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Igaz ga tó sá gunk
A ba jai Víz ügyi Igaz ga tó ság 1955. ja nu ár

15-én jött lét re. Mû kö dé si te rü le te 5881 km2,
amely Bács-Kis kun és Ba ra nya me gye te rü -
le tét érin ti, ma gá ban fog lal va 90 te le pü lést.

Az igaz ga tó ság víz gaz dál ko dá si te vé keny -
sé gé nek ki emelt fel ada ta a Du nán ér ke zõ
víz ho za mok ren de zett és biz ton sá gos le ve ze -
té se, a vé del mi rend szer (ár víz vé del mi töl té -
sek, jég tö rõ ha jó-flot ta) mû köd te té se, fenn -
tar tá sa, üze mel te té se. Kis vi zek ide jén gon -
dos ko dunk az ön tö zés, a biz ton sá gos fo lya -
mi ha jó zás fel tét ele i nek, va la mint a Du na
hul lám te ré ben el he lyez ke dõ pá rat la nul gaz -
dag öko ló gi ai ér té kek víz igé nye i nek fo lya -
ma tos biz to sí tá sá ról. 

Ha son ló an nagy je len tõ sé gû a te rü let -
re ér ke zõ, vagy a te rü le ten je lent ke zõ
bel vi zek biz ton sá gos le ve ze té se. A fel -
adat vég zés az 1920-as, majd az 1970-es
és az 1980-as évek ben vég re haj tott fej -
lesz té se ket kö ve tõ en 910 km hos  szú
fõmûvi csa tor nán tör té nik, me lyek bõl
535 km az ön tö zõ vi zet is szál lí tó ket tõs -
mû kö dé sû csa tor na. A bel vi zes szak ága -
zat irá nyít ja a zsi li pes mû tár gyak  kel lõ
idõ ben tör té nõ nyi tásával és zá rá sá val a
víz kor mány zást, hogy meg fe le lõ meny -
 nyi ség ben jus sa nak ön tö zõ vi zek a te rü -
let hasz ná lói hoz. 

A víz mi nõ sé gi kár el há rí tá si mû ve let
irá nyí tá sa szin tén igaz ga tó sá gi fel adat: az

il le té kes ha tó sá gok be vo ná sá val ügye le -
tet és fi gye lõ szol gá la tot mû köd te tünk,
hogy az eset le ge sen be kö vet ke zett kör -
nye zet ká ro so dás ról mi e lõbb in for má ci ót
sze rez zünk.

Nagy gon dot for dí tunk az or szá gos Ivó -
víz mi nõ ség-ja ví tó Prog ram vég re haj tá sá -
ra, mi vel mû kö dé si te rü le tünk az ivó víz-
mi nõ sé gi prob lé mák ál tal leg in kább érin -
tett te rü le tek kö zé tar to zik. To váb bá fo lya -
ma tos fi gye lem mel kí sér jük a Nem ze ti Te -
le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -Tisz tí tá si
Meg va ló sí tá si Prog ram ke re tén be lü li be -
ru há zá so kat. Mint a be fo ga dók ke ze lõ je -
ként igyek szünk ér vé nye sí te ni a Víz Ke -
ret irány elv elõ írá sa it.

A Duna-völgyi-fõcsatorna (DVCS) torkolati szivattyútelepe

Vi zek men  nyi sé gi és mi nõ sé gi vé del me
a Du na-völgy ben
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Az igaz ga tó ság te rü le tén lé võ fel szí ni
víz kész let je len tõs ré szét (~92%) a Du ná ból
át ve ze tett víz men  nyi sé gek al kot ják. A fenn -
tart ha tó víz kész let-gaz dál ko dás el ve i nek fi -
gye lem be vé te lé vel igaz ga tó sá gunk tö rek -
szik a fel szí ni és fel szín alat ti víz kész le tek
mind men  nyi sé gi, mind mi nõ sé gi szem -
pont ból fel hasz nál ha tó ál la pot ban tar tá sá ra.
Ezt a célt szol gál ják töb bek kö zött a ke ze lé -
sünk ben lé võ bel ví zi szük ség tá ro zók
(Ágas egy há zi-rét, Orgoványi-rét, Csí ra -
szék, Kolon-tó), ame lyek a te rü let rõl le fo -
lyó vi zek egy ré szét be fo gad ják és a fel szí -
nen, vagy a ta laj ba szi vá rog tat va el rak tá roz -
zák, ez ál tal né mi képp mér sé kelve a szél sõ -
sé ges idõ já rás ká ros kö vet kez mé nye it.

A fenn tar tá si, üze me lé si, fej lesz té si és az
el len õr zé si fel ada tok ma ra dék ta lan és egy re
ha té ko nyabb el lá tá sá hoz min den szak ága za -
tunk ban szük ség van ar ra, hogy a ki zá ró la -
gos ál la mi tu laj don ban lé võ vízilétesít-
ményeink ál la gát meg óv juk, ka pa ci tá su kat
szük ség sze rint bõ vít sük. Fej lesz té si prog -
ram ja inkkal kí ván juk el ér ni cél ja in kat, anya -
gi for rá so kat pá lyá za to kon ke re sünk.

A pro jekt in do kolt sá ga
Az Európai Uniós pá lyá za ti for rá sok

meg nyí lá sa kor – rész ben az aláb bi prob lé -
mák or vos lá sa ér de ké ben – pro jekt ja vas la tot
nyúj tot tunk be a Dél-al föl di Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Ta nács hoz, mely ben meg fo gal maz -
tunk egy 4,5 mil li árd Ft-os be ru há zá si ja vas -
la tot, a ke ze lé sünk ben lé võ mû vek fej lesz té -
sé re. Pá lyá za tun kat a  Ta nács a Kor mány elé
ter jesz tet te, ahol a 1048/2010. Kor mány ha -
tá ro zat 3,2 mil li árd Ft tá mo ga tá si ös  szeg gel,
„Vi zek men  nyi sé gi és mi nõ sé gi vé del mé nek
fej lesz té se a Du na-völgy ben” cím mel, ki -
emelt pro jekt ként ne ve sí tet te. 

Az ár- és bel vi zek kár oko zás nél kü li le -
ve ze té sé nél nagy elõ re lé pést je len tett az
egyes víz rend sze re ket ös  sze kö tõ csa tor nák
meg épí té se, zsi lip rend szer rel va ló mû köd -
te té se. Ez ál tal vi ze ink kor má nyoz ha tó vá
vál tak, eb bõl adó dó an meg fe le lõ men  nyi -
sé gû és mi nõ sé gû víz kész let biz to sít ha tó a
me zõ gaz da sá gi, ter mé szet vé del mi és öko -
ló gi ai víz igé nyek ki szol gá lá sá ra.

Op ti má lis víz kor mány zás azon ban csak
jó mû sza ki ál la pot ban lé võ vízilétesít-
ményekkel le het sé ges, és az Igaz ga tó sá -
gunk ke ze lé sé ben lé võ csa tor nák és mû tár -
gyak saj nos sok eset ben nem elé gí tik ki
eze ket a kö ve tel mé nye ket. 

Csa tor ná ink je len tõ sen fel isza po lód tak,
ami he lyen ként el ér he ti a név le ges tel je sít -
mény akár 50 %-át is, ez ál tal csök kent a
med rek víz szál lí tó ké pes sé ge és
vízminõségromlást is okoz, ve szé lyez tet ve
ez zel a csa tor nák élõ vi lá gát. 

Szi vat  tyú te le pe in ken meg épí té sük óta
je len tõ sebb fel újí tás nem volt, csu pán a
leg szük sé ge sebb kar ban tar tá si mun kák el -
vég zé sé nek volt fe de ze te. A 40-50 év vel
ez elõtt ki épí tett elekt ro mos rend szer ma
már nem üzem biz tos, és a szi vat  tyúk át -
eme lõ ka pa ci tá sa is több eset ben elég te -
len nek bi zo nyult. A gé pé sze ti be ren de zé -
sek kor ro dál tak, az üzem vi te li épü le tek hi -
á nyoz nak, vagy el avul tak. A mû tár gya ink -
ról is ha son ló mond ha tó el, az eme lõ-be -
ren de zé sek meg kop tak, a zsi lip táb lák kor -
ro dál tak, moz gat ha tó sá gunk több eset ben
ne héz sé get je lent.

Meg va ló su ló pro jekt ele mek és az ál ta -
luk el ért ered mé nyek

A pro jekt ke re té ben Igaz ga tó sá gunk
Kunszentmiklóstól a dé li or szág ha tá rig,
ös  sze sen hét hely szí nen vé gez fej lesz té se -
ket. Ezek cél ja egy részt a bel víz el ve ze tés
ha té kony sá gá nak nö ve lé se, más részt a le -
hul lott csa pa dék na gyobb ará nyú vis  sza -
tar tá sa, il let ve a hasz no sít ha tó víz kész let
du nai víz ki eme lés sel nö ve lé se.

