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Egy szék a kert ben. Egy üres fe hér ker ti
szék a szí ne se dõ lom bok kö zött Udvardi
Er zsé bet kert jé ben.

A jó ké pet min dig át szö vi va la mi fé le
misz ti kum. Ez a ti tok za tos ság min dig ra -
bul ej tõ. És a mû vész? Õ ott a szí nek, a
for mák mö gött, ott az ara nyos ra gyo gás
mö gött, mert Õ a kép. Ben ne rej te zik. Az
al ko tás ma ga a misz té ri um. Tit kos je lek kel
üzen a mû vész. Nézz rám, itt va gyok, nem
ér zed? A szí ved del néz zél!

Kó sza, len ge szel lõ fúj vé gig a tó szí nén,
ara nyos ra bor zol va a Ba la ton tük rét. Vé -
gig fut a par ton, a hegy nek tart va be lá to gat

Udvardi Er zsé bet kert jé be. Meg si mo gat ja
a lom bo kat. Vi rág fe jek bó lo gat nak, amer -
re el ha lad. A fu va lom édes il la tot lop ma -
gá nak az út ra.

Ilyes faj ta gon do la tok jár nak a fe jem ben,
mi köz ben né zem a ké pet. Nem en ged sza -
ba dul ni. Szárny ra kel a kép ze let szül te
gon do lat: ott a fe hér ker ti szék ben, a kó sza
szél si mo gat ta lom bok alatt, ott ül Er zsé -
bet. Ölé ben a ka ri ká ba göm bö lyö dõ, nagy
bé kes ség ben do rom bo ló macs ka. Éte ri
nyu ga lom ül a kert ben. Majd ránk néz,
mint ha azt mon da ná: Itt va gyok ve le tek,
nem men tem el, csak hig  gye tek a kis her -

ceg ró ká já nak: „Jól csak a szí vé vel lát az
em ber. Ami iga zán lé nye ges, az a szem nek
lát ha tat lan.”

A feb ru á ri kön  nyek fel szá rad tak. Már
szû nõ ben a fáj da lom. Már-már mo so lyog -
va tud juk meg idéz ni ked ves, de rût su gár zó
lé nyét.

Bol do gok le he tünk, hogy is mer het tük.
Ha a ké pe it lát juk, Õt lát juk. Jú ni us vé gé -
tõl ta lál koz ha tunk Udvardi Er zsé bet ké pe -
i vel a Bács kai Kul túr pa lo tá ban, és ott a
mû vek elõtt áll va, Õt ma gát meg idéz ve
kez de tét ve szi a nagy misz té ri um.

B. A. 

Udvardi Erzsébet: Egy szék
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Badacsonytomaj így búcsúztatta díszpolgárát
(Rókus temetõ, 2013. február 16.)

Drá ga Er zsi né ni! Meg jöt tem! 

Bo csá nat ezért a for ma bon tó kö szö né -
sért, de évek óta szer dán ként így lép tem be
a mû te rem be, ahol õ várt a kö zös ká vé zás -
ra és be szél ge tés re.

Ün ne pel ni jöt tem, nem bú csúz ni! Ün ne -
pel ni az õ Men  nyei szü le tés nap ját. Igen, mert
egy igaz em ber ér ke zett ha za az atyai ház ba!
Most már szín rõl –színre lát hat ja az örök élet
vi lá gos sá gát, az Is tent. Ezért vá lasz tot tam a
fe ke te vagy a li la stó la he lyett az arany szí nût.
(Szin te hal lom, ahogy mond ja: A fe ke te nem
il lik ide, mert túl erõs. Ta lán a szür ke, nem
gon dol ja? Sze rin tem is – mon da nám. De ab -
ból is az ezüst szür ke, egy le he let nyi.) 

Õ már ta lál ko zott a Sze re tet tel! Míg
köz tünk élt, hit te, hogy mû vei az Is ten-

sze re te tet fog ják árasz ta ni mind azok fe lé,
akik né zik, és fel fe dez he tik ben ne az õ Is -
ten-sze re te tét is. A Bib lia üze ne tei így vál -
tak lát ván  nyá ké pe in. A bet le he mi je le ne -
tek bel sõ sé ges sze re tet-ér zé sei, ahol a fé -
nyek, a ra gyo gás, az an gya lok ar cá nak
gyer me ki mo so lya ezt az örö met, bol dog -
sá got su gá roz zák fe lénk.

A ba da csony to ma ji plé bá nia temp lom
szen té lyé nek táb la ké pe in meg je le nõ
Krisz tus, ahogy apos to lai fe lé nyújt ja a ra -
gyo gó fény-ke nye ret, amely meg tö re tik a
szen ve dés ál tal. Az olaj fák he gyé nek szür -
kén ezüst fáj da lom-fé nye i be bur ko ló zó
apos to lok, és a hús vét haj na lá nak meg vál -
tó fé nyé ben arany ló Fel tá ma dott, ahogy

pi ro san fény lõ se be it mu tat ja Má ria Mag -
dol na fe lé és fe lénk is. Õriz zük üze ne tét
temp lo munk ban.

Ha most Er zsi né ni ezt hal la ná, mo so lyog -
va azt mon da ná: mi lyen szé pen el mond ta!

Is ten tõl ka pott ta len tum ként hor doz ta,
hogy lát tat ni tud ta a lát ha tat lan fé nye ket,
lel ké nek ab la kán át ra gyog tak a ter mé szet -
fe let ti fé nyek, me lyek élõ vé tet ték az élet -
te len anya got a vász non. 

Kö szö nöm, hogy is mer het tem õt! Kö -
szö nöm a sok be szél ge tést az ép pen ké szü -
lõ ké pei elõtt! Õ már meg ér ke zett! Mi még
úton va gyunk. 

Drá ga Er zsi né ni, ta lál koz zunk!
Föl di Ist ván es pe res, plé bá nos

Er zsi né ni el ment… 

Né hány nap ja fáj da lom mal a szí vünk ben,
meg tör ten bo csá tot tuk vi lág gá a le súj tó hírt,
hogy éle té nek 84. évé ben örök re le huny ta
sze mét Udvardi Er zsé bet Kos suth- és Mun -
kácsy-dí jas fes tõ mû vész, Ba da csony to maj
te le pü lés meg be csült la kó ja, dísz pol gá ra.
Most kön  nyes szem mel itt ál lunk a ko por -
só ja mel lett, s az Er zsi né nit tisz te lõ ba da -
csony to ma ji em be rek sze re te té nek, tisz te le -
té nek vi rá gát sze ret ném né hány szó ba köt -
ve át nyúj ta ni. Nem bú csú sza va kat mon da -
nék, ha nem in kább hoz zá szó ló utol só föl di
mon da to kat, hisz va la men  nyi en vagy sejt -
jük, vagy érez zük, vagy his  szük, hogy az
em ber éle te szel le mi-lel ki ér te lem ben a ha -
lál lal nem ér het vé get! 

1958 óta élt kö zöt tünk Ba da csony to ma jon
a Ró mai úti mû vész la ká sá ban. A „vi zek vá -
ro sá ból” in dul va, „At ti la vá ro sán” át ér ke zett
az ba zalt or go na síp ok és a fény ha zá já ba, a
Ba da csony ol da lá ba. Ta lán meg érin tet te a
hely szakralitása, ta lán érez te, hogy itt kö ze -
lebb le het éle te és mû vé sze te egyik ér tel mé -
hez, az Ég Urá hoz. A la kás-mû ter me ka pu ja
kö ré ül te tett nö vé nyek bur ján zá sa be lé pés kor
ön tu dat lan fõ haj tás ra kész te ti a lá to ga tót. „A
fény em be ren tú li je len ség” – val lot ta Udvar-
di Er zsé bet, s mint ha ez a hit val lás és az égi -
ek tit kos pa ran csa a ter mé szet ál tal tel je sül -
ne: Ha lan dó, ha jolj meg az itt élõ szik rá zó te -
het ség fény tu dá sa, el ra ga dó egyé ni sé ge elõtt,
fe jed vesd alá, hisz a föl di vi lág ból égi ma -
gas sá gok ba ér ke zel! 

Köz tünk élt és al ko tott, hoz zá ér tõk sze -
rint „Ba da csony ban tel je se dett ki a mû vé -

sze te”, s amit mi ma gunk is nap mint nap
lát hat tunk: a bol dog sá ga is. Meg fog ta Õt a
hely érin tet len szel le mi sé ge, a „meg ej tõ en
szép, fen sé ges, ada ko zó, ki foszt ha tat lan és
el té ko zol ha tat lan” ter mé sze ti kör nye zet. A
ha tá so kat, a szí ne ket, a fé nye ket át szûr te
lel ké nek, hi té nek bí bor-sely mén, vá szon ra
ál mod ta és ki tar tó mun ká val olyan al ko -
tás ként le hel te élet re, me lyek ben gyö nyör -
kö dött, me lyek kel gyö nyör köd te tett. Élt,
al ko tott, ada ko zott, s kez de mé nye zett és
tá mo ga tott min dent, ami a ke resz tény ér té -
kek sze rin ti, ami jó, ami szép, ami em be ri. 

Fáj da lom van a sze ret tei, a ba rá tai, a
tisz te lõi szí vé ben, könny csep pek gör dül -
nek az ar co kon, mert Udvardi Er zsé bet,
so kunk drá ga Er zsi né ni je na gyon fog hi á -
nyoz ni! Sze re tet tel át ita tott egyé ni sé ge,
lágy mo so lya, a be szél ge té sek, s a köz ben
el fo gyasz tott ká vé utá noz ha tat lan fel kí ná -
lá sa, egy-egy új al ko tás fal ra he lye zé sé -
nek, be ál lí tá sá nak órá kig tar tó él mé nye, az
öt le tei, s a szí vós ság és a ked ves ség, amel-
lyel küz dött ér tük, az örök op ti miz mu sa, a
lel ket gyó gyí tó élet ere je, hi te mind-mind
na gyon fog nak hi á nyoz ni va la men  nyi ünk -
nek! Ha tal mas mû vé szi tu dá sa, ta pasz ta la -
ta, a meg gyõ zõ dé sen ala pu ló hi te, em ber -
sé ge – tud juk – ki emel te Õt kö zü lünk. Fe -
let tünk járt, de so kak kal el len tét ben a föl -
dön tu dott ma rad ni. Õszin tén tu dott gyö -
nyör köd ni egy gyer mek rajz ban, s meg si -
mo gat ta az al ko tó gyer mek fe jet, mély em -
ber ség gel fo gott meg egy rán cos ke zet,
örült egy kö zös sé gi si ker nek, s min dig szí -

ve sen be szél ge tett az em be rek kel. Hó fe hér
ha já val, egy sze rû ru há já val, tö ré keny al ka -
tá val, örö kös mo so lyá val, a min den ki re ki -
ára dó vég te len sze re te té vel Õ volt a mi
An gya lunk, fény-mes te rünk, szel le mi ve -
zé rünk, ta ní tónk. Ta ní tott ben nün ket egész
éle té vel, a fi a ta lab ba kat meg szé gye ní tõ
„min dig to vább, min dig újat” szem lé le té -
vel, a hi té vel, az al ko tá sai gyö nyö rû sé gé -
vel. Mi, ba da csony to ma ji ak így em lék -
szünk rá, a szí vünk ben így él majd to vább! 

Sze ret tük vol na, ha vég sõ nyug he lyét is
ná lunk ta lál ja meg, de dön té sét el fo gad juk,
s lel künk örül, mert lát juk, érez zük, hogy a
ba jai föld büsz kén és sze re tet tel fo gad ja be
ha za tért szü löt tét. Kér jük, sír ján so ha ne
her vad jon el a vi rág, má ig su gár zó egyé ni -
sé ge ne el vá las  szon, ha nem ko vá csol jon
ös  sze ben nün ket. Er zsi né ni szép és si ke res
élet út ja, sze re tet-éle te em lé két ápol juk kö -
zö sen, s ál ma it ál mod juk együtt to vább! 

Éle te pár ja, Ta más Ist ván A víz par ton az
em ber kön  nyeb ben fe lejt cí met ad ta egyik
gyö nyö rû írá sá nak. Még is…azt hi szem, té -
ve dett! Drá ga Er zsi né ni! Egyik víz par ton
sem aka runk és nem is tu dunk fe lej te ni! Ben -
nün ket Er zsi né ni re em lé kez tet majd a tó, a
hegy, a II. Já nos Pál em lék hely,…, min den.
Ott lesz Õ a tó tük rén meg csil la nó nap su gár
ara nyá ban, a Hold ezüst híd já nak va kí tá sá -
ban, a hegy ol dal nyu godt zöld jé ben, a temp -
lom ol tár kép ének mél tó sá gá ban, az or go na
bú gá sá ban. Örök ké ott lesz ve lünk! 

Nyu god jék bé ké ben! 
Krisz tin N. Lász ló pol gár mes ter 
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Arany, ezüst
Va la hány szor ki nyi tot tam a kis ker ti

ka put és hát ra sé tál tam a ház ba ve ze tõ aj -
tó hoz, min dig le nyû gö zött a kert bu ja sá -
ga. Az aj tó so sem volt zár va, s amint be -
lép tem, mint ha temp lom ba lép tem vol na,
mert a mû te rem mé re tei, az észa ki ol dal -
fa lat he lyet te sí tõ ha tal mas ab lak mind er -
re utal tak, s per sze a ké pek. Nemcsak a
fa lon, de a föl dön min den fe lé. S a leg na -
gyobb, az ép pen mun ka alat ti, amely ott
állt a mo tor ral moz gat ha tó fes tõ áll vá -
nyon, s amely rit ka ki vé tel tõl el te kint ve
min dig szent kép volt. És ké tol dalt az üres
és te le fes ték szó rók, ecse tek, ha tal mas
pál mák és hi bisz ku szok, fény ké pek, szá -
rí tott vi rá gok la za össze vis  sza ság ban és a
macs kák, akik (sic!) oly ter mé sze tes ség -
gel él ték vi lá gu kat, mint ha e sok min den
ne kik szol gál na.

Egy vá ros ban szü let tünk, a Du na mel -
lett, Ba ján. Ham vas Bé la sze rint a ma gyar
mediterránum itt, Ta pol ca alatt kez dõ dik
és ki szé le sed ve, mint egy szok nya ma gá -
ba fog lal ja Za lát, So mo gyot, Ba ra nyát és
a Du na al só fo lyá sát. Ba ja biz ton a leg -
me di ter rá nabb ma gyar vá ros, ro ko na Zá -
rá nak, Fiumének, Spalatónak. Ba ján nyá -
ri dél ben úgy süt vis  sza a me leg a Fõ tér
va rázs la tos ba zalt kö ve i rõl, hogy a Szent -
há rom ság-szob ron az Atya is ten sza po -
rább szárny csa pás ok ra bíz tat ja a Szent lel -
ket. Ba ja dél re néz, itt még a be ván do rolt
svá bok is le csót esz nek és szár mát, min -
den má so dik étel pa ra di cso mos és pap ri -
kás, a Du na is dél re fo lyik. Ba ján szü let -
ni ki vé te les sze ren cse, mert Ba ja iga zi
szü lõ föld nek va ló hely. 

S még is Ba ja egy or szág ban van Ba da -
cson  nyal, nemcsak Ma gyar or szág ban, ha -
nem a ma gyar mediterránumban is. Mit ír
Ham vas? „A hely nek va la mi ro kon sá ga
van az aran  nyal, amit a me di ter rán vi dé ken
csak Provence-ban lát ni, né hol a kis ázsi ai
par to kon és Nagygörögországban ... A le -
ve gõ ben arany szem csék csil log nak, mint a
dal mát szi ge tek kö zött a mistralban, és eb -
ben a tün dök lés ben érik a szõ lõ.”

Ba ján szü let ni és Ba da csony ban fél év -
szá za dot át él ni ki vé te les sze ren cse, s még
in kább az, hogy fes te ni kel lett, mert e tá jon
jó ki ül ni a szõ lõ kö zöt ti ma lom kõ asz tal hoz,
néz ni a Szentgyörgy-hegyet, egy kan csó
bort meg in ni a dél utá ni nap fény ben és no -
vel lát ír ni olyant, amely ben ki csor dul az
arany fény a la pok kö zül, de men  nyi vel
szebb fes te ni. Ez a táj meg szü li a ma ga mû -
vé szét. „Difficile est satiram non scribere” –
ír ta Iuvenális – ne héz do log sza tí rát nem ír -
ni. Ehelyt ne héz do log nem fes te ni.

A kis asz ta lon az el ma rad ha tat lan po gá -
csák, a ká vé és egy szer még a Kos suth-dí -
ját is kéz be ve het tem. – Mi lyen nyá pic ez
a Kos suth – gondoltam –, de hisz a dí jat
nem ez a bronz szo bor je len ti.

Jólesett két ha von ta, ne gyed éven te le gu -
rul ni ide a Ró mai út ra a cso bán ci szõ lõ bõl,
hoz ni egy pa lack kal az olasz riz lin günk bõl
és ki csit meg be szél ni, mi tör té nik a vi lág -
ban, Ba da csony ban s fõ ként Ba ján. Mert
Ba ja sen kit nem ereszt el, él he tünk bár -
mely tá ján az or szág nak, a vi lág nak, mi
ha lá lun kig ba ja i ak ma ra dunk. És jóles tek a
fi nom csip ke lõ dé sek is, mert hisz ne héz
do log sza tí rát nem ír ni.

