó -
me zõk kö ze pé be Kohandi Katrin észt kol -
lé ga nõm át té te les jó vol tá ból tör tént.

Nos, Katrin ma rok te le fo nált an nak a
„kohtalokas” (sors dön tõ) el szál lás nak az
al kal má val. Hang ja csak nem si ví tott a mo -
bil ban; a jö võ he ti, öre gek nek adott kon -
cer tet igye ke zett el iga zí ta ni, én pe dig szor -
gal ma san vá la szol gat tam ne ki. „Katrin, ré -
szem rõl min den kész, el ren de zett, ahogy
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már több ször je lez tem is!”  Az tán dü hö -
sen: „Katrin, vol nál szí ves most már bé kén
hagy ni, több szö rö sen le fu tott dol gok kal?!”
– s a ma rok te le font dü hö sen le csap tam a
jobb ol da li ülés re. Igen ám, de a bal ke -
zem mel va ló szí nû leg meg húz tam a kor -
mányt. Az volt a  sze ren csém, hogy ke -
resz te zõ dés bõl be for dul va épp csak kezd -
tem hú zat ni az au tót. 

Mint ha csak el len áll ha tat lan erõk ke rí -
tet tek vol na ha tal muk ba, az au tó ki csú szott
aló lam, át a szem be jö võ sá von, s ha tal mas
ív ben szállt, re pült be le a finn hó me zõ be,
ame lyet még Sibelius is il lõ tisz te let tel és
alá zat tal  éne kelt  meg az On hanget,
korkeat,  nietokset cí mû mû vé ben.

A rend õr ha zu dott a jegy zõ könyv ben –
de csak úgy, mint a ban ki, ap ró be tûk ese -
té ben tör té nik: ilyen kor-olyan kor ki fi gyel
ala po sab ban oda? Egy szó val nem bucs -
káz tam át a fe je men, csak fé lig or ral, fé lig
ol dal ra dõl ve be le áll tam a hó ba.  Amo lyan
45 fo kos szög ben.

A biz ton sá gi öv úgy szo rí tott, hogy so ha
még ilyen sze rel me tes öle lést éle tem ben.
Ki sem le he tett pat tin ta ni, ám a pil la na tok
tört ré sze alatt meg je len tek az em be rek;
job ban ér tet tek az au tóm hoz, mint én ma -
gam, s már húz tunk, igye kez tünk is ki fe le
az út ra.  In nen az ész le let, hogy a hó úgy
ha sig ért: 70-80 cm.

Odaki   már vár tak...
* * *

A fen ti ek 2012 feb ru ár já ban tör tén tek,
de cem ber 15-én pe dig egy ha za fe lé, Bu -
da pest re in du ló, ter me tes FINNAIR  gép
fe dél ze tén ül tem. Jöt tem ma gya rul ka rá -
cso nyoz ni.

An  nyit tud ni kell, hogy ko ráb ban  a
MA LÉV és a FINNAIR (úgy is, mint két
One World tag) igen szé pen ös  sze dol -
gozott. Ha a já rat szám há rom ta gú he -
lyett négy nek mu tat ko zott, az azt je len -
tet te, hogy vagy MA LÉV gép vi szi a
FINNAIR uta so kat is, vagy for dít va.
Finn tõl hal lot tam, rend sze rint a maléves
szál lí tás nak örül tek job ban, mert – leg -
alább is õsi idõk ben – prí mább volt a ka -
ja, s a po hár ba is több ször s töb bet kí nál -
tak. Most, de cem ber 15-e es té jén 6 euró-
ba ke rült vol na, ha sze ret tél vol na a finn
gé pen el szo po gat ni egy üve gecs ke, 2 dl
olasz vö rös bort...

Ilyen sem volt még, a gép far ká ban kap -
tam he lyet. De leg alább kö ze lebb szor gos -
ko dott a ki csit öre gecs ke ste war dess, és
mi u tán az an gol kö szön tés után a sa ját
anya nyel vén vá la szol tam ne ki, el sõ ként
kap tam a kis ka jás do bozt, ben ne ha gyo -
má nyos, skan di náv húsgombócocskák,
na pon szá rí tott pa ra di csom-sze let kék stb.

El fe lej tet tem ed dig mon da ni: nagy
gon dok kal küsz kö dik a FINNAIR is; te -
le van ve le rá dió, te le ví zió, nyom ta tott
saj tó. Fél nek a One World társ, a
MALÉV-vel tör tén tek után...

* * *
Az év vel ko ráb bi men tõs se géd tiszt hölgy

ko ránt sem volt olyan öre gecs ke, mint a re pü -
lõ gé pes fel szol gá ló, sõt! Meg szám lál ha tat lan
pearcing csün gött raj ta: fü lé bõl, or rá ból, al só
aj ká ból, az em ber nek ked ve lett vol na meg -
kér dez ni: „még ott is?”. Per sze hogy nem
volt ked ve. De ami kor a fi a tal nõ el kezd te
ma gá hoz szo ron gat ni, ta po gat ni, ro pog tat ni,
ak kor ah hoz lett vol na ked ve, hogy fel ki ált -
son: „Hé, Csi bém! Nem va gyok én  Mó ricz
Zsig mond!” Ép pen ség gel már ko ro sabb is
va la mi vel az ak ko ri Mó ricz nál.

Ha jam szá la sem gör bült meg. Egye sek
sze rint an gyal kák száll dos tak fö löt tem. Ku -
tya ba jom sem lett, de at tól már igen, amit az
em lí tett rend õr, ügyész, ítél ke zõ gya kor nok
re ám mér tek, mond ván, hogy sú lyo san ve -
szé lyez tet tem a köz biz ton sá got az uta kon, s
ha szem be jön va la ki, mi ni má li san két ha -
lott. Nem jött szem be, de majd fél évig csak
au tó bus  szal utaz hat tam, s az euróban ki mért
bün te tés is jó val az ezer fö lött volt. 

