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A Jelky And rás Szak kö zép is ko la, Szak -
is ko la és Kol lé gi um Mû vé sze ti Ta go za tá -
nak gra fi ka, ke rá mia és tex til sza kos nö -
ven dé kei be mu tat ko zó ki ál lí tá sát te kint -
het te meg 2012 no vem be ré ben az Új vá ro -
si Ál ta lá nos Is ko la ga lé ri á já ban az ér dek -
lõ dõ kö zön ség. Ami már el sõ át te kin tés re
is egy ér tel mû volt: a Jelky mû vé sze ti ta go -
za tán or szá gos szin ten is ki ma gas ló mi nõ -
sé gû szak mai kép zés fo lyik, a nö ven dé -
kek tõl is mét rend kí vül kva li tá sos mû vek

vá lo ga tá sá ban gyö nyör köd het tünk. 
De nem csak ezért tar tom fon tos nak az

in téz mény ben fo lyó szak mai mun ká ról ír ni
a Ba jai Hon pol gár ha sáb ja in. Okot szol gál -
tat az a tény is, hogy az alap- és kö zép fo kú
is ko lai rajz ok ta tás tan terv ben el fog lalt
mennyi sé gi és mi nõ sé gi je len lé té rõl tar tó
év szá za dos vi ta va ló já ban még ma sincs
nyug vó pon ton. Még ma sem le het meg -
nyug ta tó mó don ki je len te ni, hogy min den -
ki ér ti és meg ér ti a rajz, a mû vé sze tek, a vi -

zu á lis kul tú ra ok ta tá sá nak cél ját és a ben ne
rej lõ le he tõ sé ge ket. Per sze minden nek
konk lú zi ó ját nem ab ban lá tom, hogy min -
den gyer mek nek tisz ta kal lig rá fi á val kell
vo na la kat raj zol nia, vagy olyan mes ter sé get
el sa já tí ta ni, mely hez eset leg sem mi lyen te -
het sé ge sin csen. Épp el len ke zõ leg, a fon tos
az, hogy raj zo lás köz ben min den gyer mek
hoz zá szok jon a tár gyak ala pos meg fi gye lé -
sé hez, meg is me ré sé hez, hogy au to ma ti kus -
sá vál jék a kö rü löt te lé te zõ vi lág vi zu á lis
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„Kép zõ mû velt ség”
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fel dol go zá sa, mind az, ami az élet ben kör -
nye ze tün ket for mál ja: a nagy egész fe lõl
kö ze lít ve az ap ró rész le te kig. Egy szó val ta -
nul ja nak meg ne csak néz ni, ha nem lát ni is.
Hogy mind eköz ben a leg több gyer mek raj -
za, fest mé nye, plasz ti ká ja nem si ke rül hi -
bát lan ra? Ki bán ja? Hi szen nem a tö ké le tes
rajz lap be mu ta tá sa a cél, ha nem az, hogy al -
ko tás köz ben meg ta nul ja fi gyel mét mély re -
ha tó an össz pon to sí ta ni az éle té ben elé be
ke rü lõ tár gyak ra, hogy hoz zá szok jon a
gyors, min den re ki ter je dõ meg fi gye lés hez,
be fo ga dás hoz, meg ér tés hez Va gyis a rajz, a
mû vé sze tek ok ta tá sa bi zo nyos te kin tet ben
csak al kal mat, ürü gyet szol gál tat ed dig
„par la gon he ve rõ” ké pes sé gek fej lesz té sé -
re. Mert a sa ját sze münk kel tör té nõ önál ló
meg fi gye lés, a kre a tív gon dol ko dás fej lesz -
té se, az ön ma gunk ra utalt ság ér zé sé nek ha -
té kony „fel hasz ná lá sa” olyan tu laj don sá -
gok, me lye ket a le he tõ leg fon to sabb kér -
dés ként tart szá mon ma már szin te min den
tu do mány ág.

„Kép zõ mû velt ség” – a szó nem fel tét le nül
ele gáns, nem mu ta tós, sõt ta lán még csak
nem is hang zik jól – még is elég tö mö ren fe -
je zi ki azt, hogy el kép zel he tõ az em be ri in -
tel li gen ci á nak, jól ne velt ség nek, mû velt ség -
nek egy olyan mód ja is, amely a kép zõ mû -
vé sze tek alap ja i nak el sa já tí tá sá ra épül, és
azok egész sé ges hasz ná la tán nyug szik.

A kép zõ mû velt sé get eb ben az eset ben a
le het sé ges leg tá gabb ér te lem ben kell te -
kin te nünk: ide kell so rol nunk az em be ri
kéz ál tal te rem tett, meg for mált tár gyak va -
la men  nyi for má ját, me lye ket egyéb ként a
mû vé szet, a há zi ipar, a ké zi ipar vagy a ké -
zi mun ka ki fe je zé sek kel, de fi ní ci ók kal
szok tunk meg ha tá roz ni. Ez zel már is sej -
tet jük, hogy kép zõ mû velt ség te kin te té ben
a kép zõ mû vé szet és a kéz mû ves ipar bi -
zony el vá laszt ha tat lan. A leg jobb pél da er -
re is mét a Jelky And rás Szak kö zép is ko la
kép zé si prog ram ja, mely ter mé sze te sen
nem pusz tán mû vész kép zés nek te kint he tõ:
sok eset ben ke rül tek és ke rül nek ki az in -
téz mény mû vé sze ti ta go za tá ról re mek kéz -
mû ves mes ter em be rek.

Mes ter – a kö vet ke zõ kép zõ mû velt sé gi
kap cso lat mû vé szet és kéz mû ves ipar kö -
zött. Ami kor a ne ves kép zõ mû vé sze ket a
mes ter jel zõ vel tün tet jük ki (amely ki fe je -
zés egye ne sen a pat ri ar ká lis ipar vi lág ból
szár ma zik), köz vet len ro kon sá guk köz tu -
dat ban élõ hal vány is me re té re ta lá lunk bi -
zo nyí té kot. 

A kép zõ mû velt ség je len tõ sé ge, mû vé szet
és kéz mû ves ipar „hasz nos együtt élé se” a
gya kor la ti élet ben nem csak azt je len ti,
hogy kör nye ze tünk tár gya i nak ér té két ter -
mé sze tes mó don eme li a funk ci o na li tá son

túl ter je dõ meg for má lás mû vé szi igé nyes -
sé ge, az ipa ros mes te rek tud ják, ha tö rõd -
nek a mû vé szi „kül csín nel”, szí ve seb ben
vá sá rol ják tár gya i kat. Sõt a mû vé szi meg -
for má lást sok eset ben ki ter jesz tik a por té ka
hir de té sé re, rek lám já ra is, s ez zel egy má ra
na gyon el ter jedt mû vé sze ti ág, a pla kát fel -
vi rág zá sá hoz já rul nak hozzá. Mind ez lo gi -
kus, ért he tõ, köz is mert fej lõ dés ered mé nye -
kép pen jött lét re. Van azon ban a kép zõ mû -
velt ség nek egy olyan epi zód ja is, mely nem
ef fé le for mai, sok kal in kább tar tal mi kér -
dés re vo nat ko zik. Mely va ló ság gal prog ra -
mot kí nál szá munk ra mind az ipar, mind a
mû vé szet, sõt bi zo nyos ér te lem ben a köz -
ok ta tás, a köz ne ve lés ügy zász la já ra is.

A „há zi mû vész ke dés”, a kéz mû ves ipar,
a há zi ipar ab ban az eset ben vá lik ma gas
mû vé szet té, ahol a szük ség let is mert, a cél
ala po san, böl csen vé gig gon dolt, az esz köz
vá lasz té kos, az anyag pe dig ins pi rá ló, me -
lyek együt te sen új tech ni kát, új öt le tet ad -
hat nak a mes ter nek, mely bõl azu tán az
anyag hoz és a cél hoz leg job ban il lõ for -
mák szü let het nek.

A Jelky mû vé sze ti ta go za tá nak nö ven -
dé kei eh hez az al ko tó fo lya mat hoz kap ják
meg kép zõ mû velt sé gü ket. A ta go za ton fo -
lyó szak mai mun ka ta nul má nyo zá sa rit ka
él ve zet tel jár. A ke ra mi kus, a szob rász a
nyir kos, pu ha anya got for mál ja: mé lyen
be le nyom ja uj ját, majd hoz zá-hoz zátesz
egy csi pet nyi anya got, míg vé gül el ké szül
a for ma. Az egész még nyers, még dur va,
még vé let le nek kel, eset le ges ség gel tel jes.
De amint az uj jak to vább sik la nak raj ta,
ott hagy va te rem tõ nyo ma i kat, egy re tö ké -
le te sebb és tö ké le te sebb lesz, míg vé gül a
pil la nat tört ré sze alatt, egy utol só gyors si -
mí tás után meg kap ja vég sõ alak ját. Ki tud -
ja ezt a für ge moz du la tot, ezt a má sod perc -
nyi nyo mást erõ és idõ dol gá ban tu do má -
nyos esz kö zök kel meg ha tá roz ni? A ke ra -
mi kus, ha azt kér dez zük tõ le, hogy mi fé le
rend szer sze rint ala kít ja gon do la ta it for -
má vá, leg fel jebb azt fe le li: ér zé sem sze -
rint. A gra fi kus és a tex til mû vész ugyan er -
re hi vat ko zik, ha fel tes  szük a kér dést,
hogy az a nagy ívû len dü let, amel  lyel egy
alak kör vo na lát min den ka rak te ré vel,
moz du la tá val együtt egyet len gesz tus sal
fel ve ti a pa pír ra, tex til fe lü let re, mi kép pen
szü le tik. De ugyan így fe lel a sza bó, ha
meg kér dez zük, mi kép pen tud ja egy de rék
íves haj lá sát egyet len vo nal lal biz to san
meg je löl ni, vagy a kõ fa ra gó, hogy mi fé le
szá mí tás sal ál la pít ja meg a ka la pács ütés
ere jét, ne hogy a vé sõ na gyobb da ra bot ha -
sít son le a kõ rõl, mint kel le ne. Vá la szuk az
lesz, hogy mind ezt „ér zés re csi nál ják”,
hogy „a ke zük ben van”. 

De va jon hány vo na lat, fe lü le tet, for mát
és színt kel lett az al ko tó fej nek és kéz nek
be ha tó an ta nul má nyoz nia, hány szor kel lett
az esz kö zök és az anyag sa já tos sá ga it ki -
pró bál nia, míg vé gül ab ba az egy vo nal ba,
egy for má ba, egy ki ter je dés be be le tud ta
rög zí te ni az em be ri arc, az em be ri test sok -
fé le gesz tu sát, met sze tét, lágy sá gát, ke -
mény sé gét, egy élõ lény sti li zált for má já -
nak, kör vo na lá nak ezer nyi szí nét, for má -
ját, a ka rak ter sok fé le le he tõ sé gét. 

Per sze mond hat nánk azt, hogy mind ez
csu pán a gya kor lat dol ga és bár ki meg ta -
nul hat ja, ha egé szen me cha ni ku san, de sû -
rûn is mét li. Saj nos ez a vé le ke dés té ves.
Vi szony lag sok szor ta lál koz ha tunk ma -
gunk is olyan al ko tá sok kal, ame lye ken bár
meg tör té nik a szín és a for ma pon tos áb rá -
zo lá sa, az al ko tó kéz fá rad ha tat la nul igyek -
szik kö vet ni a mo dell kör vo na la it, ka rak te -
rét, s rész let rõl rész let re, pon to san is mét li
mind azt, amit a ter mé szet ben lá tott, az el -
ké szült mû saj nos még sem tet szik egyet len
mû ér tõ em ber nek sem. Azt mond ják ró la:
üres, ér tel met len, ér zé ket len. Hi ány zik be -
lõ lük a friss imp res  szió, a sze mé lyes ins pi -
rá ció, ma ga a lé lek – az em be ri kéz és szel -
lem jel ha gyá sá nak biz tos nyo ma. Hi á nyoz -
nak az ap ró seb he lyek, ame lye ket a kéz az
anya gon ejt. Hi á nyoz nak a tû szú rás okoz ta
vér csep pek, a va sa ló hagy ta gyû rött rán -
cok, a he ves, szen ve dé lyes, más kor re me -
gõ, té to va vo na lak, me lye ket a pa pír sa já -
tos sá ga it für ké szõ raj zo ló szén hagy árul ko -
dó nyom ként a fe lü le ten. Egy szó val hi ány -
zik be lõ lük a sze mé lyes je len lét, az egy sze -
ri, meg is mé tel he tet len jel, hi ány zik ró luk a
va ló di, em be ri kéz jegy. Hi ány zik be lõ lük a
kép zõ mû velt ség.

Bár ko runk ban a kü lön bö zõ anya gok,
tár gyak ipa ri elõ ál lí tá sá nál, fel dol go zá sá -
nál egy re több sze rep jut a gé pek nek, a
már em lí tett okok még is nyil ván va ló vá
te szik, hogy az em be ri kéz, az em be ri
szel lem al kot ta tár gyak nak a jö võ ben is
bõ sé ges tér nyí lik majd, s en nél fog va a
mû vé szet tel va ló õsi és ben sõ kap cso lat
so ha sem fog tel je sen szét sza kad ni. Az
egész sé ges mó don fel fo gott vi zu á lis ne -
ve lés, mû vé szet ok ta tás: a kép zõ mû velt -
ség te hát (mely vér sé gi kap cso lat ban áll
va la men  nyi kre a tív tu do mány ág gal) nél -
kü löz he tet len, meg ke rül he tet len a 21.
szá za di em pi ri kus vi lág ok ta tás ügy ében.
Az így ér tel me zett kép zõ mû velt ség nem
frá zis csu pán, ha nem biz tos, egész sé ges
prog ram, amely nek itt Ba ján fon tos le té -
te mé nye se a Jelky And rás Szak kö zép is -
ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um Mû vé sze ti
Ta go za ta. 

Kovács Zita
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Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Le vél Finn or szág ból, a bol dog(abb?) új év(ünk) el sõ nap ja i ból...

Mi re ezek a so rok nap vi lá got lát nak,
már  BUÉK lesz, sõt, ta lán már jócs kán
ben ne is ab ban, ami, ki tud ja, bol dog, bol -
do gabb leend-e az ed di gi ek nél? Min den -
eset re hát új lesz, s kí vá nom ré szem rõl is a
leg szeb be ket, leg job ba kat; mind an  nyi unk -
nak. Min de nek elõtt egész sé get – a leg tá -
gabb ér te lem ben.

Nem fog já tok el hin ni... Az zal kez dem,
hogy meg fedd tek! Hogy én egy cson ka év
alatt men  nyi szé pet meg jót ös  sze hord tam
a fin nek rõl; már-már megangyalítottam, a
menny be küld tem õket?!

Hm...
Csak hüm mö gök meg hammogok: va la -

men  nyi alap ja le het eset leg a vádlásnak;
ha bár én egy ál ta lán nem meg di csõ í te ni
akar tam sark kö ri ro ko na in kat: ami szé pet s
jót le ír tam, el mond tam ró luk, az in kább
cél za to san tör tént. Még pe dig leg elõ ször is
rá tok, ránk te kint ve; ha za gon dol va. Hogy
ilyen is van, így is le het (nem lop ni, nem
csal ni, nem ha zud ni...) az az, hogy így is
le het ne, ek ként is le het ne mû köd ni....

No, per sze is mét csak hi vat ko zom a
vesszõ pa ri pám ra, ima mal mom ra, pa pa gáj-
is mé tel ge té sem re: Füst Mi lán mond ja:
„Sem mi sincs egé szen úgy”... A ma gya rok
kö zül se min de nik lop, csal, ha zu dik, és a
finn se mind tisz ta, be csü le tes. Ez tény. De

azért fo ko zat bé li el té ré sek van nak. Tud juk
jól: Finn or szág a nagy vi lág má so dik
legkorrupciótlanabb ál la ma.

No, hogy „áll junk már bos  szút”, s
„mond jak már ros  sza kat is” a (leg alább is
nyelv-) rokonyokról, eh hez ki csit vis  sza
kell ka nya rod ni a ka rá csony hoz. 

An nál is in kább, mert elõ re fe le ad tam
nek tek egy öröm-pi ros hú sú, te me tett la za -

cos re cep tet (em lé kez tek rá: „graavi lohi”),
de azon kí vül túl so kat a finn ka rá csony ról
nem me sél tem. Mert az bi zo nyos te kin te -
tek ben ugyan olyan, mint a mi énk – má sok -
ban azon ban je len tõ sen elkülönözik! 

Az éj fé li mi se pél dá ul mos ta ná ban kezd
gya kor lat ba jön ni, de fél év ti ze de még
más nap haj na li 7! (És a tá vol sá gok mi att
5-6 órai ke lés!....)

A sievi templom

Városi Kitüntetések
Baja Város Képviselõ-testületének 2012. december 15-én tartott ünnepi ülésén
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Rábl Színpad
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Bajai Országos Közforgalmú
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munkáért kitüntetõ díj
Dr. Ábrahám György

Baja Város Közbiztonságáért kitüntetõ díj
Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú

Egyesület

Baja Város Kisebbségeiért kitüntetõ díj
Bada László
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Dr. Ivan Bandi

Baja Város Mestere kitüntetõ díj
Gregus Pál
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Az az iszo nya tos ka rá cso nyi hi deg és
chamos-sötetség (chamos aika = ret te ne tes
idõ) meg bo lon dít min dent és min den kit;
sze ren csé re las sacs kán ki fe le be lõ le...

Most hát ak kor,  ha meg en ge di tek, „hát -
ra fe lé”, „retro” me sél ném el nek tek, hogy
„mi lyen is volt”.

Kezd jük a ka rá csony fá nál. Hogy a gyer -
tyák, dí szek, csil lag szó rók kö zel azo no -
sak, mu tat ja ezt az a do log is, hogy tõ lem
egy ut cá val ar rébb po rig égett egy eme le -
tes csa lá di ház. Itt igen gyak ran fá ból,
rönk bõl épí te nek; ugyan olyan mí ve sen,
mint ahogy a Michael Schumacher rönk-
há zát fa rag ták az er dé lyi ácsok...

Már a ne gyed év szá za da hasz nált, el sõ,
szí nes nyo má sú finn nyelv köny vem ka rá -
csony fá ja is fel tû nõ ha son ló sá got mu ta tott,
az zal a kü lönb ség gel, hogy még kis zász ló -
fü zér is dí szí tet te: an gol, ame ri kai, né met,
oszt rák, fran cia, észt zász lócs kák – csak épp
a tá vo lab bi „ro konnép”, az az a mi zász lónk
még vé let le nül sem... No, bak fitty. An nak
ide jén ta lán nem is vé let len, hogy le fe lej tet -
ték. Most már egé szen biz to san raj ta len ne.

Ha nem az iga zán je len tõ sen kü lön bö zõ –
az a ka rá cso nyi asz tal. (Ponty)ha lász lé itt,
ter mé sze te sen so ha és se hol nincs, de hal,
kö te le zõ en, igen! Be ve ze tõ ül épp a ko ráb ban
re cept je-adott, só zott, kap ro zott te me tett la -
zac. A la zac azon ban elõ for dul hat más fé le
vál to zat ban is: pél dá ul is te ni, hi de gen füs tölt,
pa pír vé kony sze let kék... (For ró pi rí tós ke -
nyér re per sze.) Az tán hal ké sõbb is, mint egy
kö ret ként: pél dá ul a „fõ em ber”, a sült-fõtt
son ka mel lé mond juk he ring sa lá ta.

Mert hát meg is ér kez tünk a fõ szám hoz,
s ez a son ka, a ka rá cso nyi son ka!

Most fog tok csak ka pasz kod ni! Ez a
„smörgasbord”,  az az a mi fo gal ma ink sze -
rin ti svéd asz tal ki rá lya he lyét el fog la ló
étek meg sem je le nik itt hús vét tá ján! De
nem is olyan ám, mint a pármai vagy prá -
gai, de akár csak a Bács ká ban hi de gen füs -
tölt son ka; vagy pél dá ul, ami kor Fi ren zé -
ben be térsz egy tra fiksze rû kis sza tócsbolt -
ba, ahol a rúd ról lóg nak le fe lé a gyö nyö rû,
arany bar na, il la tuk kal az egész hely sé get
be töl tõ mi di füs tölt copákok!...