A be avat ko zás fõbb ele mei a kö vet ke zõk:
1.) A Duna-völgyi-fõcsatorna (DVCS)

tor ko la ti szi vat  tyú te le pe az or szág leg na -
gyobb bel víz rend sze ré nek kulcs fon tos sá -
gú lé te sít mé nye, ma gas víz ál lás ese tén biz -
to sít ja a 3209 km2 nagy sá gú dél-Duna-völ-
gyi bel víz rend szer men te sí té sét. A te le pen
fel újí tás ra ke rült a szi vat  tyú gép ház, az
elekt ro mos és gé pé sze ti be ren de zé sek, to -
váb bá a zsi lip táb lák és a to ló zá rak is meg -
újul tak, je len tõs mér ték ben hoz zá já rul va
az üze me lés biz ton sá gá hoz. Új mo bil
usza dék-fo gót is ki ala kí tot tunk, hogy az
ér ke zõ usza dék ne szen  nyez ze a Du nát, il -
let ve a für dõ zõk és hor gá szok nagy ked -

ven cét, a Sugovicát. Meg épült a kor sze rû
üzem vi te li épü let, ami a vé de ke zés ide jén
a ke ze lõ sze mély zet pi he né sét biz to sít ja.

2.) A kunszentmiklósi szi vat  tyú te lep re -
konst ruk ci ó já val le he tõ vé tet tük, hogy a
Kunszentmiklós kör nyé ki sík ság nagy bel -
vi ze it ne kell jen Ba já ig ve zet ni, ha nem át -
eme lés sel a Sol ti-ár apasz tó rend szer be,
on nan pe dig a Du ná ba ke rül je nek. 

3.) A her ceg szán tói szi vat  tyú te lep az
Igali víz rend szer szi vat  tyú zott (gra vi tá ci ó -
san nem le ve zet he tõ) öblözete, Her ceg -
szán tó és Dávod te le pü lé sek kö zött te rül el,
nagy sá ga 21 km2. Fõ be fo ga dó ja a Klágya-
Duna, amely a szi vat  tyú te lep pel csat la ko -
zik a Fe renc-táp csa tor ná hoz.

A szi vat  tyú te lep ál tal men te sí tett te rü let
mélyfekvésû, és in ten zív me zõ gaz da sá gi te -
vé keny ség fo lyik raj ta, ezért fon tos az ér ke -
zõ bel vi zek biz ton sá gos le ve zet he tõ sé ge,
ame lyet egy új, fix szi vat  tyú ka pa ci tás be -
épí té sé vel tet tünk le he tõ vé. Ezen felül meg -
újult a szi vat  tyú ház kül se je és az üzem vi te -
li épü let is, to váb bá part vé del met ala kí tot -
tunk ki, és uszadékfogó gerebet he lyez tünk
el a szi vat  tyúk be ve ze tõ csa tor ná ja elé.

A há rom szi vat  tyú te lep re konst ruk ci ó ja
be fe je zõ dött, üzem be he lye zé sük fo lya -
mat ban van. 

4.) A tá ro zó fej lesz tés a Kí gyós víz rend -
szer ben cí mû pro jekt ele münk ke re té ben
egy kö zel 1 mil lió m3 nagy sá gú, több cé lú
tá ro zó lé te sül Mátételke és Bács al más tér -
sé gé ben, mely nek épí té se je len leg is fo -
lyik. A tá ro zó el sõd le ges cél ja a bel ví zi el -
ön té sek kel szem be ni biz ton ság nö ve lé se,
já ru lé kos hasz na az évi kb. 140 000 m3

hasz no sít ha tó víz kész let, ami – ha gyo má -
nyos ön tö zé si mód sze rek kel – kb. 200 ha
te rü let ön tö zé sé re ele gen dõ. Ezen kí vül
biz to sak va gyunk ben ne, hogy fel töl té sét
kö ve tõ en von zó cél pont ja lesz a ki rán dul -
ni vá gyók nak, a hor gá szat és a ter mé szet
ked ve lõ i nek.

5.) A pro jekt ke re té ben el vé gez tük a Sár -
kö zi víz rend szer fõ csa tor ná i nak re konst -
ruk ci ó ját, ez a két fõ csa tor nán ös  sze sen
73,2 km hos  szú me der kot rást je lent. A fõ -
csa tor nák je len tõs men  nyi sé gû bel vi zet
szál lí ta nak a Du na fe lé. A mun ká la tok in -
do ka, hogy a csa tor nák kot rás elõt ti víz -
szál lí tó ka pa ci tá sa alig 50%-a volt a név le -
ges tel je sí tõ ké pes ség nek. A le ra kó dott
szer ves iszap el tá vo lí tá sá val hoz zá já rul -
tunk a víz mi nõ ség ja vu lá sá hoz is.

6.) A hát sá gi víz pót lás kap csán a Duna-
völgyi-fõcsatorna sza bad víz kész le té nek
nö ve lé sé re ko ráb ban már meg épült a
Foktõ-Barákai vízpótlómû. Je len pro jekt
ke re té ben meg két sze rez tük a víz ki vé te li
mû ka pa ci tá sát a Sár kö zi víz rend szer ben
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je lent ke zõ öko ló gi ai és me zõ gaz da sá gi
víz hasz no sí tá si igé nyek biz ton sá gos ki -
szol gá lá sa ér de ké ben. 

7.) A he te dik pro jekt elem a solti ára-
pasztórendszer fej lesz té se, ami egy aránt
je lent belvízlevezetési és víz vis  sza tar tá si
ka pa ci tás bõ ví tést, más részt víz mi nõ ség-
ja ví tó sze re pe is van. A fej lesz tés ke re té -
ben a Sol ti ár apasz tó-csa tor na víz szál lí tó
ké pes sé gét több mint négy sze re sé re nö -
vel jük. A 8,0 m3/s ka pa ci tá sú ra nö velt ár -
apasz tó csa tor nán ve zet jük ki töb bek kö -
zött a Kunszentmiklósnál át emelt 4,0 m3/s
víz ho za mot, és a tér ség bõl ide gra vi tá ló
töb bi vi ze ket. Ez zel je len tõ sen te her men -
te sít jük a bel víz rend szer al sóbb sza ka szát.
A fej lesz tés kap csán épül egy 2,0 m3/s ka -
pa ci tá sú tor ko la ti szi vat  tyú te lep, ami ma -
gas du nai víz ál lás ese tén is le he tõ vé te szi
a bel víz ki ve ze tést. Eb ben a rend szer ben
több mû tárgy- és me der re konst ruk ció is
ké szül. 

A fej lesz tés kap csán meg újul Igaz ga tó -
sá gunk víz raj zi táv mé rõ há ló za ta, ami ma
már el en ged he tet len esz kö ze a gyors és
ha té kony üzem irá nyí tá si be avat ko zá sok -
nak. Ös  sze sen 22 új ál lo más ki épí té sé vel
kor sze rû sí tet tük a víz raj zi megfigyelõ-
hálózatot. 

Jö võ kép, vár ha tó pro jek tek
Re mé nye ink sze rint a pro jekt vég re haj -

tá sá val si ke rül ér zé kel he tõ vál to zást hoz ni
a tér ség víz gaz dál ko dás ban, az érin tett
sza ka szo kon a la kos ság ren de zet tebb med -
ret és par to kat ta lál, il let ve csök ken nek a
víz el ve ze té si elég te len ség bõl vagy víz mi -
nõ ség rom lás ból szár ma zó pa na szok. 

Igaz ga tó sá gunk to vább ra is ke re si a le -
he tõ sé ge ket, hogy – fi gye lem be vé ve a
te rü let hasz ná lók, a te rü le ten gaz dál ko -
dók, és a ter mé szet vé de lem ér de ke it – fo -
lya ma tos fej lesz té sek kel és re konst ruk ci -
ók kal ja vít sa a ke ze lé sé ben lé võ vi zek ál -

la po tát, fenn tart ha tó sá gát. A jó ál la pot
nem csak a víz tisz ta sá gát, ha nem a víz hez
kö tõ dõ élõ he lyek mi nél za var ta la nabb ál -
la po tát, il let ve a meg fe le lõ víz men  nyi sé -
get is je len ti. 

A 2013-ban in du ló új pro jekt je ink kö zött
sze re pel a Kadia Ó-du nai tá ro zó épí té se
Her ceg szán tó ha tá rá ban, il let ve ter ve ink
kö zött sze re pel az egész Moh ácsi-szi get tér -
sé gé re ki ter je dõ je len tõs fej lesz tés, ami – ha
ja vas la tunk tá mo ga tást nyer – alap ja i ban
meg újít ja a te rü let vi szony lag zárt, víz gaz -
dál ko dá si ér te lem ben el szi ge telt jel le gét. 