* * *
A kis sé aszott, de mind vé gig igen ked -

ves ste war dess tõl az ál ta lá nos kö szö nés
he lyett (Hei, hei! Heippa!) csak ze nész kö -
szön tés sel bú csúz tam: Heipparalla! Az tán
meg ha tód tam, mert a finn, an gol és a kö te -
le zõ svéd nyel vû kö szön tés után – nyil ván
CD-rõl – ma gya rul is el hang zott: „Is ten
ve led! Ta lál koz zunk leg kö ze lebb is!”

Fél tik ma gu kat, fél tik a csa lád ju kat, né -
pü ket. Mert a MA LÉV is mi ma gunk vol -
tunk: amer re csak meg je len tek ezek a ki -
csit öre gecs ke gé pek – egy da rab ka Ma -
gyar or szá got, ön azo nos sá got, be csü le tet,
tisz tes sé get: ben nün ket hoz tak-vit tek a
nagy vi lág ban.

Így hát Kodályjal bú csú zom. He lye seb -
ben az ál ta la, a Psal mus-Hungaricus-ban
fel hasz nált, a Kecs ke mé ti Vég Mi hály 55.
zsol tá rá ból ki ra ga dott szö veg rés  szel.

„Ke se rû ha lál száll jon fe jé re,
El len sé gem nek íté le té re,
Ál nok sá gá nak bün te té sé re!...”
Mind an nak, mind azok nak, aki (akik)

ezt ve lünk tet te (tet ték) – mert job bat nem
ér de mel nek. De nek tek, kö zöt te tek is az
iga zak nak ma gya ros öle lést :

Dobai Ta más

A Bács kai Nap ló 2012. jú li us 5-én meg je -
lent szá ma Bács al má si köny vek cí men adott
hírt a so ro zat el sõ két kö te té rõl (Elisabeth
Knödler: Backnangból vis  sza néz ve, Sö vény
Mi hály: Bács al má si év szá zad ok). Kiss Pál
so ro zat szer kesz tõ és -kiadó, a Na vi gá tor cí -
mû lap és a Ma gyar Köz le ke dé si Ki adó
igaz ga tó-fõ szer kesz tõ je no vem ber 30-án
Bács al má son mu tat ta be a har ma dik kö tet et,
dr. Sö vény Mi hály leg újabb mun ká ját. A
bir to kos csa lá dok könyv ben is mer te tett tör -
té ne te sok ér de kes sé get tar to gat a hely tör té -
net iránt ér dek lõ dõk és a szak em be rek szá -
má ra. A mun kát a ne me si cí me re k és a szá -
mos fo tó szem lé le tes sé, a for rás jegy zé kek -
ben kö zölt fel hasz nált do ku men tu mok hi te -
les sé te szik.

A Navigátor Press Kiadó gondozásában
megjelent könyv be sze rez he tõ a bács al má -
si Vö rös mar ty Mi hály Vá ro si Könyv tár -
ban és a Na vi gá tor Press Ki adó nál (1134
Bu da pest, Dunyov Ist ván ut ca 5. Te le fon:
06/20/960-3258).    

Dr. Nebojszki Lász ló

Sö vény Mi hály: 
Bács al má si bir to ko sok

Könyv aján ló

A cím lap on bal ról jobb ra és fent rõl le fe lé
Kovachich Györgyné Vojnics Klo tild,

Antunovics Fe renc, if jabb bá ró Rudics
Jó zsef és Rudics Má té fo tó i .
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Bácskai életrajzi vázlatok
Szenteleky Kornél

(Pécs, 1893. jú li us 27. – Szivác, 1933. au gusz tus 20.)

Egy szerb or vos, aki meg te rem tet te a
vaj da sá gi ma gyar iro dal mat, és aki an nak
el le né re is ma gyar nak val lot ta ma gát,
hogy szerb ként elõ nyö ket él vez he tett vol -
na. Re mény te len ál mo do zó lett vol na a ju -
go szlá vi ai ma gya rok „apos tol ko dó” ér tel -
mi sé gi je, a Vaj da ság Ka zin czyja, ös  sze tar -
tó és el iga zí tó iro dal mi ve zé re és ér zõ szí -
vû po é tá ja, Ju hász Er zsé bet sze rint „mind -
an  nyi unk nagy ap ja”?

A ki sebb sé gi sors ba sül  lyedt né pünk még
nem tért ma gá hoz, ami kor az 1929-es dik -
ta tú ra ké pé ben újabb csa pás ér te. A szét -
szórt ság és a gyá mol ta lan ság ne héz idõ sza -
ká ban az ugyan csak gyen ge lá ba kon ál ló
iro da lom vál lal ta azt, am it a po li ti ká nak
nem si ke rült el ér nie: a szel le mi erõk egy be -
fo gá sát, a meg ma ra dást cél zó „el len mér -
gek” ki fej lesz té sét. E las san, sok ne héz ség -
gel, de tu da to san ki ala kí tott moz ga lom nak
az 1932-ben ala pí tott Ka lan gya fo lyó irat
lett a szó csö ve, élé re pe dig Szenteleky
Kornél1 ke rült, az eu ró pai lá tó kö rû sziváci
fa lu si or vos, két könyv szer zõ je (Ke ser gõ
sze re lem, re gény, 1920, Bu da pest; Úgy fáj