No, ez a son ka nem az a son ka. Ezt mint -
ha azon a dél utá non ka nya rí tot ták vol na ki a
disz nó ból (nyil ván va ló, hogy szin te ki zá ró -
lag az el sõ ket hasz nál ják); né mi só zás, ha tal -
mas, ki mon dot tan er re a cél ra ké szült zacs -
kó ba du gás – az tán sü tõ ben sü töd. Ki lón ként
meg adott (be szor zott) ide ig; de en nél ál ta lá -
no sabb, hogy be lé döf nek egy kis szög vé gû
óra la pocs kát, s ami kor an nak a mu ta tó ja a
meg adott ér té kig kú szik – kész. Fél re ér tés ne
es sék: ez le het 4, akár 6 óra is. Az tán csak rö -
vid pi hen te tés, s már is „me het adás ba”!

Ké pen ide mel lék elem a Sievi Lion s
Club kiska rá cso nyá nak me nü jét: ez egy
tö ké le tes, ál ta lá nos ka rá cso nyi lis ta. Érin -
tet tem már: itt ki-ki, sor ba so rol va, ér te
megy az ét ké nek a fal mel lett ál ló svéd -
asz tal hoz, az tán vis  sza a kö zé pen lé võ
nagy (vagy ke rek) asz tal hoz, de en nek a
kö ze pé rõl so ha sem mer nek, so ha nem
szed nek. Eb bõl az is kö vet ke zik, hogy ki-
ki tet szés sze rint vá lo gat ös  sze: van, hogy
va la mi bõl két sze res men  nyi sé get, más ból
pe dig sem mit. Halk ka rá cso nyi ze ne szól
köz ben  a hát tér bõl...

Te hát az em le get tem ka rá cso nyi me nü:
A Far kas-szi get (ott tör tént a ne ve zett

ese mény) la zac vá lasz té ka: graavi lohi,
füs tölt la zac // Zöld sa lá ták // Rosolli: cék -
la tej szín már tás ban // Gom ba sa lá ta // Ka -
rá cso nyi sa lá ta

Ha gyo má nyos ka rá cso nyi son ka. Far -
kas-szi ge ti mus tár

Al más tej szín már tás
Fõtt bur go nyák
Sárgarépa-látikkó, Fehérrépa-látikkó,

Máj-látikkó (ezek a „látikkók”nagy ban a mi
sü tõ ben ké szült ra kot ta sa ink hoz hasonlì-
tanak. Õsi it te ni ét kek. El ma rad ha tat la nok.)

Szi get ke nye re, vaj, tej, házisör, je ges víz
Ká vé, tea, ka rá cso nyi fagy lalt kinuski-

mártással (kinuski = tej ka ra mel la)
Kiska rá csonyt: Lion s Clu bos kiska rá -

csonyt em le get tem: né mi ma gya rá zat ide
is kí ván ko zik. Mert ez a do log nem tu dom,
hogy gya kor lat-e ma nap ság ott hon – va ló -
szí nû leg ez is elkülönözik.

Az étel sor ezek nek az el ter jedt ka rá cso -
nyi elõün ne pé lyek nek az ese té ben ugyan
tel je sen azo nos azzal, ami a szent es tén
esik majd há zak nál, ott ho nok nál. Eset leg
mé re te i ben ki csit más (amott va la mi vel ki -
sebb, szû kebb). Ugyan ak kor ez nem az az
ár tat lan „kis ka rá csony, nagy ka rá csony,
ki sült-e már a ka lá csom?...” - do log, ami re
a mi ref le xe ink sze rint gon dol nánk. Ez,
úgy mond hat ni, amo lyan cé ges-fir más ün -
ne pi asz tal, nem túl zás, ha azt mon dom:
szó ra ko zás; a ka rá csony fa nemegy szer tel -
jes ség gel el is ma rad. 

De nem a „ned ves ség”, a „kosteus”. Er -
rõl ma nap ság mind töb bet cik kez nek is.

Finn or szág ban tel jes köz té ri al ko hol ti la -
lom ho nol. Ha az ut cán, vas út ál lo má son
meg in nál egy ap rócs ka üveg sört, el vin ne a
rend õr. Hi va ta lok ban, hi va ta li élet ben
100%-os a szi go rú és ke mény til tás; ezért is
vi lág el sõk a fin nek ká vé ivás ban. (Õk ma -
guk mond ják ma guk ról, nem én ta lál tam ki.)

No mármost, mint hogy igen gyak ran va -
la hol az er dõ ben, va dász ház ban, vagy az ál -
ta lam idé zett eset a Reisjärvi-i Susisaari/
Far kas-szi get motelli – hotelli-jében tör tént;
zárt szó ra ko zó he lyen; te hát „sza bad a gaz -
da”. Bi zony a reg ge li órák ban (még tök sö -
tét ben) ha za fe lé hú zó au tó busz(ok)ban csak
tánc tól, „ned ves ség tõl” el gyö tört, bó bis ko -
ló, bók lá szó, le-le esõ, föl-föl ka pott fe jek...
(Min den kit ház hoz visz nek.)

Mert azt még nem is mond tam, hogy a
ka rá csony és a szil vesz ter is mint ha a for -
dí tott ja len ne a mi énk hez ké pest.

Ott hon a szil vesz ter pa pír trom bi tás, tül -
kö lõs, pezs gõs kar ne vál – itt (nincs jobb
szó rá) „dög lött” hét köz nap. Sem mi.
Ugyan olyan szür ke köz nap, az tán es te az
ut cán, mint más kor, má sutt.

Ez zel szem ben a mi ka rá cso nyunk:  mint -
ha csak egy decrescendo ív ben szé pen
lenyugszana min den; a dél után szá já -
ban–kö ze pén még a vil la mos is csen get egy
pi cit, az tán úgy tû nik, mint ha az is be búj na
va la mely ka rá csony fa meg hitt család-
melege alá. Itt el len ke zõ leg, for dít va. Itt a
„ka rá csony-nyi tás”, az ad vent el sõ nap ja –
es ti, ut cai vi ga lom, kar ne vál. Szent ség nek,
egy ház nak, val lás nak ke res ni va ló ja nincs
it ten. Bár az al ko hol ti los, de zaj, vi dám ság
még a je ges, sze les ut cá kon is bõ sé ge sen.

S hát a leg jel lem zõb bek:  az em le get tem
kis ka rá csony ok; kez dõd ve már a „nyi tást”
meg elõ zõ idõk bõl – egé szen az „iga zi” ka -
rá cso nyig. S mint hogy zárt fa lak, aj tók mö -
gött, zárt he lye ken – er dõ bé li há zak ban,
mo te lok ban, ten ger par ti ho te lok ban tör té -
nik-zaj lik – te hát a ned ves ség nem til tott.
Csö pög is ren de sen. Egy szer az asz tal szom -
szé dom rö vid 1-2 óra alatt elszopikált egy
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tel jes üveg A.... vod kát (= li ter). De még
min dig nem volt ba ja a Rabindranath
Tagoréval. (Szom szé dot itt sen ki sem kí nál.
Min den ki a ma ga anya gá ból gaz dál ko dik.
Ez is fur csa ne künk...)

Az az, hi szem, hogy ez az is ten te len sö tét -
ség, ez a ka rá csonyt öve zõ „chamos aika”
(ször nyû sé ges idõ) for dít fel itt min dent, s
vet kez te ti ki ma gá ból a mi fo gal ma ink sze -
rin ti – leg alább is márais, krú dys, kosz to lá -
nyis – meg hitt ka rá cso nyo kat.

* * *

Vi gasz ta lás.
Kis finn nyelv lec ke: „Tapanipäivän jäl-

keen kukonaskeleittain pitänävät päivät”.
Va gyis Tapanipäivä, az az a mi Ist ván-na -
punk, ami után te hát kakasléptekkel
(kukko=ka kas) hos  szab bod nak a na pok.

Vi dé ken  van még egy kis sé vas ko sabb
tol da lé ka is: „Loppiaisena jo hullukin huo-
maa”, va gyis Víz ke reszt kor már a h...le is
ész re ve szi...

Per sze mi nem va gyunk azok, va gyis
ígé rem, ész re ves  szük.

Most ak kor mond tam ele gen dõ csú nyá -
kat a fin nek rõl?!...

No, ta lán csak nem túl zot tan...
Ak kor hát az új  év je gyé ben in nen foly -

ta tom majd. Kö vet ke zik: a MA LÉV és az
én bor zal mas szim pá tia-el szál lá som év for -
du ló ja (nem Boe ing 737-es sel, csak C. Pi -
cas só val. De len dü le te sen, és kis hí ján
ugyan olyan  sze rel me tes ha lá lo san...)

Még egy szer BUÉK-kí vá nás sal kö szönt
ben ne te ket

Dobai Ta más

Bácskai életrajzi vázlatok
Bielitzky Károly

(Kúla, 1813. már ci us 20. – Zombor, 1878. feb ru ár 16

Bielitzky Kár oly ne vét könyv ba rát ként,
könyv gyûj tõ ként, Zombor el sõ nyil vá nos
könyv tá rá nak, a mai Vá ro si Könyv tár nak a
meg ala pí tó ja ként õr zi a köz tu dat. A tíz ezer
kö te tes ma gán könyv tár ral ren del ke zõ köny -
ve lõ 1857-ben meg ala kí tot ta a zombori
könyv ba rát ok kö rét, amely a ren de lés re vá -
sá rolt köny ve ket a száz hu szon öt fõs tag ság
ma gán há za i ban he lyez te el. Mi vel így ne he -
zen ol dot ták meg az ol vas ni va ló cse ré jét, a
kör föl aján lot ta ál lo má nyát a vá ros nak, az -
zal, hogy az he lyet biz to sít a köz könyv tár
mû köd te té sé hez. Zombor 1859-ben sa ját ke -
ze lé sé be vet te át a köny ve ket, és ez zel lét re -
jött a Bibliothek der König Freistad Zombor,
és azt Bielitzky ve ze tte egé szen ha lá lá ig.

A ga lí ci ai uk rán õsök tõl szár ma zó
Bileitzky Kár oly any ja szlo vák as  szony
volt, fe le sé ge, Bu dai Má ria pe dig ma gyar, õ
ma ga a Habs burg bi ro da lom pol gá rá nak
val lot ta ma gát, nem zet tu da ta el ho má lyo so -
dott, el né me te sed ve a germanizáció sze kér -
to ló já vá lett. „Min den ki tud né me tül” – val -
lot ta, és en nek szel le mé ben nem csak a
könyv ba rát ok kö ré ben, ha nem a vá ro si
könyv tár ban is ter mé sze tes nek vet te, hogy
ki zá ró lag né met köny ve ket sze rez zen be,
ami el len a ma gyar és a szerb ol va só kör
nemegy szer til ta ko zott. Ezen ki zá ró la gos sá -
gá val ké sõbb fel ha gyott, be lát ta, hogy egy
vá ro si in téz mény nem zár kóz hat el a vá ro si
la kos ság nagy több sé gé nek igé nye i tõl. Eb -

ben az idõ ben Zombor la kos sá gá nak 38 szá -
za lé ka szerb, 32 szá za lé ka hor vát, 20 szá za -
lé ka ma gyar és csak 7 szá za lé ka volt né met.

Bielitzky Kár oly egyéb ként kö zép is ko -
lai ta nul má nyo kat vég zett, majd elõbb a
Fe renc-csa tor nai Ki rá lyi Sza bad Ha jó zá si
Tár sa ság szám vi te li hi va tal no ka, 1851-tõl
a zombori já rá si adó hi va tal szám tiszt je,
ha lá la elõtt tíz év vel pe dig a Zombori Ta -
ka rék pénz tár fõ köny ve lõ je. Nemcsak a
köny vek, ha nem a ker té szet sze rel me se is
volt: ró zsa kert jé ben há rom ezer tõ vi rág -
zott, eb bõl hat száz Mo nar chia-szer te rit ka -
ság szám ba ment.

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

Bosnyák Ernõ

(Zombor, 1878. ja nu ár 1. – Zombor, 1963. au gusz tus 9.)

Le het, hogy áb rán dos, lég vá ra kat épí tõ
bo hém volt Bos nyák Er nõ film gyá ros, a Du -
na men ti Ho lly wood meg ál mo dó ja, s le het,
hogy má sutt si ker rel ka ma toz tat hat ta vol na
szak mai el kép ze lé se it, de szinte bi zo nyos,
hogy Zomborban nem a csa pon gó kép ze let
és a pénz hi ány tör te ke rék be len dü le tét, ha -
nem az ér dek te len ség, az új don ság gal szem -
be ni döly fös szem be sze gü lés, a kez de mé -
nye zé se ket tö rött ívû len dü let té tor zí tó ki va -
gyi ság. Bos nyák ma ga is „ön nön ham vá ba
hullt, dö cö gõ vá ros”-ként jel le mez te Zom-
borát, ahol nyom dász mes te ri kép zé sét kö ve -
tõ eu ró pai ta nu ló-út já ról vis  sza tér ve 1906-
ban mo zit nyi tott.

Az iparoslegény meg is mer ke dett a szü le -
tõ film mû vé szet tel, és vég te len lel ke se dé sét
for má ba is kí ván ta ön te ni, 1909-ben ka me -

rát vá sá rolt és fil mez ni kez dett. Az 1912-ben
for ga tott, II. Rá kó czi Fe renc zombori szob -
rá nak le lep le zé sét meg örö kí tõ film jé ben két
olyan szak mai fo gást is al kal ma zott, ame -
lyek csak ké sõbb vo nul tak be az ope ra tõ ri
mun ka esz köz tá rá ba. Az egyik a né met mû -
szó val „fahrt”-nak ne ve zett fu tó ka me ra,
Bos nyák ugyan is ko csi ra sze rel te film fel ve -
võ gé pét és moz gás ban fil mez te az ün nep lõ
tö me get, a má sik pe dig a „svenk”, ami a
szo bor nak a fe jé tõl a ta lap za tá ig ve ze tõ ka -
me ra csúsz ta tás nyo mán jött lét re.

Bos nyák 1914-ben meg pró bált film gyá rat
lé te sí te ni Zomborban, de ki tört a há bo rú, és
a kért tel ket se kap ta meg hoz zá a vá ro si ha -
tó ság tól. A ötlet tõl nem állt el, 1923-ban
min den ér té két pénz zé tet te és lét re hoz ta a
Boer-film (ne vé nek kez dõ be tû i bõl), Som -

bor, Filmska industrija el ne ve zé sû vál la la -
tot, fil me se ket szer zõd te tett Kö zép-Eu ró pá -
ból, ös  sze szed te a Ka szi nó mû ked ve lõ it,
meg kezd te a gyár tást, ám rö vi de sen be le bu -
kott, vég leg le mon dott a Du na men ti Ho lly -
wood ál má ról és vis  sza tért szak má já hoz.

Bos nyák Er nõ a múlt szá zad el sõ har ma -
dá ban több la pot is in dí tott vá ro sá ban, a
Bács kai Mo zit, a Bács kai Spor tot, A Som -
bo ri Új sá got, eb ben kö zöl te a pá lya kez dõ
Her ceg Já nos el sõ no vel lá ját. Pla ká to kat
ter ve zett, fa- és li nó le ummet sze te ket ké -
szí tett, nyolc van éves ko rá ban pe dig pe -
csét met szõ ként és töl tõ tollja ví tó ként ke -
res te ke nye rét.

(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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Mi kor e so rok a Ked ves Ol va só
ke zé be jut nak, szí vün ket ta lán
még me len ge ti a szent es te han -

gu la ta, még ér zõ dik a ka rá cso nyi fe nyõ il -
la ta, és sok he lyen es tén ként még fény be
öl töz te tik a ka rá csony fá kat. S ta lán so kuk -
nak tet te még meg hit teb bé az ün ne pet
Udvardi Er zsé bet bé lye gé vel ér ke zõ ka rá -
cso nyi jó kí ván ság.

A Ma gyar Pos ta ün ne pi bé lye ge i hez
2002 óta, jó ér zék kel, már nem elõ ször
nye ri meg cél já nak Udvardi Er zsé bet
Kos suth-dí jas fes tõ mû vészt. La punk
2010 de cem ber ha vi szá má ban, a 3-4. ol -
da lon Jász Ani kó Udvardi Er zsé bet fest -
mé nyei bé lye ge ken cí mû írá sá ban rész le -
te sen írt ró la.

Az ok tó ber ben út já ra bo csá tott kol lek ció
– for gal mi bé lyeg, el sõ  na pi bo rí ték (fel sõ
ké pen), kis ív (kö zép sõ ké pen) – ne me sen
egy sze rû. Udvardi Er zsé bet al ko tá sát Haj -
dú Jó zsef fo tó ja se gít sé gé vel Ka ra György
„for dí tot ta” a bé lyeg nyel vé re. A Pénz jegy -
nyom da szak ér tel me és szí ve kel lett ah hoz,
hogy a tör té net ke rek le gyen. A kis íven pe -
dig a ma gyar nyel ven kí vül an go lul és né -
me tül kí ván nak bol dog ka rá cso nyi ün ne pe -
ket a bé lyeg gyûj tõk nek.

An gya los Ma don na. A fest mény. Ró la
ké szült a bé lyeg. Ka rá csony a bé lye gen.
A kép kö ze pén Ma don na a gyer mek Jé -
zus sal. Ke zé ben pi ros al ma. Mo so lyog.
Az al ma is. Mi is. Köz ben el töp reng az
em ber. Mo soly gós pi ros al ma, a haj da ni
til tott tu dás szim bó lu ma an nak ke zé ben,
ki min den tit kok tu dó ja. Ta lán em lé kez -
nek a ka rá cso nyi ének re: „Is ten gyer mek,
kit ir gal mad kö zénk le ho zott, / An gya lok -
nak éne ké vel Né ked ál do zok.” Igen, az
an gya lok. Ti zen két an gyal a ké pen. A Ma -
don na fe je fö lött ket ten ívelt sza la got tar -
ta nak. Raj ta la tin fel irat: Causa nostrae
laetitiae – Örö münk oka. Ör ven dez nek az
an gya lok. Éne kel nek, ze nél nek, fu vo láz -
nak, zeng a hár fa, szól a csel ló. Ör ven dez -
nek, és a ké pet néz ve mi is. Öre gek és fi -
a ta lok. Nézd, anyu, ott egy ci ca – mond ja
a gye rek. S va ló ban. A Ma don na jobb ol -
da lán, gyer tyát tar tó kis an gyal mel lett ott
a ci ca, mint a 2010-es gyõ ri Prohászka
Ot to kár is ko la-ká pol na ol tár ké pén. A ci -
ca, a pi ros al ma – és a Bet le hem itt van a
szo bánk ban, mi köz ben tud juk, hogy Is -
ten gyer mek, min den tit kok tu dó ja már
tud ja azt, amit mi még ak kor nem. Udvar-
di Er zsé bet, kö szön jük.

Keszt hely tõl észak ra a Sümegcsehi fa lu
mel let ti szõ lõ he gyen, a pan non táj ba si mu -
lón áll a Bol dog John Hen ry Newman em -
léktemp lom – mely rõl la punk 2011 má ju si
szá má nak 2. ol da lán Ko vács Zi ta írt rész le -
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te sen. A ki csi temp lo mot (al só ké pen) a hí -
võk és jó te võk ado má nya i ból fr. dr. Barsi
Bal ázs OFM fe ren ces rend fõ nök épí tett fel.
Az Ár pád-ko ri temp lom  vi lá gát idé zõ is -
ten há za li tur gi kus te rét Udvardi Er zsé bet tel
ala kí tot ták ki. 2005-ben szen tel ték fel. A
rend fõ nök ké ré sé re a 2011/12-ben fes tett
An gya los Ma don na a ká pol na jobb ol da li
fa lá ra ke rült. Az an gya los Ma don na-té ma a
fe ren ce sek szá má ra ki emel ten fon tos, hi -
szen az assisi Santa Maria degli Angeli, az
An gya los Bol dog as  szony-temp lom ál tal
kö rül épí tett kis ká pol na, a Capella della
Portiuncula volt a fe ren ce sek el sõ ká pol ná -
ja. Kü lö nö sen szent hely, hisz’ kö ré te le pül -
tek a fe ren ce sek el sõ cel lái. Itt rak ta le a Ki -
sebb Test vé rek Rend jé nek alap ja it, in nét in -
dí tot ta el a klarisszákat és a capella mel let -
ti cel lá ban halt meg Povorello di Dio, az Is -
ten sze gény ké je. A Portincula ol tár ké pen az
An gya li üd vöz let és az Is ten sze gény ké je,
Fe renc test vér éle té nek je le ne tei fö lött az
an gya los Ma don na, a tér dep lõ Fe renc cel és
Klá rá val.