Nem volt ha ra go sa és sen ki, aki ha is -
mer te, ne sze ret te vol na. Olyan volt a sze -
mé lyi sé ge, mint a ké pei. Azt mond ják, a
ku tyák egy idõ után ha son lí ta ni kez de nek
a gaz dá ik ra; ahogy min den ki olyan ügy vé -
det ta lál ma gá nak, mint ami lyen a sze mé -
lyi sé ge; biz ton tu dom a fest mé nyek is a
fes tõ re ha son lí ta nak. Er zsi ke ha ja ezüst
volt, a szí ve arany. So sem si e tett, so sem
lát tam ide ges nek, so sem kap ko dott, oly
hó fe hé rek vol tak a gon do la tai, mint a té li
Ba la ton és so sem volt köz tük ri a nás. Nem
le het vé let len, hogy ez a lé lek meg je lent a
vász na kon is, arany tûnt fel a Há rom ki rá -
lyok pa lást ján, a badacsonyörsi domb ol dal
nap le men té jé ben, a Kis jé zus gló ri á já ban
és ezüst a Tó je gén, az an gya lok szár nya -
in, a Szûz anya kö pe nyén.

Arany és ezüst, má ig a két leg fon to sabb,
emblematikus érc, hisz ha va la mit el sõ- és
má sod sor ban je lez ni aka runk, ak kor arany-
és ezüst ér met adunk ne ki. Pél dát adott ne -
künk, akik õt ma gát s nem csak ké pe it is -
mer tük, mi ként is gon dol ta az a Jé zus, akit
an  nyi szor meg fes tett, ott mes  sze dé len, egy
má sik tó, a Genezáreti part ján – mi ként
gon dol ta a sze re te tet. Lá tom a sze mét, ha a
most ír ta kat  hal la ná, le gyin te ne, és gyor san
más ról kez de ne be szél ni. „In kább azt
mond ja meg” – szok ta volt kez de ni.

Ked ves Er zsi ke, most ép pen in kább ezt
mond tam meg, saj nos már csak így utó lag.

Múlt szom ba ton Ba ján el te met tük
Udvardi Er zsé be tet.

Jávor Béla
Elhangzott a Ka to li kus rá dió Jegy zet

rovatában 2013. feb ru ár 22-én

Szent Imre plébániatemplom.
A szentélyben Udvari Erzsébet táblaképei (1981)

II. János Pál pápa-emlékhely (2008)
Udvardi Erzsébet festményével
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A Ra gyog a fé nyes ség – Udvardi Er zsé -
bet nyolc va na dik szü le tés nap já ra cím mel,
a Ti ha nyi Ben cés Apát ság ál tal 2009-ben
ki adott kö tet ben ír tam: „Mû ter mé ben pró -
fé ták és szen tek, bib li ai mél tó sá gok egy -
más nak ad ják a ki lin cset. Le ül nek. Udvar-
di Er zsé bet raj zol ja, fes ti õket. Bi zo nyá ra
el-el dis ku rál gat ve lük. S köz ben kü szö bé -
re ül ve an gya lok mu zsi kál nak.”

…És most?
Most sír nak az an gya lok.
Csönd van. Na gyon nagy csönd. Sok fé -

lék a csön dek. Ez a csönd most nem az el -
csen de sü lés, az es ti meg nyug vás csend je.
Ez most a hi ány csend je, mely most na gyon
fáj. Ez most a Ba la ton je gét vé gig szán tó
nagy ri a nás vissz han gos jaj sza va utá ni nagy
csend. Az üres ség fá jón kon gó csend je.

A ha lán ték né ma do bo lá sa. A nincs –
nincs – nincs…

Meg ár vul tunk. Tá masz volt. Néz tük a
ké pe it, és min den olyan egy sze rû lett. Ün -
nep volt a szem nek, ün nep lett a lé lek nek.
Õ ma ga volt a szakralitás. A nagy lé lek -
gyó gyí tó … Hi ány zik.

Ki ál lí tás … Meg ér kez nek a ké pek. Õ
is. Ko sa rá val. Ben ne drót, fo gó, ka la -
pács… Brüs  szel be is vittem – mond ja és
mo so lyog. Áll vá nyok. Ká be lek. Lám pák.
Tud juk, szá má ra lé nye ges a meg vi lá gí tás.
A te rem meg telt. Ta nács ta la nul ál lunk; és
most ho gyan. Õ mo so lyog. Min den ki hez
van egy ked ves sza va. Vé gig ko pog bot já -
val a fal nak tá masz tott ké pek kö zött. Ezt
ide. Azt oda – mond ja, és min den olyan
egy sze rû lesz. El fá rad. Le ül. Bot já val
mu tat ja. Ide két cen ti. Oda há rom. Dönt -
sé tek meg egy ki csit. Jó lesz így? – kér di.
Hát per sze, hogy jó. És mo so lyog.

Mo soly gott a hang ja is. So ha nem kö -
ve telt. Csak kért. El bû vö lõ en tu dott szi -
go rú len ni.

Pün kösd kor a ba jai Du na Szál ló ban volt
ki ál lí tá sa 2008-ban. Már he lyé re ke rül tek
a Brüs  szelt is meg járt ba jai ké pek. A vi lá -
gí tás be ál lí tá sa volt csak hát ra. És ak kor õ:
nem kel le nek a lám pák! Néz zé tek –
mond ta – a Sugovica fé nye. A Sugovicáról,
a nyi tott aj tón be ára dó fény ben ra gyog tak
a ké pek.

Baja–Duna–Balaton–Badacsonytomaj.
A Ba la ton part ján is bajai ma radt. Ön zet le -
nül adott. Ha Ba já ról volt szó; min dent. És
õszin tén, mi is min dent?

Most ma gá nyunk ban sí runk. Sír junk
csak. A fáj dal mat ki mos sák a kön  nyek.
Bé kül jünk meg, mert Õ már a bol do gok
kert jé ben sé tál Sze ret te i vel, Mo dell je i vel.
Toncsival is, ki a fény ké pet ké szí tet te.

A mû ter mé ben meg fes tett pró fé ták,
szen tek, bib li ai mél tó sá gok a temp lo mok
csön des ho má lyá ban ra gyog nak az tán fel,
de az arany füst ben most né mi szo mo rú ság
is re meg. Richter Ilo na, az év fo lyam társ
szép sza vai sze rint:

„TEMP LO MI CSEND
Hû vös ho mály ban
ser ce gõ gyer tya. 
Kop pa nó csend”

– s mel let te mint ha egy-egy an gyal -
könny csepp is csep pen ne, mert sír nak az
an gya lok.

Bá lint At ti la

Sír nak az an gya lok
„IMÁD SÁ GOS CSEND

Su ho gó szár nyak
arany hím po ra

a lel ke den”
Richter Ilo na

Fényképezte: Schmidt Antal



Bajai Honpolgár 52013. július

Udvardi Erzsébet hite
A tomaji utol só va cso ra fest mé nyen,

aho vá biz ton sá got adó bot já ra tá masz kod -
va, jár da sze gély re is óva to san lép ve, ta -
valy má jus 15-én Udvardi Er zsé bet ve ze -
tett ben nün ket, az asz tal kö rül kör ben
apos to lok ül nek. A fest mé nyen élénk,
ugyan ak kor még is me leg sé get árasz tó szí -
nek har mo ni kus rit mu sa. Pi ros ban – bí bor -
ban – kék ben, bar ná ban és sár gá ban ül nek
az ál mél ko dó apos to lok. Ar cu kon ott van,
ami most raj tunk: a csak a csönd ben ter mõ
leg szen tebb áhí tat. A ba da csony to ma ji
kép nek az apos to la it ak kor ott az át vál toz -
ta tás pil la na tá ban, az ol tá ri szent ség kö ze -
lé ben nyil ván va ló an már egy má sik vi lág
pol gá ra i ként lát ni. Er zsi né ni al ko tá sa már
egy job bik, egy má sik és szebb vi lá got is -
me rõ és igen lõ apos to lo kat mu tat. Já nos
zöld kö pe nyé ben sze lí den ép pen Jé zus vál -

lá ra bo rul. Fé nyek vil lan nak – mé cse sek
ég nek. Csak egyet len egy füs tö lög: a men -
ni ké szü lõ áru lóé.

Az asz tal kö rül min den: pi ros – kék – bí -
bor – zöld és bar na. Csak egyet len egy: Jé -
zus tal pig ezüst! (Ez az ezüst öm lik szer te
az asz ta lon is.) A ke zé ben pe dig ott van,
ami a leg in kább arany: az ép pen szét osz -
tás ra ke rü lõ ke nyér. Et tõl ég nek kör ben a
mé csek, és et tõl arany még az Atyá ra uta -
ló men  nye zet is. Jé zus eu cha risz ti át osz tó
jobb ke ze már csu kott, el né mult szá ja he -
lyett mu tat ja: „Ve gyé tek és egyé tek – ezt
cse le ked jé tek az én em lé ke ze tem re.”

Per jés Klá ra ír ta: „Udvardi Er zsé bet ké -
pei egy szer re lát vány és lá to más, ezért
érez he ti min den ki sa ját já nak.” 

Én ezt a meg õr zen dõ lá to mást, ezt a má -
sik, iga zabb és szebb vi lá got pré di ká ló alá -

za tos és csen des, és így bölcs hi tet kö szö -
nöm meg Udvardi Er zsé bet nek. Is ten áld -
jon érte, Er zsi né ni! Hogy ott volt a szí ve
kö ze pé ben, és hogy sze líd sze re tet tel õriz -
te és vá szon ra vit te!  Hogy mi, a szem lé lõk
is sze lí dül jünk. Hisz úgy mond ta a Mes ter:

„Bé kes sé get ha gyok rá tok. Az az én pa -
ran csom, hogy sze res sé tek egy mást, mint
ahogy én sze ret te lek ti te ket. Már nem
mon da lak ben ne te ket szol gák nak, mert a
szol ga nem tud ja, mit tesz az ura. Ba rá ta -
im nak mon da lak ti te ket, mert min dent,
amit Atyám tól hal lot tam, tud tul ad tam
nek tek. Nem ti vá lasz tot ta tok en gem, ha -
nem én vá lasz tot ta lak ti te ket, hogy el men -
je tek és gyü möl csöt te rem je tek, ma ra dan -
dó gyü möl csöt.” (Jn 15,12-16)

Kö szön jük a ma ra dan dó gyü möl csöt!
Schindler Má tyás

Látogatóban Udvardi Erzsébetnél
(Soproni kiálításának katalógusából, 1987)

Ba da csony to maj vas út ál lo má sán nem
min den gyors- és exp res  sz vo nat áll meg.
Így pe dig, ha sze mély vo nat tal ér ke zik va -
la ki Tomajba az zal a cél lal, hogy fel ke res -
se a majd’ har minc éve ott élõ fes tõ mû -
vészt, Udvardi Er zsé be tet, van ide je a vo -
na ton fel ké szül ni az él mény re, ami az ér -
zé keny szí vû és szel le mû oda lá to ga tót
min den bi zon  nyal el áraszt. Akár is mer te
már a mû vé sze tét, akár csak vá gyott rá,
hogy meg lát has sa.

A köz ség ben min den ki szí ve sen ad fel vi -
lá go sí tást, hol la kik a fes tõ nõ. Itt az em be rek
kö szön nek egy más nak és ér dek lik õket má -
sok prob lé mái. Ün ne pe ken is együtt van nak
és a hét köz na po kat is kö zö sen élik át.

Mi e lõtt még új mû ter mé hez ér a lá to ga -
tó, el kell ha lad nia a Ba da csony-vi dék jel -
leg ze tes szür ke ba zalt kö vé bõl épí tett
temp lom elõtt. Mint egy be ve ze tés ként, be
kell men nie a temp lom ba. Itt fo gad ja, ej ti
ámu lat ba né zõ it az ol tár mö gött Udvardi
Er zsé bet há rom pan nó ja, amely szin te be -
bo rít ja a temp lom ap szi sát fél kör alak ban.
A kö zép sõ Az utol só va cso rát, jobb ra és
bal ra A getsemáni éj sza kát és a Fel tá ma -
dást áb rá zol ja. E ké pe ken te jes sé gé ben je -
le nik meg fes té sze te, az arany és ezüst
csil lo gás sal át szõtt szín köl te mé nyek. Mély
hi te, mû vé szi alá za ta és gyen géd áhí ta ta
tük rö zõ dik e ké pe ken, el fe lej tet ve azt, mi -
lyen tö ké le tes fes tõi tu dás és egyé ni, mû -

vé szi sa já tos ság kell ah hoz, hogy csak az
áb rá zo lás ra és a ben ne élõ mon da ni va ló ra
fi gyel hes sen né zõ je.

Ilyen uj jon gó szív vel, el tölt ve a szép ség -
gel, a lát vány ad ta él mén  nyel in dul to vább
és ér a mû te rem hez a lá to ga tó.

A mû te rem a köz ség fõ ut cá ján egy kis
kert ben áll. Bal ról a Ba la ton, jobb ról a Ba -
la ton-fel vi dé ki he gyek – leg kö ze lebb a
Ba da csony – ko szo rúz zák a há zat, amely
ma gán hord ja a táj épí té sze té nek né hány
jel leg ze tes sé gét. Te tõ ze te nád. Az épü le tet
egy sze rû, fe hér fa lak ha tá rol ják, egyik ol -
da lán meg bont va a majd’ föl dig érõ üveg -
ab la kok kal. Be já ra ta mint a ré gi fa lu si ve -
ran dák ról nyí ló, két szár nyú, üve ges aj tó.
Bent, bár két ár ká dos, tor ná cos han gu la tú
lép csõ fel já ró val ta golt te re van (ami egyik
ol da lon kép rak tá rul, a má sik ol da lon fes té -
kes pol cok, ap ró sá gok, meg egy fa ágy el -
he lye zé sé re szol gál), a bel sõ tér egy sé ges
nagy tér nek hat. A mû te rem ben itt-ott el he -
lye zett vá zák ban her va dá suk után is él nek
to vább a kert és a kör nyék vi rá gai, ké pek
al ko tó ele mé ül is szol gál va.

E mû te re mig azon ban hos  szú volt az út:
a fõ is ko lai ta nul má nyok be fe jez té vel a bu -
da pes ti Ven del ut cai ta ní tó kép zõ pad lás te -
ré ben ki ala kí tott kis mû te rem, meg a Fegy -
ver nek ut cai mû te rem la kás után kö vet ke -
zett a Ba da cso nyi Ál la mi Gaz da ság kis
ven dég szo bá ja, majd a Ba la ton ra né zõ, a

ta nács tól bé relt la kó ház, amely a mos ta ni
mû te rem tõl alig né hány perc re áll.

Ami kor Tomajra ke rült, kez dett el iga zán
sa ját fes té sze ti prob lé má i val fog lal koz ni.
Sö tét ké pe ket so ha nem akart fes te ni, vi lá -
gos szí nek kel dol go zott és a fény, az min dig
na gyon ér de kel te. Von zó dott a konk rét, ma -
te ri á lis fény hez. E vi dé ken meg ta lál ta.
Nagy ha tás sal volt és van rá má ig is ez a ba -
la to ni kül sõ lát vány vi lág, ami be be le ke rült.
Er re min den év szak szebb, mint a vá ro sok -
ban. Tisz táb ban tud fi gyel ni a ter mé szet
vál to zá sa i ra. A hegy ol dal nyá ron a nap fény -
tõl, té len a hó szik rá zá sá tól, a fagy tól csil -
log, a Ba la ton víz tük re, jég pán cél ja, ri a ná -
sai vagy hul lá mai és part ra csa pó dó víz pá -
rái szór ják fényözönüket. A be fa gyott tó fö -
löt ti té li nap csil log tat ja sej tel me sen a si ma
je get, né hol a szél já té ká tól szin te hul lám -
ként meg fa gyot tan a vi zet. A hó is tisz táb -
ban csil log, a hegy ol dal fe hér sé gé bõl csak a
szõ lõ tõ kék me re dez nek fe ke tén meg ara -
nyos bar nán, Ta vas  szal elõbb kap élet re
min den kis vi rág, bo kor, fa. Õs  szel a szõ lõ -
he gyen arany li k a szõ lõ, szü re tel nek, ak kor
kez dõ dik az ak va rel lek fes té sé nek ide je.

Már a fényt je len tet te az ak va rel lek nél a
ki ha gyott fe lü le tek fe hér sé ge. Ez a fe hér
még sem fény lett úgy, hogy fe szült sé get te -
remt sen. Ek kor pró bál ta, hos  sza san, az
aran  nyal, ezüst tel va ló fes tést. Hi te, lel ki
adott sá ga is meg volt hoz zá, hogy ne csak a
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fe lü le ti lát ványt, a ter mé szet adta fény ha tá -
so kat érez ze együtt és ku tas sa, ha nem a mé -
lyebb ré te ge ket, az em be rek bel sõ tar tal mát
is. Mind azt vágy ta fes te ni, ami az em be rek -
kel meg tör tén het, lát tat ni akar ta a tör tén he -
tõ dol go kat. Ezért for dult a bib li ai tör té ne -
tek hez, ame lyek pél da ként, ih le tõ erõ ül
szol gál nak és a jót, a go nosz sá got éppúgy
ma guk ban hord ják, mint gaz dag bel sõ vi lá -
gá val, meg élé se i vel az em be ri ség.

A tá jat, a he gye ket, a vi zet úgy festi,
hogy bár szer ves ré szé vé vál nak ké pe i nek,
túl mu tat nak tár gyu kon: han gu la ti és lát -
vány elem ként a bib li ai tör té né sek kö ré
épül nek, de min dig az e vi lág ban élõ em -
be rek hez kap cso lód nak, õriz ve az em be ri -
ség ed di gi tör té ne tét. Mû vei esz me i sé get
hor doz nak, tar tá suk van, akár kis-, akár
nagy mé re tû ek. Tá jai, he gyei és idõt len vá -
ros áb rá zo lá sai már ak kor bib li kus meg je -
le né sû ek vol tak, ami kor meg nem fes tet te
a kör nyék temp lo ma i nak ol tár ké pe it, de a
szí nek, a fé nyek, a har mó nia, a köl tõi fi -
nom ság ál tal át lé nye gül tek misz ti kus
szent ké pek ké.

