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Az utób bi hó na pok ban egy re több ször
gon do lok egy haj da ni osz tály tár sam ra, Al -
föl di Pé ter re. Az em lé ke zés meg-meg úju ló
kény sze rét az vál tot ta ki, hogy 2012. ok tó -
ber 8-án a III. Bé la Gim ná zi um ban részt
vet tem an nak az em lék táb lá nak a fel ava tá -
sán, ame lyet An na Má ria Habermann kez -
de mé nye zé sé re ál lí tot tak „em lé kül a gim -
ná zi um va la men  nyi zsi dó di ák já nak, akik
a holokauszt ál do za tai let tek”. A ka to li kus
val lá sú olasz or vos nõ fel nõtt ko rá ban
szem be sült a tén  nyel, hogy apai ágon zsi -
dó szár ma zá sú, s volt egy so sem lá tott fél -

test vé re Ma gyar or szá gon, Ta más, aki a ba -
jai cisz ter ci gim ná zi um IV. osz tá lyá nak el -
vég zé se után, 1944 pün kösd jén, ti zen négy
éve sen szállt fel az Ausch witz ba in du ló
vo nat ra. Ka to li kus volt, mint há rom év vel
fi a ta labb is ko la tár sa, Pé ter is, de szár ma -
zá suk mi att ha lál ra szán ták õket.

Habermann dok tor nõ egy pá lyá za tot is
meg hir de tett az zal a cél lal, hogy rá irá nyít sa
a fi gyel met az is ko la egy ko ri zsi dó di ák ja i -
nak sor sá ra. A pá lyá zat ered mény hir de té se
is a táb la ava tás nap ján volt. Az el sõ dí jat
Piukovits Oli vér pá lya mun ká ja nyer te el,

amely a Weidinger csa lád tör té ne tét fog lal -
ja ös  sze, kü lö nös te kin tet tel a zsi dó tör vé -
nyek és a vész kor szak ide jé re.  A fi a tal em -
ber az édes any ja és ro ko nai se gít sé gé vel
ala pos mun kát vég zett: sor ra vet te õsei és az
egy ko ri nagy csa lád tag ja i nak éle tét, és a
ku ta tás köz ben nem csak ada to kat gyûj tött,
ha nem ön is me ret re is szert tett.

A la punk ban szo ká sos ter je del mi kor lát
mi att a dol go za tot je len tõs rö vi dí tés sel
tud juk csak kö zöl ni, de a kö vet ke zõ ol da -
la kon ol vas ha tó tör té net így is gon do lat éb -
resz tõ ke rek egész.                            B.L.

A bajai régi zsidó temetõ              Fotó: Weidinger Yvette

A múlt velünk él és gondolkodni tanít
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„Vér sé gi kö te lé kek”
Hol sír ja ik dom bo rul nak…

Gyö nyö rû ta va szi nap van. Az öreg,
lomb ta lan fá kon fel fu tó bo ros tyán meg -
szû ri a nap fényt. Hár mas ban sé tá lunk a
sír kö vek er de jé ben – nagy apám (to váb bi -
ak ban Deske), édes anyám és jó ma gam. Ez
a ré gi zsi dó te me tõ el sõ pil lan tás ra el ha -
nya golt nak tû nik, bár szá mom ra a min dent
be nö võ és bur ján zó nö vény zet mint ha ma -
gát az Idõt ölel né ma gá hoz.

A ba jai zsi dó te me tõ
A zsi dó ha gyo mány sze rint nem igen

vág ták a fü vet, nem ir tot ták a fá kat, hagy -
ták, hogy a nö vé nyek be nõ jék a sí ro kat. Ez
a ke gyes tisz te let je le volt ná luk. 

Az el sõ sír fö lött – mely hez utunk ve zet
– ma gas, fe ke te már vány osz lop emel ke -
dik: Weidinger Sa la mon, szül. 1828 év ben,
megh. 1906 ja nu ár 11-én – hir de ti a sír fel -
irat. A „jobb ján” fe le sé ge, Weidinger Sala-
monné, szül. Deutsch Ro zá lia ugyan csak
ma gas, ha son ló sír em lé ke áll. Kü lö nös,
hogy nem kö zös a sír. Mint ké sõbb meg -
tud tam, a kö zös csa lá di krip ták ter je dé se
csak a 20. szá zad el sõ fe lé ben kez dõ dött.
Az is szem be tû nõ volt, hogy az út má sik
ol da lán kö zel azo nos mé re tû és ki né zet re
is ha son ló sír kö vek so ra koz tak. A túl vi lá gi
egyen lõ sé get ki fe je zõ ha gyo mány ott még
élt, de az in nen sõn már erõ sen érez he tõ az
el huny tak va gyo ni kü lönb sé ge.

Tisz te le tem és lá to ga tá som je lé ül le te -
szem a ka vi csa i mat a sí rok ra, és a fel fe de -
zõk iz gal má val si e tek egyik sír tól a má si -
kig, mi köz ben bo zon tos ha jam sza ba don
száll utá nam. Pe dig a fér fi ak zsi dó te me tõ -
be csak fe dett fej jel lép het nek és a mo soly
sem il len dõ.

Újabb nál újabb Weidingereket és
Reicheket fe de zek fel, és már egy re ke vés -
bé tu dom kö vet ni Deske és anya be szél ge -
té sét, amint azon igye kez nek, hogy ren dez -
zék az el huny tak kö zöt ti ro ko ni szá la kat. Az
sok kal iz gal ma sabb, ami kor már az „új” te -
me tõ sír jai közt sé tá lunk és nagy apám ból
elõ tör nek az em lé kek. Is mer te eze ket az
em be re ket, va la mi lyen mó don ré sze sei vol -
tak az õ éle té nek is. Hol vi dám, hol pe dig
ke se rû tör té ne tek vál to gat ják egy mást.

A gond no ki ud va ron át be jut va a te me -
tõ be, köz vet len a ka pu mel lett, el sõ he lyen
emel ke dik Weidinger De zsõ, az ük apám
sír em lé ke. A sír kõn még to váb bi két név
ol vas ha tó: Weidinger Dezsõné, szül. Reich
An na és Weidinger Pál, a fi uk, kik nek a
vég tisz tes sé get már csak em lé kük ápo lá sá -

val tud ja meg ad ni a csa lád. A ne vük mel -
lett sze rep lõ dá tum és hely is csak a holt tá
nyil vá ní tá suk he lye és ide je. Auschwitz és
Stettin 1944. il let ve 1945.

Lá nyuk – Herczeg Imréné, szül. Wei-
dinger Ol ga – ha son ló sors ra ju tott, mint
édes any ja. Az õ ne ve mel lett is Ausch witz
van kõ be vés ve odébb a töb bi sír kö zött,
fér jé nek sír kö vén.

Õk azok, akik nem él ték túl a holokausz-
tot, de vol tak a csa lád nak „túlélõi” is. Zsi -
ga bá csi, Lici né ni és gye re ke ik: Ma ri ka és
Mi si; Aran ka né ni (W. Pa li bá csi fe le sé ge)
és lá nya Ágo ta; Herczeg Ban di. Kö zü lük
már csak Weidinger Ma ri ka él, Deske
egyik uno ka test vé re.

A ne vek ka va rog nak már ben nem, de
nem tu dom, va ló já ban kik is õk, azon túl,
hogy Deske nagy nén je, nagy báty jai (azok
fe le sé gei) és uno ka test vé rei.

Na, és a déd apám, Weidinger Im re,
Deske édes ap ja!? Tu dom, õ fe le sé gé vel
együtt a Ró kus te me tõ ben nyug szik, hi -
szen min den szen tek kor ott gyúj tunk ne kik
gyer tyát. Mi ért ott és hogy ke rül az a sok
Al föl di név a sír kö vük re? Ho gyan él tek,
mi ként ala kult a sor suk?

El bú csú zunk Deskétõl. Anyá val ha za -
tér ve a hír adás ok ból ér te sü lök, hogy ép pen
ma van a holokauszt ma gyar ál do za ta i nak
em lék nap ja. Áp ri lis 15-e. Sok em bert mu -
tat nak, amint gya lo gol nak a Du na part ján,
Bu da pes ten. Azt mond ják: „Az Élet me ne -
te”. Már 10. al ka lom mal em lé kez nek így
az ál do za tok ra, és azok ra is, akik so kak
éle tét men tet ték meg.

Mi lyen kü lö nös, hogy mi hár man is ép pen
ma tet tük meg a mi kis „élet me ne tün ket” a
ba jai zsi dó te me tõ so kat lá tott sír jai közt. 

Vis  sza a gyö ke rek hez
Bács-Bodrog vár me gye a tö rök ki ûzé se

után-az Al föld más ré sze i hez ha son ló an
szin te la kat lan volt. „A 18 sz. kö ze pé tõl
eb be a tö rök ál tal pusz tí tott ré gi ó ba nagy -
szá mú be te le pü lõ ér ke zett. Fõ ként szer -
bek, né me tek, bu nye vá cok, so ká cok, szlo -
vá kok és ma gya rok. Ezek kel a be te le pü -
lõk kel együtt jöt tek ide a ke res ke de lem mel
fog lal ko zó zsi dók is.” II. Jó zsef 1781. évi
ren de le tei sza bá lyoz zák a zsi dók val lá si-,
jog szol gál ta tá si-, is ko lai-, nép szám lá lá si-
és adó ügye it, va la mint ke res ke del mi és
ipar bé li te vé keny sé gü ket. Tü rel mi ren de -
le te sza bad val lás gya kor lást biz to sít szá -
muk ra. A zsi dó nyelv hasz ná la ta csak a

zsi na gó gai szol gá lat ra szo rít koz ha tott, és
meg kö ve tel te azt is, hogy min den zsi dó
csa lád nak ál lan dó né met mel lék ne ve le -
gyen. Az 1807-es or szág gyû lés ka to na kö -
te le zett sé gü ket is ki mond ja.

Csa lád fánk ta nú sá ga sze rint is va la hogy
így ke rül het tek õse ink Csávolyra, majd
on nan Ba já ra. Egy bi zo nyos Weidinger
Mathias (1720. Steinbach) ép pen 1764-ben
költözött csa lád já val Ma gyar or szág ra. Az õ
uno ká jának, (Weidinger Josefnek) el ha lá lo -
zá si éve (1846) mel lett pe dig már Csávoly
sze re pel.

A csávolyi ágon ha lad va to vább jut ha -
tunk el szép apám hoz, Weidinger Sa la mon -
hoz (1828-1906), aki még ott szü le tett
ugyan, de már ízig-vé rig ba jai. „Csak nem
fél szá za don át szem ta nú ja, de ered mé -
nyek ben gaz dag tet tek kel té nye zõ je volt
min den ak ci ó nak, mely a vá ro si ke res ke -
de lem fel vi rá goz ta tá sát elõ se gí tet te. A Ba -
jai Ke res ke del mi és Ipar bank meg ala pí tá -
sa ne vé hez fû zõ dik (el nö ke és ve zé re volt
ha lá lá ig). A Ba jai Ke res ke del mi Ka szi nó
ér de ké ben, mely nek el nö ke volt, fá rad ha -
tat la nul te vé keny ke dett és mun kál ko dott
ezen in téz mény fej lesz té se ér de ké ben. Hû
és buz gó tag ja volt fe le ke ze té nek. Meg ala -
pí tó ja a ba jai izr. ag gok há zá nak, s a vá ros
törvh. bi zott sá gá nak agi lis tag ja.” (Rap-
csányi Baja-monográfiája, 312. l.)

Az õ éle té ben is meg ha tá ro zó le he tett az
1840. évi 29. tc., mely már a zsi dók szá má -
ra is en ge dé lye zi a te lek szer zést és az ipar -
ûzést, to váb bá az 1867-es al kot mány, ami
po li ti kai egyen jo gú sá got is biz to sít szá muk -
ra. Ez zel a zsi dó ság tér fog la lá sa és jó lé te
las san ként elõ moz dul ha tott. A 19. sz. vé gén
Ba ja vá ros meg ha tá ro zó ke res ke del mi for -
gal mát a ga bo na ke res ke de lem ben ép pen
Weidinger Sa la mon bo nyo lí tot ta.

A szép anyám Deutsch Ro zá lia. Õ lett a
ba jai iz ra e li ta nõ egy let el nö ke, majd ha lá -
la után az õ em lé ké re ala pí tot ta szép apám
az ag gok há zát 1901-ben. Er rõl ta nús ko dik
az épü let ben el he lye zett em lék táb la. (Ké -
sõbb ezt az épü le tet az izraelita hit köz ség a
vá ros nak aján dé koz ta.

A ré gi bé lás anya köny vek kö zött ku tat va
meg ta lál tam fi a ik ne vét is: Weidinger Jó -
zse fét és Weidinger De zsõét.

De zsõ, az ük apám 1866-ban szü le tett Ba -
ján, és kö zép is ko lai ta nul má nyai után Ma -
gyar ó vá ron el vé gez te a Gaz da sá gi Aka dé -
mi át. Vá ro sá nak köz tisz te let ben ál ló, meg -
le he tõ sen gaz dag föld bir to kos pol gá ra volt.
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A köz élet ben ak tív sze re pet vál lalt, és a te -
le pü lés gaz da sá gi fej lõ dé sé ért is so kat tett.
Ba ja vá ros köz gyû lés ének ak tív tag ja. Fe le -
sé ge, Reich An na szin tén élénk tár sa dal mi
éle tet élt, az iz ra e li ta nõ egy let el nö ke volt. 

Ük apám báty ját a csa lád Balassa Jó zsi
bá csi ként em le ge ti (1881-ben ma gya ro sí -
tott Weidingerrõl), és né hány mun ká ját ma
is õr zi a csa lá di nagy könyv szek rény. A
gim ná zi um hí res sé vált di ák ja i nak so rá ban
meg ta lál juk az õ fo tó ját is az iskolában rö -
vid élet rajz zal, mely ben mun kás sá gát is
mél tat ják. A ha zai nyelv tu do mány egyik
je len tõs kép vi se lõ je volt.  

A zsidótörvények szorításában
És most tér jünk vis  sza ük apám hoz! Wei-

dinger De zsõ és Reich An na gyer me kei
szü le té si sor rend ben: Zsig mond, Pál, Ol -
ga, Im re (a déd apám, Deske édes ap ja) és
Sán dor. Az õ éle tük kel kez dõ dik az a sze -
mé lyes, csa lá di tör té net, mely hor doz za a
ma gyar zsi dó ság tra gé di á já nak va la meny -
 nyi fá zi sát: jog fosz tás, ki fosz tás, meg fosz -
tás a sza bad ság tól, az em be ri mél tó ság tól
és az élet tõl.

Mind an  nyi an a III. Bé la Gim ná zi um ta nu -
lói vol tak: Ol ga („Gogo”) – mint lány – ma -
gán ta nu ló ként vé gez te ta nul má nya it. Ak kor
még nem is sej tet ték, hogy gond ta lan di ák -
éve ik után a „nagy be tûs élet” kü lö nö sen ke -
mény hely ze te ket hoz ma gá val.

1920-ban lé pett élet be Eu ró pa egyik el sõ
zsi dó el le nes tör vé nye, a nu me rus clausus
(je len té se: zárt szám). „A tör vény az egyes
»nem ze ti sé gek és nép faj ok« össz la kos ság -
hoz vi szo nyí tott arány szá má hoz kö töt te az

adott et ni kum ból a fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek be fel ve -
he tõ hall ga tók szá mát. Ezen
kí vül el sõ ran gú fel vé te li
kri té ri um má tet te a »nem -
zet hû sé get«. Mi vel a zsi dók
1867 óta jo gi lag iz ra e li ta
val lá sú ma gya rok nak szá -
mí tot tak, az elõ írás el vi leg
nem érin tet te õket, ám a tör -
vény vég re haj tá si uta sí tá sa
nem ze ti ség nek mi nõ sí tet te
a zsi dó sá got. Így 6 szá za -
lék ban ma xi mál ták a fel ve -
he tõ zsi dók ará nyát, a »nem zet hû ség«
meg ál la pí tá sát pe dig a gyak ran szél sõ jobb -
ol da li be fo lyás alatt ál ló egye te mi ve ze tõ -
sé gek re bíz ták.”

Hogy emi att vagy má sért, már nem tud -
ni pon to san, de tény, hogy déd apám és fiú-
test vé rei kül föld ön vé gez ték (több nyi re
né met nyelv te rü le ten) egye te mi, il let ve fõ -
is ko lai ta nul má nya i kat. A zsi dó csa lá dok -
ban min dig is ér ték volt a tu dás, és a szü -
lõk – sok szor ere jü kön felül – igye kez tek a
leg jobb is ko lák ba já rat ni gyer me ke i ket.
Weidinger De zsõ ük apám is úgy lát ta jó -
nak, ha fi a it gaz da sá gi pá lya fe lé irá nyít ja.
Így ke rült déd apám is a gim ná zi um ban
szer zett ki tû nõ érett sé gi je után 1921 õszén
a Lip csei Tu do mány egye tem me zõ gaz da -
sá gi sza ká ra, ahol 1924. jú li us 30-án ka -
pott ok le ve let.

1930-ban há zas sá got kö tött gye rek ko ri
sze rel mé vel (már kis is ko lás ko rá ban el ha -
tá roz ta, hogy a szép, hos  szú lá bú Iluskát
ve szi fe le sé gül), Kabdebó Ilo ná val, aki ka -
to li kus ne me si csa lád le á nya volt. Déd -
apám re ver zá list (írá sos meg egye zés a
szü le ten dõ gyer me kek val lá sá ról) adott és
ki is ke resz tel ke dett. Fel me rül het a kér dés,
hogy Im re déd apám meg gyõ zõ dés bõl
vagy pe dig a zsi dó sá got érõ egy re sú lyo -
sabb meg szo rí tá sok mi att tért át a ke resz -
tény hit re. Gyer me kei el be szé lé se sze rint
fe gyel me zés kor rend re elõ vet te a Bib li át
és föl ol va sott egy oda il lõ új szö vet sé gi
részt. Sa ját Bib li á já ban ve zet te szü le tõ
gyer me kei ne vét, szü le té sük ide jét, he lyét
és a ke reszt szü lõ ki lét ét. Ani kó ne vû lá -
nyá nak em lék könyv ében is Szent Já nos
evan gé li u má ból idé zett.

Fe le sé gé vel a Tol na-me gyei Fornád-
pusztára köl tö zött és az Esterházy her ce gi
bér gaz da ság ban gaz dál ko dott. Itt ér te a csa -
lá dot az el sõ zsi dó tör vény (1938), mely ki -
mond ta: „a szel le mi sza bad fog lal ko zá sú
pá lyák ál lá sa i nak leg fel jebb 20 szá za lé kát
fog lal hat ják el zsi dók. A tör vény szin tén 20
szá za lék ban ma xi mál ta a tíz ér tel mi sé gi nél
töb bet fog lal koz ta tó ke res ke del mi, pénz -

ügyi és ipa ri vál la la tok nál a zsi dók lét szá -
mát. A vég re haj tás ra öt évet ír tak elõ [...] . A
tör vény egy ér tel mû tá ma dás volt a pol gá ri
jog egyen lõ ség el ve el len. Ezt lát va 59 nem
zsi dó ma gyar mû vész és ér tel mi sé gi írás ban
til ta ko zott, köz tük olyan nagy sá gok, mint
Bar tók Bé la, Ko dály Zol tán, Mó ricz Zsig -
mond, Zilahy La jos, Csók Ist ván. Gesz tu -
suk azon ban ha tás ta lan ma radt.” (A zsi dó -
tör vé nyek rõl szó ló idé ze te ket az internetrõl
vet tem át.)

1939-ben ke rült sor a má so dik zsi dó tör -
vény re, mely to váb bi 6 szá za lék ra szû kí -
tet te a szel le mi pá lyá kon a zsi dók szá mát,
„ki til tot ta õket az ál la mi köz igaz ga tá si és
igaz ság ügyi ap pa rá tus ból, kö zép is ko lai ta -
ná ri ka rok ból. Zsi dó nem tölt he tett be
szín há zak nál és la pok nál olyan ál lást,
amely be fo lyás sal volt az adott in téz mény
vagy or gá num szel le mi irány vo nal ára.”

„Je len tõ sen meg ne he zí tet ték a zsi dók
me zõ gaz da sá gi in gat lan vá sár lá sát is. Az
el sõ két zsi dó tör vény ér zé keny anya gi
vesz te sé ge ket oko zott a zsi dó ság nak, kü -
lö nö sen a kis- és kö zép pol gár ság nak. Or -
szág szer te több mint 90 ez ren vesz tet ték el
ál lá su kat, a csa lád tag ok kal együtt kö rül be -
lül 220 ezer em ber élet kö rül mé nyei je len -
tõ sen rom lot tak.”

„A har ma dik zsi dó tör vény fa ji tör vény.
Min den kit zsi dó nak mi nõ sí tett, aki nek két
nagy szü lõ je az iz ra e li ta hit fe le ke zet tag ja -
ként szü le tett. Meg til tot ta a ve gyes há zas -
sá go kat, és bün tet ni ren del te a zsi dó és
nem zsi dó kö zöt ti ne mi kap cso la tot.”

Az 1942-es ren del ke zés „meg von ta az
ál la mi tá mo ga tást a fe le ke ze ti szo ci á lis és
tan in téz mé nyek tõl. A tör vény meg til tot ta,
hogy bár ki be lép jen az iz ra e li ta fe le ke zet -
be. A ne gye dik zsi dó tör vény ként em le ge -
tett ren del ke zés meg til tot ta a zsi dók szá -
má ra me zõ gaz da sá gi in gat la nok vá sár lá -
sát. Ezen kí vül elõ ír ta, hogy ál la mi kár ta -
la ní tás fe jé ben kö te le sek át en ged ni bir to -
ka i kat. Ezt a jog sza bályt épp úgy nem haj -
tot ták ma ra dék ta la nul vég re, mint az el sõ
és má so dik zsi dó tör vényt sem.”

Reich ük anyám gyer me ke i vel
(Sa nyi bá csi még nem szü le tett meg)

Dédszüleim a házasságkötés napján
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A bér let meg szûn te után, 1942-ben a
csa lád im már négy gye rek kel (köz tük
nagy apám mal, Deskével) vis  sza köl tö zött
Ba já ra, és Im re déd apám az ap ja bir to kán
te vé keny ke dett to vább. Eb bõl tud hat juk,
hogy ez idõ tájt a csa lá di bir tok még tu laj -
do nuk ban ma rad ha tott, de sa ját föl det már
nem vá sá rol ha tott ük apám Im re fia szá má -
ra, amin önál ló an gaz dál kod ha tott vol na.

Az 1940-tõl még sor ka to nai szol gá lat ra
hív ták Pécs re, majd ezt kö vet te a mun ka -
szol gá la tos idõ szak. Déd apám, aki még
fegy ve res ki kép zés ben ré sze sül he tett, nem
sok kal ké sõbb „meg bíz ha tat lan ná” vált.
Eb bõl is lát szik, hogy ki ke resz tel ke dé se
el le né re is, fa ji ala pon to vább ra is zsi dó -
ként tar tot ták szá mon.