A Fe ren ces Zso lozs más könyv him nu sza
kez dõ dik imí gyen:

„Fe renc a Szent Szûz An gya los
Bol dog as  szony nak ne ve zett
ki csi szen té lyét szív bé li
ima he lyül sze mel te ki...”
Bol dog John Hen ry Newman gon do la ta -

it to vább szõ ve ír ja Barsi Ba lázs: „…az an -
gya lok le s föl jár nak, hoz nak és visz nek.
Ál dást, bé kes sé get, su gal la to kat hoz nak Is -
ten vi lá gá ból az em be rek nek, tõ lünk pe dig
a di csé ret ál do za tát, jó cse le ke de te ink gyü -
möl cse it […] vi szik Is ten szí ne elé…”

Lá tva lát juk mind ezt, mi köz ben Udvardi
Er zsé bet ben sõ sé ges, ka rá cso nyi han gu la -
tot te rem tõ ké pét-bé lye gét né ze get jük.

Mû ter mé ben ha kö rül né zünk, a fa lak ról
az el múlt ko rok nagy szent jei és a leg utób -
bi ak, II. Já nos Pál és Te réz anya te kin te -
nek ránk. Õr zik a mû vészt és su gal maz zák
az el jö ven dõ ké pe ket.

Bá lint At ti la

Régi, nagyra becsült munkatársunk, Jávor Béla lapunk decemberi számában közölt
cikkének egy részletében – feltehetõen vitanyitó szándékkal – kifejtette Kossuth Lajos
történelmi szerepével kapcsolatos elmarasztaló ítéletét. Szerkesztõségünk két tagjának
gyorsan megszületett ellenvéleményét közöljük a továbbiakban.

Szeretnénk, ha olvasóink hozzászólnának a közérdeklõdésre számító kérdéshez, és vár-
juk természetesen a vitát kezdeményezõ szerzõ válaszát is.

Fény- és árny já ték
tör té nel münk ben

Klio, a gö rög mú zsa, a tör té nel met pen -
ná val ír ja, és a toll saj nos kész sé ge sen for -
dul szél irány ba. Ez az oka an nak, hogy po -
li ti kai kur zu sok íz lé se, ked ve zé se vagy
erõ sza kos kész te té se elõny ben ré sze sít
egyes sze mé lye ket, má so kat vi szont mel -
lõz vagy el len szen ve sen áb rá zol. Ti pi kus
kor az 1945-tel kez dõ dõ idõ szak. Kos suth
hi va ta los kul tusz bál vá nya lesz, Szé che -
nyi re vi szont rá bo rul az ár nyék, Gör gey
pe dig az ár mány ko dó had ve zér és a vi lá -
go si nem zet vesz tõ bé lye gét kap ja. A tör té -
nel mi té nyek szenv te len vizs gá la ta azon -
ban meg mu tat ja, hogy az 1830-as kor szak
há rom, egy aránt tisz te let re mél tó gi gá szá -
ról van szó. Mé re tük nem azo nos nagy sá -
gú, de for má tu muk így is mes  sze ki ma gas -
lik új ko ri tör té nel münk pan te on já ból.

Az egy ol da lú be ál lí tás nak ter mé sze tes
vis  sza ha tása, hogy az el nyo más ra ítélt füg -
get len vé le mény cél ba ve szi a hi va ta los
bál vá nyok gyen ge pont ja it. E ter mé sze tes
re ak ció nyo ma ti vé lem fel fe dez ni dr. Já vor
Bé lának a Ba jai Hon pol gár de cem be ri szá -
má ban meg je lent cik ké ben. Cé lom Kos -
suth La jos 1830-1849 kö zöt ti, mél tá nyo -
lás ra ér de mes te vé keny sé gé nek át te kin té -
se. Az em lí tett, jól meg írt, él ve ze tes cikk
szer zõ je ügy véd, te hát hi va tá sá nál fog va
nyil ván va ló an fo gé kony az el len ér vek re
is. Sze ret ném re mél ni, hogy Kos suth ra vo -
nat ko zó som más íté le tét („…töb bet ár tott
a nem zet nek, mint hasz nált.”), va la me -
lyest eny hí te ni fog ják a té nyek.

Kos suth el sõ nagy je len tõ sé gû köz sze -
rep lé se az Or szág gyû lé si Tu dó sí tá sok cí -
mû kéz ira tos tá jé koz ta tó szer kesz té sé nek
meg kez dé se. Az öt let Lónyay Gá bor
Zemp lén me gyei bir to kos tól szár ma zik.
Fel ké ri a Po zsony ban tar tóz ko dó jo gászt,
hogy ma gán le vél ben tá jé koz tas sa a di é tán
el hang zó fon to sabb be szé dek tar tal má ról.
Az már vi szont Kos suth el més öt le te, hogy
a tu dó sí tást sok szo ro sít sa, és el jut tas sa a
re form párt fon tos sze mé lyi sé ge i hez. Tud -
nunk kell: Met ter nich kan cel lár meg til tot -
ta, hogy a nyom ta tott saj tó bárminémû hírt
ad jon az or szág gyû lé sen tör tént ese mé -
nyek rõl. Az eszes her ceg te hát már is me ri

és al kal maz za az agyon hall ga tás ha tá sos
fegy ve rét. Más részt a nyom ta tott be tû út -
ján ter jesz tett hír anya got ele ve meg szûr te
a kö te le zõ cen zú ra.

Az or szág gyû lé si tu dó sí tá sok egyet len
kéz ira tát szor gos má so lók ha da sok szo ro sí -
tot ta. Az ere de ti pél dány szám har minc, és
Kos suth sze rint ez ké sõbb nyolc van ra emel -
ke dik. A sze rény adat ter mé sze te sen nem
tük rö zi az ol va sott ság mér té két. A mo hó ér -
dek lõ dõk a „le ve let” kéz rõl kéz re ad ják, sõt
újabb má so la to kat is ké szí te nek. A for té lyos
öt let tel Kos suth si ker rel meg ke rü li Kharüb-
diszt és Szküllát. Nem üt kö zik a nyom ta tott
saj tó ra vo nat ko zó ti la lom ba, más részt a
gon do la ti tar tal mat nem ve ti alá szûk agyú
ál la mi cen zo rok nye sõ ol ló i nak. A mun ka te -
her meg osz tá sa cél já ból Orosz Jó zsef köz -
írót ma ga mel lé ve szi társ szer kesz tõ ül.

1835-ben Kos suth La jos meg kí sér li,
hogy a má so lás ké zi ro bot mun ká ját mo dern
ta lál mán  nyal vált sa ki. Bécs ben vá sá rol egy
kõ nyo ma tos saj tót, és né hány tu dó sí tást
ezen sok szo ro sít. Ám a rend õr mi nisz ter
ügy nö kei ébe rek, a policia le csap és el ko -
boz za a gé pet. A fur má nyos Met ter nich ek -
kor meg le põ cselt al kal maz. A szer kesz tõ
urak nak ki jár na az ál la mi dádá, hi szen meg -
szeg ték a saj tó ti lal mat. Ehe lyett azon ban
bu sás ös  szeg gel, a tény le ges ér ték sok szo -
ro sá val kár ta la nít ják a tu laj do no so kat.
Bebizonyosul, hogy Portella her ceg nem
rossz cél lö võ. Oroszt meg in gat ja a vesz te -
ge tés, meg ta gad ja szer kesz tõ tár sát, és ál la -
mi pén zen egy el len-tu dó sí tó la pot ala pít. A
po li ti zá ló ma gyar tár sa da lom jó zan íté lõ ké -
pes ség ét és tisz tes sé gét mi nõ sí ti, hogy az
ol va só tá bor nél kü li kon ku rens lap rö vi de -
sen be le ful lad a tel jes ér dek te len ség be. Az
Or szág gyû lé si Tu dó sí tá sok je len tõ sé gé nek
fel mé ré sé hez is mer nünk kell két ada tot.
Négy év alatt há rom száz negy ven hat al ka -
lom mal je le nik meg, összterjedelme há -
rom ezer-öt száz nyom ta tott ol dalt ten ne ki.

Szól nunk kell a mun ka stí lu sá ról, szín vo -
na lá ról. Kos suth rész le te sen és tár gyi la gos
pon tos ság gal fej ti ki a kon zer va tív ve zér -
szó nok ok ér ve lé sét. A ha la dás el len zõi kö -
zött ugyan is van nak kép zett és ma gas in tel -
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lek tu á lis szín vo na lú sze mé lyi sé gek is. A
kor rek tül elem zõ Tu dó sí tá sok ol va sói elõtt
azon ban vi lá gos sá lesz, hogy a re form párt
ja vas la tai és kö ve te lé sei nyit ják meg a nem -
zet fel emel ke dé sé nek út ját. Kos suth nem az
el len fél for má tu má nak csök ken té sé vel, ha -
nem a ha la dás esz mé i nek ma ga sabb ren dû -
sé gé vel hó dít ja meg a köz vé le ményt. A
nyúl el ej té sé nél ér té ke sebb tró fea a tá ma dó
orosz lán le te rí té se. A szer kesz tõ tu laj don -
kép pen meg te rem ti a ma gyar po li ti kai új -
ság írás emb ri o ná lis for má ját.

A di é ta 1836-os be fe je zé se után Kos suth
új vál lal ko zás ba kezd. Az or szá gos ér dek lõ -
dés tõl fel buz dít va a me gye gyû lé sek le fo lyá -
sá ról ké szít tá jé koz ta tást. A Tör vény ha tó sá -
gi Tu dó sí tá sok fel ada ta az len ne, hogy a kb.
hat van he lyen fo lyó re formküz de lem részt -
ve või kö zött kap cso la tot te remt sen. Nem
várt for du lat, hogy a ha ta lom, mely hat éven
át el tûr te a Po zsony ból, a tör vény ke zés köz -
pont já ból in du ló hír ter jesz tést, ez út tal ke mé -
nyen le sújt. Le tar tóz tat ják és hût len sé gi per -
be fog ják. Kos suth ön ér ze te sen vé de ke zik.
Ho gyan le het – ér vel lo gi ku san –, hogy a
me gye gyû lé sen sza ba don el hang zó vi ták le -
ír va a hût len ség jo gi tény ál la dé kát va ló sít ják
meg? Ám a bá rány ment sé gét már Ezó pusz
ide jé ben sem mél tá nyol ta a far kas. A szer -
kesz tõt tar tós vizs gá la ti fog ság után há rom -
évi fog ház bün te tés re íté lik. Ezt a hét sze mé -
lyes táb la jó sá gos atyai szi go ra négy év re
sú lyos bít ja. A hos  sza dal mas pro ce dú rát az
or szág fe szült fi gyel me kí sé ri. A Burg ki -
szol gá ló i nak fi tog ta tott ön ké nye még a kon -
zer va tí vok egy ré szét is fel há bo rít ja. Ezek az
évek avat ják Kos sut hot a gon do lat sza bad -
ság ért ví vott harc el sõ már tír já vá.

A ma gyar ren di el len tá ma dás az 1840-es
or szág gyû lé sen kö vet ke zik be. A köz tisz te -
let De ák Fe ren cet eme li a re formel len zék
ve zé ré vé. A jog hit val ló ként el tö kélt baj no -
ka té te le sen ol vas sa a hely tar tó ta nács fe jé re,
hogy Kos suthék fog ság ra ve té sé vel mi lyen
tör vény te len ség re ve te me dett. Két ség te len,
az eu ró pai po li ti kai fej le mé nyek is szo ron -
gat ják a Habs bur go kat, rá van nak utal va a
di é ta jó in du lat ára. Kos suth és a be bör tön -
zött if jak elõtt ki nyíl nak a bör tön ka puk.

Az 1841-ben in dí tott Pes ti Hír lap – ki fun -
dá ló i nak ere de ti szán dé ka sze rint – ál cá zott
ke lep ce. Landerer pes ti nyom da tu laj do nost
Met ter nich meg bíz za, hogy ala pít son hír la -
pot és szer kesz tõ jé ül kér je fel Kos suth La -
jost. A her ceg ab ban bí zik, hogy le he tõ ség
nyi tá sá val, anya gi ked vez mén  nyel az éles
fo gú ma gyar csi kaszt a Burg ke zes ház õr zõ -
jé vé do mesz ti kál hat ja. Az ár má nyos csel szö -
võ ez út tal ma gá nak ásott ver met. Kos suth
ugyan is a fel pec kelt tõ rö ket tak ti ku san meg -
ke rül ve a hír la pot a ma gyar re form moz ga -

lom har so ná já vá ala kít ja. Meg te rem ti a po li -
ti kai hír lap írás alap ve tõ mû fa ja it: a ve zér cik -
ket, a tár cát, a kom men tárt, a rö vid ér te ke -
zést. Mun ka tár sai a kor je les toll for ga tói:
Csengery An tal, Eöt vös Jó zsef, Iri nyi Jó zsef,
Ke mény Zsig mond, Percel Mór, Pulszky Fe -
renc. A köz ér dek lõ dés fel aj zott sá gát mu tat ja
a lap in du lá sa kor je lent ke zõ ke res let. A friss
saj tó ter mé ket úgy el kap kod ják, hogy az el sõ
ti zen hét szá mot új ra kell nyom tat ni. A csúcs
el éré se kor a pél dány szám öt ezer re nõ, mely
ez idõ ben rend kí vül ma gas ér ték. Jel lem zõ,
hogy ti tok ban já rat ja Gör gey Ar túr fõ had -
nagy is, él vez ve a csá szá ri tiszt szá má ra til -
tott gyü möl csöt.

Kos suth 1844-ig szer kesz ti a Pes ti Hír la -
pot. A négy év alatt ha tá so san nép sze rû sí ti
azo kat az esz mé ket, me lyek re a fe u da liz mus
rend sze ré bõl ki lé põ, pol gá ri tár sa dal mat ala -
poz zák. Mi u tán Met ter nich meg gyõ zõ dik
meg vesz te ge té si kí sér le te tö ké le tes ku dar cá -
ról, uta sí tá sá ra Landerer el bo csát ja a ve sze -
del mes toll fo ga tót. A fel is me rés azon ban
meg ké sett, Kos suth már az egész or szág ban
el hin tet te a re form gon do lat tûzmagvait. A
zsa rát nok fel lob ba ná sá hoz már csak az al -
kal mas idõ pont nak kel lett el ér kez nie.

1847 õszén is mét ös  sze hív ják az or szág -
gyû lést. Az al só ház iz mo so dó ere jû re -
form párt já nak ro ha ma it egy elõ re a fel sõ -
ház el len ál lá sa vis  sza ve ri. A feb ru á ri for ra -
dal mak eu ró pai er je dé se azon ban új hely -
ze tet te remt. A for du ló pon tot Kos suth ha -
tal mas, el söp rõ len dü le tû már ci us 3-i be -
szé de hoz za. A ben ne meg fo gal ma zott kö -
ve te lé sek, va la mint to vább fej lesz té sük je -
le nik meg az ún. áp ri li si tör vé nyek ben. A
ki rály ál tal szen te sí tett al kot má nyos el vek
ál lít ják hely re a há rom száz éve el vesz tett
füg get len ma gyar ál la mi sá got. A III. tör -
vény alap ján hoz zák lét re a füg get len és
fe le lõs ma gyar mi nisz té ri u mo kat. A IV. és
V. tör vény a kép vi se lõ vá lasz tás jo gát a ne -
me se ken túl me nõ en (cen zus sal) ki ter jesz ti
a pol gár ság ra és a job bágy ság ra is. Az
örök vált ság ki mon dá sa pe dig meg szün te ti
a fe u da liz mus gaz da sá gi rend jét.

Két ség kí vül a tör vény ere jû vé szi lár du ló
kö ve te lé sek ele mei már ko ráb ban meg je -
len nek Köl csey, Wes se lé nyi, Eöt vös, De ák
és má sok or szág gyû lé si be szé de i ben. Szé -
che nyi pe dig szin te ko he rens rend szer ré
fog lal ja ös  sze õket. Csak hogy õ a tá vo lab -
bi jö võ be pil lant. Kos suth vi szont – ki vá ló
po li ti kai ér zék kel – meg ra gad ja a kí nál ko -
zó al kal mat a vágy ál mok szfé rá já ban le be -
gõ esz mék föld re kény sze rí té sé re. Más
kér dés, hogy hos  szú tá von a cen ki gróf
elõ re lá tá sa bi zo nyult helyt ál ló nak. Más fél
év múl va a szép rend szer rom ba dõl, és a
sza bad ság vágy vér be ful lad.

Ér de mes azon ban két év ti zed del tá vo labb -
ra pil lan ta ni. A jog kér lel he tet len baj no ka,
De ák, jó részt az áp ri li si tör vé nyek alap ján
hoz za lét re a ki egye zést. Így in dul meg an -
nak a kor szak nak az im po ná ló fej lõ dé se, me -
lyet dr. Já vor Bé la is ki emel ke dõ ér té kû idõ -
szak nak mi nõ sít. A né pi em lé ke zet azon ban
– mint lát juk, nem alap ta la nul – a nagy szó -
nok ne vé hez fû zi a ma gyar sza bad ság esz me
di a da lát. A Kos suth-kul tusz egyéb ként ele -
ven és ha tal mas esz mei vo nu lat már 1945
elõtt is. Az ter mé sze te sen jo gos igény, hogy
a nem ze ti bál vány ref lek tor fény ben úszó
szob ra ne ves sen ár nyé kot má sok ér de mé re.

A szer zõ fog lal ko zik cik ké ben a deb re ce -
ni trón fosz tás kö vet kez mé nye i vel. Idé zem:
„Kos suth 1849 áp ri li sá ban nem gon dol ko -
dott elõ re, mert ha azt te szi, so sem mond ja
ki a trón fosz tást. … 1849. áp ri lis 14-ének
kö vet kez mé nye a cár se re gé nek fel vo nu lá -
sa…” Az ál lí tás ok-oko za ti kap cso lat ba hoz -
za a det ro ni zá ci ót és Paszkievics her ceg csa -
pa ta i nak jú ni us 19-én be kö vet ke zett tá ma -
dá sát. A kér dés szé le sebb kö rû vizs gá la tot
kí ván. Az eu ró pai ha tal mak bé csi kong resz -
 szu sán, 1815-ben meg ala pít ják a „Szent
Szö vet ség”-et. A kez de mé nye zõ I. Sán dor
cár, a po li ti kai szer ve zet meg al ko tó ja Kle-
mens Met ter nich oszt rák kül ügy mi nisz ter. A
szer zõ dõ fe lek kö te le zik ma gu kat, hogy or -
szá guk ban meg gá tol ják min den olyan re -
form meg in dí tá sát, mely a reg ná ló ural ko -
dók bár me lyi ké nek ko ro ná ját ve szé lyez tet -
né. Amen  nyi ben a for ra da lom el foj tá sá hoz
va la me lyik ha ta lom ka to nai ere je elég te len
len ne, se gít sé gé re si et nek szö vet ke zõ tár sai.
A szer ve zet mag vát Auszt ria, Orosz or szág
és Po rosz or szág al kot ta, ké sõbb csat la koz -
tak to vábbi or szá gok is.

Két ség te len, hogy a rend szer au to ma tiz -
mu sa csak sze lek tí ven mû kö dött. 1830. au -
gusz tus 25-én Brüs  szel ben fel ke lés rob ban
ki. Kü lö nös, hogy a hig gad tak nak tar tott né -
met al föl di ek vé rét az Auber-opera mu zsi ká -
já nak tü ze lob bant ja láng ra. A Théátre de la
Monnaié-ben be mu ta tott A portici né ma cí -
mû da rab a ná po lyi for ra dal mat is meg je le ní -
ti. Az ári á kat fe szí tõ sza bad ság vágy ki árad a
pub li kum ra; az if jú ság fel fegy ver ke zik és
nem zet õr sé get ala kít. Meg kez dik a hol land
hely õr sé gek ki szo rí tá sát, és ki ki ált ják a bel ga
ki rály sá got. Amsz ter dam fel há bo ro dot tan til -
ta ko zik, a nagy ha tal mak lon do ni kon fe ren ci -
á ja azon ban el is me ri az önál ló Bel gi u mot.
Ugyan eb ben az év ben, no vem ber 29-én ki -
rob ban a var sói fel ke lés. A len gye lek el ke se -
re dé sét az szít ja fel, hogy I. Mik lós cár még
azt az al kot mányt sem tart ja tisz te let ben, me -
lyet az 1815-ös bé csi kong res  szus ha gyott
jó vá. A tör vé nyes cé lo kért fo lyó sza bad ság -
har cot el nyom ja a musz ka túl erõ.
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El sõ kö ze lí tés ben te hát nyi tott kér dés nek
lát szik, hogy a Szent Szö vet ség a nyu ga ti
vagy ke le ti mo dellt kö ve ti-e majd Ma gyar -
or szág ese té ben. Szé che nyi nap ló já ban
azon ban már 1837-ben ta lál ha tó egy fi gye -
lem re mél tó be jegy zés. Az orosz cár kész -
sé gét fe je zi ki, hogy se gít sé get ad jon a ma -
gyar re form moz ga lom ka to nai erõ vel tör té -
nõ el foj tá sá hoz. Azt, hogy a gróf a bi zal mas
in for má ci ót nem te kin ti üres fe nye ge tés nek,
jel zi az 1841-ben meg je le nõ Ke let Né pé -
ben. Ag go dal mas gond dal óv ja at tól a ma -
gyar sá got, hogy „gyen ge cse rép edény ét”
üt köz tes se a né met és szláv „vas fa ze kak -
kal”. 1848 már ci u sá ban a for ra dal mi ese -
mé nyek ar ról gyõ zik meg a cárt, hogy a be -
avat ko zás órá ja el ér ke zett. Fel kí nál ja had -
ere jét, Bécs azon ban még el há rít ja Szent pé -
ter vár se gít sé gét. Az aján lat el fo ga dá sa nyílt
be val lá sa len ne an nak, hogy Auszt ria, mely
har minc hat éve még meg szer vez te a Na pó -
le ont meg buk ta tó ko a lí ci ót, már ra kon cát -
lan ma gyar alatt va ló i val sem bír el.