Ter ve ink kö zött sze re pel a Kí gyós-fõ -
gyûj tõ Bács al más–Já nos hal ma kö zöt ti
sza kasz le ve ze tõ ké pes sé gé nek nö ve lé se,
to váb bá egy Bácsborsód alat ti, je len leg
ide ig le nes tá ro zó ál lan dó tá ro zó vá tör té nõ
át ala kí tá sa, va la mint Dunapataj tér sé gé -
ben a Ké ke si-ré ti, Szelidi-tavi csa tor nák
fej lesz té se.

Hornyák Szil via

Bartos Aranka emlékezete
Köl tõi ha gya ték, pró zai gon do la tok kal

Bartos End re mû vé sze ti ha gya té ká nak
gon do zá sa mel lett, a köl tõ test vér húg
eltávoztával, sor som ke gyé bõl, ma ga mé -
nak tud ha tom Aran ka szel le mi ha gya té ka
fel dol go zá sá nak, ápo lá sá nak fel eme lõ en
szép fel ada tát is.

Az el sõ négy bácsborsódi éve – édes ap -
ja ott volt ta ní tó – ki vé te lé vel ha lá lá ig élt a
Drescher Ede ut cai szü lõi ház ban, és meg -
õr zött min dent, ha egy pi ci ke, ép pen eszé -
be ju tott gon do lat volt is csak az írás ra al -
kal mas, ép pen ke ze ügyé be esõ író la pon,
bo rí té kon, vagy ép pen gáz szám lán. Meg -
õriz te az év szá za dos ok má nyo kat, fény ké -
pe ket, õsei fenn ma radt re lik vi á it. Író asz ta -
lom he tek óta pa pír he gyek kel kör be bás -
tyá zott. Nagy gond dal kell át néz zek min -
den egyes írott szót, ne hogy pó tol ha tat lan
ér ték ke rül jön a meg sem mi sí tés re szánt
pa pír hal maz ra. 

Aran ka egyé ni sé gé tõl tá vol állt, hogy
ver sei köz re a dá sá ért új sá gok nál, ki adók nál
ki lin csel jen. Meg elé ge dett az zal, hogy a
ne ki is tet szõ ver sé rõl tu cat nyi fény má so la -
tot ké szít tes sen, s ad ja ba rá ta i nak, is me rõ -
se i nek. Hat van éves volt, mi kor el sõ ver -
ses kö te te – Oxigén – meg je lent. Az utol só,
ne gye dik kö te te már „kö zös” mun kánk
volt – az övé a Költészet, az enyém a tech -
ni ka: a gé pe lés, szer kesz tés, nyom dai meg -
je len te tés. Ez volt a Tûzmadár, a 2008 ka -
rá cso nyá ra el ké szült vas kos haiku-kötete

(igé nyes, a köl tõ lel két meg ér zõ mél ta tás
ép pen a most õt bú csúz ta tó Hon pol gár ban
je lent meg, Bá lint Lász ló tol lá ból). 

Élet mû vé nek dön tõ ré sze so ha nem lá -
tott nyil vá nos sá got, e köl te mé nye it rend -
sze re zem most te ma ti ka sze rint, egy gyûj -
te mé nyes ver ses kö tet meg je len te té se re -
mé nyé ben. Több száz ver sét szá mí tó gép re
vi szem, így lesz az élet mû hoz zá fér he tõ –
a há lás utó kor szá má ra – egyet len le me -
zen, kéz ira ta it pe dig a könyv tár hely tör té -
ne ti gyûj te mé nye ré szé re szán dé ko zom
fel aján la ni.

Ter mé sze te sen a ha gya ték leg ér té ke sebb
ré sze a köl tõi élet mû – ám a rend sze re zõ
mun kát még sze ret he tõb bé, a szin te na -
pon ta elõ ke rü lõ meg le pe tés-„kin csek” te -
szik. Ilyen ér ték Gál Er nõ déd nagy apa III.
Bé la Gim ná zi um ban ka pott bi zo nyít vá -
nya, 1868-ból, ugyan csak az õ ara nyo zott
szé lû le vél pa pír ra, arany szí nû tin tá val írt
le ve le nagy any já hoz; vagy az üknagy apa,
Gaál Pé ter (a Dé ri kert mel let ti ut ca vi se li
ne vét!) ré szé re, Bu da pest rõl fel adott táv -
irat, „Gaál föld bir to kos BA JA” cím zés sel
– a táv ira ton a vá lasz szö ve gé vel, Gaál Pé -
ter alá írá sá val, 1880-ból. És itt a sok-sok
fény kép, a dús gaz dag õsök rõl – kik már
nem se gít het tek a négy Bartos-gyerekkel
ma gá ra ma radt, ke ser ves sze gény ség ben
él ni kény sze rü lõ édes anyá nak, Sztrilits
Irminnek. 

Nos, õ az, Aran ka édes any ja, aki tõl a
leg szebb meg le pe tés-aján dé ko kat kap hat -
tam! Itt van mel let tem Õszi vi rá gok – Írá -
sa im cím mel egy ver sek kel te le írt fü ze te.
Már örök ti tok ma rad, hogy Aran ka mi ért
nem be szélt so ha er rõl, mint ahogy a má -
sik édes anya-kincs rõl sem: egy be kö tött
köny vecs ke, Életem története cím mel, öt -
ven ol da lon a gé pelt Élet, má sik öt ve nen
újabb ver sek. Egyi ket sem tud tam le ten ni,
amíg az utol só be tût is ma gam ba nem
szív tam.

A ka tar zist le ír ni, el mon da ni nem le het.
Az Édes anya sza vak ból ki tá rul ko zó lel ke
vitt még kö ze lebb Aran ka lel ké hez. Mek -
ko ra cso da le he tett vol na elõbb ta lál koz -
hat nom en nek az as  szony nak én jé vel! Ha
le het, ál ta la még job ban sze ret het tem vol -
na Bartos Aran kát.

Gyö nyö rû köl te mé nye ket írt, so ha egyet
nem lát ha tott vi szont nyom ta tás ban – pe -
dig oly na gyon sze re tett vol na köl tõ len ni.

Így ír Álom cí mû ver sé ben: „Vág  gyal
sut tog tam: válj va ló ra szép ál mom, / Va rá -
zsold ró zsás sá éle tem, le hes sek köl tõ. /
Nyújtsd ke zed, ó Mú zsa, hogy nagy le -
gyen ne vem! / Tedd bol dog gá, nap fé nyes -
sé sö tét egem, / Csil lag ta lan sö tét egem.”

Vál jon va ló ra most ál ma, vá gyott ha lá la
után 47 év vel, hogy köl tõ vé lett Aran ka lá -
nya ver se i vel együtt, az õ ver se is meg je -
len jék itt:
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Sztrilits Irmin (1907-1966)

HI Á BA VÁR NI…

Tu dod te, mi az sze ret ni?
Tu dod te, mi az szen ved ni?
Ha vér zik a szív,
Tu dod, mi az?
Re mény te len fe ke te csend,
Re mény te len fe ke te jaj!

És áll ni fá jón,
Bús csók ta lan…
Ki ál ta ni mes  sze ség be,
Ki ál ta ni, hogy gye re már!
Hi á ba vár ni,
Mind hi á ba…
Si kol ta ni fé le lem tõl,
Si kol ta ni és re meg ni,
A kart ki tár va, 
Les ve, vár va!

Csó kot dob ni tá vo lok ba, 
Csó kot dob ni a szí ved be;
Egy éj sza kán át…
Sír ni, sír ni.
A jöt töd re mél ni, vár ni,
A jöt töd, ó, száz szor kér ni!
És ér ted sír ni,
Sír ni, sír ni…

Pál mai Jó zsef

Bartos Aran ka

ÖN ÉLET RAJZ HE LYETT

Úti ke reszt fa tö vé nél a ván dor, ha
le ros kad, s a lá tó ha tá ron túl ra te kint,
õsi erõ szö vi át csend jét, mint an nak,
aki bé két nyer a sza vak re mény zöld
sû rû jé ben, e vi har pi hen te tõ nagy er dõ
kö ze pén… Már gon do la ti for má ban
is ze nél a ma gyar szó, Is ten tõl va ló
nyelv a mi enk, ahol hit tel rak
fész ket a köl té szet: – tölgy fa lomb
sá tor ban a da los ma dár. Az em be ri lét
ta la ján an  nyi a buk ta tó, ahány a lé pés, 
de a ti los ba té vedt, ûzött el me, ha
el fá rad, itt nyug vó hely re ta lál, mert
vers ben a szó meg di csõ ül, mint dé li
su gár az úti ke reszt pléh krisz tu sán.