A Hor thy -rend szer nem kí ván ta fegy ver -
rel a kéz ben be so roz ni a kom mu nis tá kat,
nem ze ti sé gi e ket, de el sõ sor ban a zsi dó kat.
Azon ban azt sem akar ta, hogy ki ma rad ja -
nak a há bo rú ból – így jött lét re a hon vé del -
mi mun ka szol gá lat, az ide so rol ta kat pe dig
muszosként em le get ték.

A vészkorszak idején
Az öt test vér re a holokauszt ide jén

más-más sors várt. A leg if jabb, Sán dor
Hol lan di á ban foly ta tott ta nul má nyai
után kinn ma radt, és ott ala pí tott csa lá -
dot. A két idõ sebb fiú, Zsig mond és Pál
muszos lé te fe lõl nem so kat tu dunk.
Zsig mond a fel sza ba du lás után egy-két
hó nap pal be te gen top pant be csa lád já -
hoz, akik ak kor már – a de por tá lás ból
vis  sza tér ve – Bu da pes ten lak tak az anyai
nagy szü lõk nél. Zsi ga bá csi so ha sen ki -
nek nem be szélt ezek rõl az évek rõl. Eb -
bõl is sejt he tõ, hogy sze ret te vol na fe led -
ni a fe led he tet lent.

Pa li bá csit hi á ba vár ta csa lád ja, so sem
ér ke zett meg. A ha lot tá nyil vá ní tá sá nak
hely szí né ül Stettint je löl ték meg. Az em lé -
két õr zõ sír kõ re csak en  nyi ke rült: 1945.
jú ni us 15. STETTIN.

Im re déd apá mat só go ra vál tot ta ki a
mun ka szol gá lat ból, mi e lõtt el haj tot ták
vol na a front ra (a szá za do sá nak le fi ze tett
na gyobb pénz ös  szeg nek kö szön he tõ en ju -
tott „ki vé te le zett ség hez” 1944 jú ni u sá -
ban). A fel sza ba du lás már Ba ján ér te. Test -
vé rei kö zül egye dül õ tért vis  sza szü lõ vá -
ro sá ba. Nõ vé re, Ol ga (Gogó) fi á val (Ban -
di), any já val (szül. Reich An na) és só gor -
nõ i vel (Aran ka né ni és Lici né ni) va la mint
azok gyer me ke i vel (Ágo ta, Ma ri ka és Mi -
si) a get tó sí tást kö ve tõ en a de por tál tak sor -
sá ra ju tot tak. 

Uno ka hú ga, a 81 éves Ma ri ka né ni (Zsi -
ga bá csi és Lici né ni lá nya)  így em lé ke zik
azok ra a na pok ra:

„A né me tek már ci us ban jöt tek be. A mi
há zun kat és a mel let te lé võt – ahol az
Ágotáék, il let ve Pa li bá csi ék lak tak – néz -
ték ki ma guk nak. Ki sü töt ték, hogy Ba ján
ez a két leg jobb, leg szebb ház, és ez lesz az
õ ha di szál lá suk. »Lel tár szerint« átvettek
min dent, és ne künk per sze ott kel lett hagy -
ni a be ren de zést és sok mást is. Ez után egy
rö vid ide ig még va la hol lak tunk és jött a
get tó sí tás, ahol már együtt vol tunk a nagy -
ma má val, Aran ká val és Ágo tá val, Gogó-
val és azt hi szem a Ban di val. An  nyi idõs
vol tam ép pen, mint te: az év au gusz tu sá -
ban töl töt tem a 13-at. A Pa li bá csi és a Zsi -
ga – az apám – mun ka szol gá la tos volt,
õket már elõbb el vit ték. A get tó ba már nél -
kü lük men tünk.

Az ki esik, hogy men  nyi ide ig vol tunk
ott – nem so ká ig. Ak kor jött az, hogy el -
visz nek ben nün ket (pün kösd va sár nap ján)
és ös  sze kell cso ma gol ni. Az igaz ság az,
hogy a fel nõt tek biz tos na gyon meg vol tak
ré mül ve, de ránk va ló te kin tet tel nem mu -
tat ták. Mi nem fog tuk föl, hogy nagy baj
van. Leg alább is ne kem nem ju tott el az
agya mig, mert nem em lék szem ar ra, hogy
fél tem vol na. Hos  szú sor ban el in dul tunk,
egy cso ma got le he tett vin ni. Ki haj tot tak
min ket a pá lya ud var ra és mar ha va gon ok -
ba – ami an  nyit je lent, hogy zárt va go nok
egy pi ci ab lak kal fönn – be zsú fol tak ben -
nün ket. Ül ni nem le he tett, csak áll ni. Én
úgy em lék szem, hogy leg alább két éj sza -
kát ott töl töt tünk, de le het, hogy hár mat.
Ott még együtt vol tunk: a nagy ma ma, a
Gogó, az Ágo ta és az Aran ka, Mi si, az
öcsém, anyu és én. Így vol tunk egy ku pac -
ban éli re ál lít va. A Ban di ra nem em lék -
szem már… Volt egy vö dör, ami be le he tett
vol na pi sil ni. A kö vet ke zõ, ami re em lék -
szem, hogy bor zasz tó me leg volt, szo ros
volt és po csék le ve gõ volt benn.

És ak kor az anyu – az én ma mám, aki na -
gyon szép volt –, én nem tu dom, hogy
hogy, de azon a kis ab la kon ke resz tül szó ba
ele gye dett az egyik fi a tal Wehrmachtos ka -
to ná val. Nem SS-ek kí sér tek min ket – en -
nek kö szön het jük, gon do lom, hogy nem
ütöt tek, ver tek min ket, mert nem! Anyun
raj ta volt egy arany Doxa óra, azt le vet te és
oda ad ta en nek a ka to ná nak. Jött az es te. Állt
a vo nat. Va la hol áll tunk, fo gal mam sincs,
hogy hol. A ka to na azt mond ta, hogy gyor -
san jöj jünk. Azon a kis ab la kon ke resz tül –
ne kér dezd, hogy hogy – az Aran ka, az
Ágo ta, a Mi si az anyu és én ki men tünk. A
mel let tünk lé võ va gon üres volt és nyit va
állt. Oda be ül te tett min ket, mert ott még is
van egy kis le ve gõ. Hogy ez az anyu szép -
sé gé nek vagy a Doxa órá nak, vagy a ket tõ -
nek együtt volt kö szön he tõ, nem tu dom.

Reg gel lett, ki vi lá go so dott. Min den kit le -
szál lí tot tak a vo nat ról, aki még le tu dott
száll ni, mert nem min den ki bírt már. Ilyen
volt a nagy ma ma és a Gogi is. A Gogi még
vi szony lag jól volt, de a nagy ma ma bor -
zasz tó ál la pot ban volt. Kék fol tos volt, mint
aki ös  sze van ver ve. Nem meg üt ve, ha nem
gon do lom, hogy le es he tett – nem bírt már
áll ni to vább. Õk is va la hogy le ke rül tek a
vo nat ról. Ül tek a föl dön a va gon fa lá nak tá -
masz kod va. Ez az utol só kép, ami re em lék -
szem ró luk, mert mi az tán sor ba áll tunk.
Azt mond ták, hogy szét vá lo gat nak min ket:
aki mun ka ké pes, az megy az egyik ol dal ra,
akit meg nem ta lál nak an nak, az megy a
má sik ol dal ra. Kit ide, kit oda lök tek. Mi kor
mi ér tünk oda a bi zott ság hoz, oda jött az a
gye rek, aki éj jel is ki en ge dett ben nün ket.
Ve lem nem volt gond, mert elég ma gas vol -
tam, de a Mi si csak 10 éves volt. Ak kor ez
a fiú fog ta az öcsé met és anyu val együtt
utá nunk lök te, oda, ahol a mun ká ra al kal -
ma sok áll tak. Ugyan oda lök ték az Aran kát
és az Ágo tát is. A Ban di ne kem el tûnt a kép -
bõl. Õ olyan 16 kö rül le he tett.

Azo kat, akik nem me het tek dol goz ni,
vis  sza tet ték a va gon ba és gon do lom, õk
vol tak azok, akik azu tán Ausch witz ba ke -
rül tek. A vo nat ment to vább, min ket meg
bu szok ra rak tak és el vit tek Strasshofba. Ez
egy lá ger volt fa ba rak kok kal. Ott töl töt tünk
egy vagy két na pot. Egy ba rakk ba ke rül -
tünk mind an  nyi an és még két fi ú ra em lék -
szem, akik ha son ló ko rú ak vol tak ve lem. A
Ró na Öcsi és a Far kas Ti bi. Szü lõk nél kül
ke rül tek oda és vé gig ve lünk ma rad tak.

Itt is sor ba kel lett áll ni egy ba rakk elõtt,
majd ahogy be ke rül tünk oda, tel je sen
mez te len re kel lett vet kõz ni. Egy ún. or vo -
si bi zott ság elõtt vé gig kel lett vo nul ni,
akik meg ál la pí tot ták, hogy va ló ban mun -
ka ké pes vagy, avagy nem. En nek meg fe le -
lõ en kü lön bö zõ oszt rák he lyek re osz tot tak
ben nün ket dol goz ni. Mi Ulrich Kirchen
bei Wi en ne vû te le pü lés re ke rül tünk.  Nem
a fa lu ba, ha nem kinn a föl dek kö zött állt
egy öreg ma lomépü let. Ide let tünk be szál -
lá sol va. Ott vol tak már ve lünk Sza bad ká -
ról, Zomborból, Új vi dék rõl és ta lán Er -
dély bõl is két fiú (bóherek – rab-
binövendékek). A ma lom hoz volt hoz zá -
épít ve egy ki sebb ház. Ab ban la kott a lá -
ger fõ nök, egy cseh kol la bo ráns – elég utá -
la tos pa sas volt – a fe le sé gé vel és a lá nyá -
val. Ez utób bi fog or vos volt. Ami kor va la -
ki nek na gyon-na gyon fájt a fo ga, igye ke -
zett se gí te ni raj ta.

Nem volt õr ség és nem is vol tunk kö rül -
ke rít ve. Ott lak tunk a ma lom ban. Egy na -
gyobb és egy ab ból nyí ló ki sebb he lyi ség
eme le tes pric  cse in alud tunk. Egy má sik
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he lyi sé get hív tunk kony há nak és für dõ szo -
bá nak, ahol egy üst ben min dig tud tunk vi -
zet me le gí te ni a mo sa ko dás hoz.

Nagy fõ zés nem le he tett, mert min dig
„víz a víz” le vest kap tunk. Nem em lék -
szem, hogy olyan na gyon éhes let tem vol -
na. Ki jár tunk éj sza ka a tõ lünk nem mes  sze
lé võ cu kor ré pa föld re és azt lop tuk. Az üst -
be tisz ta vi zet tet tünk. Min den ki meg je löl -
te a sa ját cu kor ré pá ját, hogy majd meg is -
mer je (ne hogy vé let le nül más egye meg az
õ „zsák má nyát”). Ki fõz tük együtt, és ez
volt a nagy evé szet. Ne kem íz lett, mert
édes volt.

A mun ka, amit csi nál tunk, ku bi ko lás ból
állt. Víz el ve ze tõ ár kot kel lett ki ás ni. A fel -
nõt tek ás tak, a gye re kek ta lics káz tak, a
leg ki seb bek pe dig az el hor dott föl det el si -
mít gat ták.

Egy Kraus úr nak ne ve zett fa lu be li pa -
raszt fel ügyel te a mun kát. Vö rös volt,
szep lõs volt és még sán tí tott is. Az zal szó -
ra ko zott, hogy ott a planír kel lõs kö ze pén
a Ró na Öcsi nek min den nap meg kel lett
mos nia az õ lá bát egy la vór ban – mond ván
fáj a lá ba. Úgy hogy Öcsi nem pla ní ro zott,
ha nem mos ta Kraus úr lá bát.

Így él tünk ott. A kö vet ke zõ em lék ké pem
már az, ami kor a cseh lá ger fõ nök a csa lád -
já val le lé pett. Õri zet le nül ma rad tunk. A
fel nõt tek kezd ték mon do gat ni, hogy úgy
lát szik, ide jön a front, merthogy ezek meg -
ijed tek és el me ne kül tek. Hí re ket nem hal -
lot tunk, nem tud tunk sem mit, leg alább is
én nem tu dom, hogy a fel nõt tek ér te sül tek-
e va la hon nan (eset leg a cseh nõk tõl) a tör -
té né sek rõl. 

Köz vet le nül a ma lom és a ház mel lett, a
fel nõt tek ve ze té sé vel egy ud va ron ha lad -
tunk ke resz tül. Nagy fák ár nyé ká ban ma -
ga so dó domb hoz ér tünk, ahol egy pin ce
volt. Ide men tünk le. Tény leg ott le he tett a
front vo nal, mert egyik ol dal ról orosz, a
má sik ról pe dig né met lö ve dé kek röp köd -
tek a fe jünk fe lett. Két er dé lyi fiú föl ment
a ma lom hoz, hogy meg néz zék, mit hagy -
tak ott a cse hek a ház ban. Vis  sza fe lé jö vet -
ben egyi kü ket el ta lál ta egy rusz ki go lyó. A
má sik le von szol ta a pin cé be. A fiú órá kig
hal dok lott.

Köz ben oda ér tek az oro szok. Rög tön
min den kit ki haj tot tak a pin cé bõl. El kezd -
ték kö zü lünk ki vá lo gat ni azo kat a nõ ket,
aki ket fel haj tot tak a ma lom ba és meg erõ -
sza kol ták õket. Kö zé jük so rol ták Ágo tát
is. Volt ve lünk Ju gó ból egy or vos, aki még
ko ráb ban be le sze rel me se dett az uno ka test -
vé rem be. Õ tu dott va la hogy be szél ni a ka -
to nák kal. Ad dig-ad dig ma gya rá zott, míg
Ágo tá nak vé gül nem kel lett fel men ni a
töb bi nõ vel. 

Ez után el tûn tek, mert megint a né me tek
nyo mul tak elõ re, de né met ka to nát nem
lát tunk, csak a lö vé sek ér tek el odá ig. Mi -
kor volt egy szü net – sen ki nem lõtt, sen kit
nem lát tunk – a fel nõt tek azt mond ták,
hogy ak kor most in dul junk el. Ha za me -
gyünk. Amink még volt – nem sok – ma -
gunk hoz vet tük és gya log, fa lu ról-fa lu ra
ha lad tunk. Min den üres volt, mert az em -
be rek már el me ne kül tek. Ezek be az üres
há zak ba be men tünk, és ami en ni va lót ta -
lál tunk – úgy érez tük, hogy ez min ket
meg il let –, azt et tük. Ta lál tunk egy sze ke -
ret egy ge bé vel. Ar ra föl pa kol tuk a cso ma -
go kat, és amíg sze gény bír ta, ad dig húz ta a
sze ke ret, mi meg bal lag tunk utá na. 

Va la hol vo nat ra száll tunk és el ju tot tunk
Po zsony ba, egy le rob bant szál lo dá ba,
majd on nan szin tén vo nat tal Pest re… Hát,
kö rül be lül így. 

El vál tunk Ágotáéktól és mi anyu szü le i -
hez, Far kas nagymamáékhoz men tünk. Õk
meg úsz ták Pes ten – nem vol tak de por tál va
és get tó ba se ke rül tek. Va la hogy buj kál va
meg me ne kül tek. 

Nem tu dom men  nyi idõ után – egy hét,
egy hó nap, két hó nap – meg jött apu, akit a
mun ka szol gá lat ból vagy Buchenwaldba
vagy Bergen-Belzenbe vit ték. A ket tõ kö -
zül va la me lyik be. Hogy mi ként úsz ta meg
nem tu dom, mert so ha sem mit er rõl az idõ -
szak ról nem be szélt.”

Pa li bá csit még báty já val, Zsi ga bá csi val
vit ték el mun ka szol gá lat ra, de õ már nem
ér kez he tett vis  sza fe le sé gé hez (Aran ka né -
ni) és lá nyá hoz (Ágo ta). 1945-ben, Stettin-
ben nyil vá ní tot ták holt tá.

Gogó és édes any ja már so ha nem tért
vis  sza sze ret te i hez.  A nagy ma ma va ló szí -
nû leg már a va gon ban meg hal ha tott, Gogó
– aki nem hagy ta ma gá ra any ját – vég sõ
út já nak to váb bi rész le te it nem is mer jük.
Holt tá nyil vá ní tá suk he lye és ide je: Ausch -
witz – 1944. Ban di (Gogó fia) ha za ke rült,
és ezt kö ve tõ en egy szer még járt is Ba ján
jö ven dõ be li jé vel. Ám nem sok kal ké sõbb
(egy ma gán éle ti csa ló dást kö ve tõ en),
1949-ben ön gyil kos lett.

Weidinger Ágo ta éle te is Bu da pes ten
foly ta tó dott. Ké sõbb Fran cia or szág ban jó
ne vû fes tõ lett be lõ le. Szü le té sé nek 70. év -
for du ló ján (1988-ban) Cserba Jú lia mû vé -
szet tör té nész em lé ke zett rá. So rai pon tos
ké pet ad nak ar ról, hogy tor kol lik Ágo ta
éle te a vég sõ tra gé di á ba: „Fegy ver rel vet
vé get éle té nek. Édes any ja nem tud ja el vi -
sel ni egyet len lá nya el vesz té sét, õ is ön -
gyil kos lesz. Együtt te me tik el õket."
Nagy apám ér zé se az volt, hogy uno ka test -
vé re so ha nem tud ta meg bo csá ta ni Ma -
gyar or szág nak, hogy együtt mû kö dött egy

olyan ha ta lom mal, mely em be rek mil li ó i -
nak ke gyet len ki vég zé sét ve zé nyel te le.
So ha nem tért vis  sza szü lõ föld jé re.

Deske és test vé rei „ki vé te le zet tek ként”
(anyai ágon ka to li ku sok) meg me ne kül tek a
holokauszt köz vet len bor zal ma i tól, de lel -
kük ben éle tük vé gé ig hor doz zák a ro kon sá -
gu kat érõ meg rá zó ese mé nye ket. A mun ka -
szol gá lat ra el hur colt édes apa (Tatya) hi á -
nya és fél té se mind egyi kük em lé ke i ben
élén ken él még. Az egyik, Jé zus ká nak
cím zett ka rá cso nyi kí ván ság lis tá ju kon is
ez ol vas ha tó:

„édes Jé zus kám! kérekszépen ka rá -
csony ra: Atyinak sza bad sá got…”

Va sár na pon ként – amíg te het ték – a
nagy szü lõk nél ös  sze jött a nagy csa lád. Ka -
kaó és ka lács vár ta a gye re ke ket. Míg a
fel nõt tek be szél get tek, az uno ka test vé rek
jó kat ját szot tak. Eze ket a szép idõ ket õr zi
a kö vet ke zõ kép is, mely még a Szent An -
tal ut cai ház ud va rán ké szült (ta lán ép pen
egy ilyen va sár na p dél után).

A ké pen nem lát ha tó még Pi ros ka és Jul -
csi – Deske hú gai. Õk még ki csik vol tak, il -
let ve meg sem szü let tek, ami kor a tra gé dia
be kö vet ke zett. Még is hor doz zák nyo ma it –
vagy így vagy úgy – mind a ha tan. El ke rül -
ték a de por tá lást, de meg bé lyeg zõ te kin te -
tek, sza vak ju tot tak nekik is ko lá ban és a
mun ká ban egy aránt (ha ép pen jár hat tak is -
ko lá ba). Im re (Deske báty ja) egész
életében em lé ke zett azok ra a meg ve tõ pil -
lan tá sok ra, mi kor a bé lás di ák tár sai szá má -
ra – egy névazo no sí tás kap csán – vi lá gos sá
vált zsi dó szár ma zá sa. Et tõl kezd ve érez he -
tõ volt, hogy az osz tály tár sak csa lád ja i ban
mi lyen a meg íté lés a zsi dó ságot il le tõ en.
Hú ga, Incúr is volt „szám ûzött zsi dó her -

Nagy ma ma (ük anyám) uno kái kö ré ben.
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ceg nõ” a mun ká sok kö zött, akik kel együtt
dol go zott a föl de ken. Pe dig mind ez már a
há bo rú után tör tént.

Az egyik rend szer ben zsi dó szár ma zá -
suk, az azt kö ve tõ ben pe dig osz tály ide gen -
sé gük mi att szen ved tek a hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés mi att. A csa lád el vesz tet te
min de nét (va gyo nát, há zát, mun ká ját). A
gye re kek is ko láz ta tá sa és spor to lá si le he -
tõ sé ge ik is kor lá to zot tá vál tak.

A négy de por tált uno ka test vér vis  sza tért
ugyan, de már sem mi sem le he tett a ré gi.
So ha nem tér tek vis  sza Ba já ra, a bol dog
gyer mek ko ruk hely szí né re.

* * *
Nem tud tam so kat elõ de im éle té rõl, sor -

sá ról. Hal lot tam már ko ráb ban is zsi dó ági

gyö ke re ink rõl, de a sor suk ról nem be szél -
tek ne kem ko ráb ban. Most azon ban sok
min den re fény de rült, bár így, gye rekfej jel
még nem tu dok min dent pon to san meg ér -
te ni. Ne kem na gyon tet szett a ku ta tás! Vol -
tak ér de kes és meg rá zó té nyek, ami re ed -
dig még ál mom ban sem gon dol tam vol na,
hogy bár mi kor is meg tör tént vagy egy ál ta -
lán meg tör tén het. A Pá va ut cá ban lá tot tak
sok ko ló ha tás sal vol tak rám. Hi he tet len,
hogy az em be ri gyû lö let, go nosz ság, a ha -
ta lom vágy és a bu ta ság mi lyen ke gyet len -
né és ér zé ket len né ké pes ten ni az em be re -
ket. Per sze vol tak so kan olya nok is, akik
min den ve szély el le né re igye kez tek se gí te -
ni hon fi tár sa ik nak. Er rõl sem sza bad meg -
fe led kez ni!

Édes anyám mal és a ro ko nok kal együtt
még sok ér de kes és ér té kes kép re, le vél re,
tör té net re és adat ra lel tünk, ami rõl nem
tet tem em lí tést. Jó volt az az idõ is, amit
fel fe de zõ út ja ink so rán együtt tölt het tünk.
Együtt ku tat tunk, együtt idéz tük a múl tat
és együtt ve tet tük pa pír ra is. Biz tos va -
gyok ab ban, hogy a le ír ta kat más ként ol -
vas sa az, aki ré sze se volt az ese mé nyek -
nek, aki a csa lád hoz tar to zik és aki nem
kö tõ dik a sze rep lõk höz sem mi lyen for má -
ban. Az vi szont biz tos, hogy min den ki re
ha tás sal van nak a tör tén tek.

A tör té ne lem nek e sö tét kor szak ára ez -
után már so ha nem tu dok kí vül ál ló ként te -
kin te ni. 