az élet, no vel lák, Sza bad ka, 1925). Az ugar -
tö rés, a ka lan gyá ba kö tés évei vol tak ezek,
a ju go szlá vi ai ma gyar iro da lom meg te rem -
té sé nek esz ten dei. Eb ben a fo lya mat ban
Szenteleky volt fák lya gyúj tó, s egyút tal a
fák lya hor do zó is, pe dig ek kor már évek óta
gyó gyít ha tat lan tü dõ be teg. „Õ ol tot ta be -
lénk a meg ma ra dá sért va ló küz de lem gyó -
gyí tó mér gét – ír ja em lé ke zé se i ben Her ceg
Já nos –, és õ biz ta tott az újért lel ke sed ni,
aho gyan min den eu ró pa i sá ga mel lett el vár -
ta tõ lünk, hogy az it te ni sors ról, er rõl a kü -
lö nös vi lág ról, szí ne i rõl és né pé rõl és a nép -
nek hely ze té rõl szól junk.” A fo lyó irat el sõ
szá má ban ki fej tett prog ram ját õ he lyi szí -
nek nek, couleur locale-nak ne vez te, s vég -
re haj tá sá ban min den ki re szá mí tott, en nek
foly tán a ke vés bé te het sé ge sek kéz ira tát is
gon doz ta, oly kor át is ír ta. Ezért még éle té -
ben, de ké sõbb is vád ér te, hogy „vi ci ná lis
iro dal mat” te remt. „Ke ve sen va gyunk, és
ezért egy-két di let táns nak csak meg kell bo -
csá ta nunk” – mond ta ma ga is egy he lyütt,
de couleur locale-nak még sem ez volt a lé -
nye ge, ha nem, a szi go rúb ban vett iro dal mi

fel ada tok mel lett, „a nyo mor és az anal fa bé -
tiz mus uga rá ba cö ve kelt” né pünk fel emel -
ke dé sé nek szol gá la ta, az ol va sói igény, a
kö zös sé gi tu dat ki fej lesz té se, a ma gyar ság
iden ti tá sá nak meg õr zé se, a be ol va dás, a ki -
ván dor lás ár já nak meg fé ke zé se.

Az it te ni va ló ság sa já tos fin to ra, hogy
ezt az iro dal mi (ki sebb sé gi, po li ti kai)
prog ra mot egy olyan em ber hir det te, aki
ma ga is egy as  szi mi lált csa lád sar ja: ap ja,
Sztankovics György te mes vá ri, any ja
Koszica Te réz pe dig ba ra nyai szerb csa lád
le szár ma zott ja, õt ma gát is egy gö rög ke le -
ti pó pa ke resz tel te meg.

(Kalapis Zol tán: Em lé kez zünk ré gi ek rõl.
Zombor, Pub li kum. 2007.)

1 Szenteleky Kor nél csa lád ja 1898-ban
köl tö zött Zomborba, itt tett ma gyar gim ná -
zi u mi érett sé git 1911-ben. Az or vo si dip lo -
mát 1916-ban Bu da pes ten sze rez te meg.
Or vo si pá lyá ját Garán kezd te, majd
Szivácra ke rült. Em lé két õr zi a tisz te le té re
1972-ben ala pí tott Szenteleky-díj iro dal -
má rok nak és a Bazslikom-díj mû for dí tók
szá má ra. (J.A.)

Rácz Ilona

(Zombor, 1897. szep tem ber 3. – Bu da pest, 1985. má jus 6.)

A Ma gyar Nép ze ne Tá rá nak ki adá sá ra
Bar tók Bé la és Ko dály Zol tán még 1913-
ban tett ja vas la tot. A ki ad vány so ro zat el sõ
kö te te azon ban csak 1951-ben je lent meg,
Ko dály Zol tán vé dõ szár nyai alatt. Ad dig a
gyûj tés, le jegy zés, rend sze re zés és fel dol -
go zás ke mény mun ká ja folyt, sok-sok
buk ta tó val és meg nem ér tés sel övez ve.
Rácz Ilo na en nek a fel be csül he tet len ér té -
kû, eu ró pai je len tõ sé gû mun ká nak volt
egyik ki vá ló ré sze se. A szak ma nagy ra ér -
té kel te a csen des tu dós hoz zá já ru lá sát, szé -
le sebb kör ben azon ban „is me ret len ka to -
na” volt és ma radt.

Rácz Ilo na szü lõ vá ro sá ban érett sé gi zett
az el sõ vi lág há bo rú kitörésének évé ben a
Trefort ut cai fõ gim ná zi um ban, ame lyet az
1868. évi nem ze ti sé gi tör vény alap ján Tre-
fort Ágos ton kul tusz mi nisz ter ala pí tott a
bács kai szerb ség ré szé re 1872-ben. Ami -
kor 1914-ben Rácz Ilo na ki vá ló ered mény -
 nyel be fe jez te kö zép is ko lai ta nul má nya it,
már ma gyar tan nyel vû volt az is ko lá ja.

Nem ke vés bé volt si ke res a ze ne is ko lá ban:
ki tün te tés sel fe jez te be. Ve le egy idõ ben
ér le lõ dött egy má sik zombori ze ne te het -
ség, Kiss La jos, aki ugyan há rom év vel fi -
a ta labb volt, de pá lyá juk so rán több érint -
ke zõ pont juk is akadt, így nép ze ne ku ta tó -
ként 1960 és 1969 kö zött együtt dol goz tak
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép ze -
ne ku ta tó Cso port já ban. Sor suk is jel leg ze -
te sen vaj da sá gi: Rácz Ilo na az el sõ, Kiss
La jos a má so dik világháború után kény -
sze rült el hagy ni szü lõ föld jét.