Bartos Aranka utolsó verse

LÁTHATÓ TITOK

(Bartos Endre 
„Erdõ holdfényben" képéhez
– ajánlom Pálmai Józsefnek) 

Annak a képnek
az éjben Hold-szeme van,
s a halványsárga
fény közepén – rejtve – 
Krisztus keresztje áll. 
Mit kívánt mondani
a Mûvész, faágaknak
álcázott Krisztusával?
A véletlenek angyala 
játszott veled?
Vagy hited pajzsát
õsmélybõl hozta
az akarás? 
Álmaid és a tudat 
társulása volt?
E látomás titkát
suttogja némán a csend,
sugározza a Hold.

(2012 decemberében)

Aranka utolsónak lediktált haikuja: 
(P. J.)

ÉN-HAIKU

Ha anyag lenne,
léket kapna a lélek, 
és elsüllyedne,

mint a gondolat,
mikor pásztora, az agy,
végleg elhagyja.

(2012 decemberében)

Aranka 
2012. december 28-án 

távozott az életbõl

Szeressetek lenni

Rész le tek a Lán cok, lánc sze mek és a Nap ló cí mû írá sa im ból, Bartos Arankára em lé kez ve

….ilyen lel ki rá ké szü lé sem csak ba jai
út ja ink elõtt szo kott len ni, ha sze re tett
Aran kán kat lá to gat juk egy szer-egy szer,
Bartos Aran ka re mek pró zát ír, s kü lö nös
han gu la tú vers vi lá gát is na gyon sze re tem,
há za ma ga a me se, majd nem an  nyi ra szí -
vem hez nõtt, mint a cse resz nyé si ház, né -
hány rész le té ben ta lán ha son lít is hoz zá,
több em ber öl tõ nyi sze re tet épült itt ös  sze

egy cso dá la tos mi li õ vé, egy sze rû en meg -
te rem tet te a tel jes har mó ni át, mint ha be -
lõ le lé le gez ne a dús ve ge tá ci ó jú ud var, s a
ház ban az ös  szes tárgy, anyu el vesz té se
után tud tam meg, hogy Aran ka egy idõs
ve le, de ezt a kor kü lönb sé get so ha nem
ér zé ke lem, ha ülök a báty ja cso dá la tos
fest mé nye i vel te le ra kott szo bá ban s hall -
ga tom õt, sze re tem Bartos Aran ka le ve le -

it is, mos ta ná ban sok ben nük a fél tés, vi -
gyáz za tok ma ga tok ra, és sze res se tek len -
ni, ír ja utol só le ve lé ben, jaj, csak tud nám
be tar ta ni sze re tet tel jes in tel me it, elõ ször
ál ta lá ban Garára me gyünk, hogy fáj dal -
mam tom pul tá val ül hes sek Aran ka mel lé,
s ne le gyen már ben nem a szo ron gás,
amit gyer tya gyúj tás elõtt ér zek….

*

2010. december 20.

2008. október 4.
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….fel hang zik a mold vai nép dal, ha zám,
ha zám, csen des hajzám,/ bár csak határid
lát hat nám,/ lá tom füstjit, de csak elig,/ az ég
alatt len ge de zik, s a he te dik vers szak vé gé -
ig tel je sen le csen de sed nek a bel sõ han gok,
nincs más, csak a vá ra ko zás, s az tán a vá ra -
ko zás nyug ta lan sá gát, iz gal mát hir te len fel -
vált ja va la mi öröm mel s meg nyug vás sal
tel jes bel sõ bé ke, bel sõ ki tá rul ko zás, olyas -
fé le do log ez, mint a lát ha tat lan szá lak ér zé -
ke lé se lé lek és lé lek kö zött, mi kor a szem s
a fül ta pasz ta lá sa ke vés eh hez a fo lya mat -
hoz, s bi zon  nyal nem is er re van szük sé -
günk, s lá tom Bartos Aran ka kert jét, pon to -
sab ban Is ten kert jét az õ ud va rá ban, a bo -
ros tyá no kat, a fa rön köt, lá tom a vén tek -
nõst, a ka ca gó ger lét, s Aran ka aj tó nyi tá sát,
éde se im, de rül ránk, s már ott hon is va -
gyunk fe hér fa lú szo bá já ban, sár kö zi szõt -
tes sel le te rí tett asz ta lá nál, ver sei, báty ja
fest mé nyei, pla kett jei kö zött, s a gõ zöl gõ,
kü lön le ges il la tú „Aran ka-ká vé” fö lött va la -
hogy min dig ar ról esik szó, ami rõl ép pen
szó kell, hogy es sen, s mind eköz ben van
va la mi kön  nyû, csen des, lé gi es go moly gás
tár gyak, szem pil lan tás ok, ar ca ink, moz du -
la ta ink, sza va ink kö rül, nyil ván va ló an sze -
re tet bõl szõ ve, és et tõl az tán lá tom anya
kert jét, pon to sab ban Is ten meg en ge dõ sze -
re te tét anya kert jé ben, az élet tel te li fá kat, a
bor dó kard vi rág ok pom pás so rát, a ró zsa fá -
kat, s anya aj tó nyi tá sát….

*
…Moretti Gem ma át küld te Bartos

Aran ka utol só ver se it. Csak né zem a mo -
ni tort. Las san in dul nak meg kön  nye im, si -
ra tom Aran kát, s eb ben az ér zés ben ön zõ -
en ma ga mat is, azt az élet sza ka szo mat,
amely ös  sze kö tött ve le. Két év ti zed, ren -
ge teg kö zös gon do lat, kö zös in tel lek tu á lis
él mény, ka tar zis mö göt tünk S most azt
üze ni, hogy ha lá la elõtt el hagy ta fáj dal má -
ban a gon dol kod ni tu dás ké pes sé ge is, de
mi e lõtt még vég leg meg tör tént vol na ez,
haikukkal bú csú zott. Na gyon meg sze ret te
ezt a vers for mát. Több ször is mond ta,
hogy a Gaudi-csipke cí mû kö te tem kap -
csán sze re tett be le. 

Si ra tom, mint 7-én, Ba ján a gyász mi sén.
Zsu zsa, Aran ka hú ga le ül te tett ma ga mel lé
min ket, mint egy jel ké pe sen a csa lád ba fo -

gad va, mely Aran ka tá voz tá val már csak
rá és sa ját csa lád já ra szû kült. Át jár ta egész
tes tét a re me gés, a li tur gia vé ge fe lé úgy
tar tot tam ke zem kö zött, mint egy gyer me -
ket. Érez tem, ahogy sej ten ként szen ved.
Aran ka el ment. Azt hi szem, most ér tet tem
meg iga zán. Itt ma radt utá na az élet szép -
sé gét di csé rõ élet mû ve, a ház, amely ben
meg te rem tet te a har mó ni át, a nyu gal mat, a
bé két, s amely mint egy oá zis áll a vá ros
si vár sá gá ban, a Drescher ut ca kö ze pén.
Aran ka nem ne vet rám töb bé a bo ros tyá -
nok ke re tez te sar kig nyi tott zöld ka pu ban,
pi ros csiz má ját csak az em lé ke ze tem tart ja
meg, és a lo vak vág tá ja, va la mi mi att. Az -
tán egy szer majd új ra ta lál ko zunk. Hi szem
ezt én na gyon, de most még sa jog, fáj a
nem lé te. Ha gyom, hogy így le gyen. Az
ára dó sze re tet mi att, amely is mét ezer ágú.

*
….Si et nünk kel le ne, es te 5-kor kez dõ dik

a Kéz jegy ha gyo má nyos szentgyörgyi be -
mu ta tó ja, s ígér tem, hogy me gyünk. Út köz -
ben le ját szó mon meg ke re sem a Devi
Prayert, Craig Pruess va rázs la tos mantráját,
a hé ten ki tud ja már há nyad szor. Ezt hall -
gat tam hét fõn Ba já tól ha zá ig, s né mán csor -
gott a kön  nyem. Tud tam, hogy meg ta lá lom
ve le Aran kát, csak hit és idõ kér dé se. Budd -
hiz mus vagy ke resz tény ség? Ugyan! Fé lig
fek võ hely zet ben, arc cal az ég fe lé, moz du -
lat la nul vár tam rá, em lé ke i mért meg kö -
szön tem õt az Úr nak. Paks elõtt nem sok kal
ér zé kel tem va la mi vál to zást. Hal kí tot tam a
ze nén, s fe szült fi gye lem mel für kész tem a
sö tét eget az au tó üve gén át. De ben nem
szó lalt meg: Te csak sze resd a föl di lé tet! –
su gall ta rám a tes ta men tu mát.  Meg ígér tem.
Ép pen ezt ta nu lom no vem ber 12-e, má so -
dik szü le tés na pom óta…

*
…Pál mai Jós ka át küld te a Bartos Aran -

ka em lék al bum el sõ 62 ké pét. Mit mond -
jak? Ha egy szer ér tel mez nem kel le ne a
múlt idõt, va ló szí nû leg ezek kel a ké pek kel
ten ném ér zék le te seb bé, hogy men  nyi re
igaz ság ta lan idõ sík ez. És hogy a fáj da lom
és az érin tés hi á nya szi no ni mák. Még is:
mek ko ra gyö nyö rû ség Bartos Aran ka
édes any já nak egy ko rai sze rel mes ver sét
ol vas ni en  nyi év vel an nak a sze re lem nek

múl tá val, itt, most, a szo bám ban, a sa ját
szá mí tó gé pe men. Sztrilich Irmin Hi á ba
vár ni cí mû ver sé ben ilyen so rok ál lí ta nak
meg: Re mény te len fe ke te csend, / Re -
mény te len fe ke te jaj!....../ Ki ál ta ni a mesz -
 sze ség be, / Ki ál ta ni, hogy gye re már!....