Piukovits Olivér

Az el sõ ma gyar (ezüs tös) arany csa pat
75 éves az el sõ nagy ma gyar fut ball si ker

Ami kor a ma gyar lab da rú gás rég múlt já -
nak nagy si ke re it em le get jük, el sõ sor ban a
Pus kás Fe renc ve zet te olim pi ai baj nok, vi -
lág baj no ki ezüst ér mes „Arany csa pat”, ne -
tán az Al bert Fló ri án ne vé vel is fém jel zett
1966-os bra zil ve rõ ala ku lat jut eszünk be.
Ki csit mél tat la nul me rült fe le dés be a ma -
gyar fut ball el sõ iga zán ko moly si ke re, az
1938-ban ren de zett vi lág baj nok sá gon meg -
szer zett ezüst érem. Ta lán azért van így,
mert a nem sok kal utá na ki tö rõ má so dik vi -
lág há bo rú mel lett a sport ered mé nyek hát -
tér be szo rul tak, ta lán azért, mert alig van
már élõ em ber, aki e csa pa tok nak szem ta -
nú ja le he tett, sõt min den bi zon  nyal az is
sze re pet ját szott, hogy a Hor thy -kor szak
sport si ke re it 1945 után igye kez tek tu da to -
san is el ho má lyo sí ta ni. Az év for du ló kap -
csán ele ve nít jük fel a ma már el kép zel he -
tet len nek tû nõ ma gyar ered ményt el érõ
csa pat és a fa si zá ló dó vi lág ár nyé ké ban
ren de zett vi lág baj nok ság em lé két.

A har ma dik lab da rú gó-vi lág baj nok ság
ren de zé si jo gát ere de ti leg Ar gen tí na kap ta
meg, de az tán a FIFA még is le gen dás el nö -
ké nek, Jules Rimet-nek szü lõ ha zá ja, Fran -
cia or szág mel lett dön tött. (Eb ben az is sze -
re pet játsz ha tott, hogy az el sõ, Dél-Ame ri -
ká ban ren de zett vb-n a leg több eu ró pai or -
szág a ma gas költ sé gek és a hos  szú uta zás
mi att nem tud ta vál lal ni a rész vé telt, ho lott
a vi lág leg jobb ja i nak az eu ró pa i a kat tar tot -
ták.) A szá muk ra sé rel mes dön tés mi att az
ar gen ti nok és az el sõ vi lág baj nok, Uru guay
tá vol is ma radt a tor ná tól, de nem ne ve zett
Ang lia sem, amely a fut ball õs ha zá ja ként
so ká ig mél tó sá gon alu li nak tar tot ta a rész -

vé telt a nem zet kö zi meg mé ret te té se ken.
Ös  sze sen 37 ál lam ne ve zett és 26 vett részt
a se lej te zõk ben, a ren de zõ or szág (Fran cia -
or szág) és a cím vé dõ (Olasz or szág) au to -
ma ti ku san ke rült a 16 részt ve võ kö zé. A tör -
té ne lem azon ban itt is köz be szólt: Auszt ria
csa pa ta ugyan kva li fi kál ta ma gát a tor ná ra,
csak hogy az or szá got már ci us ban a nem ze -
ti szo ci a lis ta Né met or szág be ke be lez te, így
vé gül nem ve he tett részt a ver se nyen. (Né -
hány oszt rák já té kos már a bi ro dal mi né met
csa pa tot erõ sí tet te, de pél dá ul az éve kig ve -
ret len egy ko ri „Wundermannschaft” leg -
jobb ja, a cseh szár ma zá sú Matthias Sinde-
lar nem volt haj lan dó pá lyá ra lép ni. A ki vá -
ló csa tár fél év vel ké sõbb má ig tisz tá zat lan
kö rül mé nyek közt meg halt.) Auszt ria he lyét
Ang li á nak aján lot ták fel, de õk nem él tek a
le he tõ ség gel, így vé gül 15 csa pat küz dött
meg a vi lág baj no ki cí mért.

A ma gyar vá lo ga tott nak egyet len se lej -
te zõt kel lett ját sza nia, ugyan is elõ ke lõ ki -
eme lé se mi att az ak kor még sze rény ké -
pes sé gû gö rög csa pat tal sor sol ták ös  sze. A
gö rög szö vet ség az esély te len ség biz tos tu -
da tá ban ab ba is be le ment, hogy a to vább -
ju tás ról egyet len, Bu da pes ten ren de zen dõ
se lej te zõ dönt sön, amely re 1938. már ci us
25-én ke rült sor. Az MTK-stadionban 12
ezer né zõ elõtt le ját szott ta lál ko zón Ma -
gyar or szág fö lé nyes, 11:1 ará nyú gyõ zel -
met ara tott, az új pes ti Zsengellér Gyu la
egy ma ga öt, a vé gül a vi lág baj nok ság ra
nem is ne ve zett kis pes ti Ne mes (Nehado-
ma) Jó zsef pe dig há rom gólt szer zett. Ez -
zel a ma gyar csa pat im már má sod szor ju -
tott ki vi lág baj nok ság ra. Az 1930-as, Uru -

guay ban ren de zett tor nán va ló rész vé tel a
gaz da sá gi vál ság kel lõs kö ze pén szó ba
sem jö he tett. 1934-ben Olasz or szág ban
már ott vol tak a ma gya rok, de a ne gyed -
dön tõ ben épp a fent em lí tett oszt rák csa pat
ál lí tot ta meg õket. Már eb ben az 1934-es
ma gyar csa pat ban sze re pelt né hány olyan
já té kos (Sza bó An tal, Sárosi György, Tol di
Gé za), akik az 1938-ban sze rep lõ gár dá -
nak is kulcs em be rei let tek, de a köz tes
évek ben be érett mel lé jük egy né hány év -
vel fi a ta labb ge ne rá ció is.

A fran cia or szá gi vi lág baj nok sá got 1934.
má jus 27. és jú ni us 10. kö zött bo nyo lí tot ták
le, ös  sze sen 10 hely szí nen (bár a lyo ni
Stade Gerlandban csak a vé gül tö rölt oszt -
rák-svéd mec  cset ját szot ták vol na). A tor -
nán 25, ki zá ró lag eu ró pai já ték ve ze tõ mû -
kö dött köz re, kö zü lük Fran cia or szág egye -
dül ti zen hár mat de le gált. (A ma gyar já ték -
ve ze tõi kart Hertzka Pál kép vi sel te.) A le bo -
nyo lí tás rend je je len tõ sen el tért a mos ta ni -
tól, hi szen a tel jes tor nát egye nes ki esé ses
rend szer ben ját szot ták, az az hét csa pat szá -
má ra az el sõ pár harc cal vé get is ért a vi lág -
baj nok ság. Dön tet len vég ered mény ese tén
30 per ces hos  szab bí tás kö vet ke zett; ha ez
sem ho zott dön tést, a ta lál ko zó kat két nap -
pal ké sõbb új ra ját szot ták. Mi u tán hi va ta los
vi lág rang lis ta ek kor még nem lé te zett, csak
kez det le ges ki eme lé si rend szert al kal maz -
tak (a se lej te zõk ered mé nye it vet ték fi gye -
lem be), így kön  nyen elõ for dul ha tott, hogy
esé lyes csa pa tok a tor na ko rai sza ka szá ban
is ös  sze ke rül het tek egy más sal.

A ma gyar csa pat 1938-ban az em lí tett
se lej te zõn kí vül mind ös  sze négy hi va ta los
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mér kõ zés sel ké szült a vi lág baj nok ság ra, és
bár ezek ered mé nyei elég vál to za to sak
vol tak, a köz vé le mény bi za ko dás sal te kin -
tett a csa pat sze rep lé se elé. A szö vet ség a
vá lo ga tott irá nyí tá sát még 1934-ben dr.
Dietz Kár oly ra bíz ta, aki mö gött nem volt
ko moly játékosmúlt, és edzõ ként sem ért
el je len tõs si ke re ket. El len ben a rend szer
meg bíz ha tó ká de re volt, hi szen két al ka -
lom mal is volt bu da pes ti rend õr fõ ka pi -
tány. (1919-ben egy szer Kun Bé lát is le tar -
tóz tat ta.) A szak ér tel met sok kal in kább a
má sod edzõ, a 10-es és 20-as évek egyik
leg jobb ma gyar já té ko sa, Schaffer Alfréd
kép vi sel te. A még min dig rend kí vül nép -
sze rû „Spé ci” já té kos-pá lya fu tá sa után
Cseh or szág ban, Svájc ban és Né met or -
szág ban is edzõsködött, mi e lõtt ha za szer -
zõ dött vol na a ma gyar pro fi baj nok ság ba,
ahol egy ko ri csa pa ta, a Hun gá ria FC (ko -
ráb ban MTK) mes te re lett. Dietz mel lett
in kább õ kép vi sel te a szak mát, míg a ka pi -
tány fel ada ta a já té ko sok ki vá lo ga tá sa volt.
Ez sem volt ép pen kön  nyû, hi szen a ma -
gyar fut ball rend kí vül gaz dag volt re mek
já té ko sok ban. Így for dul ha tott elõ, hogy
nemcsak a se lej te zõ egyik hõ se, Ne mes,
ha nem pél dá ul az egyik leg na gyobb
közönségkedvenc, a csel ki rály, ám de bo -
hém éle tû Cseh II Lász ló (a nép sze rû Cseh
„Ma tyi”) is ki ma radt a ke ret bõl, bár a
Hun gá ria gól zsák já ra leg alább itt hon ma -
ra dó biz ton sá gi tar ta lék ként szá mí tott a
szak ve ze tés. Ró la azt mond ták, hogy be -
teg sé ge után nem tu dott for má ba len dül ni,
ám az is tény, hogy erõn lé te so sem volt az
iga zi, és Schafferrel sem szí vel ték kü lö nö -
seb ben egy mást. A ma gyar ke ret nagy ré -
szét a pro fes  szi o ná lis baj nok ság két leg -
jobb csa pa ta, a Fe renc vá ros és a Hun gá ria
já té ko sai ad ták, de a töb bi ek is bu da pes ti
csa pa tok ból ke rül tek ki. Az egyet len ki vé -
telt a ko ráb bi fe renc vá ro si Kohut Vil mos
je len tet te, aki ek kor már évek óta a fran cia
Olympique Mar seille lé gi ó sa volt.

Kis túl zás sal egyéb ként azt is mond hat -
nánk, hogy a vi lág baj nok sá gon két ma gyar
csa pat is ját szott, hi szen Ro má nia csa pa tá -
nak ezen a tor nán tíz ma gyar nem ze ti sé gû
já té ko sa volt. (Kö zü lük Bodola Gyu la és
Ko vács Mik lós né hány év vel ké sõbb a ma -
gyar nem ze ti ti zen egy ben is sze re pelt.)
En nek az a ma gya rá za ta, hogy a ro má ni ai
fut ball gyö ke rei Er dély ben, nagy részt még
a ma gyar idõk ben ala pí tott klu bok nál ta -
lál ha tók, a ré gi ki rá lyi Ro má ni á ban ko ráb -
ban a já té kot alig is mer ték. Más kér dés,
hogy 1938-ban a ro mán csa pat nak nem
sok ba bér ter mett, hi szen mind járt a nyol-
caddöntõben bú csú zott az esély te len nek
tar tott Ku ba el le né ben.

A ma gyar csa pat el sõ mér kõ zé sét az ak -
kor még hol land gyar mat, de önál ló an in du -
ló Hol land-In dia (a mai In do né zia elõd je) el -
len ját szot ta a leg jobb nyolc kö zé ju tá sért
1938. jú ni us 5-én Reimsben. Az oda uta zás
so rán akad tak kel le met len sé gek. A nem zet -
kö zi gyors egy órás ké sés sel ér ke zett Mün -
chen be, ezért a ma gya rok Reims fe lé nem
ér ték el a csat la ko zást. A reimsi pol gár mes -
ter in téz te el a vas út nál, hogy a me net rend -
tõl el té rõ en ál lít sák meg a vo na tot, és a csa -
pat így to vább utaz ha tott. Bár az el len fél
vár ha tó an nem kép vi selt kü lö nö seb ben ko -
moly já ték erõt, a ma gya rok a leg jobb ösz -
 sze ál lí tá suk ban lép tek pá lyá ra, mert a köz -
vé le mény ben még élén ken élt az „egyip to mi
csa pás” em lé ke, ami kor az 1924-es olim pi -
án túl zott ön bi za lom mal pá lyá ra lé põ ma -
gya rok 3:0-ra ki kap tak az is me ret len egyip -
to mi ak tól. A ma gyar csa pat eb ben az ös  sze -
té tel ben lé pett pá lyá ra: Háda – Ko rá nyi, Bí -
ró – Láz ár, Turay, Ba logh – Sas, Zsengellér,
Sárosi dr., Tol di, Kohut. A sze rény ké pes sé -
gû, de na gyon lel kes in do né zek igen csak
dur ván ját szot tak, ám a ma gyar csa pat így is
ma ga biz to san, 6:0-ás gyõ ze lem mel küld te
ha za õket (gól szer zõk: Zsengellér, Sárosi (2-
2), Kohut, Tol di.) A mér kõ zés rõl azt is fel je -
gyez ték, hogy az el len fél egyik já té ko sa el -
ájult, ami kor meg pró bált be le fe jel ni Tol di
egyik erõ tel jes lö vé sé be.

A kö vet ke zõ erõ pró bát Svájc vá lo ga tott -
ja je len tet te, amely né mi meg le pe tés re a
nyolcaddöntõben el bú csúz tat ta a már ek -
kor is a le gen dás Sepp Herberger ál tal irá -
nyí tott, az esé lye sek kö zött em le ge tett Né -
met or szá got. A ma gyar-sváj ci mec  cset
Lille-ben ját szot ták egy em lé ke ze te sen
rossz ta la jú pá lyán, rá adá sul a mér kõ zést
meg elõ zõ na pon a vá ros ban egy ki sebb
föld ren gés volt. A csa pat ve ze tés még is ma -
ga biz tos volt, a ka pi tány és az erõn lé ti edzõ
Ta kács Bé la egy anek do ta sze rint a kö vet -
ke zõ üze ne tet küld te ha za: „Ha a sváj ci ak
el le ni vi lág baj no ki mec  cset itt, Lille-ben
el ve szít jük, gya log me gyünk ha za Bu da -
pest re.” A jú ni us 12-én le ját szott ta lál ko zón

a csa pat ös  sze ál lí tá sa mind egyik csa pat -
rész ben egy-egy he lyen vál to zott a nyi tó -
meccs hez ké pest; a ka pu ba Sza bó ke rült,
míg a fá rad tabb Ba log hot Szalay, Tol dit
Vincze vál tot ta. A ta lál ko zón Sárosi és
Zsengellér gól já val a ma gyar csa pat biz to -
san gyõ zött, és be ju tott a leg jobb négy kö -
zé úgy, hogy még gólt sem ka pott. (Igaz,
hogy utóbb az is ki de rült, hogy a já ték ve ze -
tõ el mér te az idõt, és a má so dik ta lá lat már
bõ ven a 90. per cen túl esett, de et tõl ter mé -
sze te sen nem von ták vis  sza.)

Az elõ dön tõ ben a ma gya rok Svéd or szág
csa pa tá val ke rül tek szem be, amely kön  nyû
ágon ma sí ro zott idá ig, hi szen Auszt ria
vissza lé pé sé vel az el sõ kör bõl já ték nél kül
ment to vább, míg má sod já ra a szin tén nem
vi lág ve rõ Ku ba 8:0 ará nyú le gyõ zé sé vel
tet te le a név jegy ét. A pi hent sé gen kí vül
mel let tük szól ha tott az is, hogy Nagy Jó zsef
sze mé lyé ben ma gyar szak em ber irá nyí tot ta
a csa pa tot, aki per sze a ma gya rok eré nye it
és gyen gé it is jól is mer te. (Fõ leg, hogy já té -
kos ként egy kor Schaffer csa pat tár sa volt.)
A ma gya rok esé lye it ja vít hat ta vi szont,
hogy a své dek elõ zõ mér kõ zé sé nek FIFA-
ellenõre a ma gyar Fischer Mór volt, aki
rész le te sen ki ele mez te a skan di ná vok já té -
kát, amely nek fõ gyen gé jét a já té ko sok las -
sú sá gá ban lát ta. A ma gyar csa tár sor ba visz -
 sza ke rült Tol di Gé za, egyéb ként a Sváj cot
le gyõ zõ gár da lé pett pá lyá ra. (Eb ben az idõ -
ben mér kõ zés köz ben még nem le he tett
cse rél ni.) A Pá rizs ban, a Parc des Princes
sta di on ban ját szott elõ dön tõ nem in dult túl
jól a ma gya rok szá má ra, hi szen Nyberg ré -
vén a své dek már az el sõ perc ben ve ze tést
sze rez tek. A ma gya rok azon ban elõbb egy
ön gól lal egyen lí tet tek, majd fo ko za to san
fel õröl ték el len fe lü ket, sõt a tu dó sí tók sze -
rint csak azért nem lett még na gyobb a kü -
lönb ség, mert a mi e ink az utol só fél órá ban
már a dön tõ re tar ta lé kol tak. A to váb bi ma -
gyar gó lo kat Zsengellér (2), Tit kos és
Sárosi sze rez ték, így ala kult ki az 5:1-es
vég ered mény. Ma gyar or szág dön tõs!

A má sik ág ról a cím vé dõ Olasz or szág
ju tott el a fi ná lé ba, ám a ma gya rok úgy
érez ték, most el le het kap ni az el múlt
évek ben min den fon tos vi lág ver se nyen
gyõz tes itá li a i a kat. Az olasz együt tes
ugyan is a ma gya rok nál sok kal ne he zebb
ágon, Nor vé gi át, Fran cia or szá got és Bra zí -
li át le gyõz ve ju tott el a vég sõ gyõ ze lem
ka pu já ba. Rá adá sul Nor vé gi át csak vi tat -
ha tó kö rül mé nyek kö zött, egy a 94. perc -
ben szer zett gól lal tud ták le gyûr ni, míg a
Bra zí lia el le ni gyõ ze lem be alig ha nem be -
le ját szott, hogy a bra zi lok leg na gyobb
sztár ju kat, a vb ké sõb bi gól ki rá lyát,
Leónidast ért he tet len okok ból a dön tõ re

A franciaországi világbajnokság
hivatalos labdája
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pi hen tet ték. Az olasz csa pa tot to vább ra is a
le gen dás Vittorio Pozzo irá nyí tot ta, aki
1934 óta még to vább fej lesz tet te metodó-
nak ne ve zett szisz té má ját, amely ben az
ad dig fa vo ri zált, két vé dõ re, há rom kö zép -
pá lyás ra és öt tá ma dó ra épü lõ rend szer bõl
két csa tárt hát ra vont, így a vé de ke zés biz -
to sabb lá ba kon állt. A „squadra azzura” je -
len tõ sen át ala kult a négy év vel ko ráb bi vi -
lág baj nok csa pat hoz ké pest; mind ös  sze a
két mi lá nói Inter-csatár, Giovanni Fer ra ri
és Giuseppe Meazza, a csak az el sõ ta lál -
ko zón sze re pet ka pó vé dõ, Eraldo
Monzeglio, va la mint a tar ta lék ka pus
Guido Masetti ma radt meg hír mon dó nak.
Ám et tõl az ola szok nem let tek gyen géb -
bek; be épült a csa pat ba a Juventus le gen -
dás bekkpárja, Alfredo Foni és Pietro Rava
(akik a ber li ni olim pi án gyõz tes olasz
ama tõr gár da kulcs já té ko sai vol tak), és két
re mek csa tár, Silvio Piola (Lazio) és Gino
Colaussi (Triestina). Ugyan a ma gya rok
1925 óta nem gyõz tek az ola szok el len, de
a cím vé dõ bot la do zá sa it lát va jog gal le he -
tett re mény ked ni, rá adá sul az ola szok az
elõ zõ mec  csü ket Mar seille -ben ját szot ták,
és azt le he tett gon dol ni, hogy a hos  szú uta -
zás is ki fá raszt ja majd õket.

A ma gyar csa pat a jú ni us 19-én, a pá ri zsi
Colombes-stadionban ren de zett dön tõ re –
vél he tõ en erõn lé ti okok ból, má sok sze rint
a kri ti kus sport saj tó nyo má sá ra – né mi leg
meg vál to zott ös  sze té tel ben állt ki. A ka pi -
tány dön té se ér tel mé ben ki ma radt a csa pat -
ból Ko rá nyi és Tol di (elõb bit Pol gár, utób -
bit Vincze he lyet te sí tet te), ám ami kor ér te -
sült a ba rát ja, a jó for má ban lé võ Tol di ki -
ha gyá sá ról, az ad dig ki vá ló an ját szó Turay
kö zöl te, hogy „fáj a lá ba”, és õ sem ját szott
a dön tõ ben. He lyé re az ad dig nem sze rep lõ
új pes ti Szûcs György ke rült, ez zel vi szont
meg bom lott az ad dig ki vá ló an mû kö dõ
hát só alak zat egy sé ge, rá adá sul Zsengellért

át kel lett ve zé nyel ni a tá ma dó sor bal ol da -
lá ra. A mér kõ zés já ték ve ze tõ je a fran cia
Georges Capdevile volt, és meg je lent a
dön tõn Al bert Lebrun fran cia köz tár sa sá gi
el nök is. A ko ra be li vi szo nyok hoz ké pest a
ma gyar mé dia is je len tõs erõk kel kép vi sel -
tet te ma gát: a Nem ze ti Sport négy tu dó sí -
tott kül dött a hely szín re, de Pluhár Ist ván
kom men tá lá sá val köz ve tí tet te a mec  cset a
Ma gyar Rá dió is. A két csa pat a kö vet ke zõ
ös  sze ál lí tás ban lé pett pá lyá ra. Ma gyar or -
szág: Sza bó – Pol gár, Bí ró – Szalay, Szûcs,
Láz ár – Sas, Vincze, Sárosi, Zsengellér,
Tit kos. Olasz or szág: Olivieri – Foni, Rava
– Serantoni, Andreolo, Locatelli – Biavati,
Meazza, Piola, Fer ra ri, Colaussi. Sem a
ma gyar, sem az olasz po li ti kai ve ze tés nem
volt je len, bár az olasz mi nisz ter el nök,
Benito Mus so li ni így is szó ba ke rült a
meccs elõtt. A ma gya rok ugyan is úgy tud -
ták, hogy az olasz já té ko sok az éle tü kért
ját sza nak. Mint ké sõbb ki de rült, ez ab ból a
fél re ér tés bõl adó dott, hogy a Duce a dön tõ
elõtt kül dött egy táv ira tot a csa pat nak
„Gyõ ze lem vagy ha lál!” szö veg gel, de azt
a mi e ink nem tud ták, hogy egy köz is mert
fa sisz ta jel szó ról van szó, nem pe dig va ló -
di fe nye ge tés rõl.