A ha di ese mé nyek egy elõ re iga zol ják a
Burg tar tóz ko dá sát. A lá za dók erõt len és
lagy ma tag utó véd harc ok kal vo nul nak visz -
 sza. Windischgrätz al tá bor nagy csa pa tai
1849. ja nu ár 5-én be vo nul nak Pest-Bu dá ra,
és a ma gyar kor mány Deb re cen be me ne kül.
Tél utón, feb ru ár 26-27-én az oszt rák fõ ve -
zér Ká pol ná nál meg üt kö zik az új já szer ve -
zett hon védse reg gel. Bár mind lét szám,
mind tü zér sé gi erõ te kin te té ben fö lény ben
van, csak ke mény tu sa után tud ja vis  sza szo -
rí ta ni a ma gya ro kat. A mi nõ sé gi vál to zás
nem tû nik fel a ta pasz talt had ve zér nek, és

meg kül di a csá szá ri ud var nak in do ko lat la -
nul op ti mis ta ha di je len tés ét: „A lá za dó
csor dá kat Ká pol ná nál iszo nyú men  nyi ség -
ben ta lál tam föl, szét szór tam és a leg na -
gyobb részt meg sem mi sí tet tem, a ma ra dék
a Ti szán ke resz tül me ne kült. Re mé lem,
hogy né hány nap alatt Deb re cen ben le szek,
s a párt ütés fész két ha tal mam ba ke rí tem.” A
té ves hely zet ér té ke lés tõl vé rsze met kap az
ud va ri ka ma ril la, és 1849. már ci us 4-én ki -
ad ja az ún. „Olmützi al kot mányt”. (Ezt a
szá nal mas tá kol mányt egyéb ként már
1851-ben ma ga Fe renc Jó zsef ér vény te le ní -
ti.) Az ok mány új te rü le ti fel osz tás alap ján
négy rész re ta gol ja Ma gyar or szá got. El sza -
kít ják Er délyt, vaj da ság gá ala kít ják Bács kát
és Bá ná tot, to vábbá önál ló sít ják Hor vát or -
szá got. A ko ráb ban szu ve rén or szág gyû lés -
sel bí ró Ma gyar or szá got tar to mány stá tu sá -
ra fo koz zák le.

A pök hen di oszt rák ön kény fel há bo ro -
dást kelt or szág szer te, és pszi cho ló gi a i lag
elõ ké szí ti a vá lasz lé pést, a trón fosz tást. A
kö vet ke zõ há rom hó nap vi szont olyan vál -
to zá so kat hoz, me lyek a po li ti kai dön tés -
me zõt át for mál ják. A szol no ki és hat va ni
üt kö zet már ci us ele jén már jel zi a ha di sze -
ren cse meg for du lá sát. Windischgrätz se re -
ge fo ko za to san Pest fe lé szo rul vis  sza.
Bem er dé lyi és Percel bács kai si ke rei az
ud vart meg gyõ zik ar ról, hogy ka to nai ere -
je elég te len a ma gyar sza bad ság harc el -
nyo má sá ra. Az oszt rák mi nisz ter el nök, Fe -
lix Schwarzenberg her ceg áp ri lis 6-án I.
Mik lós tól har minc ezer fõ nyi se gély ha dat
kér. A cár vi szont csak önál ló, száz ki lenc -

ven négyezer fõt szám lá ló, orosz ve ze tés
alatt ál ló had se reg gel haj lan dó be avat koz -
ni. Te hát az in ter ven ci ót nem a nyolc nap -
pal ké sõbb prok la mált füg get len sé gi nyi -
lat ko zat vált ja ki. In do kol ta még az orosz
ural ko dó se gí tõ kész sé gét, hogy a ma gyar
se reg ben len gyel fõ tisz tek és köz ka to nák
is har col tak. Tar tott at tól, hogy a for ra da -
lom láng ja át csap hat a nem rég pa ci fi kált
var sói nagy her ceg ség re. Kos suth 1849-es
áp ri li si dön té se kor két ség kí vül té ve sen
szá mí tot ta ki az eu ró pai ha tal mak vár ha tó
re ak ci ó ját. Az 1914-ig ter je dõ idõ szak ese -
mé nye it azon ban alig ha le het do mi nó sor
dõ lé sé nek mo dell jé vé egy sze rû sí te ni.

A trón fosz tás a kor tár sak egy ré sze is el -
ha mar ko dott lé pés nek vél te, mely meg hi ú -
sí tot ta a bé kés meg egye zés le he tõ sé gét.
Így vé le ke dett a bé ke párt ve zé re, Ko vács
La jos, va la mint Ka zin czy Gá bor, Ke mény
Zsig mond, Nyáry Pál és Jó kai Mór. A dön -
tés fel há bo rí tot ta Gör gey Ar túrt is. Azok a
for rás ku ta tás ok azon ban, me lye ket a csá -
szári le vél tár meg nyi tá sa le he tõ vé tett, ki -
mu tat ták, hogy 1849-ben a Burg ve ze tõ
kö re i bõl tö ké le te sen hi ány zott a meg egye -
zé si szán dék. A mél tá nyos, a köl csö nös ér -
de ke ket fi gye lem be ve võ ki egye zés he -
lyett kor lát lan ha ta lom ér vé nye sí tés re tö re -
ked tek. Ezért fo lya mod nak ah hoz a meg -
ol dás hoz, amely tõl ele in te fa nya log va for -
dul tak el. Az orosz in ter ven ci ót te hát a bi -
ro dal mi po li ti ka kény sze re és nem Kos -
suth va ló ban vi tat ha tó si et ség gel ho zott
dön té se zú dít ja ha zánk ra.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Védõbeszéd Kossuth mellett
Bár Kos suth ut cá ban nõt tem fel, nem

tar to zom sem az el va kult Kos suth-hí vek,
sem pe dig azok kö zé, akik sze rint tör té nel -
mi ikon ja ink mun kás sá gát ne il let het né
kri ti ka. Kos suth La jos sem volt hi bát lan
jel lem, szá mos dön té se utóbb hi bás nak bi -
zo nyult, és – ön ma ga ál tal is el is mert – hi -
ú sá ga, oly kor fo gya té kos em ber is me re te,
ki sebb-na gyobb el fo gult sá gai idõn ként
rossz irány ba be fo lyá sol ták. A ki vá ló tol lú
ügy véd-író Já vor Bé la azon ban la punk de -
cem be ri szá má ban en nél jó val mes  szebb
megy, ami kor azt ál lít ja, hogy „töb bet ár -
tott a nem zet nek, mint hasz nált.” A szer zõ -
nek ter mé sze te sen még e me rész ki je len té -
sé hez is jo ga van, amen  nyi ben azo kat
meg gyõ zõ ér vek kel ké pes alá tá masz ta ni.
Csak hogy írá sá nak több olyan ál lí tá sa is
van, amely nem, vagy nem tel je sen fe lel
meg az igaz ság nak, más ré szük pe dig pon -

to sí tás ra szo rul. Az aláb bi ak ban elõbb Já -
vor Bé la vi tat ha tó té zi se i re igyek szem for -
rá sok se gít sé gé vel ref lek tál ni, majd pe dig
azt pró bá lom bi zo nyí ta ni, hogy a né hai
kor mány zó hi bá i val együtt is jó val töb bet
hasz nált a nem zet nek, mint amen  nyit árt -
ha tott. Elõ re bo csá tom, nem is ké rem szá -
mon Kos sut hon a „jo gá szi gon dol ko dást”,
mint hogy af fé le böl csész-fi lo ló gus vol nék.

A Habs burg-ház trón fosz tá sá val kap cso -
lat ban az írás azt ál lít ja, hogy „Kos suth
1849 áp ri li sá ban nem gon dol ko dott elõ re,
mert ha azt te szi, so sem mond ja ki trón fosz -
tást. Ez volt az a dön tés, ahol már nem volt,
aki ta ná csot ad jon ne ki. Ak kor már nem
tud ta kö vet ni a kor mány zót sem Bat thyá ny,
sem De ák, mind ket tõ vis  sza vo nult, nem
azért, mert nem sze ret ték nem ze tü ket, ha -
nem mert sze ret ték.” Ez utób bi ál lí tás azt
su gall ja, mint ha Bat thyá ny és De ák szem -

be for dult vol na Kos suth tal, és nem akar tak
vol na a hi bás dön tés hez as  szisz tál ni. Er rõl
azon ban szó sincs! Bat thyá ny ele ve nem te -
het te ezt, hi szen õ ad dig ra ré gen az oszt rá -
kok fog sá gá ban volt. A köz hi e de lem mel el -
len tét ben ugyan is a gróf a mi nisz ter el nök -
ség rõl va ló kény sze rû le mon dá sa után nem
vo nult vis  sza a po li ti kai élet tõl, ha nem 1848
vé gé tõl is mét kép vi se lõ ként te vé keny ke -
dett, sõt az or szág vé del mé ben fegy vert is
fo gott, bár egy lo vas bal eset ben meg sé rült.
Ami kor 1848. de cem ber 31-én az Or szá gos
Hon vé del mi Bi zott mány, majd az or szág -
gyû lés – egyéb ként Kos suth elõ ter jesz té sé -
re –  úgy dön tött, hogy kül dött sé get me -
neszt az oszt rák had erõt ve ze tõ Windisch-
grätz al tá bor nagy hoz, majd pe dig az ural -
ko dó hoz Olmützbe, an nak mind ket ten tag -
jai vol tak. Az egyéb ként si ker te len tár gya lá -
so kat kö ve tõ en Bat thyá nyt ja nu ár 8-án Pes -
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ten le tar tóz tat ták, míg a szin tén Pest re visz -
 sza kí sért De ák nak az oszt rák her ceg csak
az zal a fel té tel lel adott vol na út le ve let Deb -
re cen be, ha be csü let sza vá ra fo gad ja, hogy
rá bír ja Kos sut hot és az or szág gyû lést a fel -
té tel nél kü li meg adás ra. „Volt eszem, hogy
sen kit se be szél jek rá, hogy akasz tas sa fel
ma gát”– ír ta ké sõbb De ák. Eb bõl nagy já ból
lát ha tó, mek ko ra esé lye volt a meg egye zés -
nek Windischgrätzcel, aki több, ná la ön ként
je lent ke zõ egy ko ri csá szá ri tisz tet is bör tön -
be vet te tett, ami ért egy ide ig a ma gyar kor -
mány alatt szol gált.

Bat thyá ny eb bõl a fog sá gá ból már nem
is sza ba dult ki, így nem le he tett ré sze se a
trón fosz tás kö rü li vi ták nak, ál lás pont ját
pe dig nem is mer jük. De ák vi szont a ta va -
szi had já rat si ke rei és az or szág gyû lés
Pest re tör té nõ vis  sza köl tö zé se után még
ter vez te vis  sza té ré sét a po li ti ká ba, bár
gya ko ri de p-res  szi ó ja, be teg sé gei és az
orosz in ter ven ci ó tól va ló fé le lem vé gül
meg aka dá lyoz ták eb ben. Va ló szí nû leg az
sem volt ínyé re, hogy so kan a Kos suth tal
szem ben ál ló tá bor ve zér le tét szán ták vol -
na ne ki az or szág gyû lés ben, ezt vi szont
sem mi képp sem akar ta, és 1849 jú li us
ele jén ha za tért kehidai bir to ká ra. Bár õt
az al kot má nyos mo nar chia hí vei kö zé le -
he tett so rol ni, a trón fosz tás sal kap cso la -
tos (évek kel ké sõbb meg fo gal ma zott) vé -
le mé nyét ér de mes idéz ni: „Saj nos ese -
mény, egy aránt hely te len lé pés po li ti kai
és jo gi te kin tet ben. De egy két ol da lú
szer zõ dést, még ha ke vés bé fon tos is az,
mint a pragmatica sanctió, azon ok ból,
mert a má sik rész meg sér tet te, egyik fél
sincs jo go sít va fel bon tott nak te kin te ni.”
De azt is hoz zá te szi, „hogy ápril 14-két
már ci us 4-ke, oly nap és olyan ok mány
ki bo csá tá sa elõz te meg, amely egy toll vo -
nás sal el tö röl te Ma gyar or szág al kot má -
nyát, önál ló sá gát, tel je sen mel lõz ve a
pragmatica sanctió azon ré szét, amely ez
al kot mányt, ez önál ló sá got biz to sí tot ta.”
Va gyis: mi köz ben a trón fosz tás sal az al -
kot má nyos ság hí ve ként nem ért het egyet,
be lát ja, hogy a már ci us 4-i olmützi okt ro -
jált al kot mány után – amely Ma gyar or -
szág tól nem csak az áp ri li si tör vé nyek ben
Bécs ál tal is ga ran tált jo ga it, ha nem az or -
szág a Pragmatica Sanctióban 1723 óta
elv ben biz to sí tott önál ló sá gát is meg von -
ta – alig ha volt esély olyan bé kés meg ál -
la po dás ra, amely ne érin tet te vol na alap -
ve tõ nek tar tott jo gok fel adá sát. De ezt
nemcsak Kos suth (és De ák) lát ta így, ha -
nem min den ma gyar po li ti kai erõ, hi szen
a do ku men tum még az 1847-es ál la po -
tok hoz ké pest is sú lyos vis  sza lé pést je -
len tett és vá laszt igé nyelt.

Ma már per sze lát szik, hogy a Füg get -
len sé gi Nyi lat ko zat nem volt a leg sze ren -
csé sebb lé pés. Csak hogy Kos suth nak szá -
mos el kép ze lés és nyo más kö zött kel lett
egyen sú lyoz nia, ugyan is – a ta va szi had -
já rat si ke re in fel buz dul va és az olmützi al -
kot mány mi at ti jo gos fel há bo ro dás okán –
erõ sö dött a par la men tet fel osz la tó dik ta tú -
ra és a köz tár sa ság hí ve i nek tá bo ra is, mi -
köz ben az egy ko ri „bé ke párt” lét alap ja
Olmütz után ele nyé szett. Rá adá sul Kos -
suth at tól is tar tott, hogy a ha di si ke rek
foly tán egy re nép sze rûbb fõ tisz ti és tá bor -
no ki kar is az önál ló po li ti kai cse lek vés
út já ra lép het, és át ve he ti a ha tal mat. A nyi -
lat ko zat két cél ját el ér te: vá laszt adott az
olmützi al kot mány ra, és egy idõ re leg -
alább is a bel po li ti kai rend szer kon szo li dá -
ci ó já hoz is hoz zá já rult. Nem tud ta vi szont
el ér ni az or szág szu ve re ni tá sá nak nem zet -
kö zi el is me ré sét, és a had se re get is meg -
osz tot ta. Já vor Bé la azon ál lí tá sa azon ban,
hogy „a ta va szi had já rat foly tán tisz tes sé -
ges bé két le he tett vol na köt ni”, nem áll ja
meg a he lyét, ugyan is Auszt ria több al ka -
lom mal is vi lá gos sá tet te, hogy a „lá za -
dók kal” nem kí ván tár gyal ni, az egyet len
le he tõ ség – amint azt Windischgrätz ja nu -
ár ban ki fej tet te – a fel té tel nél kü li ka pi tu -
lá ció (unbedingte Unterwerfung). Ezen a
ta va szi had já rat si ke rei sem vál toz tat tak
sem mit, már csak azért sem, mert Auszt ria
még je len tõs ka to nai tar ta lé kok kal ren del -
ke zett, és – mi u tán a Bi ro da lom más ré -
sze i ben las san kon szo li dá ló dott a hely zet
–  azok na gyobb ré szét a ma gyar or szá gi
fron ton tud ta be vet ni. En nek egyik bi zo -
nyí té ka az, hogy a sza bad ság harc el le ni
gyõ zel met a Haynau ál tal ve ze tett oszt rák
had erõ har col ta ki, a Paszkievics ve zet te
orosz fõ se reg nek ko moly had mû ve le te ket
nem is kel lett foly tat nia; so ra i ban a ko le -
ra jár vány több ál do za tot sze dett, mint a
har ci cse lek mé nyek.

Té ves az az ál lí tás is, amely az orosz be -
avat ko zást áp ri lis 14. kö vet kez mé nyé nek
te kin ti. A bé csi ud vart ugyan is nem ez, ha -
nem ta va szi vesz te sé gei kész tet ték a se gít -
ség ké rés re, amely rõl az áp ri lis 21-i oszt rák
mi nisz ter ta nács dön tött, ami kor még nem
ér ke zett meg Olmützbe a Füg get len sé gi
Nyi lat ko zat hí re. (Más kér dés, hogy for ma
sze rint Fe renc Jó zsef má jus 1-jén kel te zett
le vél ben for dult I. Mik lós cár hoz.) A csá -
szá ri ud var ban ek kor már gyõ ze del mes ke -
dett Felix von Schwarzenberg mi nisz ter el -
nök gigantomán bi ro dal mi kon cep ci ó ja,
amely cent ra lis ta, ab szo lu tis ta, né met do -
mi nan ci á jú, „pol gá ri alap za tú” jö võ ké pet
vá zolt fel, amely nek vé gén egy a Bal ti-ten -
ger tõl a Föld kö zi-ten ge rig, Orosz or szág tól

Fran cia or szá gig ter je dõ egy sé ges, Bécs-
köz pon tú bi ro da lom jö het ne lét re, amely
dön tõ té nye zõ ként ve het ne részt a né met
egy ség meg te rem té sé ben. Ez a terv az
adott vi lág po li ti kai hely zet ben leg alább
an  nyi ra il lu zó ri kus volt, mint Ma gyar or -
szág füg get len sé gé nek el is me ré se, de ma -
gya ráz za, hogy mi ért nem kí nál tak a ma -
gya rok nak bé ke le he tõ sé get, de még am -
nesz ti át sem. Rá adá sul Orosz or szág ma ga
is ér de kelt volt a be avat ko zás ban, mert
tart ha tott at tól, hogy egy eset le ges ma gyar
si ker ko moly lö kést ad hat a len gyel füg -
get len sé gi moz ga lom nak, ami sa ját ér de -
ke it ve szé lyez tet te vol na.

Va ló ban nem vá lik Kos suth di csõ sé gé re
Görgey Ar túr áru ló vá ki ki ál tá sa, ame lyet
ma ko moly tör té nész nem is kép vi sel. En -
nek el le né re a vád nak, ame lyet Kos suth az
emig rá ci ó ban az ang li ai és fran cia or szá gi
ma gyar kö ve tek hez 1849. szep tem ber 12-
én írt ún. „vidini le ve lé ben” fo gal ma zott
meg elõ ször, volt né mi lo gi ká ja. Amint azt
Hermann Ró bert ki vá ló ta nul má nyá ban
(Rubicon, 2011/9-10. szám) ki fej ti, a csak -
ugyan mél tat lan vád cél ja nem egy sze rû en
az volt, hogy Kos suth át há rít sa a fe le lõs sé -
get Görgeyre, ha nem az is, hogy azt bi zo -
nyít sa a kül föl di köz vé le mény szá má ra,
hogy Ma gyar or szág nem a sa ját gyen ge sé -
ge mi att ve szí tet te el a há bo rút két nagy ha -
ta lom mal szem ben, ha nem ma gyar fõ ve zér
áru lá sa kö vet kez té ben. (Va gyis olyan nem -
zet, amely nek füg get len sé gét ér de mes tá -
mo gat ni.) A vidini le vél rá adá sul rö vi dí tett
vál to zat ban ke rült a nyil vá nos ság elé, és a
ki ha gyá sok több nyi re Kos suth po li ti kai
kon cep ci ó ját érin tet ték, így az áru lá si vád
még na gyobb hang súlyt ka pott. Más részt
Kos suth az emig rá ci ó ban ké sõbb új ból
kor mány zó nak ne vez tet te ma gát, ám er re
csak ak kor le he tett jog alap ja, ha el hi tet te a
köz vé le mén  nyel, hogy le mon dá sa nem ön -
ként tör tént. (Eb ben volt is igaz ság, bár az
áru lá si vá dat per sze nem tá maszt ja alá.)