Mi cso da sza bad lé lek volt! Mi cso da bá -
tor nõ i ség ez! Mek ko ra erõ vel, ener gi á val
volt vi se lõs, ha en  nyi idõ múl va ilyen ha tás -
sal van rám. Aran ka édes any ja 1907-ben
szü le tett, a vers kö rül be lül 1927-ben író -
dott. El akad a sza vam. És el akad új ra, meg
új ra. Aran ka te het sé ge! Fe szes, tisz ta pró zá -
ja, nagyívû, mély, fi lo zo fi kus ver sei! És
test vé rei te het sé ge! End re ezer szí nû vi lá ga,
a Víz ön tõ so ro za ta, a Ma gyar sors so ro za ta,
amely rõl volt egy fur csa meg lá tá som, amit
meg is osz tot tam Aran ká val. So kat be szél -
tünk er rõl. Meg a nap ra for gók!  Bol dog Is -
ten! Per sze azt nem mond ha tom, hogy nem
tud tam, mi lyen kö zeg ben für det het tem meg
a lel ke met, mi kor ül tem mel let te és órá kig
be szél get tünk az ál ta lam an  nyi ra imá dott
ká vé ja mel lett. Em lé ke zem. Ná la já rok. Lá -
tom ki pi rult ar cát, hal lom a hang ját, ahogy
fel ol vas ne kem, mi köz ben har mad szor in -
dí tom el új ra Ja nis Joplin, az 1967-es Mon-
terey pop fesz ti vá lon ké szült kon cert fel vé -
tel ét. Most épp a Summertime cí mû dal itt
el hang zott vál to za ta ha sít ki be lõ lem da ra -
bo kat. 10 év vel elõbb szü let tem, és har -
minc cal a vers meg írá sa után. Még is mind -
ket tõ al ko tás – rá adá sul így együtt – mint ha
be lõ lem lé le gez ne. Egy re bi zo nyo sabb va -
gyok ben ne, hogy az idõ csak itt szá mít,
csak eb ben a re lá ci ó ban az, ami. Eszem be
jut Aran ka óra gyûj te mé nye, az ál ló órák a
für dõ szo bá ban, me lyek a csa lád le tûnt ide -
jé nek szo mo rú me men tó ja ként lé tez tek to -
vább, mint egy önál ló, gon dol ko dás ra, pil la -
nat nyi meg ál lás ra kény sze rí tõ mû al ko tást
al kot va így együtt. Igen, az idõ! Ma gam ta -
pasz tal tam meg az elõ zõ két hó nap ban,
hogy men  nyi re volt ké pes ös  sze sû rû söd ni,
szin te egyet len tömb bé ös  sze áll ni az a kö -
zeg, amit mi má sod perc mu ta tós órá val mé -
rünk. Olyan volt, mint egy újabb di men zió.
Vagy ahogy írom: Ötö dik év szak. Per sze
csak az én szá mom ra az, min den ki más úgy
tud ja, most tél van …

Acsádi Rozália

Se hol má sutt 

Van nak he lyek, ahol az em ber ta lál ko -
zik, az zal, ami se hol má sutt nincs, épp
csak ott. Sze ret nék el mon da ni egy ilyen
se hol má sutt he lyet, ta lán si ke rül, ta lán
nem, de aki járt ná la, Bartos Aran ká nál,
meg érez het te, mi fé le hely, ahol je len le het

a rég el te me tet tek szí ve, ke ze, lá ba nyo ma,
és azé is, aki épp oda ér ke zik. Az tud hat ja
azt is, ami van, és még sincs se hol.

Csen des ut cács ka, in kább csak az itt la -
kó ké. Tá gas tér fe lõl in dul, az ut ca kö ze pe
tá ján, két sa rok közt van a ház. Kön  nyû

meg is mer ni, a szé les, ket tõs ka pu fö lött,
ki fe lé tö rek szik a lomb. Mi ó ta oda já rok,
még so sem mû kö dött a csen gõ. Vagy a ka -
put zör ge tem meg, vagy az ab la kon ko -
pog ta tok. Per sze Mu ki ku tya kü lönb min -
den hang jel zõ nél. Ab ban a pil la nat ban, mi -
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kor va la ki meg áll a ház elõtt, bent rög tön
hall ják, tud ják, ven dég ér ke zett. Hogy mi -
fé le? Ez ki de rül az uga tás ból, ha va la ki ér -
ti ku tyá ja nyel vét. És akit ez az eb nem
sze ret, vagy ide gen ne ki, azt erõ sen vé del -
mez ni kell a há zi gaz dá nak, ha egy ál ta lán
bel jebb en ge di. 

Ka pun be lül, a ház fa la men tén ve zet
csak út, on nan tól kö rös-kö rül kert. Fák,
bok rok, vi rá gok sza ba don egy más ba szö -
võ dõ ku sza sá ga fo gad, ahol ami élõ és ele -
ven, és er re té ved, le gyen az kó bor ci ca,
tol lát rá zó ma dár, reb be nõ lep ke, ara szo ló
her nyó, fut ko só bo gár, mind itt ma rad hat,
míg csak akar, él het ví gan, nem bánt ják,
nem za var ják el, mert en nél a ház nál sze -
re tik a ven dé ge ket.

Aho va a ve ran da fe lõl be lé pünk, azt elõ -
ször elõ szo bá nak gon dol ja az em ber, rög -
tön le is te szi a ka bát ját, de a há zi gaz da
ked ves ma rasz ta ló sza vá ra, az asz tal mel lé
ké szí tett szék re te le ped ve (hisz a fo tel egy -
ér tel mû en Mu kié), a per ce ken be lül elénk
tett, gõ zöl gõ, sa já tos íze sí té sû tö rö kös ká -
vét kor tyol gat va, im már sem mi más hoz
nem ha son lít ha tó tér vesz kö rül. Kü lö nös
ven dég szo bá ban érez zük ma gun kat, ahol
csu pa olyan tárgy van, ami épp ide, egy be
és ös  sze tar to zik, úgy, mint tes tünk höz a fe -
jünk, ke zünk, lá bunk… 

Te nyér nyi hely se igen akad a fa lon, kép
mel lett kép, de va la mi ért mind egyik oda
va ló, aho va tet ték. Va la hány szor kör be pil -
lan tok, min dig más és más, ami meg fog ja
te kin te te met, de ez is, az is ar ról szól, aki
itt la kik, meg azok ról, aki ket ma ga kö rül
sze ret tud ni. Majd min den bú tor da rab
öreg, ko pot tas, so kat hasz nált, de bár mi le -
gyen is, szék, szek rény, fo tel… mind becs -
ben tar tott, ide tar to zó, mint azok, akik to -
va tûn ve örö kül hagy ták. 

A tûz hely tõl jobb ra, ve lem szem közt, is -
me rõs arc. Va la hány szor itt le ülök, ta lál ko -
zom ve le. Meg ka pó an és sza bály ta la nul,
de õ az. Akit is mer tem. Ma gá hoz húz za a
sze me met. Itt va gyok – mond ja –, s jó itt.
Hoz zá kö zel, ve le egy vo nal ban a kre denc
pol ca in bronz pla ket tek. Ne ve ze te sek és
ba ja i ak, van, aki jól lát szik, van, aki nem,
mert a polc há tán is, meg egy más te te jé re
té ve is akad né hány.  

A kis szek rény fö lött rajz az édes apá ról.
Ész re ve szem, min dig oda té ved a te kin te tem. 

Õ az, aki el ment, el tu dott men ni a fe le sé -
ge és négy gye re ke mel lõl. Õ az, aki nek
édes ap ja, épp az õ szü le té se kor meg vál toz -
tat ta ve ze ték ne vét. De a múlt, ha akar juk,
ha nem, ve lünk jön, s amit ci pe lünk, va la -
mi képp meg ha tá roz za gye re ke ink éle tét is.