A 65 ezer né zõ elõtt le ját szott ta lál ko zón
azon ban nem sok esé lye volt a ma gyar
nem ze ti ti zen egy nek. Az ola szok Colaussi
ré vén már 6. perc ben ve ze tést sze rez tek, s
bár ezt Tit kos alig más fél perc múl va ki -
egyen lí tet te, utá na iga zá ból csak egy csa pat
volt a pá lyán: az olasz. A szü ne tig az ola -
szok Piola és Colaussi má so dik gól ja ré vén
3:1-re el húz tak, és bár Sárosi dok tor a 70.
perc ben szer zett ta lá la ta rö vid idõ re vis  sza -
ad ta a re ményt, Piola ha ma ro san má sod szor
is be kö szönt, és in nen a ma gya rok már nem
tud tak fel áll ni. A 4:2-es ve re ség oka ként a
mér kõ zést nem lá tó ma gyar kö zön ség a
csa pa tot in do ko lat la nul fel for ga tó ka pi tányt

„ta lál ta meg”, ám a szem ta núk sze rint az
olasz csa pa ta fris sebb, gyor sabb volt, és
min den csa pat ré szé ben jobb já té ko sok ból
állt. Ezen túl a fá radt nak tû nõ ma gya rok
egy sze rû en nem ta lál ták az ola szok tak ti ká -
já nak el len szer ét, nem sa já tí tot ták el a test
test el le ni já té kot, az ola szok kal el len tét ben
nem al kal maz ták a hosszú, tért öle lõ át adá -
so kat, és az ola szok bel sõ hár ma sa (ben ne
az ak kor „stop per nek” is ne ve zett kö zép fe -
de zet tel) több nyi re ha té ko nyan szûr te meg
a ma gyar tá ma dá so kat. Az ola szok egy faj ta
vé de ke zé sen ala pu ló kont ra já ték ra ren dez -
ked tek be, és ál ta lá ban is el mond ha tó, hogy
csa pat ként job ban mû köd tek, mint az
egyéb ként ki vá ló erõk bõl ál ló ma gya rok.
Az is igaz, hogy a mi e ink kö zül töb ben is
ki mon dot tan rossz na pot fog tak ki: Pol gár
csak kí sér get te, de utol rit kán ér te Colaussit,

A világbajnokságon részt vevõ magyar csapat A döntõ két résztvevõje: a magyar és az olasz csapat

A két csapatkapitány: Meazza 
és Sárosi dr. kézfogása a döntõ elõtt
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Szûcs bõl Piola sok szor bo hó cot csi nált, és a
más kor ma ga biz tos Láz ár Gyu la „ta nár úr”
is szá mos he lyez ke dé si hi bát kö ve tett el, át -
adá sai rend re nem si ke rül tek, így az tán csa -
tá ra in kig a lab dák nagy ré sze el sem ju tott.
„Ne héz lá bak kal, las sú ref le xek kel nem
ver het tük meg Olasz or szág cso dás csa pa -
tát.” – ír ta ké sõbb dr. Sárosi György vis  sza -
em lé ke zé se i ben. Per sze az tán elõ ke rül tek
olyan ér vek is a köz be széd ben, hogy míg az
ola szok va ló di pro fik, ad dig a ma gya rok
pol gá ri fog lal ko zá suk mel lett ját sza nak és
edze nek, ám ezek nek kár len ne túl zott je -
len tõ sé get tu laj do ní ta ni.

Ami kor a ma gyar csa pa tot szál lí tó vo nat
1938. jú ni us 22-én be fu tott a Ke le ti pá lya -
ud var ra, ha tal mas tö meg fo gad ta a csa pa -
tot és ve ze tõ it. A több ezer em ber üte me -
sen ki ál toz ta egyes já té ko sok ne vét, majd
el éne kel te a Him nuszt, ám ami kor már azt
hit ték, hogy a szur ko lók ün ne pel ni fog ják
az ezüst ér met, fel hang zott a „Mond jon
le!” rig mus, a bûn bak ká ki ki ál tott Dietz
ka pi tány ra gon dol va. A já té ko so kat en nek
el le né re meg ün ne pel ték, igaz, a leg na -
gyobb tap sot az a Turay kap ta, aki pá lyá ra
sem lé pett a dön tõ ben. A ki vá ló fe de ze tet a
ra jon gók a vál lu kon vit ték a vil la mo sig, de
a töb bi ek ne vét is túl ára dó lel ke se dés sel
ki ál toz ták. Va gyis a ma gyar szur ko lók ek -
kor is ne he zen vi sel ték a ve re sé get, ho lott
a csa pat így is ma gyar fut ball ad di gi leg na -
gyobb si ke rét ér te el.

És en nek a ki vá ló gár dá nak tag jai nem -
csak ak kor, ké sõbb sem kap ták meg az
iga zi el is me rést.  Az ola szok leg jobb jai or -
szá guk fut ball ikon jai kö zé tar toz nak,
Giuseppe Meazza ne vét vi se li Mi lá nó leg -
na gyobb sta di on ja (az egy ko ri San Siro),
Pioláról Novarában ne vez tek el fut ball -
szen télyt, míg Colaussiról a tri esz ti sta di on
dísz tri bün jét ne vez ték el. Eh hez ké pest ná -
lunk a pá ri zsi hõ sök szin te tel je sen fe le -
dés be me rül tek, a több ség éle tét kül föld ön
fe jez te be, és amíg a Pus kás-fé le arany csa -
pat név so rát min den fut ball ra jon gó is me ri,
az el sõ si ker ko vá csa i ról alig tud va la mit.

Már csak ezért is ér de mes vé gig te kin te -
nünk a ma gyar csa pat kulcs já té ko sa in, hi -
szen egyéb ként kor sza kos egyé ni sé ge ket
ta lá lunk kö zöt tük. A ka pu ban két ki vá ló ság
is sze re pet ka pott: a fe renc vá ro si Háda Jó -
zsef ru ga nyos sá gá val, at le ti kus sá gá val tûnt
ki, míg a hungáriás Sza bó (Steinbach) An -
tal in kább lát vá nyos ki fu tá sok, kö zön ség -
szó ra koz ta tás mes te re volt. A vé de lem ben
már sze re pelt, bár a dön tõn bet li zett a ké -
sõbb vi lág klas  szis fe de zet té érett fe renc vá -
ro si Pol gár (Pignitzky) Gyu la, akit Drumi-
nak be céz tek. Rend kí vül sok ol da lú lab da rú -
gó volt, akit a vá lo ga tott ban is hét kü lön bö -

zõ posz ton vet tek szá mí tás ba. Ko rá nyi
(Kronenberger) I La jos el sõ sor ban gyor sa -
sá ga, fi zi kai ere je és helyezkedõképessége
ré vén vált Eu ró pa-klas  szis hát véd dé, Bí ró -
val együtt a kon ti nens leg jobb bekkpárjai
kö zött tar tot ták szá mon õket. A fe de zet sor
egyik osz lo pa Láz ár Gyu la volt, aki ele gáns
és kön  nyed já té ka mi att ér de mel te ki a „Ta -
nár úr” be ce ne vet, míg a má sik a dön tõ ben
nem ját szó Turay I Jó zsef, akit fi a ta lon
Suttyó nak, eb ben az idõ ben már in kább
Csá szár nak be céz tek. Fá rad ha tat lan és a fe -
renc vá ro si, majd a Hun gá ria-szur ko lók kö -
ré ben hal lat la nul nép sze rû lab da rú gó volt.
Az iga zi csil la gok azon ban a csa tár sor ban
sze re pel tek. A jobb szél sõ Sas (Sohn) Fe -
renc Eu ró pa-vá lo ga tott volt, ki is mer he tet -
len test cse lei és gyors irány vál tá sai, re mek
be adá sai mi att ked vel ték el sõ sor ban. (Még
1938-ban a zsi dó tör vé nyek mi att ki ván do -
rolt Dél-Ame ri ká ba, és ott is szép kar ri ert
fu tott be.) Az új pes ti Zsengellér Gyu la min -
den idõk leg ki vá lóbb ma gyar csa tá rai kö zé
tar to zott. Az Ábel nek be cé zett bel sõ csa tár
az „év szá zad har ma dik leg na gyobb gól lö -
võ je” volt (394 baj no kin 416 gólt szer zett).
Egé szen hos  szú pá lya fu tá sa alatt négy szer
volt baj nok és öt ször volt gól ki rály, 1947-
tõl Olasz or szág ban is élklubok já té ko sa lett.
Ké sõbb edzõ ként is meg áll ta a he lyét, leg -
fõbb si ke re it Cip ru son ér te el. Ne ki és a ma -
gyar lab da rú gás nak is bal sze ren csé je, hogy
leg jobb évei a má so dik vi lág há bo rú ra és az
azt kö ve tõ pár év re es tek, ami kor nem ren -
dez tek vi lág ver se nye ket, pe dig ezek egyik
csil la ga le he tett vol na. (Az Eu ró pa-vá lo ga -
tott ba 1938-ban õt is meg hív ták.) Hoz zá ha -
son ló klas  szis volt a fe renc vá ro si Sárosi
(Stefancsics) I György (be ce ne vén Dok tor
Gyur ka), akit ma ga a le gen dás Orth György
ne ve zett mél tó utó dá nak. Kö zép fe de zet ként
õ volt a tá ma dó szek ció agy tröszt je, de ké -
sõbb bel sõ csa tár ként is rend kí vül ered mé -
nyes nek bi zo nyult. Õ volt az, aki 1937-ben
egy ma ga hét gólt ra gasz tott a cse hek ki vé -
te les ké pes sé gû ka pu sá nak, František
Planièkának a há ló já ba. Ak tív pá lya fu tá sa
le zá rul tá val õ is az edzõi pá lyá ra lé pett, leg -
na gyobb si ke rét az olasz Juventusszal ér te
el, amely 1952-ben az õ irá nyí tá sá val nyert
baj no ki cí met, de olasz te het sé gek szá za it
in dí tot ta el ne ve lõ edzõ ként is. A bal ös  sze -
kö tõ Tol di (Tunigold) Gé za is a Fe renc vá -
ros ból ke rült be a vá lo ga tott ba, õ vi szont a
nagy ere jû, a vég le te kig küz dõ, oly kor for -
ró fe jû lab da rú gó pro to tí pu sa volt. (Ma gya -
ro sí tott ne vét ál lí tó lag test al ka ta alap ján
kap ta klub el nö ké tõl.) Ám nem csak rek la -
má lá sa i ról, ha nem mun ka bí rá sá ról és ha tal -
mas lövõerejérõl is ne ve ze tes volt. (Edzõ -
ként õ is hos  szú éve ket dol go zott kül föld ön,

egy ide ig bel ga szö vet sé gi ka pi tány is volt.)
Tit kos (Titschka) Pál eb ben a csa pat ban 30
évé vel már-már ve te rán nak szá mí tott, a
Hun gá ria csa tá ra a vb-t kö ve tõ en már csak
egy szer ját szott a vá lo ga tott ban. Ad dig
azon ban ki vá ló an cse le zõ, vil lám gyors bal -
szél sõ volt. Edzõ ként ké sõbb az MTK, a
Sal gó tar ján és az egyip to mi nem ze ti vá lo -
ga tott kis pad ján ült. Kohut (Kohaut) Vil -
mos 1938-ra ta lán túl volt pá lya fu tá sa leg -
ered mé nye sebb éve in, ami kor szin te az
alap vo nal sík já ról (a „Kohut-szögbõl”) lõtt
gól ja i val szer zett ne vet ma gá nak. Itt hon a
Kis pest, majd a Fe renc vá ros já té ko sa volt,
de 1938-ban már fran cia or szá gi lé gi ós ként
hív ták meg a vá lo ga tott ba. (Ab ban az idõ -
ben ez egy ál ta lán nem volt ter mé sze tes, ha
va la ki kül föld ön ját szott, az uta zá si ne héz -
sé gek és a ka pi tány ál tal el len õriz he tet len
for ma mi att szin te „ki ír ta ma gát” a vá lo ga -
tott ból.) A Mar seille -ben a „ma gyar ágyú -
ként” is mert csa tár ott is nép sze rû volt, egy
1967-es lá to ga tá sa kor is még 15 ezer em ber
volt kí ván csi rá. A fen tebb fel so rolt já té ko -
sok mel lett a ma gyar csa pat tag jai kö vet ke -
zõ já té ko sok vol tak: Ba logh I Ist ván, Bí ró
Sán dor, Szalay An tal, Szûcs György,
Vincze Je nõ és a vé gül pá lyá ra nem ke rült
Bí ró II Mi hály.

75 év után per sze mond hat juk, hogy az
ak ko ri me zõny ben kön  nyebb volt jól sze re -
pel ni, mint ma nap ság, ami kor már a se lej te -
zõk túl élé se is ko moly ered mény nek mi nõ -
sül. Ez le het, hogy így van, de ezen a tor nán
is ott volt Bra zí lia, az elõ zõ vi lág baj nok ság
meg le pe tés csa pa ta, Cseh szlo vá kia vagy ép -
pen az oszt rá kok kal is meg erõ sö dött né met
csa pat, ame lyek mind el buk tak. A ma gyar
ezüst érem ak kor is vi lág ra szó ló ered mény
volt, hi szen a ma gyar fut ball mö gött nem
volt olyan hát or szág és pénz ügyi hely zet, és
a ma gyar baj nok ság ban a két-há rom bu da -
pes ti csa pat ver seny fu tá sá ba má sok nem -
igen szól hat tak be le. Az in kább sze gé nyebb
nép ré te gek kö ré ben ûzött és ál ta luk fi gyelt
fut ball nem tar to zott a ki emelt, az ál lam ál -
tal is tá mo ga tott sport ágak kö zé, még ha az
ál la mi sze rep vál la lás a klu bok és a szö vet -
ség gaz da sá gi ne héz sé gei mi att el ke rül he -
tet len volt is. (Ugyan ak kor mind ez ös  sze
sem ha son lít ha tó a né met vagy olasz dik ta -
tú rák sport tá mo ga tá sá val, ahol az ál lam a
spor tot a nem ze ti nagy ság bi zo nyí tá sa ér de -
ké ben tá mo gat ta, és a leg na gyobb vál la la to -
kat nyer te meg a ne ve sebb klu bok tá mo ga -
tá sá ra.) Így jog gal ál lít hat juk, hogy az
1938-as ezüst csa pat tag ja i nak em lé két is
ha son ló tisz te let tel kel le ne ápol nunk, mint
az 1954-es ber ni dön tõ mél tán le gen dás
ma gyar vesz te se i ét.

Dr. Mayer Já nos
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A há rom nem ze dék
A vá ros há za, mely haj dan Gras-

salkovich-palotának épült, egy kü lön le ges
tör té ne tû arisz tok ra ta csa lád bir to ka volt.
A ma gyar kék vé rû ek exk lu zív kö ré ben
nem akad még egy fa mí lia, mely ily gyors
emel ke dést, tün dök lést és ha nyat lást mu ta -
tott vol na. A csa lád fa el sõ, biz tos nak lát szó
bo ga a 16. szá za kö dé bõl sej lik ki. II. Ru -
dolf egyik õsü ket va la mi lyen szol gá la tért
ne me si ar má lis sal ju tal maz za. A jó csá szár,
aki az arany csi ná lás sal ki tar tó an buz gól -
ko dott, a ne mes érc föld anyánk termette
vál to za tá ban saj nos min dig szû köl kö dött.
Ez ma gya ráz za, hogy a ti tu lust kéz zel fog -
ha tó ado mán  nyal nem te téz te meg. Így ért -
he tõ, hogy a fel vi dé ki hét szil va fá sok bi -
zony sze gé nye sen ten gõd tek. Gras-
salkovich Já nos – a di nasz tia ala pí tó aty ja
– 1680 tá ján a Nyitra me gyei Ürményben
te le pe dik le. Egresdy Zsu zsan ná val kö tött
há zas sá ga ré vén a ki ter jedt ro kon sá gú köz -
ne mes ség kö ré ben kí vánt do mesz ti ká lód -
ni. Utol só köz igaz ga tá si hi va ta la Ér sek új -
vár bí rói stal lu ma. Ezt kö ve tõ en azon ban
rossz ló ra tesz: író de ák lesz a ku ruc cá át -
ved lõ Vak Bot  tyán ge ne rá lis mel lett.

A bio grá fu sok le írá sai meg egyez nek ab -
ban, hogy az 1694-ben szü le tett An tal fi út
a csa lád csak igen ne he zen tud ta is ko láz -
tat ni. Egy meg bíz ha tó nak tû nõ for rás sze -
rint ta nul má nya it a nyitrai pi a ris ták nál, il -
let ve Nagy szom ba ton a je zsu i ták in té ze té -
ben vég zi. Jo gi kép zett sé get sze rez, és
1715-ben a fõ vá ros ban ügy vé di vizs gát
tesz. Már rég tisz tá ban van az atyai el té ve -
lye dés hely te len sé gé vel, ezért vi tor lá it ha -
tá ro zott el tö kélt ség gel for dít ja a po li ti kai
szél já rás irá nyá ba. A ku ruc ko dó õs sar já -
ból a Habs burg-ház kész sé ges és el kö te le -
zett hí ve lesz. Nem eré nye a sze mér mes
sze rény ség: a hû ség gaz dag ter mé sét hoz -
zá ér tõ kéz zel ta ka rít ja be. Grassalkovich I.
An tal (így fog ják majd lajst ro moz ni az
ala pí tó atyát) bo nyo lul tabb egyé ni ség an -
nál, hogy sze mé lyi sé gét mívelkedésének
egyet len ve tü le te alap ján re konst ru ál hat -
nánk. Vizs gál juk meg elõ ször a kar ri er épí -
tõ par ve nü ma gas ra ka pasz ko dá sá nak ál la -
mi po zí ció fog la lá sa it.

Az if jú pá lya el ha gyó pró ká tor ki vá ló ér -
zék kel is me ri fel, hogy adott sá ga it az ud -
var szol gá la tá ban ké pes leg ter mé ke nyeb -
ben gyü möl csöz tet ni. Egy év múl va már
Bu da ki rá lyi ko ro na ügyé sze. Hi va ta li buz -
gal má nak el is me ré se, hogy 1731-ben ki rá -
lyi personalis rang já ra emel ke dik. A ti tu lus
a kö vet ke zõt je len ti. A ki rá lyi sze mély nök
a leg fel sõbb bí ró ság ban az ural ko dó je len -

lét ét tes te sí ti meg. A rang a Leg fel sõbb
Hely tö ké le tes bi zal mát jel ké pe zi. A per-
sonalis ma gá tól ér te tõ dõ en a bí ró ság el nö -
ke, és be fo lyá sa rend kí vü li. Nem két sé ges,
hogy Grassalkovich I. An tal él is a ke zé be
he lye zett ural ko dói fel ha tal ma zás sal.

Az év so rán egy to váb bi ma gas tiszt sé get
is el nyer. Õ lesz a di é tán az al só táb la el nö ke.
A hi va tal nem jár sok el fog lalt ság gal, hi szen
ke gyes urunk, III. Kár oly nem érez kész te -
tést ar ra, hogy sze mé lye sen ta lál koz zék a
sér tett, da cos és mak ran cos ma gyar ren dek -
kel. Jó szo ká sát ti zen két éven át majd meg is
fog ja tar ta ni. A pénz ügyi és gaz da sá gi té ren
is buz gól ko dó ál lam hi va tal nok ki ér dem li a
Burg be csü lé sét, és 1736-ban bá rói rang ra
emel ke dik. Az al el nö ki funk ció öt év múl va
fontos tiszt ség gé vá lik.

1740 ok tó be ré ben III. Kár oly el hunyt, és
az utód ki rál  lyá ko ro ná zá sá nak nél kü löz -
he tet len sta tisz té ri á ja a ren di or szág gyû lés.
Vi szont a hos  szú ide ig mel lõ zött ne mes ség
bõ sé ges sé rel me ket hal mo zott fel, így a dí -
szes, ám hall ga tag as  szisz ten ci á nál fon to -
sabb sze re pet áhít. Az 1741 má ju sá ban tar -
tott di é tán mu tat ko zik meg, hogy Gras-
salkovich már or szá gos fon tos sá gú po li ti -
ka csi ná ló sze mé lyi ség. Ne vét Pálffy Já nos
or szág bí róé val együtt em lí ti a kró ni ka.

Rá bír ják in ge rült és kö ve te lõ dzõ ma gyar
hon fi tár sa i kat, hogy jo gos nak vélt igé nye ik
ki elé gí té se nél kül a ko ro ná zás hoz hoz zá já -
rul ja nak. A ren di gyû lés egyet len kéz zel fog -
ha tó ered mé nye, hogy a ki rály nõ meg erõ sí -
ti a ne mes ség adó men tes sé gé nek egyéb ként
már ko ráb ban is lé te zõ pri vi lé gi u mát.

Grassalkovich és Pálffy a di nasz ti á nak
nem tet tek jó szol gá la tot az zal, hogy a

bosszús kö ve tek be foj tot ták pa na sza i kat. A
Habs burg-ház ugyan is eb ben az idõ ben már
igen csak rá szo rult a ma gyar ne mes ség jó in -
du lat ára. A bal si ker nek bi zo nyu ló pirruszi
gyõ ze lem bõl lát szik, hogy a ha zai po li ti ká -
ban ügye sen for go ló dó egy ko ri pró ká tor
kül po li ti ka i lag meg le he tõ sen tá jé ko zat lan.

III. Kár oly 1740 õszén fiú utód nél kül
hunyt el. A trón utód lás kér dé se kö zel há -
rom év ti ze de nyug ta la ní tot ta a ki rályt. A
pragmatica sanctio né ven is mert örö kö sö -
dé si tör vény ugyan biz to sí tot ta a le ány ági
utód lást, két sé ges ma rad azon ban, hogy
Eu ró pa or szá gai tisz te let ben tart ják-e az
oszt rák ál lam jog pas  szu sát. A kon ti nen sen
nem elõz mény nél kü li, hogy as  szony kéz be
ke rül a jo gar. Az an gol VIII. Hen ri k után
hosszú ideig lá nya, Er zsé bet uralkodott.
Szent Orosz or szág fe je del mi ékét is hor -
doz zák büsz ke as  szony cá rok. Ám Auszt ria
hely ze te me rõ ben más. Sok nem ze ti sé gû
bi ro da lom, mely nek bir tok nyúl vá nya i ra
et nog rá fi ai ala pon vagy pusz tán ha tal mi
ét vágy tól hajt va rá éhez het nek szom szé dai.
A ve szélyt ér zé ke li a csá szár, és az ügyes
Habs burg-dip lo má cia ne gyed szá za don át
te vé keny ke dik azon, hogy a pragmaticát
az eu ró pai ha tal mak kal el is mer tes se. Mi -
kor azon ban Kár oly meg tér õse i hez a Ka -
pu ci nus krip tá ba, ki de rül, hogy men  nyit
ér nek a kikényszerített nyi lat ko za tok.

Pré dá ra éhez ve el sõ ként a né met vér ro -
kon, II. Fri gyes je lent ke zik. A po rosz ki -
rály ban a condottieri rab ló ösz tö ne egy nagy
had ve zér és ki tû nõ ál lam szer ve zõ te het sé -
gé vel egye sül. Aty já tól, a ko nok és kis sé
kor lá tolt mi li ta ris tá tól ve szé lyes fegy vert
örö költ. Ez a nagy lét szá mú, ki tû nõ en fel -
fegy ver zett és be gya ko rolt had se reg. Fri -
gyes, kit majd „Nagy”-nak ne vez a tör té net -
írás, a pil la nat el ér ke zé se kor perc nyit sem
ha bo zik. Mi u tán az alig hu szon há rom éves
if jú ki rály nõ, Má ria Te ré zia ap ja örö ké be
lép, azon nal je lent ke zik Szi lé zi á ra vo nat ko -
zó te rü le ti igé nyé vel. A vissza uta sí tást kö -
ve tõ en meg száll ja a gaz dag tar to mányt, sõt
csa pa tai áp ri lis ban Mollwitznél sú lyos csa -
pást mér nek az oszt rák had erõ re. A baj
csõs tül jön, ugyan is a csá szár má sik hû bé re -
se, a ba jor vá lasz tó fe je de lem is be tör az
oszt rák tar to má nyok ba.