Te gyük azon ban hoz zá, az áru lás vád ját
nem le het ki zá ró lag Kos suth nya ká ba varr -
ni. So kan vol tak ide ha za is olya nok, akik
úgy hit ték, Görgey ké pes lesz va la mit
meg men te ni a ma gyar ál la mi ság ból, ám a
fel té tel nél kü li fegy ver le té tel, az oro szok
elõtt ka pi tu lá ló ha di fog lyok ki adá sa az
oszt rá kok nak, a ma gyar ál lam in téz mény -
rend sze ré nek tel jes szét zú zá sa eze ket a re -
mé nye ket szer te fosz lat ta, az emi att ér zett
csa ló dás és ke se rû ség pe dig so kak ban ve -
ze tett té ves ér ték íté le tek hez és alap ta lan
vá das ko dá sok hoz. Fõ ként per sze azért,
mert Görgeyt – tiszt tár sa i val el len tét ben –
nem vé gez ték ki, nem zár ták bör tön be,
még csak nem is ál lí tot ták bí ró ság elé. „A
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csel szö vény és áru lás a vég rom lás szé lé re
ve ze ték sze gény ha zán kat” – ír ta pa ran csá -
ban 1849 szep tem be ré ben a Ko má ro mot
ak kor még vé dõ Klap ka György tá bor nok
is. De bi zony még egy „ügy véd-író”, Vö -
rös mar ty Mi hály is ma gá é vá tet te e sú lyos
vá dat, hi szen Átok cí mû ver sé ben a kö vet -
ke zõ ket ír ja: „Görgeinek hí ják a si lány
gaz em bert,/ Ki e ha zát el ad ta cudarúl. /
Ker ges se öt az is ten nek ha rag ja/ A sí ron
in nen és a sí ron túl.” Ez pe dig alig ha le het
a vidini le vél ha tá sa, hi szen an nak el sõ
ma gyar nyel vû ki adá sa csak 1850-ben je -
lent meg, míg Vö rös mar ty ver se 1849. ok -
tó ber 10-én ke let ke zett.

Szin tén ne he zen véd he tõ a cikk azon ál lí -
tá sa, mely sze rint az áp ri lis 14-i dek la rá ci ó -
ból le ve zet he tõ vol na a Bach-kor szak, a ki -
egye zés, a Hár mas Szö vet ség, az el sõ vi lág -
há bo rús ve re ség, majd pe dig Tri a non, ame -
lyért így szin tén Kos suth fe le lõt len sé ge len -
ne okol ha tó. Csak hogy a tör té ne lem ben
nin cse nek en  nyi re egye nes utak; az elõ zõ
szá zad for du lóra ki ala kult szö vet sé gi rend -
sze rek a kor tár sak szá má ra kö zel sem tûn -
tek an  nyi ra sta bil nak, mint ahogy ma – a
vég ered mény is me re té ben – eset leg hisz -
 szük. A ké sõb bi el sõ vi lág há bo rús szö vet sé -
ge sek kö zött is sú lyos el len té tek fe szül tek,
és egy ál ta lán nem az volt az egyet len le het -
sé ges for ga tó könyv, amely vé gül meg va ló -
sult. Ha vi szont még is így len ne, ak kor ép -
pen Kos sut hot iga zol ná, aki egye bek mel -
lett azért uta sí tot ta el a ki egye zést hí res Cas-
sandra-levelében, mert at tól tar tott, hogy
egy oszt rák ér dek bõl ki rob bant há bo rú a
nem ze tet „ve tél ke dõ am bí ci ók cél táb lá já vá
te szi”, ami pusz tu lá sá hoz ve zet. (Egyéb -
ként a ki egye zés meg íté lé sé ben sze rin tem
Kos suth nak va ló ban nem volt iga za.)

És vé gül: va jon ér de mes-e a re form kor
két nagy prog ram al ko tó já nak, Szé che nyi
Ist ván nak és Kos suth nak a tel je sít mé nyét
ös  sze mér ni? Mert az ugyan igaz le het, hogy
az ún. „gya kor la ti te vé keny sé gek ben” Szé -
che nyi ne vé hez több ered mény köt he tõ, az
is igaz vi szont, hogy a gróf óva tos re form -
prog ram ját a kor po li ti kus ge ne rá ci ó ja nem
fo gad ta el, és erõ sen két sé ges, hogy ez a
stra té gia va la ha ered mény re ve ze tett vol na.
Ezt utóbb ma ga Szé che nyi is el is mer te,
ami kor 1848-ban a kö vet ke zõ ket mond ta:
„Az én po li ti kám biz tos volt, … de las sú.
Kos suth egy kár tyá ra tett min dent, és leg -
alább idá ig an  nyit nyert a ha zá nak, mint
amen  nyit az én po li ti kám tán 20 év alatt
sem bír ha tott vol na elõ ál lí ta ni.” És bár Szé -
che nyi né hány hó nap múl va ideg ös  sze om -
lást ka pott a vár ha tó fegy ve res össze csa pás
elõtt, a for ra dal mi ered mé nye ket ö is ma gá -
é nak érez te. Ket te jük vi tá já ban az utó kor

szá má ra egyéb ként sem az a lé nye ges, me -
lyi kük nek volt iga za (egyes kér dé sek ben
egyi kük nek, más ban má si kuk nak), ha nem
az, hogy a po lé mia hoz zá já rult a né ze tek le -
tisz tu lá sá hoz, a köz vé le mény fej lõ dé sé hez,
alap kér dé sek fel is me ré sé hez. Már csak
azért is, mert mind ket te jük cél ja a pol gá ri
nem zet meg te rem té se volt, ha az ah hoz ve -
ze tõ utat igen el té rõ en kép zel ték is el.

De ak kor néz zünk né há nyat Kos suth
múl ha tat lan ér de mei kö zül! Az egyéb ként
Szé che nyit nagy ra tar tó tör té nész, Kosáry
Do mo kos Kos suth élet pá lyá ját ér té ke lõ ta -
nul má nyá ban (His tó ria, 2002/ 9-10. szám)
a po li ti kus több olyan tu laj don sá gát említi,
amelyek ki emel ték õt kor tár sai kö zül. Ilyen
volt a gyors tá jé ko zó dás és ta lá lé kony ság,
amely a leg ne he zebb hely ze tek bõl (bör tön -
bün te té se, a Pes ti Hír lap el vesz té se, a Véd -
egy let ku dar ca stb.) is ki utat je len tett, és
min dig ké pes volt új mû kö dé si te ret mu tat -
ni a szá má ra. Két ség te len eré nye volt az is,
hogy egy-egy fon tos pil la nat ban rend kí vü li
ener gi át tu dott moz gó sí ta ni ön ma gá ban és
kö ve tõ i ben is, és mind ez rend kí vü li szó no -
ki te het ség gel pá ro sult, amely már egész fi -
a tal ko rá ban meg mu tat ko zott. Kéz ira tos
hír lap jai, majd új ság írói te vé keny sé ge hi he -
tet len mun ka bí rás ról is ta nús kod nak.

A Pes ti Hír lap szer kesz tõ je ként õ volt a
ma gyar po li ti kai új ság írás út tö rõ je, a ve -
zér cikk mû fa ját õ ma ga ho no sí tot ta meg
Ma gyar or szá gon. (Az pe dig, hogy alig fél
év alatt az elõ fi ze tõk szá ma 60-ról négy -
ezer re emel ke dett, jel zi, hogy nem is ha -
tás ta la nul.) Stí lu sát per sze le he tett „po pu -
lis tá nak” tar ta ni (lé nye gé ben Szé che nyi is
ez zel vá dol ta), kö vet ke zet len nek alig ha.
Már írá sa i ból egy ko he rens prog ram bon -
ta ko zik ki, amely nek né hány ele me (a kö -
te le zõ örök vált ság, a köz te her vi se lés, a
tör vény elõt ti egyen lõ ség, a nem ze ti ér -
dek egye sí tés) a ma ga ide jé ben for ra dal mi
gon do la tok nak szá mí tot tak. (Szé che nyi a
job bágy kér dés ben még az ön kén tes örök -
vált ság gon do la tát is el uta sí tot ta, an  nyi ra
tar tott a tu laj don vi szony ok meg vál toz ta tá -
sá tól.) Fo lya ma to san ala ku ló prog ram ja
ar ra is al kal mas lett, hogy a re form el len -
zék leg jobb ja it egye sít se, és lé nye gé ben ez
lett az 1847-ben meg ala kult El len zé ki Párt
prog ram ja is, amely nek bir to ká ban Bécs
már nem él he tett a prog res  szív erõk meg -
osz tá sá nak sok szor be vált tak ti ká já val.
Nagy ér de me, hogy a sok te kin tet ben egy -
más tól el té rõ po li ti kai né ze te ket kép vi se lõ
el len zé ki cso por to kat (pl. a cent ra lis tá kat
és a municipalistákat) egy tá bor ba tud ta te -
rel ni, akik a kö zö sen vál lal ha tó prog ram
ér de ké ben fél re tet ték el len té te i ket. És
hogy 1848 már ci us-áp ri li sá nak for ra dal mi

át ala ku lá sá ban mek ko ra volt Kos suth sze -
mé lyes sze re pe, ar ra néz vést ér de mes egy
kor társ, Pulszky Fe renc em lék ira ta it idéz -
ni: „...Bi zony, a Szent ki rá lyi ak,, a Páz-
mándyak, a Lónyayak s a ré gi táb la bí rák
egész tisz tes sé ges se re ge nem bír tak vol na
fel emel ked ni az ese mé nyek ma gasz tos sá -
gá nak szín vo nal ára, még a bé csi for ra da -
lom ból sem me rí tet tek vol na elég bá tor sá -
got a ma gyar al kot mány át vál toz ta tá sá ra, a
fe u da liz mus bi lin cse i nek meg tö ré sé re.”
Már pe dig a fe u dá lis rend szert a ré gi for -
má já ban még a gyõz tes el len for ra da lom
sem tud ta hely re ál lí ta ni.

Ám nem csak a re form el len zé ki po li ti -
kus nak, ha nem a for ra da lom mi nisz te ré -
nek, majd ve zé ré nek is ko moly ér de mei
vol tak, ame lyek rõl kár len ne el fe led kez -
ni. Kos suth sze mé lyes fel lé pé se nél kül a
for ra dal mat ta lán már Jelasics be tö ré se
meg buk tat hat ta vol na. Hogy szep tem ber
vé gén 22-25 ezer fõs nép fel ke lõ se reg állt
a Du na bal part ján, az nagy részt a
toborzóbiztosként helyt ál ló pénz ügy mi -
nisz ter ér de me volt. (Ez a se reg ugyan a
pákozdi csa tá ban nem vett részt, de mu -
tat ta, hogy az Al föld pa raszt sá ga kész
meg vé de ni a for ra da lom vív má nya it.) A
nem ze ti ön vé de lem szer ve zé sé ben Kos -
suth ra az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott -
mány el nö ke ként ugyan csak ki emelt sze -
rep há rult, hi szen az önál ló ma gyar hon -
véd se re get meg kel lett szer vez ni, és lét re
kel lett hoz ni azt a po li ti ka i lag lo já lis tisz -
ti kart, amely a csá szár nak tett es kü jé re hi -
vat koz va tá vo zó fõ tisz te ket pó tol ni tud ja.
Eb ben Kos suth nak rend kí vül ko moly
sze mé lyes sze re pe volt, és vá lasz tá sa i nak
nagy ré sze jó nak bi zo nyult, ho lott 1848
elõtt nem vol tak ka to nai ta pasz ta la tai.
Kos suth elõ ter jesz té sé re lett tá bor nok
pél dá ul Dam ja nich Já nos, Gás pár And rás,
Józef Bem, Czetz Já nos, Répásy Mi hály,
Lenkey Já nos, Klap ka György, Guyon
Ri chárd, de egyéb ként Görgey Ar túr is –
va gyis a sza bad ság harc leg ki vá lóbb pa -
rancs no kai, akik nek a si ke rei nél kül fen -
teb bi po lé mi ánk nak sem mi ér tel me sem
vol na. Per sze nem vi tás, hogy Henryk
Dembiñski több szö ri fõ pa rancs no ki ki ne -
ve zé sé vel Kos suth mel lé fo gott, ám azt az
õ ese té ben sem le he tett el vi tat ni, hogy
kel lõ har ci ta pasz ta lat tal ren del ke zett. Tá -
bor no ka i nak egy ré szé vel Kos suth vi szo -
nya utóbb sú lyo san meg rom lott, de a ta -
va szi had já rat si ke re i nek fé nyé ben ne héz
len ne el vi tat ni, hogy több nyi re jól vá lasz -
tott a le he tõ sé gek kö zül.

S hogy a kor mány zó „az Új vi lág ban
azok vé rén csi nált kar ri ert, aki ket õ vitt a
végzetbe”? A vá lasz tás min den ki elõtt
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nyit va állt; Kos sut hot nem volt kö te le zõ
kö vet ni ka to na ként vagy po li ti kus ként
sem; is me rünk is szá mos pél dát ar ra, hogy
egyes tisz tek 1848 nya rán még a szerb
nép fel ke lõk el len ma gyar ol da lon har col -
tak, majd egy év múl va már Haynau tá bo -
rá ban ta lál juk õket. Más részt a ten ge ren -
tú li el is me rést Kos suth nak sem ad ták in -
gyen (a dé li ál la mok ban nem is volt nagy
si ke re), in kább di csõ ség az, hogy szó nok -
la ta i val a ma gyar vi szo nyok ról mit sem
sej tõ ame ri ka i ak tö me ge it tud ta ma ga mö -
gé ál lí ta ni. „Karrierje” pe dig erõ sen vi -
szony la gos: az Ame ri ká ban ös  sze gyûj tött
pénzt Kos suth va ló ban ha di sze rek vá sár -
lá sá ra, le ve le zés re, fu tá rok utaz ta tá sá ra és
ame ri kás ma gya rok meg se gí té sé re for dí -
tot ta; sze mé lyes va gyo na nem gya ra po -
dott. Oly an  nyi ra nem, hogy „a turini re -
me te” emig rá ci ó já ban idõn ként ko moly
anya gi gon dok kal küz dött. A szám ûze tés
so rán tett erõ fe szí té se i rõl ma már tud juk,
hogy nem hoz ták meg a re mélt si kert, de

az is bi zo nyos, hogy mind vé gig a ma gyar
ügy szol gá la ta mo ti vál ta õket. A sok szor
jog gal kár hoz ta tott Kos suth-kul tusz vi -
szont már az 1850-es évek tõl ki ala kult,
kü lön ben mi ért kel lett vol na még a Kos -
suth-sza káll vi se lé sét is szi go rú an til ta ni,
nem be szél ve ar ról, hogy a du a liz mus ko -
rá ban Kos sut hot több ször or szág gyû lé si
kép vi se lõ vé vá lasz tot ták, öreg éve i ben pe -
dig né pes kül dött sé gek érez ték „ha za fi as
kö te les sé gük nek” a szám ûzött kor mány zó
meg lá to ga tá sát. A Kos suth ál tal egyéb -
ként ha tá ro zot tan el uta sí tott kul tusz ke let -
ke zé sét pe dig ta lán ma gya ráz za ma gá nak
az érin tett nek egy 1846-ból szár ma zó
mon da ta: „Csak az ké pes ha tal ma san hat -
ni, ki sa ját ko rá nak em be re, míg el len ben,
ki ko rát meg elõ zi, csak ha lá la után él, ki
pe dig ko rá tól el ma rad, él ve is ha lott”.

Vé gül egy ap ró meg jegy zés az írás más
ré szé hez: Vö rös mar tyt és Ka to na Jó zse fet
csak nagy jó in du lat tal le het az ügy véd-írók
kö zé so rol ni, ugyan is elõb bi jo gá szi te vé -

keny sé ge lé nye gé ben ki me rül egy évig tar -
tó görbõi jog gya kor la tá ban (1822-23) Tol -
na me gye al is pán ja mel lett; el sõ iro dal mi
si ke re it kö ve tõ en az írás ból pró bált meg él -
ni, s mi u tán 1828-tól ál lást ka pott a Tu do -
má nyos Gyûj te mény nél, a pró ká to ri pá lyá -
ra so ha nem tért vis  sza töb bé. Ka to na
ugyan jo gász volt, ám de ügy véd csak alig:
dip lo má ja meg szer zé se után elõbb Ha lász
Bá lint pes ti iro dá já ban dol go zott, majd (si -
ker te le nül) önál ló sod ni pró bált. 1820-tól
Kecs ke mé ten vi szont már al ügyész ként,
1826-tól ha lá lá ig pe dig a vá ros „per ce gõs
pennájú”  fõ ügyé sze ként te vé keny ke dett
to vább. Eöt vös Kár oly el len ben csak ugyan
el sõ sor ban ügy véd volt (nem is akár mi -
lyen) – vi szont Kos suth ren dü let len hí ve,
or szág gyû lé si kép vi se lõ ként leg hí re sebb
be szé de it ép pen a kor mány zó ál tal szor gal -
ma zott önál ló ma gyar had se reg fel ál lí tá sa
mel lett és Kos suth ál lam pol gár sá gá nak
meg vo ná sa el le né ben mond ta el.

Dr. Mayer Já nos

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

100 éve ad ták át a Gyer mek kór há zat
Ma gyar or szá gon az ipa ri for ra da lom gaz -

da sá got és tár sa dal mat át ala kí tó ha tá sai a
ki egye zés után je lent kez tek. Az or szág né -
pes sé ge ug rás sze rû en gya ra po dott, a gyer -
mek ha lan dó ság csök kent, az or szág élel mi -
szer el lá tott sá ga ja vult, az or vos tu do mány
las san le gyõz te a nép be teg sé ge ket. A du a -
liz mus alatt a köz egész ség ügy lát vá nyo san
fej lõ dött, meg je len tek a köz kór há zak és
egyéb ál la mi fenn tar tá sú gyógyintézmé-
nyek. Az 1876. évi XIV. tör vény cikk volt
Ma gyar or szág el sõ köz egész ség ügyi tör vé -
nye, amely eu ró pai mér cé vel mér ve is több
egye dül ál ló ren del ke zést tar tal ma zott a be -
te gek el lá tá sá val kap cso lat ban. Az egész -
ség ügy köz pon ti irá nyí tá sát a tör vény a bel -
ügy mi nisz ter alá ren del te. A tör vény IX. fe -
je ze te tért ki a kór há zak ala pí tá sá val és
fenn tar tá sá val kap cso la tos te en dõk re. A vá -
ro si lét, a vá ro si élet egyik fon tos in téz mé -
nye lett a kór ház, az or vo sok a vá ro si tár sa -
da lom el sõ ran gú sze rep lõ i vé lép tek elõ.

Ba ján kór ház már a 18. szá zad vé gé tõl
mû kö dött (Rapcsányi Ja kab ada tai sze rint
1797 az ala pí tás éve, dr. Cseh Im re ada tai
sze rint 1793-95), me lyet az 1840-es tûz vész
után új já é pí tet tek. Az 1876-os tör vény szel -
le mé ben 1879-ben ala kí tot ták és szer vez ték

át a ba jai kór há zat, le vá lasz tot ták ró la a sze -
gény há zat. Dr. La dá nyi (Lõwy) Mór kór -
ház igaz ga tó ide jé ben, a 20. szá zad el sõ év -
ti zed ében az ak kor már el avult nak szá mí tó,
a ko ra be li be teg el lá tás igé nye i nek nem
meg fe le lõ épü let he lyett a mai te rü le ten új
kór há zat épí tet tek. 1907-ben La dá nyi visz -
 sza vo nu lá sá val a kór ház igaz ga tói szék be és
a bel gyó gyá sza ti osz tály élé re új fõ or vos ér -
ke zett dr. Ró na De zsõ sze mé lyé ben (1909-
ben dr. Raisz Sán dor és Ró na el cse rél ték a
bel gyó gyá sza ti és a se bé sze ti osz tály ve ze -
té sét). Ró na amel lett, hogy el sõ ran gú se -
bész volt, ki tû nõ szer ve zõ nek is bi zo nyult,
és e ké pes sé gét a kór ház ve ze té sé ben ka ma -
toz tat ta, az in téz mény fej lesz té sé re min den
le he tõ sé get meg ra ga dott.