Épp úgy, mint a gö rög mi to ló gi á ból
vagy a ró mai re gék bõl, a Bib lia ó- és új -
szö vet sé gi tör té ne te i bõl Udvardi Er zsé bet
is me rít, hisz élõ al ko tó ele mei mai kép zõ -
mû vé sze tünk nek, ze nénk nek és iro dal -
munk nak, no meg a hét köz nap ok min den -
na pi pél dá i nak. Õ fes té sze té vel be szél a
bib li ai tör té ne tek má ig ér vé nyes ta nul sá -
ga i ról. Az igény és a le he tõ ség fel is me ré -
sé bõl az egy ház egy re több meg bí zást ad
mû vé sze ink nek a temp lo mok dí szí té sé re.
Így vált Udvardi Er zsé bet mai egy ház mû -
vé sze tünk egyik leg na gyobb al ko tó já vá.

Lát ványt fest, és a lát vány alap ján kell
hogy mû ve él jen, bel sõ lá tás sal és egyé ni -
sé gén át szûr ve, sa ját ra gyo gá sán át ki ve tít -
ve, meg je le ní tõ ere jén ke resz tül a vász non.

A mû te rem nagy üveg ab la ká val szem be -
ni falon fes ti fõ képp aran  nyal, ezüst tel,
nagy mé re tû ké pe it. A fé nyek nek fény kell.
Az arany nak, ezüst nek a Nap arany lá sa
vagy a Hold ezüs tös su gár zá sa kell, hogy
ki tel je sed jék a mû. Váz la ta it nagy mé re tû
cso ma go ló pa pír ra fes ti, hisz fa lai le he tõ sé -
get ad nak, hogy azo nos mé re tû ek le gye nek
a majd el ké szü lõ kom po zí ci ó val. A fest -
mény bár azo nos el kép ze lés sze rint ké szül,
még is új mû ként szü le tik meg, hi szen a pa -
pír bar nás han gu la ta, a szén, a szí nek váz la -
tos meg ol dá sa a ter vet is önál ló al ko tás sá
teszi. E fal elõtt áll a „lift”, amely ar ra szol -
gál, hogy a mû vész nõt a nagy mé re tû ké pek
fel vá zo lá sá hoz, fes té sé hez se gít se.

Eb ben az új mû te rem ben, így ké szül nek a
nagy mé re tû ol tár ké pek. Né há nyuk hár mas
pan nó ból áll, a bib li ai tör té ne tek Jé zus éle té -
nek fon tos mon da ni va ló it áb rá zol ják. A kü -
lön fé le ün nep kö rök bõl vett je le ne tek, tör té -
né sek a fo lya ma tos sá got ér zé kel tet ve ve ze -
tik a né zõt és kész te tik vé gig gon do lás ra e
jel zé se ken ke resz tül. Ezt pél dáz za a ba da -
csony to ma ji temp lom ké pe in kí vül a fertõdi
Szent Ke reszt-temp lom ba ké szült, il let ve
ké szü lõ Eszterházi Gol go ta cí mû ol tár kép,
amely nek kö zép ré sze, a Gol go ta már a hely -
szí nen áll, a trip ti chon jobb- és bal ol da li ké -
pe, amely A há rom ki rá lyok hó do la ta és a
Fel tá ma dás cí met vi se li, most ké szül.

A badacsonyõrsi ká pol ná ban he lyez ték
el Szent An tal a ha lak nak pré di kál cí mû
fest mé nyét. E mû vén, amely bib li kus kép,

meg je le nik a Ba la ton vi lá ga. Szent An tal
alak ja kö rül a táj, a víz, ha la i val. Áhí ta tos
kö ze lí té se a bib li kus tör té nethez meg a táj -
hoz, ami ben ben ne él, együtt lé leg zik, az
éle té hez, mun ká já hoz szük sé ges lég kör,
at mosz fé ra.

Ké pei nem csak a temp lo mo kat dí szí tik.
Újabb és újabb ki ál lí tá sok ra ké rik fel, ami -
nek egy ide ig el len állt, mert sok idõt vesz
el ere jé bõl, bár hogy kí mél jék is a szer ve -
zõk-ren de zõk. A ki ál lí tá so kat, akár vá ros -
ban, akár vi dé ken ren de zik, na gyon ko mo -
lyan ké szí ti elõ, gon do lat ban elõ re fel épí ti
a látványt, min dig meg le pe tés sel szol gál a
kö zön ség nek, hi szen az új él mé nyek ha tá -
sá ra fes tett ké pe it, meg bí zá sa i nak váz la tai
mu tat ja be. E sop ro ni ki ál lí tá son há rom új
szár nyas ol tár, a Ke reszt út ti zen öt ké pe, a
Ge ne zis, az Eszterházi Gol go ta ter vei és új
víz fest mé nyei kap nak he lyet.

Nem csak ki ál lí tá sai, mû ter me is al kal -
mat ad ar ra, hogy újabb mû ve it meg is mer -
jék ven dé gei, kik nek sze re tet tel jes fo ga dá -
sa meg hitt, ba rát sá gos és ott ho nos han gu -
la tot te remt. Osz tály tár sai, a ré gi Bernáth-
tanítványok, akik bõl igen so kan ne ves,
nagy mû vé szek ké vál tak, még kül föld rõl
is meg ke re sik. A kö zös mes ter, Bernáth
Au rél egy élet re szó ló ös  sze kö tõ ka pocs.

Meg elé ge dett, bol dog em ber a fes tõ nõ.
Min dig, hét köz nap okon és ün nep nap okon
is dol go zik. E mû te rem ben örö met, ün ne -
pet je lent a mun ka.

Udvardi Er zsé bet hez el men ni Ba da -
csony to maj ra, az év bár mely idõ sza ká ban,
bol dog sá got ad. Még ha nem is mind egyik
vo nat áll meg ezen a kis ál lo má son.

Kratochwill Mi mi

Részletek a Keresztút-sorozatból, 1983
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Udvardi Erzsébet díjai, kitüntetései
1960-1963  Derkovits Ösztöndíj
1962 - SZOT-díj
1966 - Egry-díj
1969 - Munkácsy-díj
1975 - Érdemes Mûvész
1981 - Kiváló Mûvész
1989 - a német Szent Fortunatus Lovagrend (Mainz) 

Mûvészeti Nagydíja
1990 - Magyar Mûvészetért-díj
1993 - Veszprém Megye Érdemrendje
1995 - Magyar Köztársasági Érdemrend

Tiszti Keresztje
1998 - Baja Város Díszpolgára
1999 - Kossuth-díj
2001 - Badacsonytomaj Nagyközség Díszpolgára
2002 - Magyar Örökség-díj
2006 - Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének Díja
2009 - Pro Cultura Christiana-díj
2011 - Baja Város Hírnevéért-díj

Ta lál ko zá sa im Udvardi Er zsé bet tel, 
a ra gyo gó fé nyes ség fes tõ jé vel

Míg azt meg elõ zõ en in kább csak ki ma -
gas ló ki tün te té sei és dí jai – köz te Ba ja dísz -
pol gá ra (1998), Kos suth-díj (1999), Ma gyar
Örök ség-díj (2002) – át vé te le al kal má val, a
kü lön bö zõ mé dia-csa tor ná kon ke resz tül tör -
tén tek a Ve le va ló „ta lál ko zá sa im”, ma gá val
a laureatusszal meg va ló sult el sõ sze mé lyes
ta lál ko zá som ra  2005. de cem ber 16-ának es -
té jén Ti hany ban, a Ben cés Apát ság épü le té -
ben ke rült sor. Az al kal mat a Ma gyar Egész -
ség ügyi Tár sa ság e hely szí nen tar tott az évi
kül dött-köz gyû lé se nyúj tot ta; kü lön pe dig
az, hogy az ér ke zés nap já nak es té jén ma -
gunk, or vos-egész ség ügyi ek és kí sé rõ ink is
kö zön sé ge le het tünk a Korzenszky Ri chárd
per jel úr ál tal ak kor már évek óta szer ve zett
és or szág szer te is mert té vált Te tõ té ri Es ték e
na pi ren dez vé nyé nek.

A hely szín re ér ke zést kö ve tõ en, ma gá nak
az épü let nek a „sza bad be já rá sa” so rán, a
ko los to ri rész fo lyo só in ugyan mely elõ ször
ott járt jö ve vényt ne cö ve kelt vol na le per -
cek re a fa la kat dí szí tõ jó né hány, Udvardi
Er zsé bet al kot ta szent kép? Azt azon ban,
hogy ma ga a mû vész nõ szin te el ma rad ha -
tat lan részt ve võ je a Te tõ té ri Es ték-nek, csak
utóbb, az ese mény re ér ke zõ törzs ven dé gek
zsi bon gá sa kö ze pet te ki ve he tõ vé vált né -
hány hang fosz lány ad ta hí rül.

Az em lé ke ze tes est több más fon tos
moz za na tát e helyt mel lõz ve: ott és ak kor
ke rült sor meg is mer ke dé sünk re; és mi u tán
fel csil la nó szem mel ér te sült ar ról, hogy
„föl di jei”, bács ka i ak, Ba ja tér ség be li ek va -
gyunk, mind járt más nap ra szó ló an, Ba da -
csony to maj ba meg hí vá sunk ra.

2005. de cem ber 17-ének ko ra dél után -
ján a Ma gyar Egész ség ügyi Tár sa ság több
más ren dez vé nyén is kí sé re tem ben volt
höl gyek kel – fe le sé gem mel, sz. Só vá ri
Évá val, Far kas Szilveszterné ÁMK igaz-
gatóhelyettes as  szon  nyal és Mátyus
Tiborné kör ze ti nõ vér rel – rend kí vül szí vé -
lyes fo gad ta tás ban ré sze sül tünk a mû vész -
nõ badacsonytomaji ott ho ná ban, an nak is
eme let nyi ma gas sá gú mû ter mé ben. A
vagy más fél órás ott lé tünk él mé nyét az zal
te téz te, hogy ha za fe lé utaz tunk ban meg te -
kin tés re aján lot ta a Ba la ton al má di ban, a
Pan nó nia Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár -
ban fest mé nye i bõl ren de zett ki ál lí tást
(megjegyzés: e ki ál lí tá sa nem sze re pel a
nyolc va na dik szü le tés nap já ra meg je lent,
Ra gyog a fé nyes ség címû me se szép kö tet
214-215. ol da la in fel so rolt Ki ál lí tá sok fe -
je zet rész ben, ho lott meg tör tént, meg te kin -
té se nagy-nagy él ményt je len tett; e so rok
író ja több, ma ga ké szí tet te fény ké pen örö -

kí tet te meg az ott ki ál lí tott ké pek né me lyi -
két, köz te a Ba ja bel vá ro sát, azon be lül
mind két temp lom tor nyát áb rá zo ló, meg -
ba bo ná zó szép sé gû fest ményt!).

Ám 2005. de cem ber 17-ei bú csúz ta tá -
sunk kor an nak is leg õszin tébb re mé nyét
fe jez te ki, hogy más kor is fel ke res sük ott -
ho ná ban! Er re „2006. Szent Ist ván ün ne -
pén” ke rült sor. Az idé zõ jel be tett mó don
kel tez te, gyöngy be tûk kel írt, „Pé ter Ár -
pád nak és Évá nak, sze re tet tel, ba rát ság -
gal” de di kált, tõ le aján dék ba ka pott Ta más
Ist ván An no Domini 1985-1995 (Új Ho ri -
zont, Veszp rém, 1995) kö te tet ez al ka lom -
mal nyúj tot ta át. E nap dél elõtt jén fe le sé -
gem mel és két fiú uno kánk kal együtt él -
vez het tük ki tün te tõ ven dég sze re tet ét. Fi -
gyel mes sé ge ar ra is ki ter jedt, hogy ebéd lõ
he lyül aján lot ta sa ját – sze re tett mû vész -
tár sa i val, köz te Mécs Ká rol  lyal együtt –
törzs he lyé nek szá mí tó Mus kát li-t (azt is
meg hagy va, hogy a fõ pin cér rel tu das suk,
egye nest tõ le ér kez tünk).

„Évá nak és Ár pád nak sze re tet tel: Udvar-
di Er zsé bet, 2011. Pün kösd” a de di ká ci ó ja a
Ra gyog a fé nyes ség-nek, és „Dr. Pé ter Ár -
pád nak és Évá nak, sze re tet tel: Udvardi Er -
zsé bet, 2011. Pün kösd” a de di ká ci ó ja a tõ le
ugyan csak aján dék ba ka pott „Bol dog John
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Hen ry Newman Temp lom Sümegcsehi” –
Barsi Ba lázs írá sa it és Udvardi Er zsé bet ké -
pe it tar tal ma zó – ha son ló an „fé nyes ség tõl
ra gyo gó” ki ad vány nak. 2011. Pün kösd kró -
ni ká já hoz tar to zik, hogy míg an nak va sár -
nap ján fe le sé gem mel társ ban mû ter mé ben
is ven dég sze re tet ét él vez het tük, majd meg -
te kint het tük a ko ráb bi la kó he lyén és mû ter -
mé ben ál lan dó jel leg gel 2000-ben meg nyílt
Gyûj te mény és Em lék ház-ban ki ál lí tott
szép sé ges al ko tá sa it, hét fõn, meg tisz te lõ
meg hí vá sá ra, is mét kö zös órá kat tölt het -
tünk tár sa sá gá ban a sü me gi fe ren ces temp -
lom és ko los tor ódon fa lai közt. A cso da té -

võ szob ra mi att a XVII. szá zad vé ge óta bú -
csú já ró he lyen a pün kös di mi sét az a Fr.
Barsi Ba lázs OFM  ce leb rál ta, aki – dr.
Korzenszky Ri chárd OSB-vel, a ti ha nyi
ben cés apát ság ve ze tõ jé vel kar ölt ve – 2013.
feb ru ár 16-án Ba ján, a Ba rá tok Temp lo má -
ban gyász mi se ke re té ben, azt kö ve tõ en pe -
dig a Ró kus Te me tõ ben mon dott imát a
meg bol do gult Mû vész nõ lel ki üd vé ért).

Újabb sze mé lyes ta lál ko zá sunk meg va -
ló su lá sát már Felsõszentivánon re mél ve,
mint a köz ség ben 2012. áp ri lis 27-28-án
ren de zett „Ma gyar Egész ség ügyi Tár sa ság
éves kong res  szu sa” he lyi szer ve zõ je, le -

vél ben kér tem fel Õt, tisz tel je meg az ese -
ményt az zal, hogy a Fel vi dék rõl, Kár pát al -
já ról, Erdélybõl-Székelyföldrõl, Dél vi dék -
rõl, Mu ra-vi dék rõl, a nyu ga ti és ten ge ren -
tú li ré gi ók ból ide ér ke zõ or vo sok, kü lön
pe dig dr. Bá bel Ba lázs kalocsa-kecskeméti
ér sek úr rész vé te le mi att vár ha tó an más ér -
dek lõ dõk „fel töl tõ dé se” ér de ké ben a he lyi
mû ve lõ dé si ház ban al ko tá sa i ból ki sebb ki -
ál lí tás ra sor ke rül hes sen. Ami kor a le ve let
fo gal maz tam, még nem tud tam, hogy be -
teg sé ge az aka dá lya a so kak ne vé ben hoz -
zá in té zett ké ré sem tel je sí té sé nek…

Gyász mi sé jén, tes té nek anya föld be he -
lye zé se szer tar tá sán fe le sé gem mel társ ban
ma gam is részt vet tem. Ve le tör té nõ ta lál -
ko zá sa im az óta a pos tai bé lye gek re vitt
evan gé li u mi üze ne te in, a tõ le aján dék ba
ka pott kö te te ken, a ve le tör tént sze mé lyes
ta lál ko zá sok fe lejt he tet len órá i nak fel idé -
zé sén ke resz tül va ló sul nak meg. És lét re -
jön nek majd, ha – fe le sé gem mel-uno ká im -
mal társ ban – is mét me ne dé ket ke re sünk a
ba da csony to ma ji, Eu ró pá ban pár ját rit kí tó,
ba zalt kõ bõl épült, Udvardi Er zsé bet ol tár -
ké pé vel dí szí tett Szent Im re plé bá nia temp -
lom ban, ha új ra be bo csá tást ka pok a Ti ha -
nyi Ben cés Apát ság épü le té be, vagy el ju -
tok azon temp lo mok, egy há zi épü le tek,
mú ze u mok, ki ál lí tó ter mek va la me lyi ké -
be, ame lyek ben fes tõ ecset je nyo mán „fel -
ra gyog a fé nyes ség”. És – ha hi tét a ma ga -
mé nak fo ga dom el – lét re jön majd még a
ve le va ló ta lál ko zás va la mi lyen for má ban,
va la mi kor, va la hol… – ahol mind örök re
ra gyog a fé nyes ség.

Pé ter Ár pád dr.

Udvardi Erzsébet mûtermében 2006 augusztusában. A mûvésznõ társaságában
a szerzõ, felesége és Dani unokájuk. – Fényképezte: Péter Ádám, a kisebbik unoka

Nem bú csú zó ul, csak a vi szont lá tá sig bú csút int ve 
– Udvardi Er zsé bet nek

„hol lel kek és gö rön gyök közt bo tol tam,
még is csak egy nagy is me ret len Úr nak 
ven dé ge vol tam.” (Kosz to lá nyi De zsõ)

A mû vészt nem le het el vá lasz ta ni az em -
ber tõl. Lel ket, éle tet, ént adott min den mû -
vé nek – még egy csend élet gyû rött asz tal -
te rí tõ jé nek is. Nem osz to zott a ki vá lasz -
tott ság ri deg el kü lö nü lé sé ben, a mû vész -
sors fa nyar fur csa sá ga i ban, a szür ke ség fö -
lé nyes le be csü lé sé ben. So kan cso dál tuk,
tisz tel tük az al ko tá sok mö gül elõ tû nõ mû -
vészt – az em bert. So kan me le ged tünk szí -
vé nek me le gé ben, süt ké rez tünk üdí tõ de -
rû jé ben – nem csak be csül tük, sze ret tük õt.  