A fel so rolt ha di ese mé nyek az 1741-es
má ju si or szág gyû lés elõtt kö vet kez tek be.
Mind ezek után ne héz len ne fel té te lez ni,
hogy az al só ház de rék el nö ke, Gras-
salkovich An tal ren del ke zik a po li ti kai
elõ re lá tás ké pes sé gé vel. Hi szen an nak a
nagy ki ter je dé sû és ha tal mi súl  lyal bí ró

Grassalkovich I. Antal
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társ or szág nak a ve ze tõ ré te gét va dí tot ta el,
mely nek tá mo ga tá sá ra szo ron ga tó szük ség
fog ja kény sze rí te ni. Szûk fél év múl tán ke -
rül sor az 1741. évi má so dik or szág gyû lés
ös  sze hí vá sá ra. A ne ve ze tes di é ta a ma gyar
par la men ta riz mus tör té ne té nek ki emel ke -
dõ ese mé nye lesz.

A tak ti kai elõ ké szí tés ben Grassalkovi-
chon kí vül Pálffy Já nos (ak kor már ná dor),
a her ceg prí más és Bat thyá ny La jos kan cel -
lár vesz  részt. A po zso nyi vár ba meg hí vott
ka rok és ren dek elõtt mond ja el az if jú ki -
rály nõ tá mo ga tást ké rõ be szé dét. A be ve -
ze tés hi te les mon da ta így hang zott: „Min -
den ki tõl el ha gyat va, egye dül a ma gya rok
hû sé gé hez és õsi vi téz sé gé hez fo lya mo -
dunk.” A Habs bur gok több mint egy év -
szá za da a fenn hé já zás, gõg és vis  sza uta sí -
tás bás tya fa la mö gé hú zód tak a ma gyar
tör vény ho zók jo gos kí ván sá gai elõl. A szi -
tu á ció tel jes meg for du lá sa, a gyász ru há já -
ban is tün dök lõ je len ség könny be ful la dó
sza vai ele men tá ris erõ vel sza ba dí tot ták fel
az ér zé se ket. Bár a 21. szá zad szkep ti kus
és jó zan em be re kri ti ku san szem lé li az
írók, sõt fes tõk szí vé nek is ked ves tör té ne -
ti tab lót, fi gye lem be kell ven nünk a kor
szel le mét is. A ba rokk kor ban élõ ket he ves
ér zel mek, sõt fel fo ko zott in du la tok fû tik.
Ne ké tel ked jünk a ne mes urak szán dé ka i -
nak õszin te sé gé ben, mi kor ki sza kad tor -
kuk ból a „Vitam et Sanquinem!” ki ál tás.
Az még kér dés, hogy ha za tér ve és le hig -
gad va mi képp vált ják va ló ra a lel kes ígé re -
tet. A pre cíz és gon dos tör té net író, Szekfü
Gyu la ada tai sze rint az or szág 21 622 gya -
lo gos ka to nát és tíz-ti zen öt ezer ne me si fel -
ke lõt ál lí tott ki. Az elõb bi ek fel öl töt ték a
csá szá ri mun dért; va ló ban vé rü ket és éle -
tü ket ál doz ták Eu ró pa csa ta te re in az örö -
kö sö dé si há bo rú nyolc éve alatt. A ne me si
insurrekció jó val ki sebb ha tó su ga rú és rö -
vi debb idõ tar ta mú vál lal ko zás volt. A kö -
vet kez mény ként fel so rolt té nyek ter mé -
sze te sen mit sem vál toz tat nak azon, hogy
az ese mény sor po zso nyi el in dí tá sá ban az
al só ház el nö ké nek, a ba jai föl des úr nak
dön tõ sze re pe volt.

A már III. Kár oly ide jé ben be fo lyást és
te kin télyt szer zõ fõ úr ázsi ó ja az if jú ki rály -
nõ or szág lá sa ide jén to vább emel ke dik.
Bár csak el sõ ge ne rá ci ós arisz tok ra ta, für ge
eszé vel, a jog fon dor la ta i ban va ló jár tas sá -
gá val, si mu lé kony mo do rá val jól il lesz ke -
dik az au li kus kö rök be. Mér ték adó tör té -
nész – egy ál ta lán nem iro ni kus él lel – „az
al só ház nagy eszû el nö ke ként” aposzt ro fál -
ja a sze rény sor ból fel emel ke dett jog tu dort.
A po zso nyi mes ter vá gás egyéb ként ki fog -
ja ér de me li az ud var baj ví vó já nak mél tán
já ró dekorumot. A ki rály nõi kegy gró fi

rang ra eme li. Nem tud ni, hogy rej tõ zik-e
cél zás a he ral di kai vál to zás ban. Bá ró Gras-
salkovich cí mer paj zsán még nyíl lal át lõtt
hat  tyú lan kad, a gró fin vi szont már kar dot
rán tó le o párd és orosz lán ágas ko dik.

A meg bí zá sok, me lye ket az évek so rán
fo ko za to san el nyer, ar ra mu tat nak, hogy
ener gi ku san és hoz zá ér tés sel kép vi se li
Má ria Te ré zia szán dé ka it. Ez nem pe jo ra -
tív meg jegy zés, hi szen ez idõ ben a Burg
ér de kei egy be es nek a rom ja i ból fel épü lõ
Ma gyar or szá gé val. 1749-ben meg bíz zák a
bu dai, majd ké sõbb a po zso nyi ki rá lyi vá -
rak új já épí té sé nek irá nyí tá sá val. 1748-tól
ha lá lá ig a ma gyar kincs té ri ka ma ra el nö ke.
Sza bá lyoz za an nak az egyéb ként nem túl
bõ vi zû for rás nak a buz gá sát, mely be csa -
tor ná zó dik a bi ro da lom mo hó bú vó pa tak -
já ba. Azt, hogy e szol gá lat mily ked ve zõ a
Hofburgnak, mu tat ja Szekfü Gyu la meg -
jegy zé se: „A ren dek hos  szas al ku do zás
után Grassalkovich An tal, ak kor már ka -
ma ra el nök nó ga tá sa i ra ös  sze sen hét száz -
ezer fo rint tal emel ték az adót”. Ugyan csak
1748-ban nye ri el a má so dik ko ro na õr hi -
va ta lát is. Ter mé sze te sen ez nem ki vont
pal lo sú szol gá lat, azon ban több pusz ta
cím nél. Grassalkovich I. An tal al kot ja meg
azt a sza bály za tot, mely 1945-ig meg ha tá -
roz za a ko ro na õr ség szol gá la ti rend jét.

1751-tõl vi se li a „va ló di tit kos bel sõ ta -
ná csos” cí met. A spa nyol szer tar tás rend ti -
tu lu sai – me lyet Bécs ben is meg ho no sí tot -
tak – leg több ször jel ké pe sek, ez eset ben
azon ban a cím zés te li be ta lá ló. A for rá sok
meg egyez nek ab ban, hogy a gróf a ki rály -
nõ leg meg hit tebb bi zal ma sa volt. Har minc
éven át áll a re gi na szol gá la tá ban, és va ló -
szí nû, hogy a ma gyar or szá gi ügyek ben
igen sok szor ké rik ki vé le mé nyét, tá masz -
kod tak országismeretén ala pu ló tá jé ko -
zott sá gá ra. Egy éle té vel be ha tó an fog lal -
ko zó ta nul má nyá ban Grosschmid Gá bor
ér de ke sen jel lem zi ud va ron ci ma ga tar tá -
sát. „Az idõsb gróf Grassalkovich Má ria
Te ré zia ki rály né nak ál lan dó ked ven ce ma -
radt, no ha kül se jé ben min dig meg tar tot ta
egy sze rû tót-di á kos mo do rát.” Va ló szí nû -
nek lát szik, hogy az ud va ri kö rök ben csi -
szo ló dó el sõ ge ne rá ci ós arisz tok ra tán va la -
me lyest ki üt kö zött a par la gi õsök da ra bos -
sága. Igye ke zett azon ban el sa já tí ta ni
mind azt az is me re tet, mely fon tos egy
nagy ki rály ság benn fen tes bi zal mi em be re
szá má ra. A ma gyar hi va ta los ság nyel vén, a
la ti non kí vül tud né me tül és fran ci á ul, va -
la mint szü lõ föld je ha gya té ka ként jól ért
tó tul is. Azt, hogy a vi lág dol ga i ban oly
gya kor lot tan for go ló dó nemesúr nincs hí -
ján mé lyebb szin tû gon do la tok nak, jel zi a
kö vet ke zõ, Poliniushoz mél tó mon da ta:

„Min den étel nél job ban rágd meg sza va i -
dat, mert éte lün ket ma gunk gyom ra
emész ti, de be szé de in ket má sok íté le te.”
Lát hat juk majd, hogy a cím zett, a ma gyar
Laertes, Grassalkovich II. An tal, nem fog a
bölcs apa szín vo nal ára emel ked ni.

A di nasz tia ala pí tó sze mé lyi sé gé nek má -
so dik ve tü le te egy ügyes ke dõ va gyon gyûj -
tõ kon túr ját raj zol ja ki. Az ud var szol gá la -
tá ban ál ló jo gászt ko ráb ban fel so rolt hi va -
ta lai el ve a gaz da sá gi ja vak le lõ he lye i nek
kö ze lé be jut tat ják. Az iga zi, a nagy le he tõ -
ség azon ban a Neoacquistica Comissio
(Új szer ze mé nyi Bi zott ság) meg ala kí tá sa -
kor ér ke zik el, mely nek el nö ké ül ne ve zik
ki. A tes tü let lét re ho zá sa és  sze rû és szük -
ség sze rû, hi szen a tö rö kök ki ûzé se után az
Al föld jó ré sze si vár, el mo csa ra so dott,
nép te len pusz ta ság gá vált. Az el me ne kült
ne me si bir to ko sok a Fel vi dé ken, va la mint
a nyu ga ti vár me gyék ben húz ták meg ma -
gu kat. Job bágy fal vak pe re mén épült kú ri -
á i kat kö zel két száz éve hagy ták el. Bir to -
ko si igé nyük jo gos sá gát a meg men tett
ado mány le ve lek kel pró bál ták iga zol ni, ám
a szám ûze tés ide jén még egy ko ri nagy fa -
mí li ák is el sze gé nyed tek és fü lig el adó sod -
tak. A bi zott ság – kor rekt mó don – vis  sza -
he lyez te õket ja va ik ba, csak hogy egy ezer
hold nyi, nép te len par lag tu laj don lá sa nem
bírt sem mi va ló di ér ték kel.

Új fal va kat kel lett fel épí te ni és ál lat ál lo -
mán  nyal, ve tõ mag gal, gaz da sá gi esz kö -
zök kel el lát ni. Csak ez után ke rül he tett sor
ar ra, hogy szép szó val, ígé re tek kel, ked -
vez mé nyek ki lá tás ba he lye zé sé vel te le pe -
se ket csa lo gas sa nak a vad ma gyar ugar ra.
Nyil ván va ló, hogy az el sze gé nye dett,
bocs ko ros ne mes sé deg ra dá ló dott föld tu -
laj do no sok hí ján vol tak az új já épí tés hez
szük sé ges pénz tõ ké nek. Örül tek an nak, ha
jo gos, de szin te ter hes sé vált ja va ik tól mél -
tá nyos ös  sze gért meg sza ba dul hat tak. A
„mél tá nyos” ki té telt azért ne ér té kel jük túl.
Szó sincs ar ról, hogy a fel kí nál ko zó le he -
tõ ség gel élõ Grassalkovich em ber ba rá ti
bõ ke zû ség gel szór ta vol na ara nya it. A
meg szer zett föl de ket azon ban jó gaz da
gon dos sá gá val né pe sí ti be. Pén ze bõ ven
van, hi szen két szer is meg öz ve gyül vén
min dig gaz dag ho zo má nyú as  szo nyok kal
köt há zas sá got. Egy for rás mû sze rint ha di -
szál lí tói te vé keny sé get is foly tat, ami ál ta -
lá ban gyü möl csö zõ fog la la tos ság.

A nagy pén zû ma gán te le pí tõ ügy nö kei
be jár ják a Raj na völ gyét, a trieri és köl ni ér -
se kek fe je de lem sé gét, va la mint El zászt is.
Az ös  sze to bor zott vál lal ko zó kat ha jó val
szál lít ják Bu dá ig. A gróf fi gye lem mel és
kel lõ tõ ke erõ vel kö ve ti gyá mo lí tott jai meg -
te le pe dé sét. Az új ra ala pí tott fal vak szá má ra
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kö vet kez tet he tünk ab ból, hogy har minc há -
rom temp lo mot épít tet fel. Nem fe led ke zik
meg az is ko lák ról és kór há zak ról sem. Egy
szer zõ sze rint Vas kút ala pí tá sa is Gras-
salkovich I. An tal ér de me. A te le pí té sek rõl
szó ló le írá sok bi zo nyít ják, hogy Bács-
Bodrog vár me gyé ben az új köz sé ge ket lé te -
sí tõ leg je len tõ sebb föl des úr Grassalkovich
volt. Meg szer zett magándominiumai azon -
ban fõ ként Pest-Bu da kö ze lé ben sza po rod -
nak. Ébe ren, szin te hé ja te kin tet tel fi gye li a
fõ vá ros kör nyé ki bir tok for gal mat, és csap le
min den meg sze rez he tõ föld tu laj don ra.
Pusz tái és majorságai szin te gal lér ként öve -
zik Hat van tól Du na ke szi ig Pes tet. Bir to ka i -
nak te rü le tét csu pán a szom szé dos vár me -
gyék ben száz har minc öt ezer ka tasz te ri hold -
ra te szik. Amennyi ben a für gén fel ka pasz -
ko dó új oli gar cha né mi leg erõ sza kos va -
gyon szer zés ét fi gyel jük, haj lan dó sá got
érez het nénk a „ha rá cso ló” mi nõ sí tés al kal -
ma zá sá ra. Az elõz mé nyek és ered mé nyek
fi gye lem be vé te le azon ban mél tá nyo sabb
meg íté lés re ké szet.

1740-ben Ma gyar or szág az össz bi ro dal -
mi adó be vé tel egytizenkettedét fi ze ti be az
ál lam kas  szá ba. az ös  szeg sem a te rü let
nagy sá gá val, sem ter mé sze ti kin cse i nek
gaz dag sá gá val nem áll arány ban. Nem ar ról
van szó, hogy a jó mó dú or szág csak tu nyán
és fu ka rul adó zik. A va ló ság az, hogy a ké -
sõ kö zép kor ban még te he tõs bi ro dal mat a
kétév szá za dos há bo rúk re mény te le nül el -
sze gé nyí tet ték. Nem a gaz da sá gi fel vi rág -
zás adott sá gai hi á nyoz nak, ha nem a szor gos
és hoz zá ér tõ né pes ség fo gyat ko zott meg
ka taszt ro fá lis mér ték ben. Az új ra te le pí tõ
Má ria Te ré zi át nem na ci o na lis ta in do kok,
ha nem a gaz da sá gi és  sze rû ség ve zé rel te.
Grassalkovich és a hoz zá csat la ko zó fõ urak
(Aczél, Kár olyi, Podmaniczky, Pálffy,
Zichy) ter mé sze te sen sa ját gaz da go dá si vá -
gya ik tól ösz tö kél ve te le pí tet tek. Egyé ni ér -
de kük cél ba jut ta tá sa azon ban egy be esett az
or szág gaz da go dá sá nak elõ se gí té sé vel. Az
in di vi du a liz mus ira mo dó pa ri pái ez út tal a

köz ér dek ba tár ját is von tat ták. Az vi tat ha -
tat lan, hogy az Al föl det és Bá ná tot új ra be -
né pe sí tõ ma gán vál lal ko zók kö zött Gras-
salkovich I. An tal volt a leg si ke re sebb.

A haj da ni ba jai föl des úr har ma dik arc él ét
nagy vo na lú épít ke zé se i nek ér té ke lé se
alap ján raj zol hat juk meg. Ma gyar or szág
mû vé szet tör té ne ti je len tõ sé gû mû em lé ke i -
bõl a ba rokk kor temp lo mai, köz épü le tei
és pa lo tái te szik ki a leg te te me sebb há nya -
dot. Az épít mé nyek rang so ro lá sá ban ne héz
le nne az el sõ he lye zést Grassalkovich I. al -
ko tá sa i tól el vi tat ni. A csa lá di re zi den cia
hely szí né nek ki vá lasz tá sá nál sa ját élet fi lo -
zó fi á ja mo ti vál ta: „Nagy em ber lé vén, ne
lak ják min den kor a vá ros ban, ha nem kö zel
hoz zá ja, mind azért, hogy meg ke res se nek
azok, akik nek szük sé gek va gyon re ád,
mind pe dig,hogy a tselekedetidre vi gyá zó
és tzirkáló em ber tõl ment le hess ami kor
tettzik.” Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy az ala -
pí tó atya leg ked ve sebb la kó he lye a gö döl -
lõi kas tély volt. Ékes sé gét és im po ná ló
mé re te it ta nú sít ja, hogy ké sõbb majd a
Habs bur gok vá sá rol ják meg, és ki rá lyi
szék hely rang já ra emel ke dik. A pa lo ták -
ban gaz dag Po zsony egyik dí sze a volt
Grassalkovich re zi den cia. Itt száll nak meg
több íz ben a di é tá ra ér ke zõ ki rá lyok is. Ma
a szlo vák ál lam el nök szék he lye. Pes ten a
Hat va ni ut cá ban emel mél tó fõ vá ro si ott -
hont. A szer zõ de tett épí tész, a salz bur gi il -
le tõ sé gû Mayerhoffer And rás ki vá ló sá gát
jel zi, hogy mû ve min tá ul szol gált a Pes ten
ké sõbb meg te le pe dõ mág ná sok la kó há za i -
nak ki ala kí tá sá hoz.

A ba jai épít ke zés elõ tör té ne te a kö vet ke -
zõ. A si ke res Bács-Bodrog me gye te le pí té -
se kért Má ria Te ré zia a te te mes ter je del mû
kulai ura da lom mal aján dé koz za meg hû sé -
ges ud va ri em be rét. Ezt Grassalkovich
1750-ben el cse ré li vá ro sunk kö rü li bir tok -
tes te kért. Szo ká sá hoz hí ven nagy úri hely -
fog la lá sát a do mí ni um köz pont já ban emelt,
im po ná ló épü let tel kí ván ja ki fe jez ni. Így
ke rül sor a fõ té ren szin te ural ko dó re zi den -

cia fel épí té sé re, ahol az oli gar cha egyéb -
ként rit kán tar tóz ko dott. Je len lét ét a dísz te -
rem fa lá ra füg gesz tett port ré ja jel ké pe zi.
Nincs rossz tár sa ság ban: a nyá jas Má ria Te -
ré zia és a je les tö rök ve rõ princ, Savoyai
Eugen fog ják köz re. A há rom fest mény kö -
zül csak egy ko ri gaz dánk ké pe ma rad meg,
mely a Tör té nelmi Tár sa ság mú ze u má ban
ke rült. A kas télyt ál lan dó jel leg gel az ura da -
lom jó szág kor mány zó ja, va la mint tisz ti ka ra
lak ta. A Ba ját öve zõ föl dek jó ré szét a gróf
a vá ros la kók hasz ná la tá ba ad ta. Ja vá ra szól
a pénz ma got gon do san szá mon tar tó arisz -
tok ra tá nak, hogy a szán tó kat nobilis en ge -
dé keny ség gel ad ja bér be. A nyolc ezer fo rin -
tos évi já ran dó ság csak fe le a ko ráb bi tu laj -
do nos ál tal be kas  szí ro zott ös  szeg nek. A ko -
ra be li ira tok ból ki tû nik az is, hogy a haj da -
ni la ko sok sér tet le nül õr zik az egy ko ri tö rök
adó sze dõk kel szem ben ki ala kult ön vé del mi
ref le xe ket. Na gyon nem sze ret nek fi zet ni.
Di csé re té re vall a gróf nak, hogy a pénzt, sõt
idõn ként a kö te les szol gál ta tá so kat is meg -
ta ga dó kli en se it tü re lem mel és nagy vo na lú
meg ér tés sel ke ze li. A pa lo tát, mely ké sõbb
a vá ros tu laj do ná ba ke rül, 1896 után je len -
tõ sen át épí tik. Egyet len ere de ti be ren de zé si
elem ma radt fenn, a cí me res már vány kan -
dal ló, mely je len leg a Türr Ist ván Mú ze um -
ban be épít ve lát ha tó.

A rend kí vü li te het ség gel meg ál dott ala -
pí tó atya 1771 de cem be ré ben be kö vet ke zõ
ha lá la után a csa lád emel ke dé se lát szó lag
az utód, II. An tal ide jén is foly ta tó dik. Az
örö köst 1784-ben II. Jó zsef bi ro dal mi her -
ce gi rang ra eme li. A fiú foly tat ja az atya ál -
tal meg kez dett épít ke zést. Fe le sé ge, Es ter -
házy An na Má ria ösz tön zé sé re a gö döl lõi
kas tély park já ban száz fõ be fo ga dó ké pes -
sé gû ba rokk kõszínházat épít tet. rö vi de sen
sa ját ze ne kart is szer zõd tet. Tháliát is meg -
idé zi a csa lá di szék hely re: ven dég sze rep -
lés re bu dai és pes ti szín tár su la to kat hív
meg. Kul tu rá lis ér dek lõ dé sé nek mé re tét és
irá nyát jel zi, hogy sza po rí ta ni kez di po zso -
nyi kas té lyá nak könyv ál lo má nyát. Ez

A gödöllõi kastély A pozsonyi palota, ma a szlovák államelnök székhelye



Bajai Honpolgár 132013. június

1787-ben 871 kö tet bõl áll. Kö zü lük 649
fran cia, 194 né met, 23 la tin, 3 ma gyar és 2
olasz nyel vû. Az ál lo mány ös  sze té te le va -
ló szí nû sí ti, hogy a má so dik ge ne rá ci ós
arisz tok ra ta ol vas gat ta is a kö te te ket. Ér de -
kes kö vet kez te tés re kész te tõ a le írás nak az
a ré sze, mely sze rint Mon tes quieu, Rous -
seau, Dide rot és Vol taire mun kái is sze re -
pel nek a re gisz ter ben. A fris sen ara nyo zott
cí mer paj zsú her ceg te hát la poz gat ja azo kat
a szer zõ ket, akik nek gon do la tai fi no man
le be gõ pus ka por ként te lí tik Fran cia or szág
po li ti kai lég kör ét. Mind ös  sze két év vá laszt
csak el a nagy rob ba nás be kö vet ke zé sé tõl.
Az ál lo mány mé re te azon ban jel zi, hogy az
oli gar cha szel le mi ér dek lõ dé se még alat ta
ma rad a ko ra be li mû velt arisz tok ra tá ké nak.
Ös  sze ha son lí tás ként: Szé chényi Fe renc té -
ká ja hu szon öt ezer, Te le ki Sá mu e lé több
mint har minc ezer kö te tet tesz ki.