Mi u tán az édes ap juk el hagy ta õket, már
csak õk vol tak egy más nak. Aran ka úgy

me sél te, édes any ja af fé le „tü csök” éle tet
élt. Sze ré nyen, ahogy és ami bõl tu dott. De
min dig bi za ko dón és de rû sen. Nem õr zött
ha ra got, aki el akart men ni, azt el en ged te.
Az se gí tet te, amit lel ke hor do zott. Ra gasz -
ko dott a val lá sá hoz, s míg gyer me kei ki -
csik vol tak, ma gá val vit te õket a temp lom -
ba, de ké sõbb en ged te õket hin ni ab ban,
ami ben hin ni tud tak. A gyer me kei lát ták
él ni, s ez ki tö röl he tet le nül ben nük ma radt.
Õ édes any já val ma radt, az öreg ház ban.
Nem ta lált olyan em bert, aki ért föl ad ta
vol na ad di gi éle tét. Aki is mer te, tud ja, sza -
bad volt ar ra, amit élt. Sem mi fé le val lá sos
ke ret hez nem kö tõ dött, de nyi tott szem mel
és szív vel cso dál ko zott rá fû re, fá ra, vi rág -
ra, ter més re... Úgy mond ta egy ri port ban,
õt ma ga Is ten ta ní tot ta a ter mé szet sze re te -
té re. Nem azért mert akar ta, ott volt ben ne. 

Utá noz ha tat lan, pél dát lan, ahogy egy -
mást sze ret ték. Tit kol ha tat lan el fo gult ság -
gal, fog gal-kö röm mel, min den nel és min -
den ki vel szem ben, ha kel lett… Sze re tet re
ter mett em ber volt, bár kit kész volt ma gá -
hoz ölel ni, fel ka rol ni, be fo gad ni, de ha test -
vé re it bán tot ták, sze me szik rát szórt, sza va
ütött. Itt, épp eb ben a szo bá ban ta lál koz tak
egy más sal ked den ként. Õk né gyen, mi kor
nyug dí jas lett. Ven dé gül lát ta õket, az zal,
ami vel. Mert ve ge tá ri á nus volt, ak kor tól,
mi kor fel fog ta, mit eszik. Más tól nem vár -
ta el, de õ nem bír ta le nyel ni a húst. Jól fõ -
zött, íze sen, vál to za to san. Sü te ményt nem
sü tött, pe dig na gyon sze ret te. Ami kor vit -
tem ne ki, min dig meg kér dez te, van-e ben -
ne zsír? Ha volt, nem kért be lõ le. 

Egy szer be szél get tünk ar ról, ki hol és
mi kor tud ír ni. Hol ve szi kör be úgy a hely,
ahogy se hol má sutt? Mert ide je és he lye
van minden nek ezen a föl dön. Ha egy szer
meg ta lál juk, új ra ke res sük azt a pil la na tot,
mely kör be fo gott, ír ni kényszerített. Ne ki
ez volt az a tér. Éj jel írt, a tûz hely mel let ti
szé ken ült, a ma ga elé tett öreg író gép elõtt
(so sem írt szá mí tó gé pen), nap nél kül, hang
nél kül, s ami lel két fog ta, az für ge uj jai ál -
tal a gép be te kert pa pír lap ra ve tõ dött.         

Ami kor egy szer meg lá to gat tam, mint ha
szár nyai let tek vol na (min dig örült, de ak -
kor más kép pen), vitt egyik hely rõl át a má -
sik ba, és to vább, to vább, min dent meg
akart mu tat ni. Töb bet, mint más kor. Elõ -
ször a jobb ke ze fe lõ li aj tót nyi tot ta ki elõt -
tem. Fû tet len szo ba, kép há tán kép, de nem
is csak a fa lon, ha nem jobb ról is, bal ról is,
elõt tem is, mö göt tem is, áll tak, so ra koz tak,
nem is em lék szem, lát tam-e bú tort báty ja
ké pe i nek er de jé ben. Köz ben ki emelt né há -
nyat, egyen ként sze mem te ré be tar tot ta,
mit szó lok hoz zá. Ahogy ezt tet te, az lel ke -
met moz dí tot ta, azt is tud tam ak kor, amit

nem tu dok, amit so se lát tam vol na, ha õ
nem úgy néz, mint aki nek kincs van a bir -
to ká ban. De õ úgy né zett, s én lát tam…

Ak kor vitt be a há ló szo bá ba is, mu tat ta
az ágyát, író asz ta lát, a kis szek rény két,
mely nek fi ók ja i ban ezer kin cset õriz; ké -
pe ket, le ve le ket, s ki tud ja még mit. Öreg
bú to rok áll nak õrt báty já nak ké pei alatt.
Mert itt is, mint oda kinn, egy más alatt, fe -
lett, mel lett van nak a fa lon, hogy Aran ka
sze me meg pi hen hes sen raj tuk, hol egyi -
ken, hol má si kon. Men  nyi re tu dott örül ni,
ha ve le együtt néz tem, ve le cso dál koz tam.
És még is, nyil ván va ló, hogy itt nem is õ,
ha nem a vi rá gai lak nak. Csak he lyet ka pott
ben ne. Ágyá tól az ab la kig be töl tik a szo -
bát, ki tud ja hány fény fe lé nyúj tó zó, sok -
fé lén zöl del lõ, oly kor vi rá got bon tó cse re -
pe sek. Be hoz ta ma gá hoz a ker tet. 

A kam rá ba is be vitt ak kor. Meg mu tat ta a
pol con so ra ko zó, el halt édes any ja ke ze ál -
tal töl tött be fõt tes üve ge ket is. De nem ez
volt a leg meg hök ken tõbb. Volt ott egy
nagy be fõt tes üveg, mely ben egy kis egér
ta nyá zott. A ri deg tél ben kam rá já ba té vedt,
s õ en nek a fé lig fa gyott jó szág nak he lyet
ke re sett, he lyet ta lált. Fe de les üveg ház ban
ka pott szál lást azon a té len. Vac kot ké szí -
tett alá, etet te, itat ta, ne vet adott ne ki, be -
szél ge tett ve le, mert ná la még ez a kö zön -
sé ges, szür ke kis egér is szí ve sen lá tott
ven dég volt…

Ami kor már nem tud ta el hagy ni az
ágyát, Zsu zsa hú ga ápol ta, gon dos ko dott
ró la. A vi rá gai közt élt, a bel sõ szo bá ban.
Mi kor meg lá to gat tam õt, ész re vet tem,
men  nyit fo gyott. Nem kér dez tem, de õ
ma gá ra mu ta tott:. – Nézd, ho va lett az, ami
hoz zám tar to zott? Pe dig én ugyan az va -
gyok, így is. A test sem mi, a lé lek a fon tos.
De jó, hogy jöt tél… 

Nem ré gi ben nyílt báty já nak em lék ki ál lí -
tá sa. Ott lát tam elõ ször azt az ön arc ké pet,
amit már nem tu dott be fe jez ni. Ijesz tõ kép,
vak sze mek, elõ re me re dõ, üres te kin tet…
Így az néz, aki vesz ni in dul, s nincs elõt te
sem mi. En gem az a kép nem eresz tett. De
ahogy új ra meg új ra oda húz ta a te kin te -
tem, egy szer csak meg lát tam azt is, amit
ad dig nem. Hogy van azon a ret te ne tes ké -
pen a fe ke te, a vö rös és a fe hér vo na lak
közt egy ma rék arany is, épp ott, ahol az
esze met tu dom. És érez tem, Aran ka sze -
mé vel né zek, lá tom azt is, ami nincs a ké -
pen. Mert Ban di báty ja, mi kor le ej tet te az
ecse tet, még csak tud ta, hit te, hogy van az
a hely, aho va vá gyik meg ér kez ni… De hi -
szem, aki így vál lal ja te he tet len sé gét, vak -
sá gát, ahogy õ, s tud ja, és oda is fes ti, az
odaátot, az szem be ta lál ko zik a kö nyö rü lõ
Is ten nel. 
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Ne ki is el mond tam, ott, ab ban a szo bá -
ban, ahol he lyet lelt édes any ja bú to rai,
báty ja ké pei, s vi rá gai kö zött. Sza va akadt,
sze me csil lant kön  nyei közt. Õ is lát ta, hit -
te azt, amit én.

*
Van nak he lyek, ahol az em ber ta lál ko zik,

az zal, ami se hol má sutt nincs, épp csak ott.
El mond tam egy ilyen se hol má sutt he lyet,
ta lán si ke rült, ta lán nem, de aki járt ná la,

érez het te, mi fé le hely, ahol je len le het a rég
el te me tet tek szí ve, ke ze, lá ba nyo ma, és azé
is, aki épp oda ér ke zik. Az tud hat ja azt is,
ami van, és még sincs se hol.