Rácz Ilo na 1921-ben ki tün te té ses zon -
go ra ta ná ri ké pe sí tést nyert. A ze ne szer zést,
ze ne el mé le tet, zon go rát és a ma gyar nép -
ze nét Bar tók Bé lá tól és Ko dály Zol tán tól
ta nul ta. Éve kig a Szé kes fõ vá ro si Fel sõbb
Ze ne is ko lá ban ta ní tott, amely nek meg -
szer ve zé se Kacsoh Pong rác ne vé hez fû zõ -
dött. Kö zép is ko lai ké pe sí tést nyúj tott,
utóbb fel sõ fok út.

Több mint más fél év ti ze des ta ná ri mû kö -
dés után, 1938-ban gyö ke re sen meg vál to -

zott éle te. Bar tók Bé lá tól, Ko dály Zol tán
köz ve tí té sé vel, a kö vet ke zõ üze ne tet kap ta:
Haj lan dó vol na-e az aka dé mi ai nép ze nei
anyag ren de zé sé ben részt ven ni? Egy ilyen
fel ké rést nem le he tett el uta sí ta ni – nem is
volt oka er re –, így Kerényi György ze ne -
szer zõ mel lé ke rült, akit már ko ráb ban azo -
nos fel adat tal bíz tak meg. Mind ket ten Bar -
tók tá gas dol go zó szo bá ja mel lett kap tak he -
lyet. Bar tók 1934-tõl, az MTA meg bí zá sá -
ból dol go zott a ma gyar nép ze ne saj tó alá
ren de zé sén. Rácz Ilo na is Bar tók klas  szi fi -
ká lá sa és fel ügye le te alatt so rol ta há rom
cso port ba a mint egy 65 000 da rab ból ál ló
gyûj te ményt: ré gi stí lu sú dal la mok (pen ta -
ton); új stí lu sú dal la mok (150-180 éves nél
nem ré geb bi ek, tánc lé pé sû, vis  sza té rõ dal -
lam szer ke zet); az elõb bi ket tõ be nem so rol -
ha tó dal la mok (ide gen né pek da lai, a nép
kö ré ben el ter jedt mû dal ok stb.)

(Kalapis Zol tán: Em lé kez zünk ré gi ek -
rõl. Zombor, Pub li kum. 2007.)

Vá lo gat ta: Jász Ani kó
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Igaz történetek egy tanyai iskola életébõl
A ta nyai gye re kek és a sza bad idõ

Ezek a gye re kek sem mi ben nem kü lön -
böz tek fa lu si vagy vá ros ban la kó tár sa ik -
tól. Ép pen olyan ele ve nek, moz gé ko nyak,
ön ma gu kat el fog lal ni aka rók vol tak, mint
ha son ló ko rú tár sa ik. Kü lönb sé get a la kó -
hely je len tett kö zöt tük. Ez a tény más-más
le he tõ sé ge ket te rem tett a sza bad idõ fel -
hasz ná lá sa szem pont já ból. Egy ál ta lán nem
va gyok biz tos ab ba, hogy ez nagy hát rányt
je len tet szá muk ra.

A mi kis ta nít vá nya in kat két cso port ba le -
he tett osz ta ni a lak hely ük sze rint. A szét szórt,
egy más tól tá vol lé võ ta nyá kon élõ gye re kek
hely ze te és le he tõ sé ge egé szen más volt,
mint a gaz da ság köz pont já ban élõ ké.

Na pon ta több ki lo mé tert tet tek meg gya -
log az is ko lá ig és vis  sza az ott ho na ik ba. Mit
lát tak ma guk kö rül? Itt-ott egy-egy ta nyát,
õs  szel és ta vas  szal sá ros, nyá ron po ros, té -
len fa gyos és havas dû lõ uta kat. Ha tal mas,
szé pen meg mû velt szán tó föl de ket, vé dõ sá -
vo kat, azok ban meg bú vó ma da ra kat, õze -
ket, és egyéb va da kat. És ott hon? Meg csi -
nál ták a lec ké i ket, se gí tet tek szü le ik nek, ki -
sebb test vé re ik kel fog lal koz tak, azok kal ját -
szot tak. Más ját szó társ rit kán akadt. Ak kor
még nem ren del kez tek tv-ké szü lék kel, s rá -
dió is ke vés he lyen volt. Ezek a gye re kek
töb bet ol vas tak, a lá nyok ké zi mun káz tak, a
fi úk fa rag tak, csu tká ból, ku ko ri ca szár ból
já té ko kat ké szí tet tek. Ügyes ked tek, el fog -
lal ták ma gu kat. Ját szot tak és al kot tak.

A gaz da ság köz pont já ban la kó gyer me -
kek szá má ra a la kó kör nye zet tál cán kí nál -
ta a sza bad idõ el töl té sé nek sok fé le és vál -
to za tos le he tõ sé gét. Az ott élõ, ott dol go zó
em be rek sze ret ték a gye re ke ket. Ez azt je -
len tet te, hogy be me het tek a mû he lyek be,
is tál lók ba, a ka zán ház ba stb. Lát hat ták az
ott fo lyó mun ká t, ki pró bál hat ták a szer szá -
mo kat, esz kö zö ket.

A ko vács mû hely min den gye rek nek nagy
él ményt je len tett. Ke zel het ték a fúj ta tót, ka -
la pál hat ták az iz zó va sat. A két ko vács mes -
ter vi gyá zott rá juk. Fi gyel mez tet ték õket,
ne hogy a le hul ló re ves vas hul la dék ra lép je -
nek, mert az égé si se be ket okoz. Ta lán a jö -
võ ko vá csa it lát ták egyik-má sik fi ú ban.