Ba da csony to maj szí vé ben, ma gas ra íve -
lõ domb te te jén áll a mû te rem la kás, mely -

ben fél év szá za don át élt és al ko tott. Mû -
ter mi szo bá já nak ha tal mas ab la ká ból a
lan kás hegy ol dal fö lött az oly kor csil lo gó,
oly kor ha ra gos Ba la ton ra lát ni, a víz tü kör
tá vol ba ve szõ pa no rá má já ra, a tó par ti ná -
da sok ra, a fényittas ég re, vagy a ké ken go -
moly gó fel hõk re. A ba rá tok, is me rõ sök,
gyûj tõk ál tal ta vasz tól õszig cso dá lat tal
ve gyes tisz te let tel lá to ga tott le gen dás ház
ma ma gá nyo san áll. Udvardi Er zsé bet el -
köl tö zött. „El ment az arany hí don.”

A mû vész nõ Ba ján szü le tett 1929. de -
cem ber 27-én. Ko rán tár sá vá sze gõ dött
fény és ár nyék vál ta ko zó ket tõs sé ge. Éle -
té re fél év szá zad tá vo lá ból em lé kez ve,
1994-ben er rõl így írt: „… Most, hogy már
erõ sen kö ze lí tek azok hoz az évek hez, me -

lyek a lé lek leg bel sõ kö re it tá gít ják, s el ej -
tik a fe les le ge set, mind töb bet tu dok meg a
szü le im rõl. Mert egy re job ban vi lá gí ta nak
a leg fon to sabb évek, a gyer mek kor em lé -
kei. Ami kor meg ta ní tot tak ke resz tet vet ni.
Ami kor elõ ször hal lot tam, hogy jó nak kell
len ni. Ami kor meg ma gya ráz ták, hogy a
szü le tés na pi cso ko lá dét há rom fe lé kell el -
osz ta ni, mert hár man va gyunk test vé rek.
És meg ta ní tot tak ar ra, hogy gon dos kod ni
kell az ál la tok ról, té len etet ni kell a cin ké -
ket. És meg ta nul tuk, hogy mit je lent már -
ci us ti zen ötö di kén a há rom szí nû zász ló a
há za kon; hogy az élet nek ren del te té se, ér -
tel me van, hogy az Is ten jó té te mé nye it
imád ság gal és mun ká val meg kell kö szön -
ni. Apám ke zét fog va, anyám te kin te té tõl
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bol do gít va ta nul ta meg az em ber eze ket. S
utá na már jö het tek – jöt tek is, mint édes -
apám elõ re tud ta, meg érez te – a tör té ne lem
ször nyû sé ges évei. De min den nél erõ sebb
volt, ami re szü le ink ta ní tot tak.” (Ár tér,
1994/1. Ba ja) A csa lád, a szü lõ föld, Ba ja
vá ros és a Szent Lász ló ut cai ház irán ti kö -
tõ dé se, lel ké nek ha za vá gyó dá sa az 1948-
as el vá lás tól éle te min den pil la na tá ban,
szin te min den mû vé ben, min den sza vá -
ban, min den moz du la tá ban ki ta pint ha tó.
Nap su gár ral te li ba jai ké pe i nek ma gya rá -
za tát itt ta lál juk: a nyu godt, szé les mo so -
lyú gyer mek kor ban, a töb bé-ke vés bé
gond ta lan kis vá ro si élet ben.

A pe da gó gus szü lõk (Udvardi Láz ár és
Ko vács Em ma) har ma dik gyer me ke ként
Luj za és Ist ván után szü le tett Er zsé bet Ba -
ján járt ele mi is ko lá ba, majd a Mi as  szo -
nyunk ról Ne ve zett Ka lo csai Sze gény Is ko -
la nõ vé rek Ba jai Lí ce u má ban érett sé gi zett.
A kö zép is ko la utol só évé ben, 1947-ben új,
mes  sze ve ze tõ utat nyi tott szá má ra a Rud-
nay Gyu la ve zet te kép zõ mû vé sze ti sza bad -
is ko la: „a mû hely szen tél  lyé vált elõt te”. 

1948-ban si ke re sen fel vé te li zett a bu da -
pes ti Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lá ra, ahol
1952-ig mes te re, Bernáth Au rél irá nyí tá sa
mel lett ta nult. A dip lo ma meg szer zé se
után, a csa lá di tra dí ci ók nak és el vá rá sok -
nak meg fe le lõ en ta ní ta ni kez dett mû vé -
szet tör té ne tet és raj zot Bu da pes ten, a
Leöwey Klá ra Ta ní tó kép zõ ben. E ko rai
kor sza ká nak is mert al ko tá sai, plein air ké -
pei, csend éle tei, port réi a mes ter, Bernáth
Au rél ha tá sá nak sa já tos át ira tai.

Egy 1958-as ba la to ni ki rán du lá son dön -
tött: el hagy ja a fõ vá rost és Ba da csony to -
maj ba köl tö zik, ahol kez det ben a he lyi ál -
la mi gaz da ság ven dég szo bá já ban la kott,
majd egy bé relt ház ban kez dett új éle tet.
Ek kor már rend sze re sen ki ál lí tó mû vész,
aki ide je leg na gyobb ré szét az al ko tó mû -
vé szet nek szen tel te. 

A ta nul má nyok, az uta zá sok, a mes te rek
(Bernáth Au rél, Fónyi Gé za, Hincz Gyu -
la), mû vé szi és szel le mi irány za tok („fi -
nom na tu ra liz mus”, poszt imp res  szi o niz -
mus, sze ces  szió, szim bo liz mus) ha el is
gon dol kod tat ták, fes té sze té re csak ko vász -
ként ha tot tak – Udvardi Er zsé bet szu ve rén
egyé ni ség ma radt. Fe les le ges fá ra do zás õt
má sok kal ös  sze vet ni vagy stí lus ka te gó ri ák
kö zé so rol ni. Ha út mu ta tás ra volt szük sé -
ge, szel le mi irány tû je, mér cé je a Szent írás
volt. Fel is me ré se it, ta pasz ta la ta it ta lá ló an,
tõ mon da tos sû rû ség gel, axi ó ma sze rû en fo -
gal maz ta meg. Szim bo li kus, út jel zõ mû -
vek so ro za tán át ju tott el le tisz tult bel sõ vi -
lá gá hoz, mely hez sa já tos fes tõi esz kö ze it
is ko rán meg ta lál ta.

A ba jai em lé kek, a ba da csony to ma ji ott -
hon, a Du na, a Ba la ton és kör nyé ke, az õsi
bács kai és pan non táj szel le mi sé ge ra gad ta
meg Udvardi Er zsé be tet „csu dás ér té ke i -
vel”. Éve ken át ku tat ta e gyö nyö rû vi dé -
kek gaz dag örök sé gé nek meg je le ní té si le -
he tõ sé ge it, míg vé gül si ke rült a lát vány él -
ményt sa ját for ma nyelv vé át szel le mí te nie.
Mes te re, Bernáth Au rél 1974-ben a Csók
Ist ván Ga lé ri á ban ren de zett Udvardi-ki ál -
lí tás meg nyi tó be szé dé ben így fo gal ma -
zott: „A fes té szet a leg sú lyo sabb mon da ni -
va lók tól kezd ve, ko ro kon, szá za do kon, is -
ko lá kon át ezer nyi egyé ni vi lág-in terp re tá -
lá sá ért út mu ta tás ként is, im ma nens szép -
ség ke re sé sért is, a bru ta li tás tól a kín pad ra-
vo nás köz ér ze té ig, min den lé lek rez dü lés re
ott állt ta nú ság té tel re. De szép ség be cso -
ma gol va a lé nye get, hogy a ma gunk épü lé -
sé re fel mu tat has suk: ez van, ez a mi éle -
tünk, ezek az áb ránd ja ink. Hogy mi ért kell
mind ezt ten nünk, vég sõ fo kon nem tud juk,
de tes  szük, mert va la mi tit kos köz ér zet
hajt ben nün ket, hogy te gyük. A vi lág cso -
dá ja e té ren az is, hogy a leg na gyobb
gond dal igyek szünk lé nyünk tit kos pa ran -
csa i nak for mát ta lál ni, hogy az ol vas ha tó
le gyen és, hogy ben sõnk igaz sá gát az igaz -
ság hi te lé vel hoz zuk ki fe je zés re.” 

A Bernáth Au rél tól ka pott irány mu ta tást
kö vet ve Udvardi Er zsé bet „a szép ség be
cso ma gol va, az igaz ság hi te lé vel” épí tet te
élet mû vét szi lárd, idõt ál ló mû vé szi és er -
köl csi ala pok ra. A föl di élet cso dá i nak
meg fes té sét kö ve tõ en
az égi lét tit ka it ku tat ta.
A ter mé szet szép sé ge i -
nek fel tá rá sa, fel fe de zé -
se, a be lõ lük fa ka dó ins -
pi rá ci ók hi té ben is meg -
erõ sí tet ték – te kin te tét
az ég fe lé emel ték. Mû -
ve i ben az em ber nek a
vi lág egye tem hez va ló
vi szo nya nem pusz tán
az em ber és a ter mé szet,
a te rem tett vi lág kap -
cso la tá ra re du ká ló dik,
ha nem az örök ké va ló -
ság vég te len táv la ta i ba
nyí lik. Fest mé nye i nek
at mosz fé rá já ban mind -
ez szem lé le tes sé vá lik:
misz ti kus fény ra gyo gá -
sa hat ja át ké pe it a vég -
te le nül fi nom, hal vány,
kön  nyed, le be gõ szí -
nek nek, anyag ke ze lés -
nek – a sár gák nak, ró -
zsa szí nek nek, ké kek -
nek, zöl dek nek – egy -

más ba ját szá sá ban, idõt len nyu gal má ban
vagy moz gal mas sá gá ban. „A va ló ság égi
má sa ként” fes tet te meg a víz tü kör ra gyo -
gá sát, a csen des kis vá ro si ut cák bé ké jét, a
dom bok sze líd haj la ta it. Át él te és bol do -
gan fo gal maz ta meg új ra és új ra al ko tá sa i -
ban a víz part vo na la i nak ha tal mas len dü le -
tét, a sze mé lyes em lé kek so ha sem hal vá -
nyo dó ké pét, az Evan gé li um üze ne tét. 

A gond vi se lés aján dé ká nak te kin tett
élet út min den ál lo má sán szü lei, test vé rei,
fér je, Ta más Ist ván mel lett együtt él tek ve -
le a bács kai pol gá rok, a ba jai ha lá szok, a
ba da cso nyi szõ lõ mû ve sek, szán tó ve tõk,
pász to rok, akik kel együtt õriz te kul tú rá ju -
kat, hi tü ket. Õk épp úgy ré sze i vé, ré sze se -
i vé vál tak, fel ol dód tak szu ve rén fes tõi vi -
lá gá ban, kép író köl té sze té ben, aho gyan õ
ma ga is. Mû vé sze té vel a Ge ne zis út ját kö -
vet te. A ke resz tény hit, a Szent írás tör té ne -
tei, az Evan gé li um üze ne tei mû ve i ben lé -
lek tõl lé le kig érõ arany hi dak ká vál tak.
Bib li ai tár gyú al ko tá sai kü lön he lyet biz to -
sí ta nak szá má ra a ke resz tény mû vé szet
tör té ne té ben. Fény su ga rak kal át szõtt,
fény töm bök kel kom po nált mû al ko tá sai a
fe lül rõl jö võ böl cses ség, a ke re sett és meg -
ta lált nyu ga lom, az erõs hit, a csend, a bé -
ke, a „Jó hír” bástyáivá let tek. A fény bõl
jöt tünk, s a fény fe lé tar tunk. Udvardi Er -
zsé bet 2013. feb ru ár 4-én ér ke zett ha za. 

Nem bú csú zunk, csak a vi szont lá tá sig
bú csút in tünk. 

Kovács Zita

A kertben. (Ragyog a fényesség – Udvardi Erzsébet 
80. születésnapjára. Tihany, 2009. 202. old.)



Bajai Honpolgár10 2013. július

Baja látképe
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Szent Teréz

Fotó: Kelemen Áron
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Uszályok a Sugovicán

Assisi Szent Ferenc – részlet        (Sümegcsehi)Badacsonyi háromkirályok

Dr. Bernhart Sándor polgármester • Baja
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Szõkefalvi-Nagy Bé la
(1913-1998)

A „sze ge di tri um vi rá tus” meg ne ve zés
köz is mert a Ti sza-par ti met ro po lis egye te -
mi kö re i ben. Az óko ri Ró ma po li ti kai ere -
de tû rang meg ne ve zé sét ez út tal a tu do má -
nyos élet ki emel ke dõ al ko tó i nak egy be fog -
la lá sá ra al kal maz ták. Az el sõ tri um vi rá tus
tag jai Haar Alfréd, Kerékjártó Bé la és Riesz
Fri gyes vol tak. Mind hár man a ma te ma ti ka
ága za ta it mû vel ték, és ez – meg le he tõ sen
zárt vi lág lé vén – fel kelt he ti a be nem ava -
tot tak gya nak vá sát. Nem ar ról van-e szó –
vél he tik –, hogy pro vin ci á lis el szi ge telt sé -
gen ala pu ló arány té vesz tés sel ál lunk szem -
ben. Néz zük te hát a té nye ket.

1929-ben Klebelsberg Kunó Göttingen-
ben jár. A nagy múl tú egye te mi vá ros a né -
met ma te ma ti ka egyik fel leg vá ra. Egy va -
cso ra al kal má val a mi nisz ter szom széd ja
Richard Courant, a vi lág hí rû ma te ma ti kus.
A ki vá ló elõadókészségû pro fes  szor le nyû -
gö zõ el is me rés sel be szél azok ról az ered -
mé nyek rõl, me lye ket a „sze ge di is ko la” a
mo dern ma te ma ti ka fej lesz té sé ben el ért. A
ko ránt sem kon ven ci o ná lis ud va ri as sá gon
ala pu ló mél ta tás ban név sze rint so rol ja fel
a há rom tu dóst. Jel lem zõ a foly ta tás. A ha -
za té rõ kul tusz mi nisz ter te te me sen meg nö -
ve li a sze ge di ma te ma ti ka tan szé kek költ -
ség ve té si tá mo ga tá sát (dr. Csá kány Bé la
köz lé se). Az ok ta tás szín vo na lát erõ sí ti,
hogy a Har vard egye tem pro fes  szo ra,
Marshall Stone ta nít vá nyát, Edgar R. Lor-
chot Sze ged re kül di, hogy is me re te it az új
tu do mány ág, a funkcionálazalízis te rü le -
tén el mé lyít se. Bel föld ön is köz is mert a
Ko lozs vár ról év ti ze de át te le pí tett uni ver zi -
tás szak mai presz tí zse. Tarnóczy Ta más –
a fi zi kai akusz ti ka ké sõbb leg ered mé nye -
sebb ma gyar mû ve lõ je – Bu da pes ten érett -
sé gi zik. Egye te mi ta nul má nya it azon ban
nem la kó he lyén, ha nem a ma ga sabb ter -
mé szet tu do má nyos kép zést nyúj tó sze ge di
in téz mény ben ab szol vál ja.

Az év ti zed múl tán meg ala ku ló „má so -
dik tri um vi rá tus” (Kal már Lász ló, Rédei
Lász ló és Szõkefalvi-Nagy Bé la) leg ka -
rak te risz ti ku sabb sze mé lyi sé ge Szõke-
falvi-Nagy Bé la, aki 1913. jú li us 29-én
szü le tett Ko lozs vá ron. Ve ze ték ne ve tu laj -
don kép pen mes ter sé ge sen ki ala kí tott. Szõ -
ke fal va Küküllõ vár me gyé ben van, és e
köz ség bõl szár ma zik a csa lád ne me si elõ -
ne ve. A kis bir to ko si lét bõl az ér tel mi ség
szfé rá i ba emel ke dõ csa lád a pra e di ca tu mot
– bel ügy mi nisz te ri jó vá ha gyás sal – ve ze -
ték ne vé be épí tet te be. A fi úcs ka aty ja, Szõ -

ke fal vi Nagy Gyu la ne ves ma te ma ti ka pro -
fes  szor, aki elõbb kö zép is ko lá ban ok tat,
majd egye te mi ma gán ta ná ri ké pe sí tést sze -
rez ve a ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef tu do -
mány egye tem kül sõ mun ka tár sa lesz.
1929-ben ál lá sát el veszt ve csa lád já val
együtt át te le pül Ma gyar or szág ra. Itt meg -
hí vást kap a Klebelsberg ál tal Sze ge den
újon nan ala pí tott ta nár kép zõ fõ is ko la ma -
te ma ti ka tan szé ké re, így az if jú Bé la a Kla -
u zál Gim ná zi um ban fe je zi be kö zép is ko lai
ta nul má nya it. A te het sé ges és szor gal mas
di ák ek kor még ko ránt sem ûz mo no kul tú -
rát: egy aránt ér dek lik a nyel vek (a ma gya -
ron és ro má nul kí vül meg ta nul fran ci á ul,
né me tül és gö rö gül), de le kö ti fi gyel mét az
ál lat tan, ás vány tan és nö vény tan is. Ek kor
még a fi zi ka vonz za leg job ban: ti zen hét
éves ko rá ban már az ûr ha jó zás le he tõ sé gé -
rõl tart ön kép zõ kö ri elõ adást. Sze ge den
vég zi egye te mi ta nul má nya it is. Bár meg -
is mer ke dik a ké sõb bi mes ter rel, ba rát tal és
mun ka társ sal, a ma te ma ti kus Riesz pro -
fesszor ral, egy elõ re a fi zi ka bû vö le té ben
él. A har min cas évek ele jén já runk; a
klasszi kus fi zi ka szem lé le tét alap ja i ban
ráz za meg a kvan tum me cha ni ka for ra dal -
ma. A fi a tal egye te mi hall ga tót a fi zi kus
Bay Zol tán sze mi ná ri u mai kö tik le. Pro -
fes  szo rai ha mar fel is me rik te het sé gét:
részt ve het a ta ná rok ré szé re szer ve zett el -
mé le ti fi zi kai kur zu son, sõt egy íz ben elõ -
adást is tart. Iro dal mi te vé keny sé gét egye -

te mi hal lga tó ként kez di meg. El sõ dol go -
za ta a Zeitschrift für Physikben je le nik
meg, majd a Mathematische Annalen köz -
li le cik két. Dip lo má ját 1936-ban szer zi
meg, és egy hó nap múl va dok to rál.