A 19. szá zad vé gén, a 20. szá zad ele jén a
ma gyar tár sa da lom ki vált sá gos fel sõ ré te ge
meg en ged het te ma gá nak a ma gán gyógy ke -
ze lést is. A gaz da go dó ba jai vá ro si pol gár ság
ki vé te les gaz da sá gi le he tõ sé get adott dr. Ró -
na De zsõ szá má ra, aki ter mé sze te sen ki hasz -
nál ta a kí nál ko zó al kal mat, 1910. au gusz tus
8-án tar tott rend kí vü li tör vény ha tó sá gi bi -
zott sá gi ülé sen ter jesz tet te a vá ros ve ze té se
elé a Ró na Sza na tó ri um ala pí tá si ter vét. A
vá ros ve ze té se be le egye zé sét ad ta a ter ve zet -

hez, a bel ügy mi nisz té ri um szep tem ber 30-án
jó vá hagy ta a ter ve ze tet (117860/VII-b. 1910.
évi bel ügy mi nisz te ri ren de let). A leg fel sõbb
ha tó ság el vi be le egye zé se után kez dõd he tett
meg a tény le ges ter ve zés és az épít ke zés. A
ter vek 1911 el sõ fe lé ben el ké szül tek, Ró na
jú li us 12-én kér te meg Ba ja Vá ros Rend õr -
ka pi tá nyi Hi va ta lá tól az épí té si en ge délyt. A
vá ro si épí té sze ti és szé pé sze ti bi zott ság ok tó -
ber 9-én fo gad ta el a ter ve ket és fel ter jesz tet -
te a mi nisz té ri um nak jó vá ha gyás ra. A mó do -
sí tá si ja vas la tok fi gye lem be vé te lé vel 1912
el sõ fe lé ben ké szült el a sza na tó ri um épü le te.
A mû sza ki át adás ról nincs pon tos jegy zõ -
könyv, de azt tud juk, hogy jú li us 31-én dr.
Ró na De zsõ be köl tö zé si en ge délyt kért a
szak ma i lag és mû sza ki lag min den el len õr zé -
sen el fo ga dott új épü let be. Jú li us 10-én el ké -
szül tek a sza na tó ri um mû kö dé sé hez szük sé -
ges do ku men tu mok, mint az alap sza bály és a
há zi rend is. A vá ro si ta nács jú li us 17-én
küld te meg a mi nisz té ri um nak a vég sõ jó vá -
ha gyás ra a szük sé ges ira to kat, a hi va ta li ügy -
in té zés las sú sá ga mi att csak 1913 ja nu ár já -
ban kap ta meg a Ró na Sza na tó ri um a mû kö -
dé si en ge dé lyét, mely Ba já ra 1913. ja nu ár
18-án ér ke zett meg és 1480/1913-as szám
alatt ik tat ták be a köz igaz ga tá si ira tok kö zé.
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A mi nisz té ri u mi jó vá ha gyás:

„Múlt évi 16697 szá mú fel ter jesz té sé re
ér te sí tem pol gár mes ter urat, hogy a vá ro -
sukban Dr. Ró na De zsõ kór ház igaz ga tó ál -
tal lé te sí tett ma gán gyógy in té zet meg nyi tá -
sá ra il let ve hasz ná lat ba vé te lé re az en ge -
délyt ezen nel meg adom, – mi u tán a hely -
szí nen e cél ból vizs gá la tot tar tott szak kö -
ze gem je len té sé bõl ar ról sze rez tem tu do -
mást, hogy a szó ban le võ gyógy in té zet, az
itt be mu ta tott és jó vá ha gyott ter vek sze rint
fel épít ve, megfelelõleg fel sze rel ve és be -
ren dez ve, bír mind azon kel lé kek kel, ame -
lyek az ilyen in té ze tek köz hasz nú mû kö dé -
sé re szük sé ge sek.

Egy ben meg kül döm pol gár mes ter úr nak
az em lí tett gyógy in té zet alap sza bá lya it a
jó vá ha gyá si, a há zi ren det pe dig a lát ta -
mo zá si zá ra dék kal el lá tot tan, meg je gyez -
ve, hogy az in té zet fe lett a köz vet len fel -
ügye le tet a köz igaz ga tá si bi zott ság van hi -
vat va a fenn ál ló tör vény ér tel mé ben gya -
ko rol ni és hogy az in té zet igaz ga tó sá ga kö -
te les az ál ta la meg sza bott, vagy meg vál -
toz ta tott ápo lá si dí jak nagy sá gát ugyan -
csak a fenn ál ló tör vény ér tel mé ben a tör -
vény ha tó ság nak be je len te ni.

Bu da pest, 1913. ja nu ár hó 17-én.

Tu do má sul vé tet vén hi va ta los má so lat -
ban dr. Ró na De zsõ ma gán gyógy in té zet tu -
laj do nos nak és dr. Bernhart Já nos tisz ti fõ -
or vos úr nak ki adom, egy ben a jó vá ha gyott
alap sza bály és lát ta mo zott há zi rend 1-1
pél dá nyát dr. Ró na De zsõ úr nak kéz be sí te -
ni ren de lem.

Ba ja, 1913. jan. 19.
ME NESZT VE: 1913. jan. 23.”

A bel ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott in -
té ze ti alap sza bály:

„ALAP SZA BÁLY.
1. Az in téz mény ne ve „Ró na” Sanatori-

um, ös  sze sen tíz ágy ra ren dez te tik be és ki -
zá ró lag bel gyó gyá sza ti, se bé sze ti és nõ -
gyógy ásza ti be te gek be fo ga dá sá ra szol gál.
He veny fer tõ zõ és el me be te gek az in té zet -
ben nem nyer nek fel vé telt.

2. A gyógy in té zet élén a tu laj do nos igaz -
ga tó áll, aki azt a ha tó sá gok kal és ma gá -
no sok kal szem ben kép vi se li.

3. Be teg az in té zet be fel vé telt csak is az
igaz ga tó en ge dé lyé vel nyer het, aki a mû té -
te ket és be teg ke ze lést vég zi. Aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén õt az in té zet benn la kó há zi or -
vo sa he lyet te sí ti.

4. Az igaz ga tó en ge dé lyé vel az in té zet be
fel vett be teg más hely be li, vagy ide gen or -
vos el sõ lá to ga tá sa al kal má val azon ban
kö te les a be teg kór ál la po ta fe lett az in té ze -
ti igaz ga tó val ta nács ko zást tar ta ni amely
sza bály sze rû en dí ja zan dó.

5. Az in té ze ti be te gek ápo lá sát szük ség
sze rint al kal ma zott, kel lõ szá mú nõ ápo ló
sze mély zet vég zi akik nek élén a mû tõ fõ -
ápo ló nõ áll.

6. Az ápo ló sze mély zet fel vált va éj je li
szol gá la tot tart. Tény ke dé sük ben az igaz -
ga tó köz vet len el len õr zé se alatt ál la nak.

7. A be te gek el he lye zé se két osz tály -
ban tör té nik: el sõ és má sod osz tály ban.
Az el sõ osz tá lyon a na pi ápo lá si díj 12
/ti zen ket tõ/ ko ro na, a má so di kon 6 /hat/
ko ro na.

8. Az el sõ osz tá lyú be teg egye dül vagy
má sod ma gá val fog lal el egy szo bát I. osz tá -
lyú élel me zés ben ré sze sül. A má sod osz tá -

lyú be teg har mad ma gá val tar tóz ko dik egy
szo bá ban élel me zé sük II. osz tá lyú. Ezen kí -
vül kí vánt élel mi v. él ve ze ti czikkek kü lön
fel szá mít tat nak.

9. A na pi ápo lá si díj ban nem fog lal ta tik
a mû té tek és or vo si ke ze lé sek, köt sze rek,
gyógy sze rek, Rönt gen és la bo ra tó ri u mi
vizs gá la tok /vi ze le ti, vér, kór szö vet ta ni,
bacterológiai st./ dí ja.

10. Ha a be teg ál lan dó kü lön ápo ló nõt
kí ván ez kü lön dí ja zan dó.

11. A be te gek fel vé tel ük al kal má val ápo -
lá si dí ja i kat tíz nap ra elõ re kö te le sek le fi -
zet ni. Korábi tá vo zá suk al kal má val a fe -
les leg vis  sza té rít te tik.

12 Be te gek el ha lá lo zá sa ese tén a ha lott -
ké mi te en dõ ket a vá ro si ha lott kém vég zi.
Te me tés rõl min den kor a hoz zá tar to zók
gon dos kod nak.

13. Az in té zet bõl va ló tá vo zá si szán dék
min den kor két nap pal elõbb az igaz ga tó -
nak be je len ten dõ. Fel vé tel és tá vo zás nap -
ja egész na pot szá mít.

14. Ér ték tár gyak az in té zet igaz ga tó sá gi
iro dá já ban he lye zen dõk el, amely rõl a be -
teg sza bály sze rû en elis mer vényt nyer.

Ba ja, 1912. jú li us hó 10.
Szám: 115952/1912
M. kir. bel ügy mi nisz ter
VII-b.
Jó vá ha gyom.
Bu da pest, 1913. ja nu ár hó 17-én”

Az in téz mény há zi rend jét nem a mi nisz -
té ri um ha tá roz ta meg, de az el sõt lát ta moz -
nia kel lett. A foly ta tás ban az ápo lá si dí jak
meg ha tá ro zá sá ról csak a vá ro si ta ná csot
kel lett ér te sí te ni.

„HÁ ZI REND
1. Az in té zet be fel vett be te gek kö te le sek

az in té zet be va ló be lé pés ide jé tõl kezd ve az
igaz ga tó vagy an nak he lyet te se ál tal adott
uta sí tá sok hoz hí ven ra gasz kod ni, az in té -
ze ten be lül csend ben és il le del me sen vi sel -
ked ni.

2. Az in té ze ti be te gek hoz zá tar to zó ik ál -
tal na pon ta dél elõtt 10-12 és dél után 2-5
órák kö zött lá to gat ha tók. Más idõ ben be -
teg lá to ga tás csak in té ze ti or vo si en ge dély
alap ján tör tén he tik.

3. A be te gek a reg ge li ½8-kor és dél utá -
ni 5-kor tar tan dó or vo si lá to ga tá sok al kal -
má val szo bá ik ban tar tóz kod ni kö te le sek.
Or vo si en ge dél  lyel ezen idõn kí vül az in té -
zet más ré szé ben vagy park já ban tar tóz -
kod hat nak.

4. A be te gek igaz ga tói en ge dél  lyel sa ját
ágy ne mû jü ket hasz nál hat ják. Kí ván sá guk -
ra az in té zet fe hér ne mût is bo csát ren del -
ke zé se ik re.

A szanatórium elhelyezésének tervrajza
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5. Az in té ze ti be te gek élel me zé se az in té zet
kony há já ról tör té nik és az el sõ osz tá lyú be te -
gek nél na pi 4-szer, a má sod osz tá lyú be te gek -
nél na pi 3-szo ri ét ke zés bõl áll. Reg ge li 7,
ebéd ½1, va cso ra 7 óra kor szol gál ta tik ki,
min den kor a be teg kór ál la po tá hoz mér ten.

6. A be te gek kö te le sek az in té zet tu laj do ná -
ra vi gyáz ni, oko zott károk meg té rít tet nek.

7. Az in té ze ti há zi rend el len vé tõk és za -
vart oko zók az in té zet bõl el tá vo lít ha tók.

Ba ja, 1912. jú li us hó 10-én.
Szám: 115952/1912 Mkir. bel ügy mi nisz -

ter.
VII-b.
Lát ta a m. kir. bel ügy mi nisz ter.
Bu da pest, 1913. ja nu ár hó 17-én.”

Dr. Ró na De zsõ 1940-ig töl töt te be a
kór ház igaz ga tói tisz tet, a ma gán sza na tó ri -
u mot 1942-ben ado má nyoz ta Ba ja vá ros -
nak. Az épü let ez után hos  szú ide ig gyer -
mek kór ház ként mû kö dött to vább.

Sar lós Ist ván

Ba ja, ahogy mi lát juk
Ad vent har ma dik he té ben, 2012. de cem -

ber 14-én nyílt meg a Bács kai Kul túr pa lo -
tá ban a ba jai Du na Fo tó klub két tag já nak,
dr. Cseh Lász ló nak és Li ge ti Lász ló nak
fen ti cí mû kö zös ki ál lí tá sa. A tár lat ké pei
kö zött sé tál va az ad ven ti idõ szak vá ra ko -
zás sal te li nyu gal ma, kü lön le ges sé ge lett
úr rá a be té ve dõ lá to ga tón. A Ba ja vá rost
meg örö kí tõ fény ké pek rõl su gár zó óvó sze -
re tet és ben sõ sé ges ség cso dá la tos egyen -
súly ban tart ja azt a ha tal mas fe szült sé get,
mely sor sunk és kul tu rá lis örök sé günk dra -
ma tur gi á ját ala kít ja. 

A 2013. ja nu ár 8-ig meg te kint he tõ tár la -
ton két fény kép író mu tat ja meg sze mé lyes
vé le mé nyét, ér zé se it, gon do la ta it Ba já ról,
sze re tett vá ro sá ról. A fény se gít sé gé vel la -
poz hat juk át kép ze let be li fo tó al bu muk egy
fe je ze tét. A fény se gít sé gé vel, mely egy és
ugyan azon va ló ság ból, ugyan ab ból a vá -
ros ból, ugyan ab ból az ut cá ból, ugyan ar ról
a fo lyó ról vagy épü let rõl min dig kü lön bö -
zõ ké pe ket va rá zsol. A fény se gít sé gé vel,
mely a fo tó zás leg fon to sabb épí tõeleme.
Olyan ti tok, mely nek für ké szé sét so sem ér -
de mes ab ba hagy ni. 

A fo tó zás, a ter mé szet vagy vá ros fo tó zás
a leg több „ama tõr fény ké pe zõ” szá má ra
pusz tán hob bi. Ha azon ban va la ki olyan
ko mo lyan mû ve li ezt, mint Cseh Lász ló és
Li ge ti Lász ló, ak kor sok kal in kább élet for -
má nak te kint het jük. Aho gyan õk is vall -
ják: rész ben ma gá nyos élet for ma, vál lu -
kon fény ké pe zõ gép pel, ke zük ben a gyak -
ran elég ne héz fel sze re lés sel: ob jek tí vek -
kel, áll ván  nyal – na és per sze a fe jük ben
lé võ tu dás sal és ta pasz ta lat tal, ami nélkül
nincs fotómûvészet.

A Bács kai Kul túr pa lo ta épü le té ben áll -
va, a Ba já ról ké szült fény kép fel vé te le ket
néz ve el mond hat juk: Ba jai ké pek szól nak
ba ja i ak nak (is). Va ló sze rû en, még is va ló -
sze rût le nül urbanikus táj ké pek „deszuve-
renizálva”. 

Azt gon do lom, nem va gyok egye dül az -
zal az ál lí tás sal, hogy itt hon lé vén a vá rost,
amely ben élünk, amely ben já runk-ke lünk,
nem fi gyel jük meg min den szeg le té ben,

nem fi gyel jük meg min dig, min den pil la -
na tá ban. El sza la dunk, el ro ha nunk mel let -
te, nem lát juk, nem ves  szük ész re min den
hét köz na pi és ün ne pi ar cát, szem ma gas sá -
gunk nál lej jebb vagy fel jebb nem sok szor
ve tünk rá pil lan tást, ut cá in, te re in, fo lyó -
part ján, ka pu al ja i ban, ár kád jai alatt, em -
lék mû vei mel lett csak köz le ke dünk – nem
ácsor gunk, nem né ze lõ dünk, nem fi gye -
lünk. Hasz nál juk, de nem ve le élünk, csak
ben ne. S ha még is, job bá ra csak fej ben je -
gyez zük le egy-egy meg õr zés re ér de mes
pil la na tát – fény ké pe zõ gé pün ket in kább
csak ide gen ben ves  szük elõ.

Még is Ba já ról bi zo nyo san mind nyá jan
te lis-te le va gyunk meg kom po ná lat lan, ki -
vá gat lan, elõ hí vat lan bel sõ fény ké pek kel,
me lyek bõl so ha sem ké szül nek pa pír ra le -
nyo ma tok. Jó eset ben azon ban (aho gyan
ez al ka lom mal is), szem be sü lünk ve le,
hogy né hány má sik szem pár is ész re ve szi,
ha za vi szi és pa pír ra ve ti em lék ké pe it. És
egy szer csak vi szont lát juk õket – ta lán sa -
ját ja in kat is. Ezért is ne héz el dön te ni (én
ma gam leg alább is így va gyok ve le), hogy
a ki ál lí tás al ko tá sa it vé gig néz ve mind nyá -
junk egye di, sa já tos fény já té ka it ve tít jük-e
rá Cseh Lász ló és Li ge ti Lász ló fény ké pe -
i re, vagy ne tán a fo tók hív nak elõ ben nünk
el hal vá nyult, jel te le nül el sül  lyedt pár hu za -
mos em lék ké pe ket. Ne héz el dön te ni, de
ta lán nem is szük sé ges. 

Hi szen an  nyi Ba ja van, ahány em ber,
ahány szem pár, ahány szem szög. An  nyi
Ba ja van, ahány csil lag, ahány új ság, té li
es te. Egyet len ki ál lí tás ban, könyv ben,
fény kép al bum ban tör té nõ meg örö kí té sé -
rõl, ös  sze fog la lá sá ról, be mu ta tá sá ról te hát
szó sem es het – le he tet len. Me sél ni ró la,
kö rül ír ni – ta lán ez a leg több, ami meg te -
he tõ. Néz ni a fény ké pe ket, gon dol kod ni
ró luk, ki emel ni, kö rül jár ni, be szél get ni,
ha za vin ni. Ész re ven ni, fény ké pez ni, kö zös
kinc  csé ten ni a „mi Ba ján kat”. Ami a bir -
to kos sze mély rag el le né re sem a bir to kunk
ter mé sze te sen. Hi szen egy vá rost ép pen
úgy nem le het bir to kol ni, aho gyan egy fo -
lyót vagy egy szi ge tet sem. A Du na, a Su-

govica sem tu laj do na Ba ja vá ros nak, csak
el fo lyik mel let te, csak át fo lyik raj ta: épí ti
és rom bol ja, fé le lem mel vagy szép ség gel
töl ti meg – de nem a tu laj do na. A vá ros ba -
rokk, neoreneszánsz vagy ép pen histori-
záló épü let tö me gei, a 20. szá zad el sõ fe lé -
nek kor sza kos, vá ros for má ló fõ épí té sze,
Nagy And rás ke zé nek örök sé gét hor do zó
bel vá ro si ut cák és épü le tek, a vá rost kö rül -
öle lõ ter mé sze ti kör nye zet kü lön le ges sé ge
a fény ké pek em lé ke ze té ben, a fo tog rá fu -
sok ál má ban hagyományozódnak to vább. 

Ezek a fo tog rá fi á ba fa gyasz tott ba jai pil -
la na tok olyan anak ro nisz ti ku sak és me se -
sze rû ek, olyan va ló sze rût le nül szé pek és
át szel le mül tek, hogy nem le het õket nem
sze ret ni. Az zal együtt, hogy szá munk ra,
ba jai hon pol gár ok szá má ra ne héz is len ne
nem sze ret ni õket, hi szen lát vá nyu kat
meg szok tuk, hoz zánk tar toz nak, mint a vá -
ros tör té nel mé nek meg an  nyi ér de kes tör té -
ne te, le gen dá ja.

Cseh Lász ló és Li ge ti Lász ló leg szebb,
leg ma ra dan dóbb fény ké pei az észak-bács -
kai táj, a du nai, ka ma rás-du nai víz part és
Ba ja vá ros szép sé gét, kü lön le ges sé gét,
egye di sé gét, a te rek vég te len vál to zé kony -
sá gát, le nyû gö zõ, ti tok za tos han gu la tát ér -
zé kel te tik. Tech ni ká juk ban, kép szer kesz té -
sük ben a leg kor sze rûbb meg ol dá so kat al -
kal mazzák, bra vú ro san bán nak a fo tó leg -
fon to sabb kép ala kí tó esz kö zé vel, a fénnyel,
ma gas tech ni kai tu dá su kat még sem
használják ön cé lú for ma já té kok ra. Ké pe -
ik nek leg fõbb eré nye a har mó nia. Mér ték -
tar tó egyé ni sé gük nagy biz ton ság gal ön ti
for má ba vál to za tos ké pe i ket a vá ros ról.
Mes te ri en egyen sú lyoz nak ki fe szü lõ el -
len té te ket, más kor egy-egy kép alap hang ja
a csen des szem lé lõ dés vagy a de rûs élet -
öröm. Moz gás és nyu ga lom klas  szi kus
egyen sú lya, jó íz lé sû meg fon tolt ság és
bölcs mér ték le tes ség va ló sult meg kom po -
zí ci ó ik ban. Frap páns, egye di meg lá tá sok -
kal, lí rá val, jó hu mor ér zék kel fû sze re zett
mun ká ik a vá ros fény ké pe zé sé nek ma ra -
dan dó ér té kei kö zé tar toz nak.