Lát ták a gé pek ja ví tá sát, a fa és a fé mek
esz ter gá lyo zá sát, a he gesz tés for té lya it.
Fe lül het tek a fõ ja ví tá son át esett Zetorokra.
Fe ri bá csi, aki a gé pek be já ra tá sát vé gez te,
ma ga mel lé ül tet te a gye re ke ket, akik kor -
má nyoz hat ták a las san ha la dó trak to ro kat.
Mi cso da bol dog ság volt trak tort ve zet ni!
Töb ben kö zü lük trak to ro sok is let tek.

A ka zán ház is jó le he tõ sé get je len tett a já -
ték ra és is me re tek szer zé sé re. A fû tõk meg -
en ged ték, hogy „se géd kez ze nek” ne kik. A
ka zán ból ki ke rü lõ for ró sa lak ban krump lit
sü töt tek, s azt kö zö sen el is fo gyasz tot ták.

A ló ak kor már ki szo rult a me zõ gaz da -
sá gi mun kák ból, he lyet tük a trak to rok dol -
goz tak. Egy ló azért ma radt. Ezt az ál la tot
min den gye rek is mer te és sze ret te. Csi-
linek hív ták.

A gaz da ság köz pont ját a Mátételke-
Óalmás vas út ál lo más sal egy kis vas út kö -
töt te ös  sze. No, ez a kis vas út igen el ha nya -
golt ál la pot ban volt ab ban az idõ ben. Még
a há bo rú elõtt épült, ter mény szál lí tás ra
épít tet te az ak ko ri tu laj do nos. A mi idõnk -
ben már más volt a ren del te té se. Pá lyá ján
Gyu ri bá csi köz le ke dett ló ré val a gaz da ság
köz pont ja és a vas út ál lo más kö zött. Csili a
ló ré elõ fog va vitt uta so kat az ál lo más ra,
vagy ho zott va la kit vagy va la ki ket on nan a
gaz da ság ba. A kocsis szerette a gye re ke -
ket, ha volt hely a ló ré ban, fel vett né -
hányat, ma ga mel lé ál lí tot ta õket. Ke zük be
ad ta az os tort, a gyep lõt, sõt a fé ket is ke -
zel het ték az õ uta sí tá sa sze rint. Sem az os -
tor ra, sem a gyep lõ re nem volt szük ség.
Csili ér tet te Gyu ri bá csi uta sí tá sa it. Tud ta
jól ma gá tól is, hogy hol le het gyor sab ban,
hol meg las sab ban ha lad ni. Azt is tud ta,
hol me het a két sín kö zött, hol meg sí ne -
ken kí vül, ne hogy a talp fák kö zöt ti göd -
rök be lép jen. A gye re kek él vez ték és ki is
hasz nál ták a ló ré zás le he tõ sé gét.

Egy szer az tán úgy lát szott, hogy a ló ré -
zás nak vé ge sza kad. Egy kis gõz moz donyt
ka pott a gaz da ság. Eme lõk kel rá tet ték a sí -
nek re, fel fû töt ték. A kis moz dony vi dá man
füt  työ ge tett, fe szült ben ne a me het nék. El is
in dult né pes fel nõtt- és gye rek se reg kí ván csi
te kin te té tõl kí sér ve. Nem tar tott so ká ig az
öröm. A sí nek nem bír ták a sú lyos moz -
donyt, mind un ta lan ki for dul tak a ke re kek
alól. Ez zel a moz dony sor sa be tel je se dett.
Fél re ál lí tot ták. Ma radt Gyu ri bá csi, Csili
meg a ló ré. A jö võ moz dony ve ze tõi új já ték -
szert ta lál tak ma guk nak. Ez a ma gá nyo san
ál ló moz dony lett. Mi cso da já ték szer! Fel -
mász ni rá, le ug rál ni, a kü lön bö zõ ren del te té -
sû ka ro kat húz gál ni, hang ját utá noz ni ki vá ló
szó ra ko zást je len tett. Ahogy telt-múlt az idõ,
a ki csi ma si na min dig sze gé nyebb lett. Min -
den el moz dít ha tó, le csa var ha tó al kat rész el -
tûnt ró la. Vé gül csak a szi lárd váz áll do gált
ott ár ván, de nem el ha gyot tan, mert a gye re -
kek nek még így is kí nált vál to za tos já ték le -

he tõ sé get. Be le he tett búj ni a jár mû ha sá ba,
fel mász ni a te te jé re, rá ül ni a ké mény re. Le -
he tett kö rü löt te ci cáz ni meg bú jócs káz ni is.
A ló ré val va ló köz le ke dés örö me meg ma -
radt to vább ra is. Egy erõs rúd dal gaz da go -
dott a jár mû fel sze re lé se. A gye re kek tud ták,
hogy ez a rúd gép. Egy ka rú, de le het két ka -
rú eme lõ is. Ez zel se gí tet ték vis  sza a sín re a
ló rét, ha né ha-né ha ki sik lott.

A sza bad idõ fel hasz ná lá sá nak a szü lõk
mun ká já nak se gí té sén és a já té kon kí vül
más for mái is van nak. Ta nít vá nya ink is,
szü le ik is min den kö zös sé gi meg moz du lá -
son részt vet tek. Nem kel lett õket agi tál ni.
Tud ták, hogy min den kö zös ség te vé keny -
ség gel a ma guk éle tét te szik szí ne seb bé,
el mé lyül teb bé. Ezek mel lett anya gi for rá -
so kat je len te nek ki rán du lá sok, üdü lé sek
meg va ló sí tá sá ra.

Az öt ve nes évek ben a fém gyûj tést szer -
ve zet ten vé gez ték az egész or szág ban.
Sok-sok fé met szed tek ös  sze a gye re kek a
la ká suk kö ze lé ben, de a gaz da ság egész te -
rü le té rõl is. Akadt sza na szét bõ ven. Ezt a
gaz da ság ki egé szí tet te és el is szál lí tot ta a
be gyûj tõ hely re. Pénz zel nem tá mo gat hat ta
az is ko lát, de meg ta lál ta a mód ját, hogy se -
gít sen. A fém gyûj tés bõl min den év ben be -
vé tel hez ju tot tunk.