1937-et írunk, mi kor el nyer a lip csei
egye te men egy nyolc hó na pos cse re ösz -
tön dí jat. Lip cse ak kor is Eu ró pa egyik je -
len tõs tu do má nyos cent ru ma. Itt ok tat a
mo dern fi zi ka is mert meg ala po zó ja,
Heisenberg. A pro fes  szo rok ré szé re tar tott
sze mi ná ri u ma i ra meg hív ják a ma gyar ösz -
tön dí jast. Bár Né met or szág po li ti kai szó la -
mok tól vissz han gos, a ter mé szet tu do má -
nyi fa kul tás ter me it a tu do mány áhí ta ta üli
meg. Ta lán a ná ciz mus tól jó za nul tar tóz -
ko dó nagy fi zi kus sze mé lyes te kin té lye õr -
zi meg az al ko tó mû hely át me ne ti bé ké jét.

Dr. Szõkefalvi-Nagy Bé la 1939 ja nu ár -
já ban ál la mi ösz tön dí jas ként Grenoble-ba,
majd Pá rizs ba uta zik. Pá rizs szel le mi at -
mosz fé rá ja ezer nyi imp res  szi ó val te lí ti a
fi a tal tu dóst. Ide jét okos öko nó mi á val
oszt ja meg a be fo ga dás és az al ko tás fo lya -
ma ta kö zött. Az Institut – ez a Fran cia
Aka dé mia hi va ta los ne ve – ne mes ívû ku -
po lá ja alatt min den hét fõ dél után gyûl nek
ös  sze azok a hal ha tat la nok, akik a ma te -
ma ti ka vagy fi zi ka ki vá ló sá gai. A dél utá -
no kon te kin té lyes tu dó sok muatjk be azo -
kat a fi a tal te het sé ge ket, akik nek mun kás -
sá gát mél tó nak tart ják az Aka dé mia fi gyel -
mé re. Dr. Szõkefalvi-Nagy dol go za ta it
Gaston Julia, il let ve Paul Montel aka dé mi -
ai ta gok is mer te tik.

A fény vá ro sá nak bul vár ja in a kö ze le dõ
há bo rú bor zon gá sá nak fu val la ta su han vé -
gig. Szõkefalvi-Nagy Bé la 1939 jú li u sá ban
tér ha za, és nem üres tar sol  lyal. Egy ran gos
fran cia tu dós kér te fel el sõ köny ve meg írá -
sá ra. A mû a ma te ma ti ka olyan fe je ze te it
tár gyal ja majd, me lyek az el mé le ti fi zi ka
szem pont já ból is dön tõ je len tõ sé gû ek.

Sze ge den – né hány hó nap után – meg bí -
zást kap a Ta nár kép zõ Fõ is ko la ma te ma ti -
ka tan szék ének ve ze té sé re. Rö vi de sen el -
nye ri a Tu do mány egye te men a ma gán ta -
ná ri cí met is. A sok ol da lú tu dást igény lõ
ok ta tó mun ka mel lett (a fõ is ko lai tan szék
gon doz za a ma te ma ti ka kö ré be tar to zó
összes tár gyat) a szer zõ el mé lyül ten dol -
go zik el sõ köny vén. Mû vét fran ci á ul ír ja.
A tör té ne lem ese mé nyei azon ban meg hi ú -
sít ják a ki adást. 1940-ben Né met or szág öt -
he tes vil lám há bo rú ban le gyõ zi nyu ga ti el -
len fe le it, és ná ci meg szál lás alá ke rül a po -
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rig alá zott Fran cia or szág fõ vá ro sa is. A fi -
a tal pro fes  szort utol ér te vol na oly sok ma -
gyar tu dós vég ze te, és csak az író asz tal fi -
ók nak dol go zott?

Van der Waerden, a Né met or szág ban élõ
hol land ma te ma ti kus fel fi gyel a mun ka bel -
sõ ér té ke i re, és ja va sol ja, hogy mû vét ír ja át
né met re. Az Ergebnisse der Mathematik so -
ro zat – mely ben a könyv vé gül is meg je le -
nik – a ma te ma ti ka alap ve tõ mun ká ját in dít -
ja el út já ra. Jel lem zõ, hogy a há bo rú után
akad nak kol lé gák, akik alat to mo san cé loz -
gat nak ar ra, hogy Szõ ke fal vi a ná ci Né met -
or szág ban pub li kált. A pro fes  szor sem ma -
rad adós: „Az urak ta lán meg fe led kez tek ar -
ról, hogy 1933-ban Andrej Kolmogorov, a
ki tû nõ szov jet ma te ma ti kus is itt je len tet te
meg a valószínûségszámítást meg ala po zó
mun ká ját.” Azt, hogy az ár mány ko dás nem
bi zo nyult ha tá sos nak, mu tat ja a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mia dön té se. Szõkefalvi-
Nagy Bé lát 1945-ben le ve le zõ tag gá vá -
laszt ják. Ez zel egy idõ ben a szö vet sé ges
csa pa to k a ki adó nál zsák má nyol nak né hány
pél dányt a ma gyar ma te ma ti kus köny vé bõl.
A né met szel le mi ja va kat számbavevõ tisz -
tek jól tá jé ko zott szak em be rek, mert a mû
fo to gra fi kus úton sok szo ro sí tott má so la tai
rö vid idõn be lül meg je len nek a nem zet kö zi
ma te ma ti kai iro da lom ban.

1947-ben Riesz Fri gyes Budapestre tá -
vo zik, és meg üre se dik az ana lí zis tan szék
ve ze tõi poszt ja. Az ál lás hely re Kal már
Lász ló és Szõkefalvi-Nagy Bé la pá lyá zik.
A ki ne ve zõ ha tó ság Kal már pá lyá za tát fo -
gad ja el.

Ér de kes je len ség, de tény, hogy Neu -
mann Já nos – aki már 1930 óta a Princetoni
Egye tem pro fes  szo ra és tu cat nyi szá lon kö -
tik le az ame ri kai tu do má nyos kap cso la tok
– fi gye lem mel kí sé ri Sze ged egye te mé nek
stá tus be li vál to zá sa it. Szõ ke fal vi ope rá tor -
el mé le ti ku ta tá si ered mé nye it ala po san is -
me ri és nagy ra be csü li. Nyil ván mél tat lan -
nak ér zi a szak te rü le tén vi lág hí rû tu dós
mel lõ zé sét, mert 1947. má jus 26-án le ve let
küld az egye tem ve ze té sé nek. „…Dr. Sz.
Nagy ki tû nõ ma te ma ti kus, aki tel je sen a tu -
do má nyos ku ta tás nak szen te li ma gát, és
aki a múlt ban sok ki tû nõ, ere de ti köz le -
ményt pub li kált, ame lyek fo lya ma tos, ki -
egyen sú lyo zott, ma gas szín vo na lú al ko tó -
ké pes ség rõl ta nús kod nak. … azt gon do -
lom, hogy az ál ta lam is mert sze mé lyek kö -
zül in kább al kal mas, mint bár ki más, hogy
Sze ge den a né hai Haar Alfréd nagy ha gyo -
má nyát foly tas sa. … Ha dr. Sz.Nagy, akit
én elsõvonalbeli tu dós nak tar tok, egy ilyen
tan szék je lölt je, a leg me le geb ben sze ret -
ném õt aján la ni.” A hely zet meg le he tõ sen
fo nák. Neumann-nak a ma te ma ti kai hát tér -

szá mí tá sok ré vén je len tõs sze re pe volt az
atom bom ba elõ ál lí tá sá ban. El kö te le zett
pol gá ra új ha zá já nak, és te het sé gét az ame -
ri kai szu per ha ta lom fenn tar tá sá nak szol gá -
la tá ba ál lí tot ta. Le ve lét Chur chill nek a hi -
deg há bo rú kez de tét ki nyil vá ní tó fultoni be -
szé de után ti zen négy hó nap pal ír ta. Le he -
tet len nek tû nik, hogy a nyu ga ti vi lág iránt
mind el len sé ge seb bé vá ló ma gyar kul túr -
po li ti kát be fo lyá sol ja egy pro mi nens ame -
ri kai tu dós vé le mé nye. Még is így tör tént.
1948-ban a ter mé szet tu do má nyi ka ron áb -
rá zo ló geo met ria tan szé ket szer vez nek
Szõ ke fal vi szá má ra.

1956-ban meg ala kul a Bo lyai In té zet ben
a funcionálanalízis ku ta tá si osz tá lya, és a
pro fes  szor az ok ta tó mun ká ban is vis  sza tér
ere de ti szak te rü let éhez. Ar ra vo nat ko zó an,
hogy a ki tû nõ tu dós mi lyen ha tás fok kal
ad ja to vább is me re te it, hall gas suk meg a
ba jai szár ma zá sú dr. Kréchy Lász ló pro -
fes  szort. „Igé nyes elõ adó volt; az a vi lá gos
és ele gáns stí lus jel le mez te, ame lyet a
nagy Hilbertnél meg cso dált. … Ge ne rá ci -
ók ta nul ták meg Szõ ke fal vi pro fes  szor tól
nem csak a tárgy anya gát, ha nem a fe gyel -
me zett, lo gi kus gon dol ko dás örö mét is.
Szi go rú vizs gáz ta tó volt, azt val lot ta, hogy
ha va la ki nem tud ja ma gát vi lá go san ki fe -
jez ni, ak kor nem is ér ti iga zán a vis  sza -
adan dó anya got. Egy si ke res Szõ ke fal vi-
vizs ga után so kak ban tá madt olyan ér zés,
hogy az élet ben már nem jö het szá muk ra
le gyõz he tet len aka dály.”

Dr. Szõkefalvi-Nagy ese té ben a tu do má -
nyos tel je sít mény ro kon szen ves és tisz te let -
re mél tó em be ri ha bi tus sal tár sul. Mé lyen
val lá sos lé lek, és a Rá ko si-re zsim éve i ben
is rend sze re sen meg je le nik az ún. „je zsu i ta
temp lom” va sár na pi is ten tisz te le te in. Egy
éve dé kán a ter mé szet tu do má nyi ka ron, mi -
kor a po li ti ka er köl csi pró ba té tel elé ál lít ja.
Az „éber ség” bo szor kány ül dö zõ hisz té ri á -
já nak ko rá ban élünk. A Po li ti kai Bi zott ság
fel is me ri, hogy min den elõ vi gyá za tos ság
el le né re az egye te mek re „osz tály ide gen el -
len sé ges ele mek” fu ra kod tak be. Zse ni á lis
in tu í ci ó juk még a szá za lé kos arányt is meg -
sej ti. 1952 jú ni u sá ban az egye te mek meg -
kap ják a köz pon ti uta sí tást a meg ti ze de lés -
re. A meg fé lem lí tést ki vál tó gaz szán dék
meg ta lál ja kész sé ges vég re haj tó it. A párt -
szer vek ös  sze ál lít ják a proskribáltak lis tá ját.
Szõ ke fal vi dé kán ek kor szé ké bõl fel állt;
ilyen ak ci ó hoz a tör vé nyes ség lát sza tát ne -
vé vel és alá írá sá val nem ad ja.

1956 ok tó be ré ben õt vá laszt ják az egye -
tem for ra dal mi bi zott sá gá nak el nö ké vé. Bár
vi lág né ze te, kul tú rá ja, mo rá lis ér ték rend je
tö ké le te sen el len té tes az ide ig le ne sen el bu -
kó dik ta tú rá é val, nem po li ti kai sze rep lés,

ha nem a köz tisz te let eme li e tiszt ség be. A
res ta u rált ha ta lom az zal ér zé kel te ti ros  szal -
lá sát, hogy be von ja út le ve lét. Így kö vet ke -
zik az a fur csa hely zet, hogy az Edin burgh -
ban tar tott ma te ma ti kai vi lág kong res  szu son
a leg te kin té lye sebb ma gyar dol go za tát –
aka dá lyoz ta tá sa mi att – Hal mos Pál ol vas sa
fel. A pub li kum lel kes és hos  szas tap sát a
tar ta lom mél tány lá sán túl lé põ po li ti kai ro -
kon szenv-nyil vá ní tás vált ja ki.

Az élet mû leg ér té ke sebb ré szét az egye -
te mi tan köny vek és mo nog rá fi ák al kot ják.
Ki raj zo lód nak egy nagy kon cep ci ó nak a
kör vo na lai. Az egy ko ri mes ter rel, Riesz
Fri gyes sel együtt ír ják meg Elõ adá sok a
funcionálanalízisrõl cí mû köny vü ket,
mely 1952-ben fran cia nyel ven je le nik
meg. A mo no grá fia 1955-tõl kez dõ dõ en
ma gyar, né met, orosz, an gol, ja pán és kí -
nai nyel ven is rend re meg je le nik. Két év
múl va a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
ki adá sá ban lát nap vi lá got a pro fes  szor Va -
lós függ vé nyek és függ vény so rok cí mû
köny ve. A mû iránt meg nyil vá nu ló ér dek -
lõ dés né hány éven be lül szük sé ges sé te szi
hat íz ben is emelt pél dány szá mú új ra -
nyom ta tá sát. 

1956-ban egy bu ka res ti kon fe ren ci án
meg is mer ke dik a fi a tal ro mán ma te ma ti -
kus sal, Ciprian Foiassal. Az is mert ség tu -
do má nyos együtt mû kö dés sé mé lyül, és
1967-ben kö zös mun ká juk je le nik meg,
ez út tal is fran ci á ul. Ezt 1970-ben kö ve ti a
könyv orosz, il let ve an gol nyel vû ki adá sa.
Öt száz har minc négy ol da las Funk ci o nál -
ana lí zis cí mû, Riesz Fri gyes sel kö zö sen írt
egye te mi tan köny ve 1988-ban ke rül ki -
adás ra (an gol for dí tá sa 1990-ben).

Bá mu lat ra mél tó mun ka bí rás ára jel lem -
zõ, hogy a nagy ter je del mû mo nog rá fi á -
kon és tan köny ve ken kí vül száz hat van cik -
ket is meg ír. Szel le mi ener gi á ja je len tõs
ré szét for dít ja tu do mány szer ve zõ te vé -
keny ség re. 1953 és 1990 kö zött ve ze ti a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ma te ma -
ti kai Bi zott sá gát. 1946-tól har minc hat
éven át fõ szer kesz tõ je az Acta Scien-
tiarum-Mathematicarum cí mû szak lap nak.
A ma gas szín vo na lú fo lyó ira tot ol vas sák a
vi lág je len tõs ku ta tá si cent ru ma i ban, és a
cse re pél dány ok meg kül dé se kö vet kez té -
ben a Bo lyai In té zet könyv tá ra nap ra ké -
szen ren del ke zik a nem zet kö zi ku ta tás do -
ku men tu ma i val.

Az al ko tó mun ka csen des bel sõ örö mét
kö ve ti az élet mû kül sõ el is me ré sé nek ki tel -
je se dé se. 1945-tõl a MTA le ve le zõ, majd
1956-tól ren des tag ja. 1971-ben a Szov jet
Tu do má nyos Aka dé mia vá laszt ja kül sõ tag -
já ul. 1973-ban az Ír Ki rá lyi Aka dé mi án tart
szék fog la ló elõ adást. Az ír sziget tu do má -
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nyos éle tét irá nyí tó tár sa ság rit kán fo gad
tag jai so rá ban ide gent: a dísz könyv ben alig
tíz sor vá laszt ja el Szõkefalvi-Nagy Bé lát
Er vin Schrõdingertõl, aki nek ne vét a hal ha -
tat lan ság szá má ra még 1926-ban jegy zi fel
az atom fi zi ka tör té ne te. 1975-ben a Finn
Aka dé mia vá laszt ja tag já ul.

Dr. Szõkefalvi-Nagy nem csak írott, ha -
nem élõ szó val is öreg bí tet te a ma gyar tu -
do mány nem zet kö zi te kin té lyét. Meg hív -
ják elõ adá sok tar tá sá ra a vi lág nagy és ép -
pen alap ku ta tás ban igen erõs egye te mei.
Má sod szor tart az Indiana Egye te men
négy  hó na pos, a pro fesszo rok ré szé re szer -
ve zett kur zust, mi köz ben ju bi le u mi ün nep -
ség re in vi tál ja a turkui egye tem. Az indi-
anai elõ adá so kat meg sza kí ta ni le he tet len -
ség, így a turkui dísz dok tor rá ava tá sa tá -
vol lét ében tör té nik meg. A rang ki tün te tõ
jel vé nyei kö zül a tõr rel nincs prob lé ma: a
dok to ri ci lin der azon ban – mér ték vé tel hi -
á nyá ban – kis sé szûk re si ke rül.