Dr Michna Ottóné Ablonczy Ág nes

Kiss Jó zsef, a Fe renc-csa tor na meg ál mo dó ja
1. rész

„Az a 11.079 négyzetki lo mé ter nyi sík
föld, mely a Du na és Ti sza al só fo lyá sa
közt, Ba já tól és Sza bad ká tól Új vi dé kig, a
ha la si ha tár tól pe dig egész a szerémi he -
gye kig nyú lik, Ma gyar or szág egyik leg na -
gyobb és leg gaz da gabb me gyé jé nek,
Bács-Bodrog tör vé nye sen egye sült vár me -
gyék nek a te rü le te. Ez a hi va ta los ne ve;
kö zön sé ge sen azon ban csak Bácsmegyé-
nek, Bács ka ság nak vagy egy sze rû en Bács -
ká nak ne ve zik.” (Radics Fe renc: A Bács -
ka. In: Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia
írás ban és kép ben. Ma gyar or szág II. kö te -
te, Bu da pest, 1891. 573. ol dal) Ah hoz,
hogy 1891-ben szupelatívuszokban ír has -
sa nak a tör té nel mi Ma gyar or szág kör vo -
na la zott vi dé ké rõl, nagy ban hoz zá já rult az
idén már ci us ban 265 éve szü le tett és 200
éve el hunyt Kiss Jó zsef víz épí tõ mun kás -
sá ga. A kincs tá ri mér nök Gá bor öc  csé vel
dol goz ta ki a Du nát a Ti szá val a vár me -
gyé ben ös  sze kö tõ ha jó zó csa tor na ter vét,
majd a ki vi te le zést jó ide ig ve zet te. Az
épít ke zés köz ben fel lé põ ne héz sé gek mi at -
ti vál toz ta tá sok és csú szá sok, a költ sé gek
túl lé pé se, va la mint egyéb bo nyo dal mak
mi att 1798 ele jén el tá vo lí tot ták poszt já ról,
bár ek kor ra már a du nai tor ko lat tól
Sztapárig le het sé ges volt a ha jó zás, el ké -
szült az új-verbászi zsi lip, to váb bá dol goz -
tak a tiszaföldvárin is. A ké sõb bi ek ben
Heppe Szaniszló or szá gos épí té si igaz ga tó
irá nyí tá sá val be fe je zett és 1802-ben át -
adott, I. Fe renc ma gyar ki rály ról el ne ve -
zett viziút len dí tet te fel a 19. szá zad el sõ
har ma dá ban a vár me gye gaz da sá gát és
hoz ta el az itt élõk szor gos mun ká val meg -
te rem tett jó lét ét. Foly ta tá sos cik künk ben a
ket tõs év for du ló hoz kap cso lód va te kint jük
át Kiss Jó zsef élet út ját, a mû vé nek meg va -
ló su lá sá hoz ve ze tõ rö gös utat és né hány
ér de kes sé get.

Csa lád tör té net és élet rajz
Édes ap ja, Kiss Já nos a Nóg rád me gyei

Job bá gyi te le pü lé sen 1708. ja nu ár 23-án,
édes any ja, Tutzenthaler Má ria a ma Szlo -
vá ki á hoz tar to zó Eper je sen 1724. má jus
8-án jött a vi lág ra. Eper jes evan gé li kus

egy ház köz ség ének mat ri ku lá ja sze rint a
há zas pár nak hat gyer me ke szü le tett:
1747-ben Má ria Zsu zsan na, 1748. már ci -
us 19-én Jó zsef, 1750-ben Já nos, 1751-
ben Ist ván, 1752-ben Gá bor és 1754-ben
Já nos. A fel so ro lás ban elõbb sze rep lõ Já -
nos vél he tõ en még cse cse mõ ként el hunyt,
ezért kap hat ta az utol só utód is mét ugyan -
ezt a ke reszt ne vet (er re utal, hogy a csa -
lád tör té net a ké sõb bi ek ben öt gyer me ket
em lít). Jó zsef szü le té si he lye Bu da, test -
vé re ié Eper jes. Utób bi a re for má ció egyik
köz pont ja ként ab ban az idõ ben vi rág zó
vá ros volt je len tõs evan gé li kus val lá sú la -
kos ság gal, kö zé jük tar to zott a Kiss csa lád
is. (Mind ezek re vo nat ko zó an lásd Micha-
el Joseph von Kiss: Das sind wir. Chronik
der Familie von Kiss in Jahren 1700-
2000. Erkrath, 2000. 12-14. ol dal, a ké -
sõb bi ek ben az is mét lõ dõ iro dal mak ra tör -
té nõ hi vat ko zás rö vi dí tett for má ja Kiss
2000. 12-14. ol dal lesz.)

No bi li tá su kat 1691. de cem ber 30-án hir -
det ték ki Túrócz vár me gyé ben és ugyan ez -
zel az év szám mal em lít te tik Kiss Já nos
gya log sá gi ka pi tány, aki Kiss Jó zsef nagy -
ap ja le he tett [Borovszky Sa mu: Bács-
Bodrog vár me gye II. Bu da pest, é. n. (1909)
585. ol dal] és Ajnácskõ vá rá nak tiszt je ként
szol gált (Kiss 2000. 11. ol dal). Az erõ dí tést
egy kor Gömör és Kis-Hont vár me gyé ben
emel ték, Tri a non óta a ma gyar ha tár tól né -
hány ki lo mé ter re Szlo vá ki á ban fek szik.
Más for rás sze rint III. Kár oly ki rály 1715.
feb ru ár 8-án kelt cí me res le ve lé ben emel -
ték a csa lá dot ne mes ség re (Nagy Iván: Ma -
gyar or szág Családai czímerekkel és nem -
ze dék ren di táb lák kal. 5. kö tet, Pest, 1859.
258. ol dal). Egy to váb bi írás ezt ál lít ja: „T.
Kiss Jó zsef Ur szü le tett Bu dán, hol az aty -
ja Plattzkapitány volt, a’ ki Maria Therezia
Ki rály As  szo nyunk ál tal ér de me i ért ne mes -
sé te te tett.” (Mind szenthy An tal: Egy for -
du lás az Al föld ön II. In: Tu do má nyos
Gyûj te mény, 1831. X. kö tet, 31. ol dal láb -
jegy zet ében). 

Az apa, Kiss Já nos szin tén hi va tá sos ka -
to na volt, ami vel együtt járt szol gá la ti he -
lyé nek idõn kén ti vál to zá sa. Így ke rült csa -
lád já val együtt 1754-ben, az elõ zõ évek -
ben né me tek kel te le pí tett és né pes sé gé ben
je len tõ sen gya ra po dott bács kai Apatinba,
ahol a kincs tár ka to nai rak tá ra i nak fel -
ügye lõ je lett (Kalapis Zol tán: Élet raj zi ka -
la uz. II. Új vi dék, 2003. 142. ol dal). A csa -
lád fõt a hét éves há bo rú (1756-1763) ka to -
nai moz gó sí tá sa rö vi de sen el szó lí tot ta a
Du na part já ról és a harc tér re irá nyí tot ta.
Az ab ban az idõ ben her ceg Batthyányi-
Strattman Ádám tu laj do ná ban lé võ Hun-
garisches Heyducken-Regimentben (Ma -
gyar Hajdú-Ezred) tel je sí tett szol gá la tot.
Az is mer tebb 34. cs. és k. ma gyar gya log -
ez red el ne ve zést csak Má ria Te ré zia 1769-
es ren de le tét kö ve tõ en kap ták. Kiss Já nos
õr nagy ve ze té sé vel az ez red egyik zász ló -
al ja 1757 ok tó be ré ben részt vett Schweid-
nitz ost ro má ban, a hi va ta los je len tés kü lö -
nö sen ki emel te vi téz sé gét és a zász ló alj ki -
vá ló ma ga tar tá sát. A csa tá ban Kiss meg se -
be sült, fel épü lé se után a kö vet ke zõ év feb -

Kiss Jó zsef (1748-1813)
Is me ret len fes tõ mun ká ja, 

a ké pet a le szár ma zot tak egyi ke aján dé koz ta
1975-ben az ak kor lét re ho zott 

Ma gyar Evan gé li kus Mú ze um nak
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ru ár 1-én al ez re des sé lép tet ték elõ. 1758.
ok tó ber 14-én a Drez da tér sé gé ben fek võ
Hochkirch mel let ti üt kö zet ben Kiss Já nos
ve zet te ro ham ra a Hajdú-Ezredet és a po -
ro szok el le né ben ví vott el ke se re dett harc
köz ben ha lá lo san meg sé rült. A fel jegy zé -
sek sze rint bá ró De Rosin-Doresil Ig nác
õr nagy azon nal át vet te az ez red pa rancs -
nok sá got, és irá nyí tá sá val az oszt rá kok
gyõ zel mé vel vég zõ dött a csa ta: a si ke rért
az õr nagy az ez red tag jai kö zül el sõ ként
kap ta meg a Má ria Te ré zia Ren det. (Mind -
er rõl rész le te sen lásd A cs. és kir. 34. ma -
gyar gya log ez red tör té ne te. Bu da pest,
1937. va la mint Kiss 2000. 20. ol dal.)