Éven ként elõ adá so kat ren dez tünk. Me -
se já té ko kat ta ní tot tunk be. Min den ta nít -
vá nyunk ka pott ki sebb-na gyobb sze re pet.
Nem ma rad ha tott ki sen ki. Egy-egy ilyen
elõ adás a ta nya vi lág ban je len tõs ese mény
volt. Min den ki ott akart len ni, aki csak
mo zog ni tu dott.

Volt szü re ti bál szõ lõ vel, csõ szök kel,
tom bo lá val. A Tél apó is el jött min den év -
ben, hogy aján dé ka i val örö met sze rez zen a
gye re kek nek.

Így ju tot tunk pénz hez, amit a szü lõk
ke zel tek. Eb bõl a pénz bõl tá mo gat tuk ta -
nu ló ink ki rán du lá sa it, üdü lé se it. Lel kes
szü lõk el jöt tek ve lünk min den ho vá, se gí -
tet tek, ne hogy bal eset vagy ren det len ség
tör tén jen. A gaz da ság több ször el vit te a
gye re ke ket Bács al más ra, ahol ab ban az
idõ ben sza bad té ri uszo da mû kö dött. El ju -
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tot tunk Ba já ra is. Vol tunk Pé csett és Bu -
da pes ten. Két eset ben nya ral tunk a Ba la -
ton nál. A ki rán du lá sok, üdü lé sek tá gí tot -
ták a lá tó ha tárt. Más te le pü lé se ket, tá ja kat
is mer tek meg a gye re kek. Sok szép nek és
ér ték nek le het tek ta núi. 

Öröm vis  sza te kin te ni az ott el töl tött hat
év re. Fel eme lõ ér zés, ha itt-ott ta lál ko zunk
egy ko ri ta nyai ta nít vá nya ink kal, akik már
nagy szü lõk, nyug dí ja sok. ,Meg ál lí ta nak
ben nün ket, be szél ge té se ink köz ben mindun-
talan vis  sza tér nek is ko lai él mé nye ik re.

Fe le sé gem mel együtt há lá sok va gyunk a
sors nak az ott el töl tött éve kért. Élet pá -
lyánk sok kal sze gé nyebb len ne a ta nyai
gye re kek nél kül.

Ko vács T. Sán dor

Az Erdei-alapítvány kuratóriumának felhívása
Erdei László hon véd al ez re des 1998-ban

ala pít ványt ho zott lét re Ba ja Vá ros Hír ne -
vé ért cím és díj oda íté lé se ér de ké ben. Az
ala pít vány ba ke rült ma gán va gyon ka ma ta -
i ból fi ze tett díj és cím éven te egy al ka lom -
mal ke rül oda íté lés re.

Az ala pí tói ok irat ban rög zí tett cél:
„Min den év ben ki tün te tés ben és pénz ju -
ta lom ban ré sze sí te ni azt az egy sze -
mélyt, aki a mun ka he lyén, la kó he lyén,
kis kö zös sé gek ben Ba ja vá ro sért – a kö -
zös ség ál tal el is mer ten – a leg töb bet
mun kál ko dott.”

A díj oda íté lé sé re 12 fõ bõl ál ló (ci vil) ku -
ra tó ri um ka pott fel ha tal ma zást. A 2013. évi
díj át adá sá ra már ci us 28-án ke rül het sor. El -
nye rõ je 150 000 Ft díj ban is ré sze sül.

A ku ra tó ri um ne vé ben kér jük Ba ja vá -
ros pol gá ra it, ci vil szer ve ze te it, kis kö -
zös sé ge it, hogy a cím re ál ta luk mél tó nak
tar tott sze mély re te gye nek ja vas la tot,
hogy a ku ra tó ri um szé les kö rû tár sa dal mi
vé le mény bõl me rít ve hoz has sa meg dön -
té sét. A ja vas la to kat 2013. feb ru ár 10-ig
szí ves ked je nek el kül de ni az ala pít vány
cí mé re:

Er dei Lász ló hon véd al ez re des ala pít vá -
nya Ba ja Vá ros Hír ne vé ért
6500 Ba ja, Tán csics M. u. 22.

A javaslatok értékelhetõsége érdekében
kérük feltüntetni a ja va solt sze mély ne vét,
lak cím ét, a ja vas lat te võ ne vét, cí mét, szék -
hely ét, te le fon szá mát,  va la mint an nak in -
dok lá sát, hogy a ja va solt sze mélyt mi ért tart -
ja ér de mes nek a cím el nye ré sé re. A ja vas la -
tot leg alább 8-10 ter mé sze tes sze mély ír ja
alá! (Párt, ál la mi, ön kor mány za ti in téz mény,
ma gán cég ja vas la ta nem el fo gad ha tó.) 