Grassalkovich II. An tal alatt in dul meg a
gaz da sá gi le csú szás nak az a fo lya ma ta,
mely a tel jes csõd be fog tor koll ni. Ap ja is
bõ ke zû en köl te ke zett, ám ki adá sa it fe dez -
ték a te te mes jö ve del mek. Fi á nak uj jai kö -
zül is su gár ban csur ran az arany, ám õ vaj -
mi ke ve set tö rõ dik a be vé te li ol dal lal. Míg a
di nasz tia ala pí tó hé ja te kin tet tel ügyel bi ro -
dal má nak sá fár ja i ra, a bir to ko kat gon dat lan
gyer meke már nem sze mé lye sen ke ze li.
Kü lö nös mó don a ko ráb ban dú san jö ve del -
me zõ ura dal mak az el len õri zet len jó szág -
kor mány zók ke zé ben vesz te sé ges sé vál nak.
A nagy úri köl te ke zés azon ban fo lya tó dik,
így el kez dõ dik az ela dó so dás fo lya ma ta.

Az 1771-ben szü le tett Grassalkovich III.
An tal már alig ját szik sze re pet a ma gyar
köz élet ben. 1809-ben ugyan õt vá laszt ják
Sza bad kán a Bács-Bodrog me gyé ben fel -
ál lí tott ne me si fel ke lés pa rancs no ká vá. Ez -
re de si ran got kap, azon ban vi té zi je les ke -
dé sé rõl nincs to váb bi adat. Az ese mé nyek
tör té nel mi tab ló ja saj nos igen vi lá gos raj -
zo la tú. A Já nos fõ her ceg ve zér le te alatt ál -
ló oszt rák-ma gyar se reg 1809. jú ni us 14-
én üt kö zik meg Gyõr alatt a fran ci ák kal. A
húsz ezer fõ nyi sor ka to na ság ti zen ki lenc -
ezer ne me si fel ke lõ vel egé szül ki. Dél rõl
Eugene Beauharnais mar sall ve ze té sé vel
öt ven ki lenc ezer fõs, ki tû nõ en fel sze relt fe -
gyel me zett se reg kö ze le dik. A csa ta dél -
után kez dõ dött és mind ös  sze négy óra
hosszan tar tott. A harc har ma dik órá já ban
saj nos olyan ese mény kö vet ke zik be a ne -
me si insurgensek front ján, amely rõl az el -
fo gu lat lan tör té net író a kö vet ke zõ kép pen
szá mol be: „a fe gyel me zet len és gya kor -
lat lan csa pat d. u. 4 óra táj ban tel je sen fel -
bo mol va fu tás nak eredt,… úgy el sza ladt,
hogy Bu dá ig, il le tõ leg ha zá ig meg sem ál -
la po dott”. E la ko ni kus le írás ból alig ha tu -
dunk ki ol vas ni olyan epi zó dot, mely a he -
ro i kus harc ban el bu kó hõs ba bér ko szo rú ját
fon ná az utol só Grassalkovich hom lo ká ra.

Bár a pénz szó rás ban még aty já nál is
job ban je les ke dõ III. An tal tö mén te len
adós sá ga már meg ha lad ja az össz va gyont,
há rom jó cse le ke de tet je gyez tek fel ró la.
Bi zo nyos, hogy õ ad tel ket a Nem ze ti Mú -
ze um fel épí té sé re. Egy adat sze rint a Nem -

ze ti Szín ház fun du sát is õ aján dé koz za a
fõ vá ros nak. Ír nak to váb bá egy nem szám -
sze rû sí tett, de je len tõs nek mon dott ös  szeg -
rõl, me lyet a Tu do má nyos Aka dé mi á ra ha -
gyo má nyoz.

A har ma dik nem ze dék fe jé nek el huny tá -
val (1841.) a csa lád fér fi ágon ki hal. Bár az
ala pí tó atya élet mû vé nek tár gyi la gos vizs -
gá la ta mu tat ja, hogy Grassalkovich I. An tal
fö lé  emel ke dett ko ra tu nyán élõs kö dõ fõ ne -
me se i nek, hon fi tár sa i nak egy ré sze gör be
szem mel must rál ta a fel ka pasz ko dó új gaz -
da got. Fel je gyez tek ró la egy olyan pró fé ci -
át, mely ben szin te Savonarola in du la tá nak
per zse lõ lá vá ja höm pö lyög. „Ezen an  nyi
rab lás ál tal ös  sze hor dott kõ hal maz ös  sze -
om lik és má sok fog ják él ve zi a rab lott kin -
cset” – jö ven dö li ál lí tó lag Gö döl lõn egy
szer ze tes. A ko ra be li nek vé lel me zett jós lat
azon ban oly tö ké le te sen tel je se dik be, hogy
jo gos az utó la gos és predatált gyár tá sá nak
gya nú ja. Az vi szont tény, hogy a III. An tal
ne vét már alig em lí tik meg a nagy kor szak
his to ri ku sai. Pe dig olyan idõ ben élt, mely
az arisz tok rá cia rang juk ra ér de mes tag ja i -
nak az ön meg va ló sí tás pá rat lan le he tõ sé gét
nyi tot ta meg. Ez a kor szak a nem zet fö lé
Wes se lé nyi, Szé che nyi, Bat thyá ny és Eöt -
vös gi gá szi alak ját eme li. Az ener vált utód,
a té koz ló fiú a nem zet ség cí mer paj zsát vég -
leg le for dít ja. A csa lád név fiú örö kös hí ján
el tû nik. Ba ján em lé kü ket a Grassalkovich-
palotán kí vül csak egy rö vid, a Dó zsa Györ-
gy út ból ki ága zó zsák ut ca õr zi.

Dr. Dá ni el Jó zsef

A nem zet kö zi táv lo vag lás kez de tei Ma gyar or szá gon

A 8. Or szá gos Táv lo vag ló Tú ra Ba ján
A 21. szá zad ban, a mo dern hír köz lés és

mé dia kor sza ká ban egy ér tel mû en ter jed az
a né zet – rek lám szlo gen –, hogy a ma gyar
nem zet lo vas nem zet. A 1100 éves ha gyo -
má nyok ra vis  sza nyú ló lo vaskul tú rát – a
ver seny sze rû és a hob bi szin tû lo vag lást –
azon ban csak az el sõ vi lág há bo rú után
kezd te el ko mo lyan tá mo gat ni az ál lam.
Az el sõ vi lág há bo rú és az azt kö ve tõ za va -
ros évek az or szág ló ál lo má nyát ka taszt ro -
fá lis mér ték ben le csök ken tet ték. A me zõ -
gaz da ság ban, a köz úti köz le ke dés ben és a
had se reg ben a lo vak iga ere je eb ben a kor -
szak ban – a gé pe sí tett ség ala csony szín vo -
na la mi att – még nél kü löz he tet len volt.
Ezért vált lét kér dés sé az or szág szá má ra az
1920-as évek ben a ha zai ló te nyész tés fel -
fut ta tá sa. A te nyész tés sel, a me zõ gaz da sá -
gi ki ál lí tá sok be mu ta tó i val és ver se nye i vel

pár hu za mo san elõ tér be ke rül tek a lo vas -
sport ok is. A ver seny sze rû lo vag lás – ga -
lopp, üge tés, military díjlovagás és díj ug -
ra tás – mel lett meg je lent a hob bi szin tû tú -
ra lo vag lás. 1924. feb ru ár 29-én ala kult
meg a Ma gyar Lo vas sport Egye sü le tek
Or szá gos Szö vet sé ge (MLEOSz), amely a
lo vas ver se nyek elõ ké szí té sé ben, szer ve zé -
sé ben és le bo nyo lí tá sá ban ját szott meg ha -
tá ro zó sze re pet, va la mint a kül föl di sza -
bály rend sze rek ma gyar or szá gi be ve ze té -
sét, ver seny zõk és edzõk ta nul mány út ja i -
nak szer ve zé sét, a ha zai ok ta tás ke re te i nek
ki ala kí tá sát is ma gá ra vál la la ta. Az 1920-
as évek má so dik fe lé ben ke rült az
MLEOSz ve ze tõ sé gé be Rudnyászky Fe -
renc, aki a lo vag lást mint nem ze ti spor tot
kí ván ta ter jesz te ni or szág szer te. 1931. de -
cem ber 10-én ala kí tot ta meg a Ma gyar

Gaz dák Or szá gos Lovasegyesületét gróf
Eszterházy Fe renc tá mo ga tá sá val Ta tán.
Az egye sü let el nö ke vi téz nagy bá nyai
Hor thy Ist ván (1858-1937) nyu gal ma zott
lo vas sá gi tá bor nok, Hor thy Mik lós kor -
mány zó báty ja lett, az egye sü let tény le ges
ve ze tõ je Rudnyászky Fe renc. Az egye sü let
el sõ sor ban a vi dé ki pol gá ri lo va sok nak kí -
vánt le he tõ sé get biz to sí ta ni mind kép zés -
ben, mind ver seny zés ben, de had se reg ben
szol gá ló „pro fi” lo va sok kal nem ve het ték
fel ko mo lyan a ver senyt. Az egye sü let fõ
cél já nak a ha zai lovasturizmus fej lesz té sét,
nem zet kö zi szint re eme lé sét tûz te ki, ezért
át vet te az MLEOSz ke re te in be lül a táv lo -
vag ló tú rák szer ve zé sét. A tisz te let be li el -
nök, Hor thy Ist ván 1937-ig ak tí van részt
vett az egye sü le ti tú rá kon. Az egye sü let
rang ja fo lya ma to san emel ke dett, 1933
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nya rán – az or szá gos lo vas tú ra után – köl -
tö zött be a fel újí tott Nem ze ti Lo var da épü -
le té be, a Ke re pe si út 5-7. szám alá.

Az 1933-as or szá gos táv lo vag ló tú ra az
MLEOSz fenn ál lá sa alatt szer ve zett 8. ilyen
tú ra volt. A ko ráb bi pár na pos ese mé nyek tõl
meg kü lön böz tet te az, hogy a meg tett tá vol -
sá got és a prog ra mok sok szí nû sé gét te kint -
ve is a leg na gyobb. 1933 feb ru ár já ban kör -
vo na la zó dott az út vo nal öt le te, Rudnyászky
Fe renc már ci us ban pon to sí tot ta a ter ve ket
és kér te fel az érin tett te le pü lé se ket a nem -
zet kö zi me zõny ven dé gül lá tá sá ra.

„5394 / 1933
Ma gyar Gaz dák Or szá gos Lovasegyesü-

letének idei táv lo vag lá sa
Fel hí vás
Köz löm a vá ros pol gár sá gá val, hogy vi téz

Hor thy Ist ván Õmél tó sá ga el nök le te alatt
mû kö dõ Ma gyar Gaz dák Or szá gos Lovas-
egyesülete 1933. má jus 25-tõl jú ni us 10. köz -
ti idõ ben lo vas le ven te táv lo vag lást ren dez.

Részt vesz nek né met, hol land, svéd, észt,
finn, lit ván, olasz, bel ga, ame ri kai, oszt rák,
fran cia, ma gyar hölgy- és úr lo vas ok 50-en,
ezen kí vül 100 kis gaz da és lo vas le ven te.

Be jár ják az egész Ma gyar or szá got.
Decs, Sár pi lis, Bátaszéken át érin te ni

fog ják Ba ja vá ro sát is és itt szán dé koz nak
éj je lez ni.

Az egye sü let egyik cél ja az is, hogy a
kül föl di ek nek köz vet len érint ke zést biz to -
sít son a ma gyar vá ro sok la kos sá gá val a
ma gyar nép lé lek meg is me ré sé vel az el le -
nünk irá nyu ló el len sé ges pro pa gan da el le -
ni küz de lem ér de ké ben. Ezért azt sze ret né,
hogy a mint egy 30 fõ kül föl di, 20 fõ ma -
gyar hölgy- és úr lo vas a hely be li inteligen-
ciánál a 100 fõ kis gaz da és lo vas le ven te
pe dig ló tar tó gaz dák nál szál lá sol tat ná nak
el éj sza ká ra.

Az el lá tá sért min den kül föl di és ma gyar
hölgy- és úr lo vas után na pi 3 pen gõ, min -
den kis gaz da és lo vas le ven te után na pi
1,50 pen gõ, min den ló után pe dig na pi 80
fil lér meg té rí tést ígér az egye sü let. Ez zel
szem ben a lo vak ré szé re 5,5 kg za bot és 5
kg szé nát igé nyel.

A tisz te let re mél tó nem ze ti gon do lat szol -
gá la ta foly tán is, de vá ro sunk ide gen for -
gal ma és pro lon gá lá sa szem pont já ból is
fi gyel met ér de mel ez az ügy.

Fel ké rem en nél fog va mind azo kat akik a
jö ve vé nyek éj sza kai el szál lá so lá sá ra haj -
lan dók, ezt a szán dé ku kat leg ké sõbb áp ri -
lis hó 10-ig je lent sék be a vá ro si szék ház
eme let 4 szá mú hi va ta lá ban dr. Ma da rász
La jos úr nál.

Ba ja, 1933. már ci us 27-én.
Dr. Bor bí ró s.k. pol gár mes ter"

A lo vas egye sü let ki hang sú lyoz ta, hogy
a ne héz gaz da sá gi hely zet re va ló te kin tet tel
nem drá ga ven dég lá tást vár nak el, ha nem
iga zi ma gya ros ven dég sze re te tet. A ven dé -
gek fo ga dá sá ra szép szám ban je lent kez tek
a ba jai pol gá rok. A Köz pon ti Szál lo da és a
Nem ze ti Szál lo da vál lal ta igen ked ve zõ
áron a leg elõ ke lõbb ven dé gek fo ga dá sát
na pi 6 P/fõ egy ség áron - az ár kü lön bö ze tet
a vá ros fi zet te. Má jus 5-én Ma da rász La jos
meg küld te a lovasegyesület szá má ra a ter -
ve zett rész le tes szál lás be osz tást mind az
em be rek, mind a lo vak ré szé re.

A Ma gyar Gaz dák Or szá gos Lovas-
egyesülete má jus 11-én küld te meg a táv -
lo vag ló tú ra tel jes prog ram ját Ba já ra. Az
úti terv sze rint má jus 31-én Bu da pest
(Cse pel) –Rác ke ve, jú ni us 1-én Rác ke -
ve–Sár bo gárd, jú ni us 2-án Sár bo -
gárd–Nagydorog, jú ni us 3-án Nagy-
dorog–Tol na, jú ni us 5-én Tol na–Decs, jú -
ni us 6-án Decs–Ba ja, jú ni us 7-én Ba -
ja–Ke cel (Kis kõ rös és Soltvadkert), jú ni us
8-án Ke cel–Szank–Kis kun fél egy há za
(Szent kút), jú ni us 9-én Kis kun fél egy há -
za–Kecs ke mét, jú ni us 11-én Kecs ke mét–
Ceg léd, jú ni us 12-én dél után in du lás vo -
nat tal Bu da pest re men tek a részt ve võk. A
táv lo vag lás prog ram já ba bi zo nyos idõ -
köz ön ként pi he nõ na po kat ik tat tak a szer -
ve zõk, így jú ni us 4-én (pün kösd va sár nap)
Tol nán és jú ni us 10-én Kecs ke mé ten egy-
egy na pot pi hent a tel jes me zõny. Ter mé -
sze te sen e na po kon is vol tak lo vas prog ra -
mok: jú ni us 4-én a szakályi ál la mi mé nest
te kin tet ték meg; jú ni us 10-én a bu ga ci
mé nes és pász tor élet be mu ta tó ja volt.

A rész le tes úti terv köz lé se mel lett min den
te le pü lés meg kap ta a rá vo nat ko zó rész le tes
prog ram ter ve ze tet idõ re le bont va.

„Tá jé koz ta tó
Vi téz nagy bá nyai Hor thy Ist ván Õke -

gyel mes sé gé nek ve ze té sé vel 1933. évi jú ni -
us hó 6. nap ján Bátaszék fe lõl 140 fõ kül -
föl di és ma gyar hölgy és úr lo vas, va la mint
kis gaz da és le ven ték bõl ál ló táv lo vag ló
csa pat 15 lo vász kí sé ret tel és 6 au tó val jön
vá ro sunk ba.

Ba ján idõz nek más nap reg gel 6 órá ig.
Fel kér jük a ka to nai és pol gá ri ha tó sá go -

kat, hi va ta lo kat, ka szi nó kat, egye sü le te ket,
cser kész és le ven te ala ku la to kat, va la mint a
vá ros kö zön sé gét, hogy a fo ga dás ün ne pé -
lyes sé gét meg je le né sük kel és há za ik nak fel-
lobogózásával is emel ni szí ves ked je nek.

Prog ram:
Jú ni us 6-én d.e. 9 óra kor ér ke zik a lo -

vas csa pat a Du na túl só Part já hoz. Át ke lés
a Du nán 10.30 órá ig az ár vé del mi zlj.
[zász ló alj] pon ton ja i val.

A Du na ba jai part ján a komp rév nél vár -
ja a hely be li ka to nai tisz ti kar és a le ven ték
lo vas csa pa ta az ér ke zõ ket s be kí sé rik õket
a cser kész és le ven te ala ku la tok ál tal meg -
szállt út vo na la kon és pe dig:

a) Szentjánosi úton /Gáz gyár elõtt/
b) Ár pád ut cán
c) Szent Ist ván té ren /Zich elõtt/
d) Br. Eöt vös ut cán
e) Vö rös mar ty ut cán
f) Arany Já nos ut cán
g) Má tyás ki rály té ren
h) Várady ér sek úton
i) Ko lozs vár ut cán át a Bács ka tér re, ke -

resz tül vo nul va a dísz ka pun.
Itt lesz a hi va ta los fo gad ta tás. En nek vé -

gez té vel a 80 kis gaz da és le ven te lo vas
Szentistván vá ros rész be lo va gol szál lás ra.

Majd a höl gyek és úr lo vas ok - szám sze -
rint 57-en - le nyer gel nek és kö zü lük a szál -
lo dák ba szál lók a Mavart egy ko csi ján, a
töb bi ek pe dig ma gán au tó kon és fo ga to -
kon ven dég lá tó ik hoz men nek.

Lo va i kat és a há rom al tiszt lo vát sa ját lo -
vá sza ik özv. dr. Lelbach Lászlóné úr nõ /gr.
Szé che nyi ut ca 22. 2 db lo vat/, a mén te lep
/Köl csey u. 32. sz. 38 db lo vat/, Auer Emil
/Köl csey u. 39. sz. 4 db lo vat/, So mo gyi
Elem ér /Köl csey u. 24. sz. 15 db lo vat/,
Milkó Má tyás /Szent An tal u. 18. sz. 2 db lo -
vat/, Müller Já nos /Er zsé bet kir. u. 87. 6 db
lo vat/ urak is tál ló i ba ve ze tik el szál lá so lás ra.

A szál lo dá ban la kók ré szé re 1 óra kor
kö zös ebéd a Nem ze ti és Köz pon ti ét ter me -
i ben, míg a ma gá no sok nál ven dég sze re tet -
ben ré sze sü lõk ven dég lá tó ik nál ebé del nek.

Ebéd után pi he nõ.
Dél után 4 óra kor ta lál ko zó a vá ro si

szék ház ta nács ter me i ben.
In nen in du lás a vá ros meg te kin té sé re,

va la mint szó ra ko zás hoz.
I. szó ra ko zá si le he tõ sé gek:
a Du ná ra
eve zés,
mo tor csó nak ázás,
für dés a zá to nyos ré szen,
sé ta a Dé ri kert ben,
II. meg te kint he tõk:
Kegy úri temp lom,
Fe ren ci ek temp lo ma és sek res tyé je,
Köz kór ház,
Sze re tet ház,
Ker tész kép zõ te le pe,
Me gye há za,
Vá ro si szék ház,
Gim ná zi um,
Apá ca zár da,
Nem ze ti Bank pa lo ta,
Pos ta pa lo ta,
Ackerman rt. mû szö võ te lep
Gáz gyár stb.
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Es te ont 8 óra kor a hölgy és úr lo vas ok
tisz te le té re kö zös va cso ra a Nem ze ti szál -
lo da szín ház ter mé ben.

Va cso ra köz ben po hár kö szön tõk:
1. a Kor mány zó úr Õfõ mél tó sá ga ma -

gya rul,
2. a ven dé gek re né met, fran cia nyel ven.
Va cso ra után tánc ci gány ze né re.
Egy te rí ték ára 2.- P. ital nél kül.
Je lent kez ni le het a hi va ta los órák

alatt dr. Ma da rász La jos ren de zõ nél
/Vá ro si szék ház, eme let 4. szá mú hi va -
tal ban/.

Va la men  nyi kül föl di be szél né met és
fran cia nyel ven. 

Min den ven dég nél el szál lá so lá si lap
lesz, mely nek se gít sé gé vel ka la u zol ha tó.

A kis gaz dák és le ven te lo va sok kö zös
ebéd je és tisz te le tük re a kö zös va cso ra is
Szentistván vá ros rész ben lesz.

Jú ni us 7-én reg gel öt óra kor a le ven ték
ze nés éb resz tõ je.

A hölgy és úr lo vas ok 5.45 óra kor gyü le -
kez nek a Bács ka té ren.

In nen in dul nak 6 óra kor Szentistván vá -
ros ré szen át – ahol a kis gaz da és lo vas le ven -
ték csat la koz nak hoz zá juk – Kis kõ rös fe lé.”

Az utol só pil la nat ban tör tént le mon dá sok
mi att a ven dé gek-szál lás adók név so ra még

má jus 30-án – a tú ra in du lá sa elõtt egy nap -
pal – is vál to zott. A lo vas tú ra utó la gos
vissz hang já ról a le vél tá ri anyag ban sem mi -
fé le hi va ta los je len tés, meg em lé ke zés stb.
nem ma radt fent. Az ese mény va ló szí nû leg
na gyon si ke res volt, és a kül föl di ven dé gek
elé ge det ten tá voz tak. Ezt mi sem bi zo nyít ja
job ban, hogy 1934-ben a Ma gyar Gaz dák
Or szá gos Lovasegyesülete már nem zet kö zi
lo vas tú rát szer ve zett, mely re csak Hol lan -
di á ból 60 ven dég ér ke zett. Ezt az 1934-es
tú rát te kint het jük az el sõ nem zet kö zi lo vas
tú rá nak, az 1933-as Ba ját érin tõ tú ra va ló -
szí nû leg a „fõ pró ba” volt.