Az al ko tó mun ka kró ni kája, a kül sõ tör -
té né sek raj za azon ban hi á nyos ma rad na az
em be ri arc él fel vil lan tá sa nél kül. A tu dós
meg jár ta azo kat a csú cso kat, aho vá az in -
tel lek tu á lis erõ fe szí tés ma xi mu má val le het
csak fel jut ni, és eköz ben – vagy ép pen
ezért – sze rény, meg nye rõ en köz vet len
mo do rú em ber ma radt. Szem üveg ének
csil la ná sa, egyet len gesz tu sa tó nust adott,
lég kört te rem tett egy tu do má nyos kon fe -
ren ci án. Ön iró ni á val ele gyí tett iró ni á ja –
mely a vizs gá ló dó ér te lem mû kö dé sé nek

el vá laszt ha tat lan kí sé rõ je – bölcs de rû vel
lát tat ta meg a dol gok fo nák ol da lát is. Ébe -
ren fi gyel te a te het sé ges hall ga tók és fi a tal
kol lé gái te vé keny sé gét: fel dol go zan dó té -
mát adott, biz ta tott és se gí tett. A pro fesz -
 szor tól ka pott szel le mi im pul zu sok új tu -
dós ge ne rá ci ót in dí tot tak el a ma te ma ti ka
és fi zi ka leg kü lön bö zõbb te rü le te in.

A ki vá ló tu dós in tel lek tu á lis fris ses sé gét,
a kor ra va ló nyi tott sá gát mind vé gig meg õr -
zi. A sze mé lyét öve zõ tisz te le tet Csá kány
Bé la pro fes  szor 1996-ban a kö vet ke zõ kép -
pen jel lem zi: „…a min den na pos egye te mi
te vé keny ség bõl va ló tá vo zá sá val le zá rult az
in té zet olyan, több mint fél év szá za dos kor -
sza ka, amely szí nét és va rá zsát nem kis mér -

ték ben a »má so dik tri um vi rá tus« (Kal már,
Rédei és Szõkefalvi-Nagy) je len lét ének kö -
szön het te.” Két év múl va egy zord õszön
le gyen gült szer ve ze tét tü dõ gyul la dás tá -
mad ja meg. 1998. de cem ber 21-én a lan ka -
dat lan ere jû szel le met le gyõ zi az esen dõ test
vég ze tes gyen ge sé ge.

Sze ged tisz te le te a nagy pro fes  szor em -
lé két – két ki vá ló tu dós tár sá val együtt – a
Nem ze ti Pantheonban örö kí tet te meg. A
Dóm tér kör ga lé ri á já ban a Bio fi zi kai In té -
zet kö ze lé ben áll a bronz dom bor mû. Jobb
ol da li szom széd ja Bay Zol tán mell szob ra,
aki az if jú Szõ ke fal vi nagy ra be csült pro -
fes  szo ra volt.

Dr. Dá ni el Jó zsef

„A második triumvirátus”

Múl tunk so rai…

Egy 100 év vel ez elõt ti há bo rú mel lék ha tá sa
A Bal kán-há bo rú kat kö ve tõ ko le ra jár vány el le ni vé de ke zés Ba ján

Az 1870-71-ben meg ví vott po rosz-fran -
cia há bo rú tól az el sõ vi lág há bo rú ig Eu ró pa
nagy ha tal mai bé ké ben él tek, a fel me rült
konf lik tu sa i kat tár gya lá sos for má ban ren -
dez ték. A „bol dog bé ke idõk” gaz da sá gi és
kul tu rá lis fel len dü lé se azon ban nem ér vé -
nye sült az egész kon ti nen sen. Az Osz mán
Bi ro da lom fenn ha tó sá ga alatt élõ bal ká ni
né pek fo lya ma tos füg get le ne dé si tö rek vé -
sei, a tö rök had se reg tech ni kai le ma ra dá sa
a fej lesz té si ver seny ben, az eu ró pai nagy -
ha tal mak bal ká ni ér de kelt sé gei több ki -
sebb he lyi konf lik tust ered mé nyez tek a
Bal kán-fél szi ge ten. Az Osz mán Bi ro da -
lom ka to nai ere je egy bal ká ni szö vet ség gel
szem ben már ke vés volt, de a te rü le ti vi -
ták ba bo nyo ló dó, nem ze ti sé gi el len té tek -

kel ter helt kis ál la mok – Szer bia, Bul gá ria,
Mon te neg ró, Gö rög or szág – egyen ként
nem ve het ték fel a ver senyt a tö rö kök kel.
A bal ká ni sta tus quo fenn tar tá sá ban ér de -
kelt Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia, Fran cia -
or szág és Nagy-Bri tan nia dip lo má ci a i lag
és pénz ügyi leg is a tö rö kö ket tá mo gat ta.
Az 1911-es olasz-tö rök há bo rú azon ban
meg vál toz tat ta a hely ze tet, mert a tö rök
ve re sé gen fel buz dul va a bal ká ni ál la mok
1912 el sõ fe lé ben köl csö nös ka to nai szö -
vet sé ge ket kö töt tek. Az el sõ Bal kán-há bo -
rú ok tó ber 8-án a mon te neg rói had üze net -
tel rob bant ki. A bal ká ni szö vet ség ka to nai
ere je kö zel két sze re se volt az eu ró pai tö -
rök had se reg nek, de a négy szö vet sé ges
nem han gol ta ös  sze had moz du la ta it, így

csak ne héz ke sen tud ták le gyõz ni egyen -
ként a min den hol szí vó san vé de ke zõ tö rö -
kö ket. A bé ke meg te rem té se ér de ké ben
már de cem ber 13-án ös  sze ült Lon don ban
a konf lik tus ban ér de kelt ál la mok és az eu -
ró pai nagy ha tal mak nagy kö ve te i nek kon -
fe ren ci á ja, de a har cok 1913. má jus 14-ig
el hú zód tak, a bé ke szer zõ dést – lon do ni
egyez mény – csak má jus 30-án ír ták alá.
Az el hú zó dó har cok és a rossz bal ká ni
köz egész ség ügyi vi szo nyok kö vet kez té -
ben má jus má so dik fe lé ben Dri ná poly kör -
nyé ké rõl el in dult a ko le ra jár vány, me lyet a
ha za té rõ ka to nák az egész Bal ká non el ter -
jesz tet tek. A jár vány ek kor még lo ka li zál -
ha tó nak tûnt, de a po li ti ka ne ga tí van szólt
be le az ese mé nyek ala ku lá sá ba.
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A lon do ni egyez mén  nyel – kü lö nö sen a
te rü le ti szer ze mé nyek kel – elé ge det len
bal ká ni szö vet sé ge sek egy más el len for -
dul tak, jú ni us 29-én Bul gá ria meg tá mad ta
a Ma ce dó ni á ban ál lo má so zó szerb és gö -
rög csa pa to kat; ki tört a má so dik bal káni
há bo rú. Bul gá ria há bo rú zott Szer bi á val és
Gö rög or szág gal, majd jú li us 10-tõl Ro má -
ni á val és az Osz mán Bi ro da lom mal is. Ek -
ko ra túl erõ vel és a többfron tos há bo rú val
szem ben a bol gár had se reg te he tet len nek
bi zo nyult, így el len sé ge ik vi szony lag
gyor san el fog lal ták egész Bul gá ri át. A ha -
ra pó fo gó Dri ná poly nál zá rult be jú li us vé -
gén, a vá rost em ber vesz te ség nél kül fog -
lal ták el a tö rök-ro mán csa pa tok. A több
irá nyú kon cent rált tá ma dás kö vet kez té ben
a bol gár had se reg ös  sze om lott, jú li us 31-
én ál ta lá nos fegy ver szü ne tet kö töt tek. A si -
ker árny ol da la volt, hogy ek ko ra már tö -
me ges ko le rás meg be te ge dé se ket re giszt -
rál tak mind egyik tá bor ban. A há bo rú ban
meg té pá zott köz egész ség ügyi há ló zat csak
a fegy ver szü net után tu dott tel jes egé szé -
ben a ko le rá ra fi gyel ni.

Eu ró pá ban a pes tis vis  sza szo rí tá sa után
a 18-19. szá zad ban a ko le ra volt a leg ma -
ga sabb ha lá lo zás sal já ró jár vá nyos meg be -
te ge dés. A ko le ra a Vibrio Cholerae bak té -
ri um okoz ta meg be te ge dés, el sõ sor ban
szen  nye zett ivó víz zel és élel mi szer rel ter -
jed. A bak té ri um el len ál ló ké pes sé ge ala -
csony, így egész sé ges em be re ket még a
fer tõ zött ivó víz sem min dig be te gí ti meg,
mert a gyo mor sa vas kö ze gét a bak té ri um
már nem éli túl. A ko le ra jár vá nyok ki in du -
ló pont jai ál ta lá ban a me leg ten ge ri fo lyó -
tor ko la tok, ahon nan vi szony lag gyor san
ter jed szét. Az eu ró pai ko le ra (cholera nos-
tras) az ég haj la ti vi szo nyok mi att el sõ sor -
ban a nyár má so dik fe lé ben és ko ra õs  szel
fer tõz. A be teg ség lap pan gá si ide je né hány
órá tól né hány na pig ter jed, a sú lyos há -
nyás sal és has me nés sel já ró le fo lyá sa úgy -
szin tén. A be teg ha lá lát a has me nés és há -
nyás kö vet kez té ben fel lé põ fo lya dék vesz -
te ség és ki szá ra dás okoz za. A be lek ben élõ
ko le ra bak té ri u mot a szer ve zet idõ vel le -
gyõ zi, így tü ne ti ke ze lés sel – a fo lya dék és
az el ve szí tett sók pót lá sá val –- a be teg ség
gyó gyít ha tó. Mi vel a fer tõ zés köz vet le nül
nem ter jed em ber rõl em ber re, így a be te -
gek el kü lö ní té sé vel, vesz teg zá rak lét re ho -
zá sá val a jár vány ter je dé se meg ál lít ha tó.

Ma gyar or szá gon az utol só nagy ko le ra -
jár vány 1872-74 kö zött tom bolt. Az 1870-
es évek má so dik fe lé ben a du a liz mus po li -
ti kai sta bi li tá sa és gaz da sá gi fel len dü lés
jó té kony mel lék ha tá sa ként a ma gyar köz -
egész ség ügy is ug rás sze rû en fej lõ dött. A
ma gyar or szá gi fo lyók sza bá lyo zá sá val

pár hu za mo san el kez dõ dött az ivó víz szû -
ré se és tisz tí tá sa is, így a ko le ra alap ve tõ
hor do zó ja meg szûnt. Emel lett a bel ügy mi -
nisz té ri um a tör vény ha tó ság ok nak több
aján lást is meg fo gal ma zott az ál ta lá nos
tisz ta sá gi rend sza bály ok ki ala kí tá sá ra.
Ter mé sze te sen a tör vény ha tó ság ok – el sõ -
sor ban a vá ro sok – az aján lá so kat sa ját vi -
szo nya ik hoz iga zít va fo lya ma to san vet ték
át, de az 1890-es évek ben már ál ta lá nos sá
vált a köz te rü le tek rend sze res ta ka rí tá sa,
az ivó víz vé te li he lyek meg ha tá ro zá sa és itt
a víz mi nõ ség rend sze res el len õr zé se, va la -
mint a szenny vi zek terv sze rû el ve ze té se is.
A bel ügy mi nisz te ri ren de le tek min den
rész let re ki ter je dõ en sza bá lyoz ták a ko le ra
meg je le né se utá ni el já rá so kat – uta zá si
kor lá to zá sok, el kü lö ní té sek, vesz teg zá rak,
fer tõt le ní tés, ide ig le nes kór há zak, ha lot tak
ke ze lé se –, hogy a jár vá nyo kat mi nél gyor -
sab ban lo ka li zál ják. Az in téz ke dé sek kö -
vet kez té ben 1892-ben a dél rõl ér ke zõ
újabb ko le ra jár ványt a ma gyar ha tó sá gok a
dé li or szág ha tár nál meg ál lí tot ták. A dé li
vár me gyék ben több meg be te ge dést és ha -
lál ese tet is re giszt rál tak, de a terv sze rû, ha -
té kony vé de ke zés kö vet kez té ben nem ala -
kult ki or szá gos jár vány. A Bal kán-fél szi -
get ren de zet len po li ti kai vi szo nyai és rossz
köz egész ség ügyi há ló za ta mi att a ko le ra
fo ko zott ve szélyt je len tett az Oszt rák-Ma -
gyar Mo nar chia dé li ha tár sza ka szá nál, kü -
lö nö sen a Du na men tén. Az 1913-as bal ká -
ni jár vány a több hó nap ja tar tó há bo rúk, a
le gyen gült la kos ság és ka to na ság mi att
meg le pe tés sze rû gyor sa ság gal ter jedt a
had vi se lõ fe lek kö zött.

Ba ja vá ro sá hoz 1913. jú li us 30-án ér ke -
zett meg a bel ügy mi nisz té ri um ból a ko le -
rá val fer tõ zött szer bi ai ke rü le tek és te le pü -
lé se név so ra.

„THJF. Ba ja Vá ros Ta ná csa
18305/1913
A nagym. [nagy mél tó sá gú] m. [ma gyar]

kir. [ki rá lyi] bel ügy mi nisz ter úr f. [fo lyó]
évi jú li us hó 28-án 124417. sz. [szám] a.
[alatt] kelt ren de le té vel meg kül di a Szer bi -
á ban fel lé pett ko le ra jár vány el ter je dé sé rõl
fo lyó évi jú li us hó 8-ig ter je dõ ki mu ta tást.

M. kir. bel ügy mi nisz ter
Szám: 124417/1913.
VII. - d.
Va la men  nyi vár me gyei és vá ro si tör -

vény ha tó ság el sõ tiszt vi se lõ jé nek
A Szer bi á ban fel lé pett ko le ra jár vány el -

ter je dé sé rõl fo lyó évi jú li us hó 8-áig ter je -
dõ ki mu ta tást mel lé kel ten meg kül döm.

Bu da pest, 1913. évi jú li us hó 28-án
A mi nisz ter he lyett:
Perényi ál lam tit kár

Ki mu ta tás.
A Szer bi á ban 1913. évi jú li us hó 8-ig ko -

le rá val fer tõ zött vá ro sok ról és köz sé gek rõl:
Belg rád ke rü let: Belg rád vá ros, Visnjica,
Mirjevo köz sé gek.
Valjevo ke rü let: Valjevo vá ros, Stapari,
Stubline, Lajkovac köz sé gek.
Vranja ke rü let: Vranja, Laskovac és Risto-
vac vá ro sok, Zlatokop, Lipovac, Vladicin
köz sé gek.
Kragujevac ke rü let: Kragujevac vá ros.
Krusevac ke rü let: Krusevác vá ros, Bog-
danje, Citluk köz sé gek.
Morava ke rü let: Cuprija, Paracin vá ro -
sok, Milosevo, Bosnjane, Sene, Pracinski
köz sé gek.
Nis ke rü let: Nis, Alexinac vá ro sok.
Pirot ke rü let: Pirot vá ros.
Podrinje ke rü let: Schabatz vá ros, Krupanj
köz ség.
Semendria ke rü let: Semendria vá ros,
palanka, Krnjevo köz sé gek.
Timok ke rü let: Krivi Vir, Lukovo köz sé gek.

A ki mu ta tás hi va ta los má so lat ban ki -
ada tik az I. fo kú egész ség ügyi ha tó ság nak
és a tisz ti fõ or vo si hi va tal nak.

Ba ja, 1913. júl. 31.”

A Szer bi á ban egy re na gyobb te rü le te ket
meg fer tõ zõ ko le rá ról az Oszt rák-Ma gyar
Mo nar chia ha tó sá gai már jú li us ele jén tu -
do mást sze rez tek és meg kezd ték a vé de ke -
zést el le ne. 1913. jú li us 21-én ad ta ki a
bel ügy mi nisz té ri um a ko le ra el le ni vé de -
ke zés sel kap cso la tos 120337/1913. VII/d.
szá mú kör ren de le tet, me lyet min den tör -
vény ha tó ság nak meg küld tek. Ba já ra jú li us
28-án ér ke zett meg a ren de let, ta ná csi ira -
tok kö zé 18109/1913-as szá mon ke rült be.

„120337/1913. bm. szá mú kör ren de let.
VII/d.

Ko le ra el len va ló vé de ke zés tár gyá ban.
Va la men  nyi vár me gyei és vá ro si tör -

vény ha tó ság el sõ tiszt vi se lõ jé nek!
Az or szág egyik dé li tör vény ha tó sá gá ból

je len tett gya nús, de bak te ri o ló gi ai vizs gá -
lat tal még meg nem ál la pí tott ko le ra gya -
nús be te ge dé si ese tek, va la mint kü lö nö sen
a ko le rá nak a bal ká ni ál la mok ban, ne ve -
ze te sen Szer bi á ban va ló ter je dé se, me lyet
a még mind ég tar tó ha di moz gal mak és a
je len év szak vi szo nyai még in kább elõ moz -
dí ta nak a ko le ra be hur co lá sá nak ve szé lyé -
vel szem ben fo ko zott éber ség re in te nek.

Ha bár ve sze de lem, ez idõ sze rint leg -
alább, még nincs és jól le het, meg va gyok
gyõ zõd ve ar ról, hogy a ko le ra be hur co lá -
sá nak és to va ter je dé sé nek meg aka dá lyo -
zá sát, il let ve el foj tá sát cél zó in téz ke dé se -
ket a cím az e rész ben fenn ál ló ren de le tek
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ér tel mé ben a kel lõ gyor sa ság gal és erély -
 lyel vég re fog ja haj ta ni, a fe nye ge tõ köz -
vet len ve szély pil la na tá ban szük sé ges nek
tar tom még is, hogy a cím fi gyel mét még
egy szer a leg szi go rúb ban föl hív jam ar ra,
hogy a ko le ra el len va ló vé de ke zés rõl szó -
ló 1911. évi 110000 sz. sza bály zat ban elõ -
írt ha tó sá gi in téz ke dé se ket ide je ko rán s
szi go rú el len õr zés gya kor lá sa mel lett te -
gye meg, amen  nyi ben er re szük ség vol na,
ha la dék nél kül te gyen elõ ter jesz tést hoz -
zám az iránt, hogy ezen sza bály za tot a
szük ség sze rint va ló pél dány szám ban in -
nen azon nal le küld hes sem.