Ujvári Sán dor, a ku ra tó ri um el nö ke

Vé den dõ véd te le nek: a bar na med ve
A Bib lia sze rint Sa ul düh tõl ve zérel ve

„…ha lál lal fe nye get te meg az Úr ta nít vá -
nya it.” A Da masz kusz ba ve ze tõ út ja köz -
ben egy szer csak az ég bõl nagy fé nyes ség
vet te kö rül. „Földre hul lott és hal lot ta,
hogy egy hang így szól hoz zá: »Sa ul, Sa -
ul, mi ért ül dö zöl?« Er re meg kér dez te: »Ki
vagy Uram?« Az foly tat ta: »Jé zus va gyok,
akit ül dö zöl.«” (A Bib lia 1976-os bu da -
pes ti ki adá sá ban ApCsel 9,1-5.). A tör tén -
tek és az utá na kö vet ke zõ ese mé nyek nyo -
mán Sa ul meg ke resz tel ke dett, meg tért és
Pál né ven a ke resz tény val lás ki emel ke dõ
apos to la lett. Ja nu ár 25-i név nap já hoz kap -
cso ló dik ez a 180º-os for du lat vagy más -
kép pen a pál for du lás: a ha zai ka len dá ri u -
mok idõ jós lá sa sze rint e nap tól ki fe lé me -
gyünk a tél bõl és vár juk Gyer tya szen te lõ
Bol dog as  szony nap ján – feb ru ár 2-án – a
med ve elõ jöt tét a bar lang já ból. Jó kai Mór
Az új föl des úr cí mû, 1862-ben ki adott re -
gé nyé ben így írt er rõl:

„A med ve igen nagy filozóf.
Míg de rül tek az élet nap jai, ad dig él ve zi

azo kat, s ha zordonulni kez de nek, nem ke res
ide gen ha zát, mint a gó lyák, nem is megy
ra bol ni az er dõ re, mint a far kas, nem megy
 szol gál ni, mint a ku tya, ha nem be húz za ma -
gát egy csen des, elõ re ki sze melt odú ba, ott
ös  sze ku po ro dik, s nagy meg nyug vás sal vár -
ja, hogy me lyi kük un ja meg ha ma rább a
pas  szív el len ál lást: õ-e vagy a tél?

Rend sze rint a tél tü rel me szo kott rö vi -
debb len ni, mert az ren de sen el mú lik ma -
gá tól, míg ha von meg fa gyott med vét még
sen ki sem lá tott.

Né ha van nak igen hos  szú te lek, de az a
med vét nem kon fun dál ja; tud ja jól, hogy
azért még is csak el kell an nak múl ni; ha
na gyon csí põ sen fú be odú já ba a szél, nem
ír hoz zá sze lí dí tõ brochure-öket, ha nem
be tart ja a há tá val a nyí lást, s ak kor csak
azon az egy he lyen fá zik.

Van az tán egy nap ja a tél nek, ami nek
„gyer tya szen te lõ” a ne ve. Mi rõl tud ja meg
a med ve e nap fel tû né sét a nap tár ban, az
még a ter mé szet bú vár ok föl fe de zé sé re vá -
ró ti tok. Elég az hoz zá, hogy gyer tya szen -
te lõ nap ján a med ve el hagy ja odú ját, ki jön
szét te kin te ni a vi lág ban.

Azt né zi, mi lyen idõ van!
Ha azt lát ja, hogy szép nap fé nyes idõ

van, a hó ol vad, az ég tavaszkék, os to ba
cin kék el ha mar ko dott him nu szo kat cin -
cog nak a kép zelt ta vasz nak, s lomb nak né -
zik a fán a fa gyön gyöt, pe dig lép lesz ab -
ból, me lyen õk megulgulnak; ha lágy, hí -
zel gõ szel lõk len ge dez nek, ak kor a med ve
– vis  sza megy odú já ba, pi hent ol da lá ra fek -
szik; tal pa kö zé dug ja az or rát, s még
negy ven na pot alu szik to vább; – mert ez
még csak a tél ka cér ko dá sa; mint a ré gi
rend szer mi nisz té ri u ma sza bad el vû prog -
ram mel lett.

Ha azon ban gyer tya szen te lõ nap ján azt
lát ja a med ve, hogy rút, zi man kós för me -
teg van; hord ja a szél a hó pely het, csi ko -
rog nak a fák su da rai, s a ló bált szá raz ágon
ugyan csak ká rog a fe ke te var jú se reg,
mint ha mon da ná: resz kes se tek, so ha sem
lesz töb bet nyár; a tél meg ígér te ne künk,
hogy már most örök ké fog tar ta ni; mi ki -
vet tük áren dá ba a sze let, fú jat juk, amíg ne -
künk tet szik; a nap meg vé nült, nincs töb bé
sem mi ere je, el fe lejt ke zett ró la tok! Kár
vár no tok! – Ha jég csap hull a fe nyõk zúz-
marázos sza kál lá ról; ha a far kas or dít az
er dõ mé lyén: ak kor a med ve meg ráz za
bun dá ját, meg tör li sze me it és kinn ma rad;
nem megy vis  sza töb bet odú já ba, ha nem
ne ki in dul el szánt jó kedv vel az er dõ nek.

Mert a med ve tud ja azt jól, hogy a tél
most ad ja ki utol só mér gét. Csak hadd fúj -
jon, hadd ha vaz zon, hadd dö röm böl jön:
mi nél job ban erõl te ti ha rag ját, an nál ha ma -
rább vé ge lesz.

S a med vé nek min dig iga za van.
Hon nan vet te a med ve e ter mé szet tu do -

má nyi böl csé sze ti kon temp la tív irány esz -
mé ket, azt nem tud juk meg mon da ni, ha nem
hogy a ma gyar idõ já rá si ész le le tek kö zött
az rég fel van je gyez ve, az bi zo nyos.”