Kovács Zita
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Igaz történetek egy tanyai iskola életébõl
Há rom tör té net

Tra gé dia
A ta nya vi lág ban az 1950-es évek kö ze -

pén sok csa lád ban 3-6 gyer me ket ne vel tek
a szü lõk. Egy csa lád ról tu dok, ahol 12
gyer mek lát ta meg a nap vi lá got. A leg ki -
seb bek ik rek vol tak. Min den gyer mek
öröm és gond egy szer re. Hi á ba vol tak
edzet tek a szü lõk és gyer me ke ik, a baj és a
ki sebb-na gyobb be teg sé gek nem ke rül ték
el õket sem. A ta nyák mes  sze épül tek a te -
le pü lé sek tõl, így baj ese tén a se gít ség ké -
sõbb és las sab ban ju tott el hoz zá juk.

A la ká sunk hoz – mely egy be épült az is -
ko lá val – tá gas ve ran da is tar to zott. Volt
ben ne asz tal, négy szék. Ott szok tunk ol -
vas ni, be szél get ni, váz la to kat ír ni. A fé lig
nyi tott nyu ga ti ol da lán sóskaborbolyát fut -
tat tunk fel, hogy vé del met nyújt son a tû zõ
nap su ga rak el len.

Nyár volt, már a va ká ció örö met él vez ték
a gye re kek. Egy va sár nap dél elõtt jén el -
men tünk meg lá to gat ni a fi a in kat, akik a kö -
ze li fa lu ban la kó nagy szü lõk nél nya ral tak.
Ko ra dél után ér kez tünk vis  sza, s lát tuk,
hogy egy bá na tos anyu ka ül a ve ran dán, az
asz ta lon egy be bu gyo lált gyer mek fek szik.
Az iker pár egyi ke volt. Az anyu ka kért ben -
nün ket, hogy se gít sünk ne ki, mert na gyon
be teg a gyer me ke. El sõ rá te kin tés re is lát -
szott, hogy va ló ban sú lyos a pi ci ál la po ta:
alig lé leg zett, ma gas volt a lá za.

Ro han tam a gaz da ság te le fon köz pont já -
ba, s fel hív tam a leg kö ze leb bi men tõ ál lo -
mást. Be mu tat koz tam, be mond tam sze mé -
lyi ada ta im, kö zöl tem hí vá som okát is. Az
ügye le tes tü rel me sen meg hall ga tott, azu -
tán õ kér de zett:

– Lát ta or vos a gye re ket?
– Nem – vá la szol tam.
– Ak kor nem me he tünk oda, mert or vo -

si be uta lás nél kül nem me he tünk.
Pró bál tam meg gyõz ni: a gye rek na gyon

be teg, ta nyán va gyunk, mes  sze min den la -
kott te le pü lés tõl és or vos tól. Va sár nap van,
nem tud juk, hogy ki az ügye le tes or vos és
hol ta lál ha tó. Nem si ke rült egyez ség re jut -
nunk. Hi á ba: a ren de let az ren de let. Meg -
szeg ni nem le het.

Si ke rült fo ga tot sze rez ni a gaz da ság tól.
El is vit te az anyát és gyer me két a má so dik
fa lu ban la kó or vos hoz. Meg néz te, men tõt
hí vott, de se gí te ni már nem tud tak raj ta.
Meg halt.

Ké sõbb hal lot tuk, hogy ak kor sem si ke -
rült vol na meg men te ni, ha azon nal kór ház -
ba ke rül, mert olyan sú lyos és gyor san ki -

bon ta ko zó fer tõ zést ka pott. Szá munk ra
örök ké fáj dal mas em lék ként ma radt meg
ez a tra gé dia.

Ál do zat vál la ló hi va tás tu dat
A má so dik tör té net jó val ké sõbb tör tént,

em lé ke ze tem sze rint de cem ber de re kán.
Egyik gyer me künk es té re be lá za so dott.
Le fek tet tük, ka pott láz csil la pí tót, de ál la -
po ta nem ja vult, in kább ros  szabb lett. Vol -
tak gyógy sze re ink, de bá tor sá gunk nem
volt hoz zá, hogy be is ad juk. Az ag gó dás,
a fé le lem bénítólag ha tott ránk. A te he tet -
len ség ér zé se vett raj tunk erõt. Csend volt,
nem moz dult sem mi, csak a hold vi lá gí -
tott, zord arc cal né zett a fa gyos táj ra.

Mit te gyek? Ho va vi gyem ilyen fa gyos
idõ ben a gye re ket? Ak kor ju tott eszem be,
hogy ta ná csot kel le ne kér ni egy or vos tól.
Meg is tet tem. Fel hív tam egy is me rõs dok -
tort, aki tõ lünk kb. 14 km-re la kott. Tü rel -
me sen meg hall ga tott, azu tán azt mond ta,
hogy vár jak, s le tet te a kagy lót. Azt hit tem,
hogy vis  sza fog hív ni, s to po rog va vár tam-
vár tam, de nem csör rent meg a te le fon. Egé -
szen más zaj tör te meg a fe szült csen det: egy
mo tor ke rék pár egy re erõ sö dõ zú gá sa. A mo -
to ros a la ká sunk be já ra tá nál állt meg.

Né hány pil la nat múl va szál fa ter me tû,
de res ba ju szú em ber lé pett be az ott ho -
nunk ba. Az or vos volt, nagy or vo si tás ká -
ját le te tte, ne ki vet kõ zött, köz ben ki kér de -
zett minket. Sok kér dést tett fel a gye rek -
kel kap cso lat ban. Azu tán ki nyi tot ta or vo si
tás ká ját. Sor já ban ki rak ta tar tal mát az asz -
tal ra. Ala po san meg vizs gál ta a gye re ket:
láz, pul zus, to rok. Ko pog tat ta, meg hall gat -
ta. Meg nyug ta tott min ket, hogy nincs tü -
dõ gyul la dás. Be adott egy in jek ci ót, fel ír ta
a gyógy sze re ket. Ez után le ült, el en ged te
ma gát. Meg ivott egy csé sze te át, mást nem
kért. Sem pénzt, sem más egye bet nem fo -
ga dott el. Ta ná cso kat adott, s ér dek lõ dött a
mi egész sé gi ál la po tunk ról is. 

Fel öl tö zött, s ami lyen gyor san jött, olyan
gyor san tá vo zott. A tá vo lo dó mo tor hang ja
gyor san hal kult, majd is mét csend lett. Ez a
csend egé szen más volt az or vos meg ér ke -
zé se elõt ti nél. Mint ha a zord hi deg is eny -
hült vol na, s a hold is mo soly gó san né zett a
fagy ba der medt táj ra. Áll tunk a gye rek
ágyá nál, fe szült sé günk las san fel ol dó dott. 

Ak kor szó val kö szön tük meg tö rõ dé sét,
ön ma gát nem kí mé lõ ál do zat vál la lá sát dr.
Görhöny Jó zsef nek, most a fen ti – saj nos
meg ké sett – so rok kal.

Az al ko hol gõ ze
Egy har ma dik tör té net kap cso ló dik hoz -

zánk, mely ben a se gít sé gün ket kér ték.
Volt a gaz da ság ban – nem mes  sze az is -

ko lá tól – egy idõ sza ko san mû kö dõ ital mé -
rés. Mun ka nap okon csak az es ti órák ban,
ak kor is csak rö vid idõ re en ge dé lyez ték a
nyit va tar tá sát. Szom ba ton va sár nap 15-21
óra kö zött le he tett oda be tér ni. Egy szer egy
szom bat es ti szó ra ko zás, mu la to zás köz ben
két le gény va la mi mi att ös  sze ve szett. Mind -
ket tõ ben nagy volt a nyo más. Nem tud tak
egyez ség re jut ni. Tár sa ik hi á ba csi tí tot ták,
bé kít get ték õket, nem jár tak si ker rel. A al -
ko hol ál tal ger jesz tett in du la to kat nem si ke -
rült fé ken tar ta ni. Ös  sze ve re ked tek. El csat -
tant né hány po fon, egy-két rú gás is cél ba ta -
lált. Azu tán az egyik fel ka pott egy sö rös -
kor sót, az zal adott nyo ma té kot iga zá nak.
Fej be vág ta tár sát, aki nek fel re pedt a fej bõ -
re. Ami kor ki ser kent a vér, vé ge lett a pár -
baj nak. A vér zõ le gényt a tár sai oda hoz ták
hoz zánk az is ko lá ba, hogy se gít sünk raj ta,
ál lít suk el a vér zést, kö töz zük e a se bet. Me -
het tek vol na más ho va is, de min ket vá lasz -
tot tak. Mi lak tunk a leg kö ze lebb.

Volt köt sze rünk, tam po nunk, jó dunk,
hin tõ po runk stb. Fe le sé gem ke ze lés be vet -
te: meg szün tet te a vér zést, fer tõt le ní tet te a
seb kör nyé két, tam pont tett a seb re, majd
csi nos tur bán nal véd te a se bet az eset le ges
szen  nye zõ dés tõl. Rá pa ran csolt, hogy mu -
tas sa meg ma gát az or vo sá nak. Meg is
ígér te, mert a „ke ze lés” vé gé re el szállt fe -
jé bõl az al ko hol gõ ze, meg szûnt a nyo más.

A tár sa ság el ment. Az ügy foly ta tá sá ról,
kö vet kez mé nye i rõl so ha nem szólt sen ki
egy szót sem. Le het, hogy a bo ros po hár ban
volt az igaz ság, de sö rös kor só tett írás je let a
do log vé gé re. Pon tot, kér dõ je let, fel ki ál tó -
je let? Ezt nem tud tuk meg so ha sem.

Ko vács T. Sán dor

Ha za tért a mú ze um

A ba jai mú ze um a vá ros tör vény ha tó -
sá gi bi zott sá ga dön té se nyo mán het ven öt
éve, 1937-ben jött lét re. 1962-tõl, te hát
ép pen öt ven évig a Bács-Kis kun Me gyei
Mú ze u mi Szer ve zet tag in téz mé nye ként
mû kö dött. 2013. ja nu ár 1-jé tõl újra Ba ja
vá ros a fenn tar tó ja.

A vá ros mú ze u ma min den dol go zó já -
nak jó mun kát kí vá nunk!
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A Ba jai Hon pol gár tar ta lom mu ta tó ja
2013. (23. év fo lyam)

1. szám (ja nu ár)
DÁ NI EL Jó zsef: In memoriam Bács kai Sán dor
Keve (1927-2011) (1-3.o.)
Vá ro si ki tün te té sek (3.o.)
FALUDI Gá bor: Az Or szá gos Víz és Élet Kép zõ -
mû vé sze ti Biennálé III. ki ál lí tá sa után (4-5.o.)
A II. és III. Biennálé ké pe i bõl (6.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Port ré váz lat Eimann Já -
nos ról (7-8. o.)
A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány tá mo ga tói 2011-
ben (8.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Száz éve tör tént. Az Ant ark -
tisz hõ sei és ál do za tai (9-12.o.)
PÉ TER Ár pád: A kor, amely ben (ed dig) él tem
[1. r.] (12-13.o.)
KO VÁCS Zi ta: A ba jai „Nyol cak”. Kor társ ba -
jai mû vé szek ki ál lí tá sa a Bács kai Kul túr pa lo tá -
ban (14-15.o.)
Pethõ At ti la me gyei kö zön ség dí ja (14.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: Egy ét lap ta nú sá ga. Fõ is pá -
ni be ik ta tás Ba ján a 20. szá zad ele jén (16.o.)
JÁSZ Ani kó: A Ba jai Hon pol gár tar ta lom mu ta -
tó ja 2011. (17-19.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
kö zön sé ges mo gyo ró (19-20.o.)

2. szám (feb ru ár)
FE HÉR Gi zel la: A Fe renc-táp csa tor na (Baja-
Bezdáni csa tor na) re konst ruk ci ó ja. Egy elõ adó -
ülés elé (1-3. o.)
DÁ NI EL Jó zsef: 100 éve tör tént. Kí na éb red
(4-7.o.)
MAYER Já nos: Tisz ta szív vel a Szent föl dért.
800 éve zaj lott a gyer me kek ke resz tes had já ra -
ta (7-9.o.)
LA KI Fe renc: Az év szak ok és a vi rá gos nö vé -
nye ink. Tél (10-11.o.)
NOTHOF Éva: Az or szág zász ló tól a hár mas
ha lo mig Ma da ra son (12-13.o.)
PÉ TER Ár pád: A kor, amely ben (ed dig) él tem.
2. r. (13-17.o.)
KO VÁCS Zi ta: Ma gya rul min táz za üd vöz le tét.
Be szél ge tés Harmath Ist ván szob rász mû vész -
 szel (17-19.o.)
LA KI Fe renc - NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ
véd te le nek: az ibo lyák (19-20.o.)

3. szám (már ci us)
KO VÁCS Zi ta: Öt ven kép – ezer év. Tör té nel -
mi sé ta a hon fog la lás tól a ki egye zé sig (1.o.)
TEL KES Ró bert: Víz nap ja 2012. (2.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: El fe lej tett 48-as ba jai hõ se ink.
Pilaszánovits Jó zsef ba jai fõ bí ró és fi ai (3-4.o.)
BÁ LINT Lász ló: Ba jai gon do la tok egy tör té -
nel mi mû kap csán. Pe te Lász ló: Olasz or szág
ma gyar ka to ná ja [könyv is mer te tés] (4-6.o.)

FÁ BI ÁN Bor bá la: A ba jai gáz gyár. 125 éves a
ba jai gáz szol gál ta tás (7-8.o.)
RAUZS Jó zsef: Szvetnik Joachim ta lál ko zá sai
a Ma gyar Szent Ko ro ná val (9-10o.)
ZORN An tal: A Ma gyar or szá gi Né met Nem ze -
ti sé gi Köz pont épí té se Ba ján (11-12.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Egy
eljegesmedvesült hon fi tár sa tok jegy ze tei (12-
13.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Fi ga ró, a mes ter kém (14.o.)
FE KE TE J. Jó zsef: Bács kai élet raj zi váz la tok.
Így kez dõ dött (15. o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Gross-
chmid Gá bor (15.o.)
In memoriam Szebényi Ta más (15.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Múlt és je len Regõcén. 1.
r. (16-19.o.)
LA KI Fe renc - NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ
véd te le nek: a kel ti kék (19-20.o.)

4. szám (áp ri lis)
Oh hol vol tál, oh hol vol tál …(Er dé lyi Zsu -
zsan na gyûj té se) (1.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: A Ba rá tok temp lo má nak ká -
pol ná ja (szent sír) (2-3.o.)
RAUZS Jó zsef: Muity Sán dor fo gat haj tó
(1926-1988). Bácsbokod – Bács al más, Mély -
kút – Ba ja (3-5.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Co la di Rienzo. 1. r. A Capi-
toliumra ve ze tõ út (5-7.o.)
Kö szö net a SZJA fel aján lott 1%-áért. (7.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Múlt és je len Regõcén. 2.
r. (8-10.o.)
MAYER Já nos: Az iga zi Old Shatterhand. 100
éve halt meg Karl May (11-15.o.)
MAYER Já nos: Re mek mû vek, kur zus fil mek,
át ér tel me zé sek. Könyv is mer te tés (15-16.o.)
GYÕRFFY Sán dor: Egy is me ret len ba jai
filolófus: Pettrich Lász ló  (16-18.o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Dé ri
Kál mán. Csu por Gyu la (18.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
büty kös hat  tyú (19-20.o.)

5. szám (má jus)
KO VÁCS Zi ta: Szel le mi Kul tu rá lis Örök ség
Nap ja Ba ján (1.o.)
HA MAR Pé ter: A szûz Hold a Sugovica tük ré -
be néz (2-4.o.)
KOTHENCZ Ke le men: A pár vá lasz tás tól a
borsoskalácsig (4-5.o.)
KO VÁCS Zi ta: Fe ke tén – fe hé ren. A Du na Fo -
tó klub ki ál lí tá sa (6-7.o.), A Du na Fo tó klub ki ál -
lí tá sá nak dí ja zott ké pei (7.o.)
PÉ TER Lász ló: Telcs Ede ön élet írá sa. [könyv -
is mer te tés] (8-9.o.)

NEBOJSZKI Lász ló: Múlt és je len Regõcén. 3.
r. (9-13.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Le vél
Suomiból (13-14.o.)
MAYER Já nos: Ha jós és tár sai. Egy né met
könyv Szent Or bán kul tu szá ról [könyv is mer te -
tés] (14-15.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Co la di Rienzo. 2. r. A meg di -
csõ ü lés tõl a vég ze tes bu ká sig (16-19.o.)
SZENTJÓBI SZA BÓ Ti bor: Aki meg ér de mel -
ne egy em lék táb lát (19.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
kö zön sé ges nü nü ke (20.o.)

6. szám (jú ni us)
KOLLÁRNÉ ÉBER Or si ka: Kö zel ben és tá -
vol ban (1.o.)
KO VÁCS T. Sán dor: Lovrity Sán dor (1927-
2012). Em lé ke zés el hunyt ba rá tom ra (2.o.)
JU HÁSZ Kár oly: In memoriam Lovrity Sán dor
(3.o.)
SVECZ Zoltánné: Új vá ro si évek – is ko la ala pí -
tás (3.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Szentágothai Já nos (1912-
1994) (4-7.o.)
PÉ TER Ár pád: A her ceg szán tói Prehalek há -
zas pár. Egy több ge ne rá ci ós mu tat vá nyos csa lád
ve te rán jai (7-9.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Le vél
Finn or szág ból (9-10.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: A Mi Bol tunk – Ba ja el sõ
áru há za (10-13.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Me sé lõ dél vi dé ki kas té -
lyok. Könyv is mer te tés (14-16.o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Du dás
Gyu la. Kiss Jó zsef (17.o.)
MERK Zsu zsa: Ha an gyalt látsz, szól jál!
(18.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
gyöngy ba goly (18-20.o.)

7. szám (jú li us)
GÖR BE Fe renc: Ko vács Bé la (1906-1992) (1.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Bács ka a sza bad ság harc vi ha -
rá ban (2-4.o.)
SAÁD Jó zsef: Hat év ti zed múl tán. A hor to bá -
gyi és nagy kun sá gi kény szer mun ka tá bo rok
em lé ke ze te (4-6.o.)
FALUDI Gá bor: A Du na és Ba ja (6-8.o.)
MAYER Já nos: Aki meg ren dí tet te a nagy
Szov jet uni ót. 25 éve tör tént a Kreml-be re pü lés
(9-11.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Gó lya Road Show 2012
(11-12.o.)
MERK Zsu zsa: Pla ká tok. Vá lo ga tás a Türr Ist -
ván Mú ze um pla kát gyûj te mé nyé bõl (12-13.o.)
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DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Juhannus
elõt ti le vél Suomi – Finnlandból (14-16.o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Frey
Im re. Koch An tal (16.o.)
B. L. [Bá lint Lász ló]: Dö me Ot tó (1913-2001)
(17.o.)
DÖ ME Ot tó: Éle tem tör té ne te. 1. r. Óbecsétõl
Focsányig [Foksányig](17-19.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
szar ka (19-20.o.)

8. szám (au gusz tus)
BÁ LINT At ti la: Egy dal szo mo rú han gok kal
(1-4.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Egy vég ze tes hó dí tás tör té ne -
te (4-6.o.)
HA MAR Pé ter: Az ügy véd fe le sé ge (6-8.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Le vél
nyár kö zép után, a gyor san õszü lõ Suomiból (8-
9.o.)
Vá lo ga tás Ko vács Bé la ké pe i bõl (10-11.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: Mederschitzky Ig nác és a
ba jai nyom dá szat kez de tei (12-15.o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Kiss
La jos. Bauer An tal (15.o.)
DÖ ME Ot tó: Éle tem tör té ne te. 2. r. A karpinsz-
ki fo goly tá bor ban (16-18.o.)
Hely re iga zí tás. (Dö me O. cik ké hez 2012.7.
szám) (16.o.)
BÁ LINT Lász ló: Könyv egy vál to za tos élet út -
ról [könyv is mer te tés] (18.o.)
A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány be szá mo ló ja a
2011. évi köz hasz nú te vé keny ség rõl (19.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
zöld le ve li bé ka (19-20.o.)