Kü lön is föl hí vom to váb bá a cím fi gyel -
mét egyik hi va ta li elõ döm nek a köz sé gek -
nek egész sé ges víz zel va ló el lá tá sa tár gyá -
ban 1415/911 bm. szá mú kör ren de let re,
va la mint ar ra, hogy ugyan csak egyik hi va -
ta li elõ döm 14158/1911 sz. ren de le te ér tel -
mé ben a né pes ség egész sé gi ál la po tát ál -
lan dó, s éber fi gye lem mel kí sér je, s új ra
in téz ked jék, hogy min den há nyás sal, has -
me nés sel já ró be te ge dés men nél elõbb be -
je len tes sék, to váb bá, hogy min den ha lál -
eset lel ki is me re tes vizs gá lat tár gyá vá té -

tes sék; úgy szin tén, hogy a 74955/1913 sz.
it te ni ren de let ér tel mé ben nem csak a ko le -
rá ra gya nús, il let ve ha lott egyé nek, ha nem
az ezek kel érint ke zett egyé nek is, bak te ri o -
ló gia vizs gá lat alá vé tes se nek.

Mind eze ken kí vül kü lön fel hí vom még
ar ra is, hogy a már fen tebb is hi vat ko zott
14158/1911 sz. it te ni ren de let ér tel mé ben
ar ról is gon dos kod jék, hogy a ko le rás, il -
let ve ko le ra gya nús be te gek el kü lö ní té se, s
ápo lá sa ér de ké ben meg fe le lõ en föl sze relt
he lyi ség áll jon ké szen, úgy szin tén ar ról is,
hogy jó elõ re meg te gye a szük sé ges in téz -
ke dé se ket ar ra néz ve, hogy a ko le rá nak a
cím tör vény ha tó sá ga te rü le tén va ló ki tö ré -
se ese té re a ha tó sá gok or vo sok kal, ápo lók -
kal, fer tõt le ní tõ stb. sze rek kel ren del kez ze -
nek, ez utób bi ak ra néz ve már most is meg -
je gyez ni kí vá nom, hogy a cím ide vo nat ko -
zó in téz ke dé se i ben ré szem rõl min den le he -
tõ tá mo ga tás ra szá mít hat. Vé gül ami dõn
még azon vá ra ko zá som nak adok ki fe je zést,
hogy hi va ta li kö te les sé gem bõl ki fo lyó lag
is a cím va la mint kö ze gei min dent meg -
tesz nek ar ra, hogy az or szá got fe nye ge tõ
ko le ra ve szély elháríttassék, egyút tal ki je -

len tem, hogy egyes hi va ta li kö ze gek ré szé -
rõl a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le kö -
zül ne tán ész lelt mu lasz tá so kat a leg szi go -
rúb ban fo gom meg to rol ni.

Bu da pest, 1913. jú li us hó 21-én
A mi nisz ter he lyett:
Perényi Ál lam tit kár
A leg szi go rúbb vég re haj tás vé gett az I.

fo kú egész ség ügyi ha tó ság nak és a tisz ti
or vo si hi va tal nak má so lat ban ki ad ta.

Ba ja, 1913. júl. 24.”

Ba ja vá ros a ko le ra el le ni vé de ke zés má -
so dik vo na lát je len tet te 1913-ban, de ná -
lunk sem mi fé le ko moly rend sza bály be ve -
ze té sé re nem ke rült sor. Az ivó víz fo ko zott
bak te ri o ló gi ai el len õr zé sén, fer tõt le ní tõ -
sze rek rak tá ro zá sán, a ba jai ki kö tõ egész -
ség ügyi meg fi gye lé sén, a ba jai kór ház elõ -
ké szí té sén és az eset le ges szük ség kór há -
zak ki je lö lé sén kí vül más in téz ke dés nem
tör tént. A ma gyar ha tó sá gok dé li ha tár
mel lett fel hú zott el sõ jár vány vé del mi vo -
na lon a meg ál lí tot ták az utol só több or -
szág ra ki ter je dõ eu ró pai ko le ra jár ványt.

Sar lós Ist ván

Arcok, életképek az 1930-as évekbõl
Panna néni

Gyerekkori emlékeimbõl mondok el néhányat. Egy elmúlt, vissza nem térõ kor embereinek, gyerekeinek arcát,
az élet egy-egy mozzatatát szeretném megmutatni úgy, ahogy akkor én láttam és átéltem.

Idõs volt, ami kor hoz zánk járt és ki csi.
Nem volt ma ga sabb egy nyolc éves gye rek -
nél. Ki egye ne sed ni nem tu dott. Alak ja a fo -
gyó Hold ra vagy egy kif li re em lé kez te tett.

Ar ca rán cos, te le ba ráz dák kal. Tes te
aszott. At tól le he tett tar ta ni, hogy egy erõ -
sebb õszi vagy té li szél egy sze rû en el vi szi.
Sze mei ap rók és ké kek vol tak. Ku ta tó an
né zett gye rek re, fel nõtt re egy aránt. Ilyen -
kor a fe jét fel emel te. Ha be szél ni kez dett,
lát hat tuk egyet len fo gát, mely ka pa ként ár -
vál ko dott fel sõ ínyé ben.

Nem is tu dom, hogy va ló já ban mi bõl is
élt. Nyug dí jat nem ka pott, ne he zebb mun -

kát vé gez ni nem tu dott. Õsz tõl ta va szig el -
járt hoz zánk. Ült a kony há ban a tég lá ból
ra kott tûz hely elõtt, s ku ko ri cát mor zsolt
aszott két ke zé vel. A csut kát idõn ként a
tûz re rak ta, így is me le ge dett.

Amíg pe reg tek a ku ko ri ca sze mek, me -
sélt és me sélt. Cso dá la tos me sé ket tu dott, s
olyan át élés sel mond ta, hogy a kony ha ho -
má lyá ban meg je len tek a me se be li ki rá lyok,
ki rály kis as  szony ok, sár ká nyok a sze gé -
nyek és gaz da gok, az iri gyek és jó szí vû ek,
a jók és a go no szok. Órá kon át me sélt, folyt
be lõ le a szó. Alig vár tuk a dél utánt, Pan na
né ni cso szo gó lép te it a fo lyo són.

Hol ta nul ta gyö nyö rû me sé it? Nem tu -
dom. Ki ta lál ta? Le het. Nem va gyok biz tos
ab ban sem, hogy egy ál ta lán ol vas ni tu dott.
Míg ke zei szor gal ma san mor zsol ták a ku -
ko ri cát, egé szen át szel le mül ve me sélt.
Idõn ként ivott a bög ré bõl, mely bor ral volt
tölt ve, s a tûz hely szé lén tarotta. Ha ki ürült,
új ra töl töt tük ne ki, ne hogy a tor ka ki szá -
rad jon, me sé lõ ked ve le lo had jon.

A tit kát el vit te, ta lán a sír ja sem ta lál ha tó
meg, de én még most is lá tom, hal lom re -
ked tes hang ját, s él nek ben nem cso dá la tos
tör té ne tei.

A bolt
Ezt a bol tot egy sar ki épü let ben nyi tot -

ták. Igen nagy he lyi ség bõl állt, sok áru el -
fért vol na ben ne. Pol cai nem ros ka doz tak, s
csak a leg fon to sabb, a ház tar tás ban leg -
szük sé ge sebb cik ke ket le he tett ott kap ni.
Egy sze gé nyek lak ta ne gyed még sze gé -
nyebb olt ja volt ez.

Az aj tó meg nyi tá sá val egy csen get  tyû szó -
lalt meg vé kony han gon. Er re elõ cso szo gott
va la hon nan há tul ról, a má sik – a bolt tal
szom szé dos – la kó szo bá ból Jó zsi bá csi, a
bol tos. Ki csi, õsz em ber volt, az élet ala po san
meg tör te. Nem ült min dig a pult mö gött, mert
a for ga lom gyér volt, nem to long tak a ve võk.

Ke nye ret, sót, pap ri kát, cuk rot, pet ró le u -
mot, ko csi ke nõ csöt vet tek itt leg gyak rab ba,
né ha te át is. Er re na gyon jól em lék szem.
Nagy do log volt ak kor az iga zi tea. Két szer
is ki fõz tük, mert nem igen ju tott rá pénz.
Nem pen gett a pen gõ a szü le im zse bé ben,
de még a fil lé rek sem.
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A vidám vasutas

Egy szer egy de ka te át kel lett ven nem.
Jó zsi bá csi két de ka gram mot mért ki, az tán
egy pa pí ron szé pen ket té osz tot ta, majd fel -
szó lí tott, hogy vá lasszak. Az tán be cso ma -
gol ta vas tag pa pír ba, s én bol do gan vi het -
tem ha za. Hi á nyos volt a súly kész le te, s a
fen ti mó don ol dot ta meg a prob lé mát.

Volt a bolt ban egy ci ca is. No, nem
egér fo gó macs ka. Ab ban a bolt ban ta lán

nem ta lált vol na ma gá nak a foly ton nö võ
fo gá ra va lót. Ez a ci ca a pul ton állt, desz -
ka lap ra vagy ke mény kar ton ra fest ve. Ki -
csi far ka is volt, de mi ezt a csa lást nem is
vet tük ész re. Kü lö nös ci ca volt ez. Nem
si mo gat ni kel lett, ha nem a far kát húz ni.
Nem do rom bolt, édes sé ge ket adott. Min -
den gye rek szí ve vá gya ne to vább ja volt,
hogy a macs ka far kát meg húz has sa. Per -

sze, nem in gyen. S ez volt a leg na gyobb
prob lé ma. A hú zás ra a ci ca nyá vo gott, s a
nya ká nál egy szám je lent meg. A szám
pe dig édes sé get, kis cso ko lá dét je len tett
az ilyen ínyenc sé gek bõl rit kán ré sze sü lõ
gye re kek szá má ra.

Nagy-nagy bol dog ság töl tött el ben nün -
ket, ha édes anyánk nagy  rit kán meg en ged -
te, hogy a cir mos far kát meg húz has suk.

Egész éle tem ben korán kelõ vol tam.
Nem is le he tett ez ná lunk más ként. Szü le -
im föld mû ve lõ, ál lat tar tó em be rek lé vén
na pon ta ko rán kel tek. Jó val meg elõz ték a
nap fel kel tét. Ha idõ ben ki akar ta men ni a
föld re ka pál ni, ka szál ni, szõ lõt mû vel ni,
ko rán kel lett kelniök, hi szen a jó szá got
elõt te el kel lett lát ni. Az el lá tás nem csak
ete tés bõl állt, ha nem al mo zás ból, a lo vak
szõ ré nek gon do zá sá ból is.

A jó szág bel sõ órá ja pon to san mû kö dött, s
a ké sés re már elé ge det le nül há pog tak, bõg -
tek, si val kod tak. A ka csák min dig et tek vol -
na, el sõ sor ban õk szol gál tat ták az éb resz tõt,
mert rá di ónk nem volt. Szü le ink csend ben in -
dul tak min den na pi te vé keny sé gük el vég zé sé -
re, hogy ne éb res  sze nek fel min ket, de az ál -
la tok nem vol tak te kin tet tel ránk.

Ma is tar tom ezt a be ideg zõ dést. Ha ko -
rán aka rok kel ni, nem kell ne kem ah hoz
éb resz tõ óra, pon to san fel ke lek anél kül is.

Kis gye rek ként ki ül tem a gó ré ol da lá hoz,
aho va szé pen oda sü tött a nap. Néz tem a
ké szü lõ dést, se gí tet tem, ha kel lett. Ko rán
el csen de se dett a ház, szü le im el men tek
dol goz ni. Ha nem vit tek ma guk kal, ki ül -
tem a Tél ut ca sar ká ra, s néz tem a jö võ-me -
nõ em be re ket. Ott ta lál koz ta paj tá sa im mal,
s együtt vár tuk Já nos bá csit, a min dig jó -
ked vû vas utast, aki a Tél ut cá ban la kott né -
pes csa lád já val. Õ pon tos volt min dig, mint
ak ko ri ban a vo na tok.

Most is elõt tem van: jön ki fé nye se dett
vas utas egyen ru há já ban, fé nyes re tisz tí -
tott, ki ta po sott ci põ ben. Köp cös tes tén fe -
szült az egyen ru ha, s zub bo nya fel sõ zse -
bé bõl ki fény lett a síp ja. Min dig mo soly -
gott. Bar na ar cá ban, a kis sé re zes orr fö -
lött ba rát sá go san csil log tak bar na sze mei.
Min dig rend ben volt a szé ná ja, min dig jó -
ked vû nek lát tam, pe dig sok éhes száj ré -
szé re kel lett biz to sí ta nia a betévõ fa la tot.

A ke rí tést ak kor sem csi nál ták kol bász ból.
Har so gó jó ked ve már ak kor meg ra ga dott,
még sem ami att em lé ke ze tes õ a szá mom -
ra s paj tá sa im szá má ra. A síp ja tet te õt fe -
led he tet len né. Ilyen síp ja nem volt sen ki -
nek. Ab ba be le fúj ni gyö nyö rû ség és ki tün -
te tés le he tett. Já nos bá csi nak igen jó szí ve
volt, sze ret te a gye re ke ket. Ha reg ge len -
ként szé pen kö szön tünk ne ki, be le fúj hat -
tunk a vá gyott és áhí tott síp ba. Volt ide je
és tü rel me ki vár ni, míg ki él vez zük a síp -
fú jás min den örö mét. Bol do gok vol tunk, s
õ is az volt. Örö met szer zett, sze re te tet ka -
pott. Ne velt ben nün ket is, anél kül, hogy
ész re vet tük vol na. El vár ta, hogy má sok -
nak is kö szön jünk.

Hi szem, hogy az égi ut ca sar kon sok gye -
rek vár rá, s õ ott is meg en ge di, hogy síp já -
ba fúj ja nak. Van nak-e most is vi dám vas -
uta sok, if jabb Já nos bá csik? Va jon hol?

Kovács T. Sándor

Fo lyó ira tunk mos ta ni szá má ban Bács -
al má si Ist ván, va la mint Kiss Pál szer -
kesz tõ és ki adó jó vol tá ból im már a Bács -
al má si Köny vek so ro zat 5. ré szé nek meg -
je le né sé rõl szá mol ha tunk be. A 126 ol da -
las kö tet a Becker Ist ván ként 1922-ben
Bács al má son vi lág ra jött és ve ze ték ne vét
1934-ben édes ap já val egyi de jû leg a te le -
pü lés el ne ve zé sé re vál toz ta tó szer zõ élet -
út já nak át te kin té se, me mo ár ja. Szü le i vel
1928-ban köl tö zött Bu da pest re, te hát az
is ko lás évek már oda kö töt ték. Bács al má -
si Ist ván az érett sé gi után 1940-ben nyert
fel vé telt a Mû egye tem köz- és me zõ gaz -
da sá gi sza ká ra, ahol a Szent Im re ne vé -
nek la tin meg fe le lõ jét el ne ve zé sé ül vá -
lasz tó ka to li kus egye te mi egye sü let, az
Emericana, tag ja, majd ifjúsági vezetõje
lett. Ot ta ni ak tív te vé keny sé ge, mun ká ja
elõ ször Szálasi ha ta lom ra ke rü lé se kor
vált ne he zeb bé, majd a 2. vi lág há bo rú be -

fe je zé se után még bo nyo lul tab bá. Köz -
ben meg nõ sült és 1948-ban meg szü le tett
a há zas pár el sõ gyer me ke. Mindszenty
Jó zsef bí bo ros le tar tóz ta tá sa után aján la -
tos volt me ne kül nie: az USA kö vet sé ge
mun ka tár sa i nak se gít sé gé vel ju tott el
Bécs be, aho vá ka lan dos úton és kö rül mé -
nyek kö zött ha ma ro san ki me ne kí tet ték
fe le sé gét és fi át is. A csa lád 1950 au gusz -
tu sá ban ér ke zett Ka na dá ba, ahol vég le ge -
sen le te le ped tek. Ma gyar sá gu kat meg -
tart va il lesz ked tek be az ot ta ni tár sa da -
lom ba. A kö tet töb bi ré sze ot ta ni élet pá -
lyá ju kat, majd „a moz gal mas nyu ga lom
és pi he nés éve it” mu tat ja be.  

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

Dr. Nebojszki Lász ló
A cím la pon Bács al má si Ist ván 
és fe le sé ge, Dér Klára látható 

Bács al má si em lé ke im
Könyv aján ló
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A Juhannus vi szo nyí tá si pont. Emitt. Ott -
hon ta lán ke vés bé; itt ha tá ro zot tan. Mint az
Ara rát szent he gyé nek ket tõs csú csa;  az
egyik, s vi tat ha tat la nul, nagy sá gá ban  az el -
sõ: a  ka rá csony.  De je len tõ sé gé ben, emel -
ke dett sé gé ben, fon tos sá gá ban rög tön ott a
má sik. Más ér te lem ben, pon to sab ban nem
rög tön, ha nem épp az év túl só, el len tett, ki -
egyen sú lyo zó pont ján. Ez bi zony szép és
szim pa ti kus a fennus – amúgy ál ta lá ban a
skan di náv – rend szer ben.

An nak most sem mi je len tõ sé ge, hogy
eze ket a so ro kat Juhannus elõtt írom, s
nyil ván va ló an csak utá na je len nek meg.
Pon to san egy év vel ez elõtt em le get tem: az
óraát ál lí tást is a Juhannus kap csán ta nul -
tam meg. Ta vas  szal Juhannus fe lé kí ván -
ko zik a mu ta tó – az az elõ re. Az õsz szá já -
ban el len té te sen, hát ra – de ak kor is a
Juhannus fe lé.