A bar na med ve (Ursus arctos) szõr ze té -
nek szí ne a sár gás bar ná tól a sö té tebb ár -
nya la to kon ke resz tül egé szen a szür kés fe -
ke té ig vál to zik, fü lei le ke re kí tet tek és ki -



csik, or ra hosszú, po fá ja szé les. Talp le nyo -
ma tán jól ki tûn nek más ál la tokéval össze
nem té veszt he tõ hosszú kar mai. A hím
med vét kan nak, a nõs tényt anya med vé -
nek, a sza po ru la tot bocs nak ne ve zik. Táp -
lá lé ka dön tõ en nö vé nyi ere de tû, de meg -
eszi a lár vá kat, a ro va ro kat és a kis em lõ sö -
ket is. A vér med ve meg je lö lést a hús evés -
re rá szo kott, a há zi ál la to kat zsák má nyul
ej tõ pél dá nyok ese té ben hasz nál ják. Az ál -
lat test hos  sza 2-2,5 (far ka eb bõl csu pán 8-
10 cen ti mé ter), mar ma gas sá ga 1-1,2 mé ter
kö rü li, test tö me ge 150-300 ki lo gramm kö -
zöt ti, de egy jól fej lett pél dány el ér he ti a
350 ki lo gram mot is. Az ivar érett sé get
négy éves ko ra kö rül éri el. A má jus-jú ni u -
si pár zást kö ve tõ en az anya med ve 7-8 hó -
na pos vem hes ség után, té li nyu gal mi idõ -
sza ka köz ben 1-3, rit kán 4-5 köly köt hoz a
vi lág ra. Az el sõ he tek ben vak bo csok 3-6
hó na pig szop nak és 1,5-3 éves ko ru kig az
any juk kal ma rad nak, aki eb ben az idõ -
szak ban ál ta lá ban nem pá ro so dik. Té len a
ha va zá sok kez de te kor, ami kor már nem ta -
lál táp lá lé kot, ne he zen meg kö ze lít he tõ he -
lyen, a fák gyö ke rei kö zé be ás va vac kot
ké szít és té li pi he nés be kezd. A meg fi gye -

lé sek sze rint an nak el le né re, hogy anyag -
cse ré je je len tõ sen le las sul, a test hõ mér sék -
le te csu pán 1-2 Cel si us-fok kal csök ken.
Ta vasz kor kor gó gyo mor ral bú jik elõ:
ilyen kor rit kán ta lál még ele gen dõ meny -
 nyi sé gû és mi nõ sé gû nö vé nyi táp lá lé kot,
ezért rá kény sze rül het a na gyobb tes tû ál la -
tok el ej té sé re, de a dög re is szí ve sen rá jár. 

Nap ja ink ban a bar na med vé nek Eu ró pá -
ban a skan di náv or szá gok ban, Ro má ni á ban,
Orosz or szág ban, Bul gá ri á ban, Szlo vá ki á -
ban és Hor vát or szág ban él nek na gyobb ál lo -
má nyai. Meg lé võ élõ he lye in a faj fenn ma ra -
dá sa leg in kább va dá sza tá nak mér té ké tõl
függ. A Tri a non utá ni Ma gyar or szá gon
egye dül az Agg te le ki-karszt te rü le tén élt
1920 elõtt ál lan dó vad ként bar na med ve. Itt,
a Gö döl lõi Ko ro na ura da lom Szí ni Er dõ hi -
va ta lá hoz tar to zó Szelcepusztán – a Mé nes-
pa tak völ gyé ben – vi téz Nemeskéri-Kiss
Gé za gö döl lõi Ud va ri Va dász hi va tal ve ze tõ
irá nyí tá sá val 1935 nya rán med ve te le pí tés be
és -kert lé te sí té sé be kezd tek. A fõ leg fõ úri
va dá szat cél ja it szol gá ló ak ció tel jes mér ték -
ben si ke res nek bi zo nyult, és a va das kert bõl
már 1938-tól en ged tek sza ba don med vé ket.
Hor thy Mik lós kor mány zó egyet len pél -
dányt lõtt a te rü le ten: Kár pát al ja és Észak-
Er dély vis  sza ke rü lé se után ér dek lõ dé se az
ot ta ni va dá sza ti le he tõ sé gek fe lé for dult. A
szelcepusztai med vék zö me az 1944-45-ös
há bo rús ese mé nyek ál do za ta lett, de az
egyik it te ni – má ra er dõ re zer vá tum ként szá -
mon tar tott haragistyai – er dõ ben még 1950-
ben is ta lál tak med ve nyo mo kat. Ma gyar or -
szá gon nap ja ink ban az Észa ki-kö zép hegy -
ség ben le het szá mí ta ni egy-egy Szlo vá ki á -
ból ér ke zõ bar na med ve fel buk ka ná sá ra.

Az Eu ró pai Uni ó ban ál lat kín zás nak mi -
nõ sí tett és má ra be til tott med ve tán col ta tás
egy kor mu tat vá nyos csa lá dok nem ze dé ke i -

nek biz to sí tot ta a meg él he tést (pél dá ul Bul -
gá ri á ban). A bocs ként be fo gott ál lat szem -
fo ga it gaz dá ja ki tör te-ki húz ta, nyak örv éhez
erõs lán cot erõ sí tett, or rá ba vas ka ri kát fû -
zött. Az ahhoz kö tött kö téllel és bot tal kény -
sze rít het ték a két láb ra ál lí tott med vét test -
sú lyá nak egyik lá bá ról a má sik ra tör té nõ
üte mes át he lye zé sé re, a tu laj don kép pe ni
med ve tánc ra. A med vék hoz zá tar toz nak a
me sék vi lá gá hoz is, hi szen pél dá ul a Szaffi
cí mû rajz film ben vá sá ri tán cos ként sze re pel
egy. Emel lett szá mos szó lás mon dás kap -
cso la tos a med vé vel.

A bar na med ve a vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter 100/2012. szá mú ren de le te sze rint
fo ko zot tan vé dett, ter mé szet vé del mi esz -
mei ér té ke 250 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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Med ve pro fil kö zel rõl
A med ve ha lá los fegy ve rei a láb uj jai 

vé gén nõtt hos  szú és tû he gyes kar mok

Pi he nõ, de kör nye ze tét ébe ren fi gye lõ bar na med ve