9. szám (szep tem ber)
NEBOJSZKI Lász ló: Bács-Kis kun Me gyei Va -
dász nap Ba ján (1.o.)
Dr. Balanyi Lász ló 1921-2012 (2.o.)
[KÓ BOR Ist ván]: Em lék be széd dr. Balanyi
Lász ló tisz te le té re (Kecs ke mét, 2012. jú li us
31.) (2-3.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Híd a múlt ba (3-4.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Ba ran go lá sok Nyu gat-
Bács ká ban. Könyv is mer te tés (4-6.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: Kin csek Dávod múlt já ból.
„Pál cács ká im mond já tok meg, mer re van a
kincs…” (6-7.o.)
LEX Or so lya: Sar ja dó sor sok. Könyv is mer te -
tés (7-8.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: Ma gyar cí mer ba jai há za -
kon a 19. szá zad vé gén (9.o.)
LA KI Fe renc: Kert je ink, ut cá ink vi rág dí szei
(10-11.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Õszi le vél
Finn or szág ból. Mint ha Nils Holgerson száll na
észak fe lé, s húz na a las san el sö té tü lõ sark kör -
be… (12-13.o.)
MAYER Já nos: Harta ne héz év szá za da.
Könyv is mer te tés (13-14.o.)

RAUZS Jó zsef: Mély kút. Szín ma gyar te le pü lés
vagy szlo vák szi get? (15-16.o.)
KO VÁCS T. Sán dor: Igaz tör té ne tek egy ta nyai
is ko la éle té bõl. Is ko la fû tõk. Jár da épí tés (17.o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Lugosi
Bé la. Jurg Já nos (18.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
gím szar vas (18-20.o.)

10. szám (ok tó ber)
PAP Ist ván: Rend ha gyó öreg di ák ta lál ko zó a
ta ní tó kép zõ ben. A kö zép fo kú ta ní tó kép zõ re
em lé kez tek egy ko ri di ák jai (1-4.o.)
KO VÁCS T. Sán dor: Igaz tör té ne tek egy ta nyai
is ko la éle té bõl. Élet a tan ter mek ben és a fa la -
kon kí vül (4-5.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Kár mán Tó dor (1881-1963)
(5-7.o.)
Zakar Fe renc Polikárp (1930-2012) (8.o.)
KO VÁCS Zi ta: Ba ra bás Már ton ki ál lí tá sa Ba -
ján (8-9.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Ké pek a rumai ál lat- és
ki ra ko dó-vá sár ból (10.o.)
BÁ LINT At ti la: Ba ja múlt ja ké pek ben az 1840-
es tûz vész tõl a II. vi lág há bo rú vé gé ig. Gon do la -
tok Gyu la vá ri Jó zsef köny ve kap csán (11-12.o.)
HA MAR Pé ter: Bal jós ok tó ber (12-14.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Le vél a
szo mo rú ság völ gyé nek Finnországából – egy
„igaz ma gyar finn” bú csúz ta tá sá ra… (14-15.o.)
SCHNEIDER Vik tor: Port ré váz lat Kon dor
Gusz táv csil la gász ról (15-18.o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Veredy
Gyu la. Bárczi Gé za (18.o.)
RÁCZ Zsolt Fe renc: A Bács kai Kul túr pa lo ta
ok tó be ri mû so ra i ból. Csontváry Ba ján (19.o.)
Bácsország. Vaj da sá gi hon is me re ti szem le.
Meg hí vó (19.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
ho mo ki pim pó (20.o.)

11. szám (no vem ber)
NEBOJSZKI Lász ló: Ha lot tak nap ja (1.o.)
BÁ LINT At ti la: „Éget tek” (2-3.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Le vél
Finn or szág ból – min den szen tek, ha lot tak nap ja
ide jén (4-5.o.)
PÉ TER Ár pád: A lé lek misz té ri u ma (5-6.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: In memoriam P. Szûcs
Já nos Sán dor OCD (7-8.o.)
[MAYER Já nos]: Em lék táb la-ava tás a III. Bé la
Gim ná zi um ban (9-10.o.)
Richter Ilo na új köny ve (10.o.)
BÁN Bé la, id.: Vá ro si meg em lé ke zés 1956-ról.
Id. Bán Bé la ün ne pi be szé de (11-12.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Egy det ro ni zált író fe je de lem
(12-15.o.)
FÁ BI ÁN Bor bá la: Ki lát ha tó a ké pen? Egy ta -
lá nyos port ré nyo má ban (15-17.o.)
KO VÁCS T. Sán dor: Igaz tör té ne tek egy ta nyai
is ko la éle té bõl. A mik ro szkóp (18.o.)

JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Pár tos
Gyu la. Dr. Csil lag Kár oly (18-19.o.)
BÁ LINT Gá bor: Ol va sói le vél egy ked ves ün -
nep ség rõl (19.o.)
LA KI Fe renc - NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ
véd te le nek: az õszi ró zsák (19-20.o.)

12. szám (de cem ber)
UDVARDI Er zsé bet: „A ka rá csony min dig el -
jön, amíg em ber él a föl dön . …” (1.o.)
Udvardi Er zsé bet új ka rá cso nyi bé lye ge (2.o.)
KO VÁCS T. Sán dor: Igaz tör té ne tek egy ta nyai
is ko la éle té bõl. Tan könyv be szer zés (2-3.o.)
DÁ NI EL Jó zsef: Ma gyar jog ér tel me zés a Fe -
renc József-i arany kor ban (3-5.o.)
JÁ VOR Bé la: Eöt vös Kár oly, Fischer Li pót és
sok min den más (5-7.o.)
RAUZS Jó zsef: Bács kai disz nó sá gok. Disz nó -
vá gá si szo ká sok Mély kú ton (7-8.o.)
KO VÁCS Zi ta: Meg ala kult a Ba jai Nagy Ist -
ván Mû vé sze ti Egye sü let (9.o.)
Pi linsz ky -díj (9.o.)
Kör kép a Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let
meg ala ku lá sá nak tisz te le té re ren de zett cso por -
tos ki ál lí tás ról (10-11.o.)
DOBAI Ta más: Ked ves, Jó Ba ja i ak! Ka rá -
csony elõt ti – pi ros, majd hogy nem örö met je -
len tõ – le vél Suomiból (12-13.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Bács kai ka to na csa lád ok
tör té ne te. Könyv is mer te tés (14-15.o.)
Elõ fi ze té si fel hí vás (15.o.)
B. L. [Bá lint Lász ló]: Elõ ze tes Richter Ilo na új
köny vé nek be mu ta tó já ról (16.o.)
KOTHENCZ Ke le men: A Ba ja kör nyé ki ha jó -
mal mok tör té ne ti em lé kei (16-17.o.)
Hely re iga zí tás. (Bá lint At ti la cik ké hez,
2012.11. szám 2-3.o.) (17.o.)
JÁSZ Ani kó: Bács kai élet raj zi váz la tok. Csihás
Be nõ. Borovszky Sa mu (18.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
vad disz nó (19-20.o.)

SZER ZÕI NÉV MU TA TÓ
Bá lint At ti la  8/1; 10/11; 11/2; 
Bá lint Gá bor  11/19;
Bá lint Lász ló  3/4; 7/17; 8/18; 12/16;
Bán Bé la,id.  11/11;
Dá ni el Jó zsef  1/1; 1/9; 2/4; 3/14; 4/5; 5/16;
6/4; 7/2; 8/4; 9/3; 10/5; 11/12; 12/3;
Dobai Ta más  3/12; 5/13; 6/9; 7/14; 8/8; 9/12;
10/14; 11/4; 12/12;
Dö me Ot tó  7/17; 8/16; 
Fá bi án Bor bá la  1/16; 3/3; 3/7; 4/2; 6/10; 8/12;
9/6; 9/9; 11/15; 
Faludi Gá bor  1/4; 7/6; 
Fe hér Gi zel la  2/1; 
Fe ke te J. Jó zsef  3/15;
Gör be Fe renc  7/1;
Gyõrffy Sán dor  4/16;
Ha mar Pé ter  5/2; 8/6; 10/12; 
Jász Ani kó  1/17; 3/15; 4/18; 6/17; 7/16; 8/15;
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9/18; 10/18; 11/18; 12/18;
Já vor Bé la  12/5;
Ju hász Kár oly  6/3;
Kó bor Ist ván  9/2;
Kollárné Éber Or si ka  6/1;
Kothencz Ke le men  5/4; 12/16;
Ko vács T. Sán dor  6/2; 9/17; 10/4; 11/18; 12/2;
Ko vács Zi ta  1/14; 2/17; 3/1; 5/1; 5/6; 10/8; 12/9;
La ki Fe renc  2/10; 2/19; 3/19; 9/10; 11/19; 
Lex Or so lya  9/7;
Mayer Já nos 2/7; 4/11; 4/15; 5/14; 7/9; 9/13; 11/9;
Merk Zsu zsa  6/18; 7/12; 
Nebojszki Lász ló  1/7; 1/19; 2/19; 3/16; 3/19;
4/8; 4/19; 5/9; 5/20; 6/14; 6/18; 7/11; 7/19;
8/19; 9/1; 9/4; 9/18; 10/10; 10/20; 11/1; 11/7;
11/19; 12/14; 12/19;
Nothof Éva  2/12;
Pap Ist ván  10/1;
Pé ter Ár pád  1/12; 2/13; 6/7; 11/5; 
Pé ter Lász ló  5/8;
Rácz Zsolt Fe renc  10/19;
Rauzs Jó zsef  3/9; 4/3; 9/15; 12/7;
Saád Jó zsef  7/4;
Schneider Vik tor  10/15;
Svecz Zoltánné  6/3;
Szentjóbi Sza bó Ti bor  5/19;
Tel kes Ró bert 3/2;
Udvardi Er zsé bet  12/1;
Zorn An tal  3/11;

CIKK SO RO ZAT OK MU TA TÓ JA
Bács kai élet raj zi váz la tok (vál. Jász A.)
Grosschmid Gá bor 3/15;
Dé ri Kál mán 4/18;

Csu por Gyu la 4/18;
Du dás Gyu la 6/17;
Kiss Jó zsef 6/17;
Frey Im re 7/16;
Koch An tal 7/16;
Kiss La jos 8/15;
Bauer An tal 8/15;
Lugosi Bé la 9/18;
Jurg Já nos 9/18;
Veredy Gyu la 10/18;
Bárczi Gé za 10/18;
Pár tos Gyu la 11/18;
Dr. Csil lag Kár oly 11/19;
Csihás Be nõ 12/18;
Borovszky Sa mu 12/18;
Co la di Rienzo (Dá ni el J.)
1. rész A Capitoliumra ve ze tõ út 4/5;
2. rész A meg di csõ ü lés tõl a 
vég ze tes bu ká sig 5/16;
Éle tem tör té ne te (Dö me O.)
1. rész  Óbecsétõl Foksányig 7/17;
2. rész  A karpinszki fo goly tá bor ban 8/16;
Igaz tör té ne tek egy ta nyai is ko la éle té bõl 
(Ko vács T. S.)
Is ko la fû tõk. Jár da épí tés 9/17;
Élet a tan ter mek ben és a fa la kon kí vül 10/4;
A mik ro szkóp 11/18;
Tan könyv be szer zés 12/2;
Ked ves, Jó Ba ja i ak! (Dobai T.)
Egy eljegesmedvesült hon fi tár sa tok 
jegy ze tei 3/12;
Le vél Suomiból 5/13;
Le vél Finn or szág ból 6/9;
Juhannus elõt ti le vél 

Suomi–Finnlandból 7/14;
Le vél nyár kö zép után, 
a gyor san õszü lõ Suomiból 8/8;
Õszi le vél Finn or szág ból 9/12;
Le vél a szo mo rú ság völ gyé nek
Finnországából… 10/14;
Le vél Finn or szág ból – min den szen tek,
ha lot tak nap ja ide jén 11/4;
Ka rá csony elõt ti – pi ros, majd hogy nem
örö met je len tõ – le vél Suomiból 12/12;
A kor, amely ben (ed dig) él tem (Pé ter Á.)
[1. rész] 1/12;
2. rész 2/13;
Múlt és je len Regõcén (Nebojszki L.)
1. rész 3/16;
2. rész 4/8;
3. rész 5/9;
Vé den dõ véd te le nek (La ki F.-Nebojszki L.)
A kö zön sé ges mo gyo ró 1/19;
Az ibo lyák 2/19;
A kel ti kék 3/19;
A büty kös hat  tyú 4/19;
A kö zön sé ges nü nü ke 5/20;
A gyöngy ba goly 6/18;
A szar ka 7/19;
A zöld le ve li bé ka 8/19;
A gím szar vas 9/18;
A ho mo ki pim pó 10/20;
Az õszi ró zsák 11/19;
A vaddiszó 12/19;

Öszeállította:
Jász Anikó

A Bajai Honpolgár Alapítvány támogatói 2012-ben
Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta

Szent Ró kus Kór ház
Alsó-Duna-völgyi Víz ügyi és

Kör nye zet vé del mi Igaz ga tó ság
Ge menc Zrt

Ganz Transelektro Köz le ke dé si
be ren de zé se ket Gyár tó Kft

Bajavíz Kft
Ar cu lat Nyom da Kft

CIB Bank Zrt

Emel Kft
Sü me gi Bo rá szat
Koch Pin cé szet

Göldner Cuk rá szat 
Bá nyai Jú lia Szak kép zõ Is ko la

Vé den dõ véd te le nek: a ta va szi tõ zi ke
A hi deg év szak vé gét jel zõ hó vi rág és a

ve le nagy já ból egy idõ ben elõ bú jó ta va szi
tõ zi ke (Leucojum vernum) vi rá gai a tél vé -
gi szél ál tal moz gat va hang ta lan csen gety -
 tyûk ként kö szön tik a min den nap fel kel té -
vel egy re kö ze lebb ke rü lõ ki ke le tet. Meg -
je le né sük a hos  szab bo dó nap pa lok nak és
az erõ sö dõ nap su ga rak nak kö szön he tõ,
ame lyek az er dõk vi lá go sabb ré sze in vagy
a vi rá gos ker tek ben együt te sen már ké pe -
sek a las san me le geb bé vá ló ta laj ból elõ -

csa lo gat ni a ko ra ta vas  szal vi rí tó nö vé nye -
ink haj tá sa it.

A ta va szi tõ zi ke 12-34 cen ti mé te res ma -
gas sá gá val a vi rá gok kö zött ala csony nak
szá mí tó hagy más éve lõ. Arány lag hú sos
le ve lei élénk zöld szí nû ek, tõ ál lá sú ak, szá -
la sak, szé les sé gük 1 cen ti mé ter kö rü li. To -
váb bi sa já tos sá guk, hogy a vi rág zás idõ -
sza ká ban (feb ru ár-áp ri lis) je len nek meg és
a ta vasz vé gén vis  sza hú zód nak. A mé re -
tük höz ké pest vi szony lag nagy át mé rõ jû

ha ran got for má zó, bó ko ló, már a leg ki sebb
szel lõ ben is meg moz du ló vi rá gai a tõ ko -
csány vé gén fej lõ dõ egy vagy két kes keny
szár nyon elõb bi eset ben ma gá nyo san, míg
utób bi vál to zat ban pá ro sá val nyíl nak. A
hat fe hér szí nû le pel le vél (csú csu kon sár -
gás zöld fol tok fi gyel he tõk meg) mé re tei
meg egyez nek (hos  szú sá guk 15-25 mil li -
mé ter kö zöt ti). A vi rá gok méz il la tú ak, sár -
ga bi be szá la ik bu zo gány for má jú ak, a nö -
vény ter mé se gömb ala kú hú sos tok.



Az ama ril lisz fé lék (Amaryllidaceae) csa -
lád já ba tar to zó ta va szi tõ zi ke ter mé sze tes
kör nye zet ben a ned ves ré te ken és li get er -
dõk ben, a pa ta kok sze gé lyé ben, va la mint a
bük kel és gyer tyán nal tar kí tott er dõk ben ta -
lál ha tó meg. A nö vény leg je len tõ sebb ha zai
ál lo má nyai a Du nán túl nyu ga ti ré szén, köz -
vet le nül a Bu da pest alat ti Du na-sza kasz
men tén és a Be re gi-Ti sza hát vi dé kén lel he -
tõk fel. A Kár pát-me den cén kí vül Eu ró pa
nyu ga ti fe lén is meg ho no so dott, de min den -

fe lé csak szór vá nyo san. Ker té sze -
ti vál to za tai a táp anyag ban gaz -
dag ta la jú vi lá gos-fél ár nyé kos he -
lye ket ked ve lik, mag ról és fi ók -
hagy má ik le vá lasz tá sá val sza po -
rít ha tók. Kü lö nö sebb gon do zást a
nö vény nem igé nyel, ha jól ér zi
ma gát, ki sebb-na gyobb te le pe ket
ké pez. Ba ja kör nyé kén a ta va szi
tõ zi ke nem for dul elõ, vi szont vá -
ro sunk vi rá gos kert je i ben al kal -
man ként fel fe dez het jük vi rág zó
pél dá nya it. A nö vényt leg in kább
a Du na men ti ár té ren élõ nyá ri tõ -
zi ké vel (Leucojum aestivum) le -
het ne össze té vesz te ni, amely
egyéb ként jó val ma ga sabb ná la
(30-50 cen ti mé ter), ké sõbb vi rág -
zik (áp ri lis kö ze pé tõl jú ni us ele jé -
ig) és a szá rá nak vé gén er nyõt al -
kot va több vi rág fej lõ dik (szá muk
3-7 kö zött vál to zik, mé re tük vi -
szont ki sebb a ta va szi ro ko né nál).

A nö vényt Lippay Já nos hagy -
ma gyö ke rû fe hér vi o la ként ír ta le,
„…ki nek vi rá ga olyan for má ra
nõ, csak nem mint a gyöngy vi rág,

de an nál sok kal öre gebb, egy szál nak te te jén
függ egy né hány. Ide jén, ki ke let kor vi rág zik
a bok rok kö zött, mihent a hó elmegyen.
Azért az né me tek Schneetrepffelnek, az az
hócseppnek hív ják.” (Posoni kert. Nagy -
szom bat – Bécs, 1664). A mai el ne ve zés ere -
de té nek gyö ke re Benkõ Jó zsef tõl szár ma zik,
aki Nomenclatura botanica (In: Ma gyar
Könyv-ház I. Po zsony, 1783) cí mû mun ká já -
ban tõ zeg vi o lát em lít (ta pasz ta la ta sze rint el -
sõ sor ban tõ ze ges ta la jon vi rág zott ko rán).

Dió sze gi Sá mu el és Fa ze kas Mi hály ezt rö -
vi dít ve és ki csi nyí tõ kép zõ vel el lát va ju tott
el a tõ zi ké hez (Ma gyar Fü vész Könyv. Deb -
re cen, 1807). Né pi társ ne vei a Hoffmann
Kár oly és Wag ner Já nos szer zõ pá ros 1907-
ben meg je lent Ma gyar or szág vi rá gos nö vé -
nyei cí mû köny ve sze rint „bé ka-, görcs-, tõ -
zeg- v. vizi gyöngy vi rág, tõ zeg vi o la”, a
Csapody Ve ra és Priszter Szaniszló Ma gyar
nö vény ne vek szó tá ra cí mû 1966-ban ki adott
kö tet ben ugyan er re „gyócsvirág, józsef-
virág, kacsabili, szoplán, szú nyo go zó, vizi-
gyöngyvirág” sze re pel nek.

Egy kor la kás ban is haj tat ták, vi rág zá sát
leg in kább ka rá csony tá jé ká ra idõ zí tet ték.
A por ha nyós ker ti föld del meg töl tött cse -
re pek be an nak nagy sá gá tól füg gõ en az õsz
kez de tén négy-hat hagy mát ül tet tek, és
azo kat fagy men tes he lyen ned ve sen tar tot -
ták. A ter ve zett vi rá goz ta tás elõtt mint egy
két hét tel a cse re pe ket a szo ba vi lá gos és
na pot is ka pó ré szé re tet ték, emel lett lan -
gyos víz zel ön töz ték. Az ered mény nem is
ma radt el: a me leg re csalt nö vény ha ma ro -
san vi rí ta ni kez dett.

A ta va szi tõ zi ke a Ma gyar Köz löny
2012. szep tem ber 28-án ki adott 128. szá -
má ban meg je lent, a vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter 100/2012. szá mú ren de le te sze rint
vé dett, ter mé szet vé del mi esz mei ér té ke
5 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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A Ba bits Mi hály ut cai vi rág ágyás ok egyik ko rai
ékes sé ge a ta va szi tõ zi ke