Sar lós Ist ván

A Du na–Ti sza kö zi nem ze ti sé gi ku ta tá sok
le het sé ges irá nyai 

Mi e lõtt a konk rét té mám ra rá tér nék, ta -
lán nem ok ta lan ság így a be ve ze tõ ben szót
ej te ni az et nog rá fi ai ku ta tá sok te re pé rõl, a
Du na-Ti sza kö zé nek dé li ré szé rõl, va gyis a
Ba ja-Kecs ke mét vo nal tól a Bácspalánka-
Újvidék-Titelig ter je dõ tér ség rõl. A két fo -
lyó ölel te-ha tá rol ta Bács ka ság te le pü lé se i -
nek la kó i ról, a ma gyar, né met, hor vát (bu -
nye vác, so kác), szerb, ru szin, szlo vák,
mon te neg rói, bos nyák, al bán nép ele mek -
rõl, me lyek együtt él nek e tá jon és me lye -
ket ál lam ha tár vá laszt el egy más tól gya -
kor la ti lag Tri a non óta. En nek az együtt -
élés nek van múlt ja, ami ese ten ként több
száz éves, kö zel múlt ja, ami né hány év ti ze -
des csu pán, van je le ne, mely gon dok tól
ter hes és min den bi zon  nyal van jö võ je is.
A tér ség te hát fo lya ma to san vál to zó élet te -
re az ott la kók nak, így rend kí vül iz gal mas
ku ta tá si te rep.

Az et ni kai tar ka ság ki ala ku lá sá nak
gyö ke rei a tö rök hó dolt ság alat ti nép moz -
gá sok ra, de fõ ként a 18. szá za di te le pí té -
sek re ve zet he tõk vis  sza – mind er rõl Bárth
Já nos írt ös  sze fog la ló ta nul mányt (Nép -
cso port ok, nép raj zi cso por tok és tör té ne -
ti-nép raj zi tá jak a Du na–Ti sza kö zén. In:
Bárth Já nos szerk.: Dunáninnen –
Tiszáninnen. Kecs ke mét, 1995. 7-21.) –,
amit a 20. szá zad csak to vább bo nyo lí tott
a két vi lág há bo rú val, majd kö vet ke zett a
dél szláv pol gár há bo rú, ami nek fo lyo má -
nya ként is mé tel ten át ren de zõ dött a vi dék
et ni kai tér szer ke ze te. Hogy ez men  nyi re
így van, le gyen ele gen dõ csu pán ar ra a
tény re fel hív ni a fi gyel met, mi sze rint
Tri a non és a má so dik vi lág há bo rú után a
tér ség ben egy har mad ma gyar, egy har mad
né met és egy har mad dél szláv nép elem al -

kot ta a la kos sá got. Má ra a ma gyar ság
ará nya 15% alá csök kent. Ta lán mon da ni
sem kell, hogy mind ez nem a ter mé sze tes
nép sza po ru lat vagy né pes ség fo gyás ered -
mé nye. A vál to zá sok, la kos sá gi moz gá -
sok érin tet ték a táj né pi kul tú rá ját, azt a
kul tú rát, amely vizs gá ló dá sunk, ku ta tá -
sunk tár gya.

Nos, ves sünk pil lan tást át fo gó tá ji ku ta -
tá si pro jek tek re, je le sül a Vaj da sá gi Ma -
gya rok Nép raj zi At la szá ra (Papp Ár pád–
Raffai Ju dit–Terbócs At ti la szerk. Vaj da sá -
gi ma gya rok nép raj zi at la szá nak kom men -
tár kö te te, Sza bad ka, 2003.).

Az at lasz az 1997-ben önál ló szer ve zet -
té vá ló Kiss La jos Nép raj zi Tár sa ság
mind ez idá ig egyik leg na gyobb sza bá sú
vál lal ko zá sa. A ku ta tás il lesz ke dett a Ma -
gyar Nép raj zi At lasz és a Ju go szláv Nép -
raj zi At lasz ered mé nye i hez és rész ben
azok mód szer ta ná hoz, fi gye lem be vet te az
em lí tett mun kák ku ta tó pont ja it, tu do má -
nyos ered mé nye it.

A VMNA re gi o ná lis at lasz ként tel je -
sebb, ár nyal tabb ké pet tu dott fel mu tat ni a
tér ség ma gyar sá gá nak né pi kul tú rá já ról. 

A ku ta tás há rom jól el kü lö nít he tõ idõ -
szak ra fó ku szált: a má so dik vi lág há bo rút
kö ve tõt év ti zed re, az 1970-es évek re és az
1990-es évek tár sa dal mi vál to zá sa i ra. 41
ku ta tó pon ton tör tént kér dõ íves adat fel vé -
tel, a ha gyo má nyos té mák mel lett kü lön
vizs gá lat tár gyát ké pez ték a lo ká lis és tár -
sas kap cso la tok, va la mint az iden ti tás.

Így rá kér dez tünk az ön meg ha tá ro zás ra,
val lá sos ság ra, kö zös ség al ko tás ra, kö zös -
sé gi mun ka al kal mak ra, ro kon sá gi kap cso -
la tok ra, tár sa dal mi mo bi li tás ra, szeg re gá -
ci ó ra, új ság ol va sás ra, rá dió hall ga tás ra, té -

vé né zés re, nyelv hasz ná lat ra stb. Az at lasz
e te kin tet ben út tö rõ nek bi zo nyult, meg pró -
bál ta a zaj ló fo lya ma to kat is fel tér ké pez ni,
rög zí te ni. Két ségkí vül je len tõs csa pat mun -
ka folyt a ku ta tá si kon cep ció ki mun ká lá sá -
tól a kér dõ ívek ki dol go zá sán át a tu do má -
nyos fel dol go zá sig.

Egy má sik kö tet az egyé ni ku ta tá sok
ered mé nyét pró bál ta fel mu tat ni (Klamár
Zol tán szerk.: Et ni kai kon takt zó nák a Kár -
pát-me den cé ben a 20. szá zad má so dik fe -
lé ben. Nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren -
cia 2004. au gusz tus 26-28. Mú ze u mi Fü -
ze tek 53. Aszód, 2005.)

Aho gyan a kö tet cí me is mu tat ja, a kon -
fe ren cia ki te kin tés a Kár pát-me den ce né -
pes sé gé nek sok szí nû tér mo za ik já ra. Pél -
dák se gít sé gé vel  mu tat ja meg az együtt -
élés, egy más mel lett élés kul tú rá kat meg -
ter mé ke nyí tõ ha tá sát, vagy ép pen az et ni -
kai ki szo rí tós di táj egy sé gen ként és te le pü -
lé sen ként meg mu tat ko zó ered mé nye it pre -
zen tál ták az egyes szer zõk. 

A szá munk ra ér de kes tér ség bõl is vol tak
elõ adá sok, így há rom is fog lal ko zott
Bács ká val. Be te kin tés ere jé ig lát hat tunk
pél dát egy fa lu táp lál ko zás kul tú rá já nak
át ala ku lá sá ról, va la mint nyelv hasz ná la ti
szo ká sok és tér ki je lö lõ tár gyi szim bó lu -
mok iden ti tás hor do zó sze re pé rõl. Csak
zá ró jel ben jegy zem meg, hogy a kon fe -
ren cia szer ve zé se kor meg pró bál tuk meg -
szó lí ta ni a tér ség ben élõ más aj kú ku ta tó -
tár sa kat is, hogy tá gít suk a lá tó me zõt és
egy azon kér dést más-más szem szög bõl is
meg vi lá gít sunk, jár junk kö rül. Saj nos,
nem si ke rült. Mind ez azt is mu tat ja, hogy
a je len sé gek vizs gá la ta kor van egyfaj ta
be zár kó zás, be fe lé for du lás. 
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E két je len tõ sebb kö tet mel lett szám ta lan
kis mo no grá fia je lent meg, me lyek ben a lo -
ká lis ku ta tá sok ered mé nyei lát tak nap vi lá -
got az 1990-es és 2000-es évek ben. Sze ren -
csé re a vál to zó né pi kul tú ra újabb fel ada to -
kat ad a ku ta tók nak. Hogy van mit ku tat ni,
ar ra na gyon jó pél dák a be mu ta tott kö te tek.
Ma gam a to váb bi ak ban ar ra vál lal ko zom,
hogy né hány le het sé ges újabb (és a jel zõt
ta lán idé zõ jel be kel le ne ten ni) ku ta tá si té -
má ra, irány ra hív jam fel a fi gyel met.

Az aláb bi ak ban a Du na–Ti sza kö zi nem -
ze ti sé gi ku ta tá sok le het sé ges irá nya it né hány
ku ta tá si kulcs szó fel vá zo lá sá val köz löm.

Multikulturalizmus: Hoppál Mi hály er rõl
így ír: „En nek a kultúránkívüliségnek az a
ter mé sze tes kö vet kez mé nye, hogy a he lyi
la kos ság, kö zös sé gek iden ti tá sát ké sza kar -
va ta gad ták, il let ve min dent meg tesz nek a
cso por to kat meg kü lön böz te tõ je gyek ösz -
 sze mo sá sá ra. Rö vi den ez az iden ti tás ta ga -
dá sa”. (Hoppál Mi hály: Az et no ló gi ai ku -
ta tá sok jö võ jé rõl. Ethnographia 122. évf.
1. sz. 2011. 29-43.).

Er re pél da a ju go szláv ság, mint et ni kai
ka te gó ria: – amint a la kos ság mond ta – nem
va gyok sem szerb, sem ma gyar, ha nem
szer bül il let ve ma gya rul be szé lõ ju go szláv. 

Iden ti tás: biz ton sá got nyúj tó, a múl tat a
je le nen át a jö võ vel ös  sze kö tõ kul tu rá lis
ka pocs. Bo nyo lult tá az ál tal vál hat, ha az
egyén egy szer re több fé le kul tu rá lis örök -
ség hez is kap cso ló dik. Pél da er re a ve gyes
há zas ság ból szü le tet tek iden ti tá sa, a töb -
bes kul tu rá lis kö tõ dés. Fon tos vizs gál ni az
egyén hely ze tét és vi szo nyát a lo ká lis tár -
sa dal mon be lül: mit gon dol a kö zös ség rõl,
kö zös sé gek rõl és for dít va, ró la ho gyan vé -
le ke dik a kö zös ség, amely ben él. mi lyen
ha gyo má nyo kat fo gad el ma gá é nak és mit
örö kít to vább.

Ma te ri á lis iden ti tás: van ilyen és ta lán ke -
vés bé ku ta tott té ma. A tér ség ben ki ala kí tott
"nem zet stra té gi ák" men tén ta pasz tal ha tó
fel buk ka ná sa nyelv hasz ná la ti és kul tu rá lis
szo ká sok töm ke le gét be fo lyá sol hat ja. Friss
ta pasz ta lat: a Gom bos ra (Szer bia) be ván do -
rolt ci gá nyok ma gyar osz tály ba írat ják
gyer me ke i ket, hogy meg kap ják az Ma gyar
Nem ze ti Ta nács be is ko lá zá si se gé lyét, ami
70 euró. Így csa lá don be lü li konf lik tus hely -
ze tet okoz a nyelv is me ret hi á nya. Már pe dig
a nyelv kul tu rá lis ha gyo má nyo kat is köz ve -
tít, így a fel nö vek võ ge ne rá ci ók iden ti tás -
vál sá ga is fel szín re ke rül het.

Val lá si iden ti tás: az egy há zak tár sa da -
lom- és táj szer ve zõ sze re pe: ka to li ku sok,
evan gé li ku sok, re for má tu sok, or to do xok
eb bé li te vé keny sé gé nek vizs gá la ta na gyon
is ak tu á lis kér dés nap ja ink ban. Tér ki je lö -
lõ, tér meg je lö lõ te vé keny ség: ke resz tek,

fe szü le tek, szob rok, kép osz lo pok. Ezek ál -
lí tá si, meg újí tá si kö rül mé nyei és okai ál ta -
lá ban szá mon tar tot tak a lo ká lis kö zös sé -
gek ben.

Val lá sos tár su la tok, egy le tek és sze re pük
a kö zös sé gek éle té ben: ró zsa fü zér tár su lat,
Má ria-lá nyok stb. Pél da a val lás hoz kap -
cso ló dó iden ti tás meg nyil vá nu lá sá ról:
gom bo si izbeglica (szö ke vény mond ják a
me ne kült re a hely be li ek) szá má ra csak egy
ke reszt lé te zik, az, ame lyik az épü lõ szerb -
temp lom mel lett áll. A fa lu ban és an nak
ha tá rá ban a ka to li ku sok 20 szak rá lis kis -
em lé ket ál lí tot tak, ám azok nem ré szei a
szer bek iden ti tá sá nak.

Ün ne pek és hét köz nap ok: ho gyan ta gol -
ja is mét az idõt az egy ház? 

Mig rá ció: a má so dik vi lág há bo rú után a
tér ség ben a po li ti ka ál tal fe lül ve zé relt ván -
dor moz gal mak át struk tu rál ták a vi dék la -
kos sá gát. Ma gyar or szág ról a né me te ket te -
le pí tet ték ki, Bács ká ból, ami új ra ju go -
szláv fenn ha tó ság alá ke rült, a né me te ket
és a csán gó kat ûz ték el. A he lyük re szer -
bek, mon te neg ró i ak ér kez tek. Ké sõbb je -
len tõs al bán be szi vár gás kö vet ke zett be,
ami spon tán gaz da sá gi mig rá ci ó ként volt
je len a tár sa da lom ban.

A dél szláv pol gár há bo rú fo lya mán a hor -
vát la kos ság egy ré sze el hagy ta a Du na–Ti -
sza kö zét, he lyük re újabb szerb nép ele mek
ér kez tek. Ho gyan ala kul tak az új kap cso la -
tok, mi lyen új szo ká sok, mun ka mó dok je -
len tek meg a vi dék tár sa dal má ban? 

Ven dég mun ka: 1960-as évek, 1990-es
évek és nap ja ink. Vi szony lag nagy ha gyo -
má nya van a je len ség nek, hi szen az el sõk,
a pi o ní rok még Titó Ju go szlá vi á já ból in -
dul tak Nyu gat-Eu ró pá ba. Az utol sók pe dig
Miloševiæ há bo rú ba ájult Szer bi á já ból. A
kö zös ség bõl mes  sze ke rü lõk kö tõ dé sé nek,
kap cso lat tar tá sá nak vizs gá la ta mel lett az is
fon tos, hogy lás suk, a vis  sza té rõk mi ként
il lesz ked tek vis  sza és mit hoz tak, hoz nak
ma guk kal (mun ka szo ká sok, nép szo kás ok,
épít ke zé si mó dok stb.)?

Há bo rúk: az el sõ és má so dik vi lág há bo -
rú em lék anya ga, im pé ri um vál tá sok és az
az zal já ró meg tor lá sok. Saj nos az el sõ vi -
lág há bo rú részt ve või, ta núi már nin cse nek
kö zöt tünk, de a csa lá di ha gyo má nyok ban
még meg van az em lék anya guk. A nar-
ratívák mel lett ki tû nõ fo tó anyag is gyûjt -
he tõ. A má so dik vi lág há bo rú ban szol gál -
tak tól még sok em lék anyag rög zít he tõ.

A ta pasz ta la tok azt mu tat ják – itt, a
Bács ka szer bi ai ré szé re gon do lok –, hogy
az im pé ri um vál tá sok kal kap cso lat ban ér -
té kes plé bá ni ai irat anya gok ta lál ha tók a
kü lön bö zõ te le pü lé se ken. Kü lön fi gyel met
kell szen tel ni az or to dox egy ház köz sé gek -

ben ta lál ha tó ak nak, hi szen azo kat az ese -
tek több sé gé ben még nem vizs gál ták. Sok
min dent el árul nak a kor han gu la tá ról és a
nem ze ti sé gi együtt élés rõl. A ku ta tó hát tér -
anyag ként hasz no sít hat ja az ott ta lál ta kat.

Be szol gál ta tás: aho gyan Ma gyar or szá -
gon, úgy Ju go szlá vi á ban is volt ku lák lis ta.
Fõ ként a Vaj da ság pa raszt sá gát, azon be lül
a ma gyar pa rasz to kat ér ték at ro ci tá sok.
Ezek rõl vi szony lag ke ve set tu dunk, de
még él nek a szem ta núk és ta lán most van
az a pil la nat, ami kor, ha nem is szí ve sen,
már el mond ják az ak kor tör tén te ket.

Tap si kolt föl dek – a sze gény pa rasz tok
föld höz ju tá sa 1945-ben a meg tor lá sok és
va gyon el kob zás ok ide jén. A föld éh ség pár -
hu za mos je len ség a ha tár mind két ol da lán.
Ta lán a föld osz tás tech ni ká ja is. Ami kü lön -
bö zõ sé get je lent het, az a föld höz ju tot tak
tár sa dal mi hely ze te. A Bács ká ban sok olyan
csa lád nak jut tat tak föl det, mint egy kár pót -
lá sul, ame lyek nek tag jai ak tív ré sze sei vol -
tak a há bo rú vé gi har cok nak. Igaz, hogy
kény sze rû en vet tek részt a tö me gek az ese -
mé nyek ben, de ezt a kény szert a „ju tal ma -
zás sal” akar ta fe lül ír ni a ha ta lom.

Szö vet ke ze te sí tés – 1948 és 1953 kö zött
erõ sza kos szö vet ke ze te sí tés zaj lott Ju go -
szlá vi á ban is. Kü lö nö sen ke mé nyen súj tot -
ta a vaj da sá gi ma gyar pa rasz ti ré te ge ket.
Pár hu za mos ku ta tá sok, azo nos szem pont -
rend sze rû kér dõ ívek alap ján vol na jó vizs -
gál ni az egész tér sé get.

Épí té sze ti örök ség át fo gó vizs gá la ta: a
tu laj do nos vál tás ok meg mu tat ko zá sa a fa -
lu ké pek ala ku lá sá ban. Bács ká ban a né me -
tek he lyé re, há za ik ba ér ke zett dél szláv ok
még nap ja ink ban sem ér zik ma gu kat tel je -
sen bir to kon be lül. Jó len ne fel tár ni en nek
az am bi va lens vi szony nak az oka it.  

Ház tör té ne tek: va ló já ban csa lád tör té ne -
tek re gon do lok, me lyek a ház ban és a ház
kö rül zaj ló éle tet tér ké pe zik fel. A ház épí -
té se, vé te le, át ala kí tá sa, de el sõ sor ban a la -
kó ház, mint élet tér ku ta tá sá ra fó ku szál va.
En nek a té má nak kü lö nös ak tu a li tá sa van a
Bács ka dé li, szer bi ai ré szén, hi szen ott
nap ja ink ban is zaj lik az et ni kai tér fog la lás.
Hol erõ sza ko sabb, hol ke vés bé erõ sza kos
for má ban.

Ha gyo mány ápo lás: ta lán ér de mes uta -
lás sze rû en meg em lí te ni, hogy a 20. szá zad
ele jén-kö ze pén még meg vol tak a klas  szi -
kus be le ne ve lõ dés in téz mé nyei. Eze ket
szá mol ták fel a szo ci a liz mus évei alatt.
Ma rad tak a köz pon ti lag el len õr zött és irá -
nyí tott szem lék, ame lyek nép ze ne, nép -
tánc, nép vi se let ápo lá sát tet ték le he tõ vé.

Az egye sü le ti élet csí rá ja, gyö ke rei a két
vi lág há bo rú kö zöt ti pa raszt pol gá ri egye sü -
le tek lét re jöt té ben ke re sen dõ. Azok mû kö -
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dé se va la mi lyen szin ten kap cso ló dott a
ma gyar or szá gi szer ve zõ dé si mo dell hez. A
Gyön gyös bok ré ta-moz ga lom túl is él te
azt. Ér de mes len ne ku tat ni a szer ve ze ti
hát te ret. Aho gyan azt is ku tat ni kel le ne,
hogy kik és mi lyen ha gyo má nyok ra épít ve
tar tot ták élet ben az egye sü le te ket.

A rend szer vál to zás után gom ba mód sza -
po rod tak a he lyi, fesz ti válsze rû ren dez vé -
nyek. Ezek új ha gyo má nyok be épü lé sét
ered mé nyez ték. Ilye nek az Ubor ka na pok
Péterrévén, a Ku ko ri ca fesz ti vál Ma-
gyarkanizsán, a Gaz dag ág Orom he gye sen,
az Ara tó ver seny Fel sõ he gyen stb. Vizs gál ni
kel le ne az egyé nek sze re pét ezeknek az
újabb kö zös sé gi al kal maknak meg te rem té -
sé ben. Már csak azért is, mert a ha gyo má -
nyok vis  sza plán tá lá sá val van dol gunk. Így
nem ár ta na tud nunk, hogy hon nan, mi lyen
csa tor ná kon ke rül vis  sza a kö zös sé gi ká -
non ba egy-egy szo kás, tánc és nép dal.

Van nak új raéle dõ szo ká sok, me lye ket az
egye sü le tek hoz nak vis  sza a gya kor lat ba:
ilyen pél dá ul a lo csol ko dás Hor go son,
Gom bo son.

Új szo kás ele mek: a globalizáció, a ki tá -
ru ló vi lág új, ed dig nem lé te zõ szo ká so kat
köz ve tít a vi dék kö zös sé gei fe lé: ad ven ti
ko szo rú, halloween – ezek most zaj la nak,
jó len ne meg je le né sük ide jé ben ku tat ni a
je len sé ge ket, il let ve az ál ta luk lét re jö võ al -
kal mi szer ve zõ dé sek, cso por tok éle tét.
Magyarkanizsán a halloween par tik tár sa -
dal mi ese mén  nyé nõt ték ki ma gu kat.

Nyelv hasz ná lat: a nyel vi érint ke zés a
proverbiumokban is meg mu tat ko zik.
Szó lá sok, szó lás ha son lat ok töm ke le ge él
a nem ze ti sé gek nyel vé ben. Ál ta lá ban a
kap cso lat fel vé tel, a kom mu ni ká ció gya -
kor la ti pél dá it õr zik, mu tat ják be. Pl.: bu -
nye vá cok, né me tek, szer bek nyelv tu dá sa
stb. Jó len ne pár hu za mos vizs gá la to kat
foly tat ni, hogy lát ha tó vá vál jon az érem
mind két ol da la. A tör té net nek nem csak az
a ré sze ér de kes, hogy mi ho gyan lát juk a
má si kat, ha nem az is, hogy min ket ho -
gyan lát nak.

Zá rá sul né hány gon do lat mun kánk ta -
lán egyik leg fon to sabb ele mé rõl, a ku ta -
tás ról. A tér ség ben több szer ve zett ku ta -
tás ban volt sze ren csém részt ven ni. Egy-
egy ki sebb táj egy ség ku ta tók ál tal „meg -
szállt” vi dé ké nek la kos sá ga – itt most a
Bács ka szer bi ai ré szé re gon do lok – min -
dig jól, ba rát sá go san és tü re lem mel fo -
gad ta a mes  szi rõl jött kí ván csi a kat. Sõt,
nem egy szer ta pasz tal hat tam meg, hogy
presz tízs kér dést csi nál tak a lá to ga tá sok -
ból, il let ve azok el ma ra dá sá ból. Van an -
nak va la mi jól esõ, szív me len ge tõ bá ja,
ami kor a fa lu ut cá ján meg ál lít ják az em -
bert az zal, hogy: „Ha be jön nek hoz zám,
én is fõ zök egy ká vét!”  