A Juhannus az idén itt, Tél apó föl dön,
bot rá nyo kat is ho zott ma gá val. Igen kel le -
mes bot rá nyo kat. Eze ket ál ta lá ban bû nö -
sök nek szok tuk mon da ni.  

A múlt hé ten, ami kor Ma gyar or szág (s
hát Ba ja!) élet-ha lál har cát vív ta az ár víz zel,
itt már több mint hu sza dik nap ja tar tott a
kel le mes, 25-29 fok kö zöt ti fel hõt len, an ti -
cik lo nos idõ. Nap hát rit kán így, és hos  szan
szi por ká zón!...  (S ez a szo kat lan me leg!...)

Az tán a bot rány csú csa. Meg ha tá ro zott
dá tu mot nem em le ge tek, de az ér dek lõ -

dõb bek szin te perc re tud ják el len õriz ni,
pon to sí ta ni az internet se gít sé gé vel. Te hát:
Eu ró pa „ott lent” ázott-fá zott, míg nem „itt
fönt” egyszer csak be ütött Eu ró pa leg me -
le gebb pont ja. Aki nem tud ja meg ke res ni a
Google Earth-ön Utsjoki te le pü lé sét, an -
nak el mon dom, hogy a „finn, gug go lós
nyu szi” ke ze szá rá val át el le nes, leg észa -
kibb pon ton ta lál ha tó. Oly an  nyi ra észa -
kon, hogy az már kez dõ dõ tund ra: csak
gyep, meg ap róbb cser jék kö vet kez nek.
Hogy a nyár ott ál ta lá ban 15-16, ma xi -
mum 18 fo kon te tõ zik; ak kor is rö vid idõ -
re.  30 fo kon fö lü li ti ze dek?! Ez a szu per -
ség a ba jai év szá zad-csú csa ár víz zel
párhuzamoskodik.

Igaz ta lan vol nék, ha nem mon da nám el:
ha bár õk is ne vet tek, de en nek a do log nak
a fin nek sem örül tek fel hõt le nül. El múlt
le ve lem ben „per ben és ha rag ban” vol tam a
Jó is ten nel, is te nek kel. Hogy va la mi nincs
rend jén. Nem mél tá nyos, nem mél tá nyo -
sak. Sõt, igaz ság ta la nok. 

Ma nap ság már nem per lek. Fülep La jos
Ba ján is gyak ran pré di kált a szõ lõ mun ká -
sok ról, akik ugyan an  nyi dénáriust kap tak,
a dél után mun ká ba fo gók is, mint a haj nal -
tól gör nye dõk. Gya ní tom: Is ten s a ter mé -
szet rend jé ben  is me ret len fo ga lom a de -
mok rá cia,  igaz sá gos ság. Ez, ezek va la ho -
gyan tel jes ség gel más di men zi ók... 

Dehát mi fé le? Mi fé lék?

Nem gyöt röm ma gam, in kább el mon dom,
hogy múlt ko ri el ér zé ke nyü lé sem a  Mar cal
fo lyó ára dá sa, és a zsá kot ci pe lõ kis lány kap -
csán va ló ban csak fe hér ru hás kis lány ok dol -
ga volt a mos ta ni, élet ve szé lyes ár víz hez ké -
pest. Er rõl a fin nek itt nem so kat tud nak, de
in kább – így hi szem – sok kal erõ seb ben nem
is szí ve sen be szél nek. Ar ról ke ve sen s ke ve -
set tud nak, hogy a finn meg le he tõ sen hiú
nép: ha az õ hõ si es sé gé rõl, nagy sze rû sé gé rõl
szól nak, az mély bó lo ga tás. Ha má sok (tör té -
ne te sen mi) a kép ben – az váll vo no ga tás leg -
in kább. El is me rik, el is me rik; de az tán vált -
sunk gyor san té mát.

* * *
Hogy va la mi fel hõt le nül is szé pet mond -

jak. Már több ször em le get tem a Juhannus
kap csán, hogy ez az ün nep iga zá ból az idõ já -
rás és év szak ok „te remt mé nye”. Ma gyar or -
szá gon oly kor feb ru ár vé gén el kez dõd het a
szép ta vasz, s má jus még vagy ta vasz, vagy
már ká ni ku lák is je lent kez het nek. Jú ni us, jú -
li us, au gusz tus – for ró. Szep tem ber kel le me -
sen me leg, ok tó ber ben még akár vén asz -
 szony ok nya ra is kö vet kez het. A fo ko za tos
me le ge dés, fo ko za tos le hû lés ott hon „szét -
te rül”, ezért nem olyan ér zé keny té ma a
felcsúcsosuló Juhannus vagy Szent Iván éj.
(Ott „be le la po so dik”.)

Nem úgy Botnia kör nyé kén, ahol a lom -
bos er dõk las san el tûn nek, föl fe lé men vén
az tán a ko mor, ha ra gos zöld fe nyõk is (ame -

Ked ves,  Jó Ba ja i ak!    
Juhannus (Szent Iván-éj) elõtt – és után

Le vél Finn or szág ból
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lyek elõ ször „le gug gol nak”, az tán csak vég -
képp elv esz nek... ) Itt hát – er rõl is esett már
szó – bi zo nyos he lye ken, má jus ban még ví -
gan kvádoznak me rész fi a ta lok a Botteni-
öböl je gén. Ok tó ber ben gyak ran le esik az
el sõ hó (ha ez halla for má já ban jú ni us ban,
jú li us ban meg nem tör tént...) Ezért ilyen
„csúcs” a Juhannus. Hir te len jön – hir te len
megy. De len nie kell! Nagy ün nep! Jé zus -
krisz tus szü le té se után a má so dik!!!

Ha vi ez res nagy sá gú munkautakat au tó -
zom, ezért tu dom: a leg el sõ a haapa...  A rez -
gõ nyár. Õ kez di. A ko ráb bi, ret te ne tes-szû zi -
es, ri deg-hi deg fe hér sé get szí vó san fel vál tó
szür ke ség ben-fe ke te ség ben  egy szer csak
„meg vi lá go so dik” a rez gõ nya rak (itt sok
van) hé ja;  ve lük együtt a fü zek kér ge. Ez
má jus kö ze pén-vé gén tör té nik.  (Em lé kez -
zünk: a Juhannus mint egy hó nap nyi tá vol -
ság ra van! Konk rét idõ pont ja éven ként mo -
co rog ki csit: idén jú ni us 22-e volt.) S az tán
rög vest be kö vet ke zik a Nagy Rob ba nás. A
szür ke föld hir te len meg zöl dül. Az egér-
fülecskékbõl ro ha mo san ha nem is ele fánt -
fü lek, de leg alább is nyu szi fül-le ve lek lesz -
nek. S az tán a zöl dek egy re na gyobb har so -
gás ba fog nak. Ze ne kar szól. Fény le nek az
át lát szó lomb le ve lek; ezek a lom bo sak
mint egy 15-20  szá za lé kát te szik ki a min dig
ha ra gos zöld fe nyõk nek; mint mond tam: fõ -
leg rez gõ nyár, még in kább nyír a bok ro kon
felül. Ola jos zöl den-opá lo san át lát szó ak a fi -
a ta labb le ve lek,  mint mil li ó nyi sze ma for az
át ü tõ fény ben. Az öre geb bek már sö té tebb
tó nu sú ak: „megbölcsültek” im már. Va gyis a
zöld nek mil li ó nyi ár nya la ta; s vé gül be le -
kap cso lód nak a szín or gi á ba a „lágy fu vo -
lák” (hadd le gyek már ki csit „so vén” sa ját
hang sze rem hez): a ki vi rág zott arany esõk,
más vi rág zó bok rok – az or go na majd csak
jú ni us kö ze pén jön, köz vet le nül Juhannus
elõtt. (Még egy ki csi „nationalismi”: az or -

go na ne ve Finn or szág ban „Unkarilainen
syreeni”, va gyis ma gyar szi rén...)

S ha már a fé nyek rõl is esett szó: nem
oly an  nyi ra er re az idõ szak ra jel lem zõ, de
ké sõbb már föl tét le nül ér vé nyes. 

Észak föl dön sok kal éle seb bek a fé nyek.
Ami kor elõ ször jár tam ott hon, csak nem
fel ki ál tot tam, úgy meg le põd tem: an  nyi val
lá gyab bak, pu háb bak, szin te si mo ga tó ak
ott! S ak kor eszem be ju tott gye rek ko rom
idol ja: Dulovits Je nõ, aki „fel ta lál ta” a Du-
to lá gyí tó elõ té tet a fény ké pe zõ gép sze me
elé, mert „az job ban kö ze lít a ter mé sze tes
lá tá sunk hoz”... Tán még iga za is volt?

Mert itt a fé nyek – mint a bal ta éle. Ke -
mé nyek, szi go rú ak, kon túr ja ik ban kér lel he -
tet le nek. Szin te fel ké szü lés ar ra, ami Juhan-
nus után itt ro ha mo san el kö vet ke zik: a las -
sú elfénytelenedés, el sö té te dés, ro ha mos le -
hû lés, s mint em lí tet tem, szep tem ber-ok tó -
ber for du ló ján meg es het az el sõ hó...

* * *
Mel lé kel tem ide egy kis „szent nö vény -

kém” ké pét: Juhannusruusu, mond juk
Szent Iván ró zsá ja. Ta valy ül tet tem, az
idén már vi rág zik, s mi re iga zi bo kor lesz
– me gyek vég leg ha za, Ma gyar or szág ra.
Azt nem mon dom, hogy az ele fántte me -
tõ be, bár a Juhannus-rózsa  fe hér szí ne er -
re fe lé egy ér tel mû en a gyászt jel ké pe zi.
Fe hér ró zsát öz vegy nek – Juhani Kuisma
öz ve gye... – te me tõ be vagy gyá szo lók nak
szok tak vin ni. Itt hát azért nem ilyen tra -
gi kus a je len té se, mert a hó szû zi es sé gét,
tisz ta sá gát is szim bo li zál ja. A hát tér ben
dísz vaddo hány lát szik; Finn or szág ban
ter mé sze te sen el kép zel he tet len a do hány -
ter mesz tés – te hát ez is odahazára em lé -
kez tet, na pon ként, ami kor ha za é rek.

Üd vö zöl  Ben ne te ket:
Dobai Ta más

Vé den dõ véd te le nek: a vö rös vér cse
„A csár dá nál tör pe nyár fa er dõ
Sár gul a ki rály din  nyés ho mok ban;
Oda fész kel a vi sí tó vér cse,
Gyer me kek tõl nem há bor ga tot tan” – ol -

vas hat juk Pe tõ fi Sán dor Az Al föld cí mû
ver sé ben. A so ro za tunk mos ta ni szá má ban
be mu ta tás ra ke rü lõ vö rös vér cse (Falco
tinnunculus) nem csak az ilyen he lye ken,
ha nem a zárt er dõk ki vé te lé vel a sík ság tól
a hegy vi dé kig min den fe lé elõ for dul, és a
nagy vá ros ok ban, pél dá ul Bu da pes ten is
költ. Jel lem zõ sa já tos sá ga it az idé zett köl -
tõn kí vül a szó lás mon dás ok is meg õriz ték.
Margalits Ede 1896-ban ki adott gyûj té sé -

ben a leg in kább hús éte le ket fo gyasz tók ra
mond ják „Hús sal él, mint a vér cse”; a ma -
dár tar ka to já sai után tart ják va la ki rõl-va -
la mi rõl „Tar ka, mint a vér cse-to jás”; ki -
dül ledt-nagy szem ese tén pe dig a „vér cse
sze mû” meg je lö lést hasz nál ják. O. Nagy
Gá bor fel jegy zé sei alap ján: „Le csap
valamire, mint a vér cse.” – utal nak a mo -
hó em ber re vagy „Vi sít, mint a vér cse” –
tart ják Pe tõ fi hez ha son ló an az éles hang
hal la tán. A ma dár test hos  sza 32-35, far ka
15-18, szárny fesz tá vol sá ga 70-75 cen ti -
mé ter (a só lyom fé lék re jel lem zõ en a
szárny vé ge he gyes). A vö rös vér cse há ta

és fel sõ szárny fe dõi vö rö ses bar na szí nû ek,
az eve zõ tol lak sö té teb bek. A ki fej lett hí -
mek szür kés fe je fi nom csí ko zá sú és a fa -
rok is ké kes szür ke min tá za tú. A to jók alap -
szí ne ze te bar nás, kü lön bö zõ ár nya la tok kal
és min tá za tok kal.

A só lyom al ka tú ak (Falconidae) csa lád já -
ba tar to zó, egész Eu ró pá ban el ter jedt ma dár
ha zai ál lo má nyá nak nagy sá ga a szak em be -
rek sze rint 3500-5000 pár kö zöt ti re te he tõ.
Zö mük ok tó ber ben el vo nul, ki sebb ré szük
az észak ról ér ke zõk kel át te lel. A Föld kö zi-
ten ger me den cé jé bõl már ci us ban vis  sza ér -
ke zõk kel lét szá má ban gya ra po dott ál lo -



mány ha ma ro san köl tés be kezd. A csa lád
töb bi tag já hoz ha son ló an a vér csék sem épí -
te nek fész ket, ha nem var jú- és szar ka fész -
kek ben igye kez nek meg te le ped ni. A meg fi -
gye lé sek sze rint a vá ro si pá rok más ma da -
rak fész ke in túl ma gas ké mé nyek, tûz fa lak
üre ge i ben, te tõ sze gé lyek pad lás té ri ré sze in,
el ha gyott nak tû nõ ab lak pár kány okon és a
te tõk víz le ve ze tõ csa tor ná i nak ar ra al kal -
mas tö rés pont ja in ta lál nak köl tés re al kal -
mas he lyet. Az áp ri lis vé gén, má jus ele jén
le ra kott fé szek alj 3-7, jel lem zõ en 4-6 to jás -
ból áll. Alap ve tõ en a to jó kot lik (köz ben a
hím ete ti), a köl té si idõ 27-30 nap. A ki ke -
lés után az el sõ idõ szak ban a hím lát ja el
ele ség gel a csa lá dot, pár ja to vább ra is a
fész ken ma rad: ete ti, me len ge ti és vé di a fi -
ó ká kat. A vér csék fõ leg rág csá lók kal táp lál -
koz nak, de el kap ják a ki sebb ter me tû ma da -

ra kat, a gyors gyí ko kat és a kü lön bö zõ ro -
va ro kat (fõ leg szöcs ké ket és sás ká kat) is. A
ná lunk át te le lõk elõ sze re tet tel zsák má nyol -
ják a ve re be ket. A fi a ta lok egy hó na pos ko -
ruk után re pül nek ki a fé szek bõl, de a szü -
lõk még he te kig ete tik õket.

Va dász te rü let ükön a vö rös vér csék gyak -
ran meg fi gyel he tõk, amint gyors szárny -
csa pás ok után sik la nak-vi tor láz nak, majd
az egész kez dõ dik elöl rõl. Más kor szi tál va
vár ják meg, amíg a zsák mány ál lat a tá ma -
dás hoz leg ked ve zõbb hely zet be ke rül: a
ma dár ek kor a só lyom fé lék re jel lem zõ en
be hú zott szár nyak kal csap le ál doz tá ra. Al -
kal man ként ki sebb föld ha lom ról vagy ka -
ró ról tart ják szem mel kör nye ze tü ket. Az
ilyen kor lá tot tak, va la mint jel leg ze tes
hang juk alap ján szü let tek né pi el ne ve zé -
sei: vircse, nye rí tõ, szél ta po ga tó, széj jel-
vagy szélleljátszó a leg is mer teb bek kö zü -
lük (Chernel Ist ván: Ma gyar or szág ma da -
rai kü lö nös te kin tet tel gaz da sá gi je len tõ sé -
gük re. Bu da pest, 1899. III. kö tet, 423. ol -
dal, Ke le men At ti la: Ma da ras könyv. Bu -
ka rest, 1978. 91. ol dal).

A faj ál lo má nya a 2. vi lág há bo rút kö ve tõ
év ti ze dek ben je len tõ sen csök kent. Az egyik
fõ ok a me zõ gaz da ság ban hasz nált vegy -
sze rek utá ni rág csá lóel hul lás: a könnyen
meg szer zett éle lem a vér csék mér ge zé sét
és pusz tu lá sát okoz ta (az al kal maz ha tó ké -
mi ai anya gok ban és a fel hasz ná lás sza bá -
lya i ban az óta je len tõs vál toz ta tá sok tör tén -
tek). A má sik je len tõs ve szé lyez te tõ té nye -
zõ a vil la mos ve ze té kek osz lo pai: a raj tuk
le szál ló ma da ra kat ha lá los áram ütés ér he -
ti. A meg ol dást a tar tó osz lop ok szi ge te lé se
je len ti, ame lyet az áram szol gál ta tók kal
egyez tet ve a ma dár vé dõk már jó ide je vé -
gez nek. So kat se gít het nek a ma gas fe szült -

sé gû vil la mos osz lo po kon és a fá kon-fa -
sor okon ki he lye zés re ke rü lõ és a meg te le -
pe dést se gí tõ mû fész kek.  

A vö rös vér csét már a 19. szá zad ban a
hasz nos ma da rak kö zé so rol ták. Meg íté lé -
se az óta sem vál to zott, en nek meg fe le lõ en
a vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012. szá -
mú ren de le te sze rint vé dett, ter mé szet vé -
del mi esz mei ér té ke 50 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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Helyreigazítás

Múlt ha vi szá munk ban ezen a he lyen
Nagy hõs cin cér alá írás sal (té ve sen!) egy
da rázs cin cér ké pét kö zöl tük. Mos ta ni ké -
pünk va ló ban nagy hõs cin cért áb rá zol.

Fél éves vö rös vér cse to jó

Pré dá ra les ve