Tud juk, hogy a ku ta tó tá bo rok al kal má -
val na gyobb me rí tés re van mód. Mi vel
több ku ta tó mo zog egy adott te rü le ten, így
ar ra is van le he tõ ség, hogy egy más mun -
ká ját se gít sék, egy más té má já hoz ada lé ko -

kat szol gál tas sa nak, il let ve le het sé ges
adat köz lõk re vagy in kább be szél ge tõ tár -
sak ra hív ják fel a fi gyel met.

Ezek a tá bo rok vi szont költ sé ge sek. Nem
min dig adó dik le he tõ ség ar ra, hogy pá lyá -
za ti tá mo ga tást le hes sen ki esz kö zöl ni. A
ku ta tott kö zös sé gek vi szont igen rit kán tud -
nak e té ren anya gi ál do za tot vál lal ni. Ezért
vol na fon tos, hogy az anya or szág e té ren az
ed di gi nél na gyobb fi gyel met szen tel jen a
pá lyá za ti le he tõ sé gek ki szé le sí té sé re.

Az egyé ni ku ta tá sok – a tér ség ben igen
je len tõs há nya dát te szik ki a tu do má nyos
ered mé nyek nek – több nyi re egy te le pü lés
ha gyo mány vi lá gá nak a fel dol go zá sá ra
szo rít koz nak, sõt sok eset ben a ha gyo má -
nyok egy sze le tét mu tat ják be csu pán. A
ku ta tás mel lett az ered mé nyek pre zen tá lá -
sá nak le he tõ sé ge, a tu do má nyos kon fe ren -
ci ák igen ter mé ke nyí tõ en hat nak a ku ta tó -
mun ká ra. En nek okán igen fon tos ezek nek
a fó ru mok nak a szer ve zé se.

Ami kor a le het sé ges ku ta tá si irá nyok ról
be szé lünk ez utób bi tényt sem sza bad
szem elõl té vesz te nünk. Tud ni egy más ról,
is mer ni egy más mun ká ját, szót vál ta ni
egy más sal leg alább olyan fon tos té nye zõ -
je a tu do má nyos élet nek, mint ma ga az
alap ku ta tás. 

Zá rá sul an  nyit, hogy a le het sé ges ku ta tá -
si irá nyok egy na gyon kis és na gyon szub -
jek tív sze le tét mu tat tam fel, de re mé lem
fel ve té se im gondolatébresztõek vol tak.

Klamár Zol tán

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Ki csit szé gyen lõs le vél Finn or szág ból

(N.B. Pjotr Csajkovszkij komponált bizonyos érzelmetes dalokat: amazok ugyanakkor szomorkásaknak neveztettek....)

Áp ri lis 8-án ju tott ke zem hez az a Ba jai
Hon pol gár, amely ben elõ zõ le vél kém nap -
vi lá got lá tott. Hos  szú fel ütés ben is mét csak
fog lal koz tam az it te ni, rend sze res mí nusz
40 fo kok kal, a „hó-ho mok vár ban” -15C fo -
kos hi deg ben ön fe led ten tur ká ló gye re kek -
kel (ké pet is küld tem a „Kakaravaara-ból”),
mi köz ben só vár gón je gyez tem meg: „ná la -
tok, ott hon már ta va szo dik”! Hát a csu da az
ilyen ta vasz ba! Ugyan an nak a nap nak (IV.
8.) éj sza ká ba haj ló ide jén lát tam ké pet a
Du na té vé ben, ahol is a Mar cal fo lyón 500
mé ter hossz ban épí tet ték a gá tat; a vil lany -
fény ben pe dig ap ró, 6-8 éves kis lányt pil -
lan tot tam meg, amint ci pe li a ná lá nál is
majd na gyobb ho mok zsá kot... Csaj kovsz -
kij-dal? An nál min den eset re job ban könny -
be lá bad tak a sze me im.

Finn or szág ban ilyen ár vi zek, ilyen aszá -
lyok, mint az el múlt évek ben ott hon, s e
mos ta ni – nin cse nek. Né ha eret ne kül fel te -
szem a kér dést: most ak kor a Vi lág rom -
lott-e el, avagy ki csit ma ga a Jó is ten is?!
Mi ért kell a dol gok nak így tör tén ni ük?! 

A ko ráb bi ké pen itt va ló ban -15 fok ban
ját szot tak a gye re kek; ott hon, Ma gyar or szá -
gon ak ko ri ban már tény leg zöl del lõ  par ko -
kat, ré te ket le he tett lát ni. Az tán ki tört a vész,
s Gyõr kör nyé kén 4 mé ter ma gas, 20 mé ter
hos  szú hó ku pa cot tor nyo zott a vi har az au tó -
pá lyá ra. Fel hal mo zott hó tor lasz ok kal itt 24
év alatt nem si ke rült ta lál koz nom, pe dig ha -
vi 1800 km-nél több a mun ka útada gom, té -
len-nyá ron. Mi nél hi de gebb van, an nál szá -
ra zabb a hó. A leg na gyobb hó vi har is, mint
va la mi por fel hõt, egy sze rû en át fúj ja az úton.

Nem jó ez így, nem jó ez így. Az ár tat lan
bün tet te tik. És még sok min den más nem
jó a mai vi lág ban.  Me gyünk rom lan dó ba,
Jah ve má so dik el jö ve te le elé?...

Most pedig egy ak tu á lis me sét mon dok.
(Nem me se ez, gyer mek! Kö ze leb bi föl-
dimtõl, Láz ár Er vin tõl, sza ba don...)

2012 ké sõ õszé nek nagy, finn or szá gi „tar-
inája” (szto ri ja) volt, hogy egy gya nút lan,
Hel sin ki be emig rált orosz nõ (van moz gás
itt bõ sé ge sen! én is az egyik meg tes te sí tõ je,
ta nú ja vol tam/va gyok), szó val  ez az orosz
nõ, mel lé ke sen anyu ka, csak úgy kányésnó
(ter mé sze te sen) rá ütött egy nagy áru ház ban
a hisz tics ke kis lá nya popsikájára. Ahogy,
föl té te lez he tõ, a do log ko ráb ban ott hon,
mond juk Szentpétervárott is  meg esett. 

A sze ren csét len.
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Mert sok min dent nem tud ha tott, sok
min dent  nem ve he tett ész re: de a kö ze lé -
ben jo jó zott sze me i vel egy szo ci á lis
virkkailija (hi va tal nok), és az poliisit
(rend õrt) hí vott, s rög tön le iga zol tat ta az
orosz ból jött anyu kát. Más nap már a la -
ká su kon je lent meg a HI VA TAL (nem fe -
ke te Po be dá val, ha nem eset leg ko balt kék
Vol vó val, ezüst szür ke Mercedessel), s a
kis lányt von haus aus meg von ták kör nye -
ze té tõl. (Aki nek ki csi a fan tá zi á ja: in té -
zet be vit ték.) Mert az anya a skan di náv
fel fo gás sze rint (aki ve rek szik, csa lá di
erõ sza kot al kal maz) nem mél tó az õ ne -
ve lé sé re. A do log Putyinig el ért, s ne
higgyé tek el – bul vár la pok ból tu dom – a
fel rob bant P. még gaz da sá gi boj kot tot is
em le ge tett Fennia kap csán. 

A bul vár la pok ról egy szót. Itt ezek kö -
ré bõl két fõ új ság ról kell em lí tést ten ni:
az Ilta-Sanomat-ról és az Ilta-Lehti-rõl.
Kb. Es ti Sza vak és Es ti Lap. Né mi leg kü -
lön böz nek, de lát ha tó lag ös  sze is dol goz -
nak, párhuzamoskodnak is. Reg gel 8-kor,
9-kor ott van nak min den egyes akár mi -
lyen  ma szek és kis- vagy nagy áru ház be -
já ra tá ban, ben zin ku ta kon. Én ál ta lá ban ez
utób bi ak nál csá bu lok el oly kor.  Kü lönb -
ség a ma gyar és az it te ni bul vár közt: itt
sok kal ke ve sebb csö csös ma don ná val ta -

lál ko zol, és sok kal több re á lis, el len õriz -
he tõ in for má ci ót kapsz. Csak a felha-
bosítás a kö zös. 

Nos, ezek nek a la pok nak jó sze ré vel ka -
rá csony óta vis  sza-vis  sza té rõ té má ja egy
pe da gó gus el bo csá tá sa a pá lyá ról, mert
mi u tán a gyer mek nem fo ga dott szót, szép
sze lí den, a vál lá nál fog va ki tusz kolt az
ebéd lõ bõl egy hisz té ri á zó, or di bá ló, sül dõ
ka masz lányt. Más nap szü lõ be az is ko lá ba,
ter mé sze te sen (?) jo gás  szal az ol da lán;  ta -
nár rö vid úton ki – a pá lyá ról.

Most egy or szág csa tá zik afö lött, hogy
van-e a dol gok nak ha tá ra, mél tá nyos volt-e
egy eset leg jó aka ra tú, rend sza bá lyo zó pe da -
gó gust kiakolbólintani az ál lá sá ból, s ugyan
nem kel le ne-e vég re va la há ra el töp ren ge ni
azon, nin cse nek-e túl sá go san el ké nyez tet ve,
fél re maj mol va gye re ke ink; s he lyes-e, hogy
az õket meg ne vel ni kí vá nón ál lunk bos  szút
– a ma gunk pe ni ten ci á ja he lyett?

S mert ha son ló do log nak vol tam ré sze se
ma gam is, úgy gon do lom, ér de mes vol na
egy szer (leg kö ze lebb?) kis sé ala po sab ban,
rész le te zõb ben is vissza tér ni a té má ra –
ad dig még több it te ni „oda-vis  sza” je len -
he tik meg a bul vár ban. 

Bi zony, a hat va nas-het ve nes évek Finn -
or szág ba lá to ga tó szak ma be li jei azon hü le -
dez tek, só vá rog tak, hogy „mi lyen  sza bad

is egy finn is ko lai osz tály lég kö re: a gye re -
kek sza ba don be szél get nek óra alatt, csak -
nem a ta nár nõ fe jé re mász nak, aki mind ezt
szin te ész re sem ve szi...” Az tán csak – az
USA után sza ba don – jöt tek itt is a
kauhavai pisz toly dör dü lé sek... (Kauhava
„itt van alat tam”, mint egy Ka lo csa–Ba já -
nyi tá vol ság ra.)

Kö vet ke zõ in dí tá som ban egy Jacek
Kubitsky ne vû fi a tal, svéd dé lett len gyel
je zsu i tá ról sze ret nék  szól ni, aki nek Sze ge -
den ki adott köny vét, mint egy év ti ze de,
csak úgy hab zsol tam... Cí me: Svéd or szág
be lül rõl. Nos, a hí res skan di náv de mok rá -
cia olyan nak mu tat ko zik J. K. va ló sá gá -
ban, mint a dió hé ja. De mok rá cia = kí vül -
rõl; de van an nak bele  is; ren de sen... Mu -
tat ják az ál ta lam ko ráb ban idé zett pél dák:
az el vett gye rek, a rend sza bá lyo zó – vét ke -
sen rend sza bá lyo zó? – pe da gó gus ese te...
(Mint mond tam, ez a do log ki csit en gem is
meg le gyin tett; pe dig én csak egy 10-20
gramm sú lyú kot ta má so lat tal su hin tot tam
meg a szem te len ke dõ sü völ vényt...)

Ki csit szebb han gu la to kat az érett  ta va -
szi-ko ra nyá ri idõk re nek tek!... (Em lé kez ze -
tek: a Botteni-öböl fel sõ ré szé ben még so ká -
ig több tíz cen ti mé ter vas tag a jég fe dõ...)

Üd vö zöl lek Ben ne te ket:
Dobai Ta más

Bács al má si kö zel múlt
Könyv aján ló

A cím la pon fent az egy ko ri M. kir. ál la mi
pol gá ri fiú- és me zõ gaz da sá gi kö zép is ko la
(ma a Vö rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is ko la
fel sõ ta go za tá nak he lyet adó) épü le te, lent a
bács al má si vas út ál lo más lát ha tó.

Fo lyó ira tunk feb ru á ri szá má ban ad tunk
hírt a Fe ke te De zsõ em lé ké nek szánt Bács -
al má si köny vek so ro zat 3. ré szé nek 2012.
no vem ber vé gi meg je le né sé rõl. Kiss Pál
so ro zat szer kesz tõ és -kiadó a bács al má si
Vö rös mar ty Mi hály Könyv tár ban 2013.
má jus 17-én Szénásiné Harton Edit 142 ol -
da las mun ká ja ként im már a 4.-et mu tat ta
be. A kö tet el sõ ré sze a vá ros nem ze ti ki -
sebb sé ge i rõl szól, majd a szer zõ a te le pü -
lés kö zép fo kú ok ta tá sá nak el múlt hét év ti -
zed ét és a Rá kó czi úti is ko la 125 évét te -
kin ti át. Az 1956-os for ra da lom he lyi ese -
mé nye i nek ös  sze fog la lá sát a vá ros tör té ne -
ti ku ta tá sok hely ze té rõl szó ló rész kö ve ti.
A kö te tet Észak-Bács ka ko ráb bi és je len le -
gi vas út vo na lai leg fon to sabb ese mé nye i -
nek és jel lem zõ i nek a kez de tek tõl nap ja in -
kig ter je dõ is mer te té se zár ja.

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
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Bácskai vendégek a Bácskai Kultúrpalotában

Vé den dõ véd te le nek: a cin cé rek
So ro za tunk kez de tén a be mu ta tott élõ -

lényt az ak tu á lis év szak „kí ná la tá ból”
igye kez tünk ki vá lasz ta ni. Ez má ra kis sé
mó do sult, hi szen akár az idei esz ten dõ el -
telt idõ sza ka alap ján is el mond hat juk: el -
ma rad vagy alig egy-két hét a ta vasz és a
tél bõl szin te a nyár ba csöp pe nünk. A meg -
hos  szab bo dott hi deg év szak mi att az élõ vi -
lág – amint le he tõ sé ge nyí lik – ro ham tem -
pó ban igyek szik be hoz ni a meg szo kott hoz
ké pest nem rit kán többhe tes le ma ra dá sát.
Kö zé jük tar to zik a mos ta ni rész ben be mu -
ta tás ra ke rü lõ ro var csa lád, amely nek pél -
dá nyai ugyan sok szor már õs  szel ki búj nak

a báb ból, de a fá ból csak a kö vet ke zõ év
ta va szán, jel lem zõ en má jus ban jön nek elõ.

A cin cé rek az ízelt lá bú ak ál lat tör zsé nek
leg né pe sebb cso port já ba, a ro va rok osz tá -
lyá ba tar toz nak, sõt ezen be lül is a leg több
fajt ma gá ba fog la ló bo ga rak rend jé nek
tag jai. A ren den be lü li csa lá dok kö zül há -
rom hoz ki zá ró lag nö vény evõk tar toz nak: a
cin cé rek (Cerambycidae), a le vél bo ga rak
és a zsi zsi kek. A cin cé rek hez 25 ezer nél is
több faj tar to zik, kö zü lük leg töb ben a tró -
pu si te rü le te ken ho no sak. Ha zánk ban a
250-et is meg ha lad ja faj szá muk. Jel leg ze -
tes hos  szú csáp ja ik ról – ame lyek gyak ran

meg ha lad ják test mé re tük hos  szát – köny -
 nyen fel is mer he tõk. A nagy hõs cin cér
egyes pél dá nya i nál a 10 cen ti mé te res csá -
pok sem rit kák. A Föl dön leg na gyobb óri -
ás cin cér csá pok nél kül is el ér he ti a 15 cen -
ti mé te res re kord nagy sá got. A hím pél dá -
nyok több nyi re ki seb bek a nõs té nyek nél,
de csáp ja ik rend sze rint hos  szab bak az
utób bi a ké nál. E tü ne tek egy ben az ún. iva -
ri két ala kú ság (iva ri di mor fiz mus) bé lye -
ge it is je len tik a leg több faj ese té ben. Kar -
csú tes tük leg több ször hát ra fe lé kes ke nye -
dõ, s pot ro huk vé gén egyes fa jok nál je len -
tõs to jó csõ is meg fi gyel he tõ. Test szí ne ik -

Silling Ist ván nyel vész, nép rajz ku ta tó, mû -
ve lõ dés tör té nész, a  ne ves sza bad kai egye te -
mi ta nár má jus 10-én fes tõ mû vész fe le sé gé -
vel együtt lá to ga tott el Ba já ra. 

A ven dé ge ket Dr. Munczig Dénesné kul -
tu rá lis re fe rens kö szön töt te. Fel idéz te el sõ,
kupuszinai (bácskertesi) ta lál ko zá sát a
Silling há zas pár ral, ahol a ba jai be mu tat ko -
zás gon do la ta meg fo gal ma zó dott, majd
meg nyi tot ta Silling Má ria fest mé nye i nek
Ta lál ko zá sok cí mû ki ál lí tá sát. Mon da ni va -
ló já nak lé nye gét la punk szá má ra így fog lal -
ta ös  sze: „Az em be ri élet nem más, mint ta -

lál ko zá sok so ro za ta: kez de tén két sejt ta lál -
ko zá sa, a vi lág ra rá cso dál ko zó kis gyer mek
ta lál ko zá sai, ba rát ság, sze re lem, pár kap cso -
lat, majd ta lál ko zás az el mú lás sal, ha lál lal,
az em ber nek ön ma gá val és az Is ten nel.

Min den ta lál ko zás ad va la mit, ami ko -
ráb ban nem volt a mi énk. Aki ta lál ko zik,
az ta lál, ahogy a szó kép zés is mu tat ja: ta -
lál ko zás, ta lál ko zik, ta lál.

Az itt lát ha tó ké pe ken a pro fán ta lál ko -
zik az égi vel, a sö tét ség erõi a vi lá gos ság -
gal, a ba rá tok, csa lád tag ok egy más sal. A
fest mé nye ken nin cse nek konk rét ar cok,

arc vo nás ok, mert ez nem is lé nye ges. A lé -
nyeg a ta lál ko zás ban van. 

Silling Má ria az em bert is an gyal szárny -
 nyal áb rá zol ja, utal va ez zel ket tõs ter mé sze -
té re. Az égi vi lág gal va ló ta lál ko zás eszünk -
be jut tat ja Kosz to lá nyi De zsõ Haj na li ré -
szeg ség cí mû ver sét, amely ben a lé te zés
misz ti kus szép sé gé nek meg élé se föld re bo -
ru ló há la adás ra kész te ti az em bert.”

Merk Zsu zsa tör té nész, mu ze o ló gus
Silling Ist ván Ba ran go lá sok Nyu gat-Bács -
ká ban cí mû köny vét mu tat ta be az egy be -
gyûlt kö zön ség nek. 



ben, a szárny fe dõk szí ne ze té ben oly kor
igen nagy va ri á ci ók lát ha tók. Leg több jük
han got is tud ké pez ni: 3. lá buk kal a
szárny fe dõk szé lét dör zsöl ve, il let ve az
elõtorukat moz gat va a mell kö zé pen lé võ
úgy ne ve zett re sze lõ la po kon, kel le me sen
hang zó cin co gó han got hal lat nak. Több -
nyi re jól re pül nek, de akad köz tük re pü lés -
re kép te len faj is: a gya log cin cér csö ke vé -
nyes hár tyás szár nyai mi att csak lá ba i val
köz le ked het. Lár vá ik táp lál ko zá sá ban az
élõ és a pusz tu ló fél ben lé võ fa ré szek, oly -
kor desz kák vagy bú to rok is sze re pel het -
nek, sõt dud vák, gyö ke rek, fi a tal haj tá sok
is elõ for dul nak az ét lap ja i kon. Mi vel a
mo hó lár vák te kin té lyes já ra to kat rág hat -
nak a fák kér ge alatt, vagy az ipa ri lag
hasz nos fa ré szek ben, tö me ges elõ for du -
lá suk ese tén ko moly ká ro kat okoz hat nak.

Kár té tel ük el le né re – gyé rü lõ elõ for du lá -
suk vagy eg zo ti kus vol tuk mi att – egye sek
a vé dett ál lat faj ok lis tá já ra ke rül tek: pél -
dá ul az ács cin cér, a dió fa cin cér, a nagy
hõs cin cér, a ha va si cin cér és a gyász cin -
cér. Óva tos vi sel ke dé sük ben a rejtõszínek
se gí te nek, de raj zás ide jén, a sze xu á lis
idõ szak ok ban ered mé nye seb ben fi gyel -
het jük meg pél dá nya i kat.

A leg na gyobb tes tû ha zai faj a nagy
hõs cin cér (Cerambyx cerdo) fõ ként a töl -
gye se ket ked ve li. Cen ti mé ter vas tag lár -
vá ja erõs rá gó já val mé te res hos  szú sá gú
já ra tot váj hat a fõ leg idõ sebb gaz da nö vé -
nyek ben. A ki fej lett bo gár is ezek ben bú -
jik meg, s in kább al ko nyat tá jé kán hagy ja
el rej tek hely ét. Fe ke te szárny fe dõ ik vé gü -
kön in kább sö tét bar nás szí ne ze tû ek. Vi dé -
kün kön in kább a sze ré nyebb mé re tû kis
hõs cin cér (Cerambyx scopoli) jel lem zõ,
amely nek szárny fe dõi vé gig fe ke ték. Jól
meg fi gyel he tõ a má jus ele jén nyí ló sós ka -
bor bo lya bo kor igen erõ sen il la to zó sár ga
virágfûzérein, vagy az er nyõs bo dza vi rág -
za ton. A szem nek ta lán leg tet sze tõ sebb
meg je le né sû ha va si cin cér (Rosalia
alpina) ég szín kék szárny fe dõ it há rom fe -
ke te sáv vagy folt dí szí ti. Lár va kor ban
több nyi re idõ sebb, sé rült bükk fák ban tar -
tóz ko dik. Mu ta tós a szí ne ze te a kö zön sé -
ges da rázs cin cér nek (Clytus arietis),
amely in kább nap fé nyes idõ szak ok ban
leg elé szik a ki nyílt vi rá go kon. A szárny -
raj zo la tok ban szin te egye den ként el té rõ
vál to za to kat mu ta tó tar ka csá pú kar csú cin -
cér (Strangalia maculata) in kább hegy vi -
dé ki er de ink ben ho nos.

A ki fej lett cin cé rek (imá gók) leg több -
ször ki nyílt vi rá go kon fi gyel he tõk meg,
mi vel ezen élet sza ka szuk ban a vi rág po ro -
kat, vagy a sé rült nö vé nyi ré sze ken ki szi -
vár gó ned ve ket fo gyaszt ják.

A Ma gyar Köz löny 2012. szep tem ber
28-án ki adott 128. szá má ban meg je lent, a
vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012. szá -
mú ren de le te sze rint a nagy hõs cin cér és a
ha va si cin cér 50 000, a kis hõs cin cér 5 000
fo rint ter mé szet vé del mi esz mei ér ték kel
vé dett. Ki rán du lá sa ink ról leg fel jebb fo tó -
kon pró bál junk e szí nes ál lat cso port tag ja -
i ból né há nyat ha za vin ni!

Dr. La ki Fe renc - dr. Nebojszki Lász ló
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