A fél ár ván ma radt és igen csak fi a tal
gyer me kek gon do zá sá ról-ne ve lé sé rõl a 34
éves öz vegy nek kel lett gon dos kod ni, ami
nem le he tett kön  nyû fel adat. Se gít sé get
leg in kább szü le i tõl és hõ si ha lott fér je
után az ural ko dó tól kap ha tott-vár ha tott.
Jó zsef 1766-ban a tö rö kök Ma gyar or szág -
ról tör té nõ ki ve ré se so rán el évül he tet len
ér de me ket szer zõ, Savoyai Je nõ ala pí tot ta
ka to nai K.u.k. Ingenieur Akademie (Csá -
szá ri és ki rá lyi Mér nök Aka dé mia) a ké -
sõb bi ek ben kis sé el té rõ ne vû jog utód já -
nak nö ven dé ke lett. Sõt, a kö zép sõ fiú –
Ist ván – ugyan ezt vé gez te el (mun kás sá -
gá nak ko rai sza ka szá ban meg halt), to váb -
bá test vé re i hez ha son ló an szin tén itt foly -
tat ta ta nul má nya it 1769-1772 kö zött és
szer zett ok le ve let Gá bor.

Kiss Jó zsef a Mér nök Aka dé mi át 1768.
jú ni us 8-án fe jez te be. Pá lya fu tá sát a had se -
reg hi dász zász ló al já nak fõhídmestereként
kezd te, ugyan itt 1771. má jus 1-tõl al had -
nagy, majd 1774. áp ri lis 25-én le sze relt
(Kiss 2000. 20-21. ol dal). Szól ni kell ar ról
is, hogy is ko lá ik be fe je zé se után Jó zsef és
Gá bor Eu ró pa nyu ga ti fe lét be jár va ta nul -
mány utat tet tek. Ang lia ak kor tájt az ipa ri
for ra da lom lá zá ban égett. Az élet min den
te rü le tén érez he tõ át fo gó vál to zá sok ro ha -
mo san élén kí tet ték a ki rály ság ke res ke del -
mét és áru szál lí tá sát, ered mény kép pen fo -
lya ma to san nö ve ke dett a ten ge ri, va la mint
az or szá gon be lü li áru for ga lom (Kár olyi
Zsig mond: A víz hasz no sí tás, víz épí tés és
víz gaz dál ko dás tör té ne te Ma gyar or szá gon.
Bu da pest, 1960. 79. ol dal). Utób bi ve ze tett
szá mos kü lön bö zõ (leg in kább ha jó zá si) cé -
lú csa tor na gon do la tá hoz: a James Brindley
ter vei sze rint és ve ze té sé vel a 1758-1761
kö zött épí tett Bridgewater Canal el ké szül -
tét kö ve tõ en a fon tos or szág ré sze ket ös  sze -
kö tõ újab bak lét re ho zá sá ba kezd tek. A test -
vér pár ra a kül hon ban lá tot tak szak ma i lag
mély be nyo má so kat tet tek, meg szer zett ta -
pasz ta la ta ik a to váb bi pá lya fu tá suk so rán
jól ka ma toz tak. 

A pá lyá ját a ci vil élet ben foly ta tó Kiss
Jó zsef ka ma rai mér nök lett: Po zsony és
kör nyé ke Du na sza bá lyo zá si mun ká la ta i -
nak ter ve zé sé ben vál lalt fel ada to kat. Az
idõ szak ból több szép tér ké pe és rész le tes
mû sza ki le írá sa ma radt fenn (Fo dor Fe -
renc: A ma gyar tér kép írás. I. kö tet, Bu da -
pest, 1952. 148. ol dal va la mint Fo dor Fe -
renc: Ma gyar ví zi mér nö kök nek a Ti sza-
völgy ben a ki egye zés ko rá ig vég zett fel mé -
ré sei, ví zi mun ká la tai és azok ered mé nyei.
Bu da pest, 1957. 67-68. ol dal). Az 1770-es
évek vé gén a Batina és Kupuszina kö zöt ti
Du na-sza ka szon, majd Moh ács nál dol go -
zott. Má sod szor, ez út tal vég le ge sen, 1780
kö rül ke rült vis  sza Bács ká ba: kincs tá ri in -
zsel lér lett a vár me gye szék he lyén, Zom-
borban. A Du na-Ti sza kö zé nek ez a vi dé ke
a ko ráb bi te le pí té sek da cá ra még min dig
gyé ren la kott volt és bõ ven akadt meg mû -
ve let len te rü let. Az il le té ke sek a be né pe sí -
tés hez 3 500 csa lá dot tar tot tak szük sé ges -
nek. II. Jó zsef ural ko dó rend kí vül ked ve zõ
fel té te lek kel meg hir de tet te le pí té si pá ten se
nagy ér dek lõ dést vál tott ki a Fel sõ-Raj na
vi dé kén. A szer ve zett le bo nyo lí tást a Zom-
bori Ka ma rai Ad mi niszt rá ció (Zomborer
Kammeral Administration) fel ügyel te: ve -
ze tõ je ne mes Ürményi Mi hály ad mi niszt -
rá tor, biz to sai bá ró Weißenbach Gyu la és
ne mes Gromann Zsig mond vol tak. A
kolonisták a kincs tá ri bir to kok ból kap tak
részt, így a ka ma rai mér nö kök fel ada ta volt
a kap cso ló dó mû sza ki te vé keny ség. Több
in téz mény mel lett fel ál lí tás ra ke rült a Ka -
ma rai Te le pí té si Épí té si Hi va tal (Kammeral
Ansiedlungs Bau Amt), amely Kiss Jó zsef
igaz ga tó irá nyí tá sá val az új te le pü lé se ket, a
tel ke ket és a ház he lye ket mér te ki, az épít -
ke zé sek ter ve it ké szí tet te és az épí tõ anyag -
ok be szer zé sét ren dez te. Az 1783-tól 1787-
ig tar tó te le pí tés bõ ven el lát ta Kiss Jó zse fet
és az ál ta la irá nyí tott hi va talt mun ká val
(Johann Eimann: Der Deutsche Kolonist,
oder die deutsche Ansiedlung unter Kaiser
Joseph dem Zweyten in den Jahren 1783 bis
1787 absonderlich im Königreich Ungarn
in dem Bácser Comitat. Pest, 1822. 80-86.
ol dal). Elõ zõ ek mel lett szá mos vár me gyei
is ko la, gaz da sá gi épü let (pl. ma lom, sör -
ház), pa ró kia, ta ní tó la kás és temp lom ter ve -
zé se kö tõ dik a ne vé hez. A Ví zi és Épí té sze -
ti Fõ igaz ga tó ság 1788-as meg ala ku lá sát kö -
ve tõ en (ve ze tõ je Heppe Szaniszló lett) a vi -
dé ki mû sza ki szer ve zet fel ál lí tá sa kor Kiss
Jó zse fet ve ze tõ bács kai ka ma rai mér nök ké
(Dirigender Hofkammer-Ingenieur) ne vez -
ték ki. Az elõ re lé pés szak mai mun ká já nak
is mert sé gét és el is mert sé gét mu tat ja. Ez zel
a Bács kát érin tõ ös  szes víz ügyi szak ága za ti
te rü let fe le lõ se lett.

Kiss Jó zsef az élet más te rü le tén is köz tisz -
te let ben ré sze sült. A jo ze fi nis ta te le pí tés sel
szá mos evan gé li kus val lá sú né met csa lád dal
gya ra po dott a vár me gye la kos sá ga, ami
szük sé ges sé tet te a bács-szerémi es pe res ség
meg szer ve zé sét. Az 1791. ok tó ber 13-án
Petrováczon meg tar tott el sõ köz gyû lé sen
Kiss Jó zse fet vi lá gi fel ügye lõ nek vá lasz tot -
ták. A hi va talt egé szen ha lá lá ig vi sel te, em lé -
ké re Rohonyi György glozsáni lel kész la ti -
nul elé gi át írt (Bierbrunner Gusz táv: A Bács-
szerémi ág. Hitv. Ev. Egy ház me gye mono-
grafiája. Új vi dék, 1902).  

Szól ni kell Kiss Jó zsef csa lá di ál la po tá nak
vál to zá sa i ról is. Bács ká ba tör té nõ vissza té -
ré sét kö ve tõn 1782 ja nu ár já ban vet te nõ ül
Heinrich Friedrich Fischer sváj ci szü le té sû,
utóbb víz épí tés sel fog lal ko zó vár me gyei fõ -
mér nök An tó nia ne vû le á nyát (Kiss 2000.
26. ol dal), más iro da lom sze rint fe le sé gét
Ka ro li ná nak hív ták (Po gány Judit-Bordás
At ti la: Kiss Jó zsef, apatini és verbászi mér -
nök. In: Bácsország. Sza bad ka, 2004. IV-VI.
29. szám, 71. ol dal). Amíg az utób bi for rás
öt gyer me kük szü le té sé rõl tud (Mi hály és
Ka ro li na ki vé te lé vel a töb bi ek cse cse mõ -
kor ban meg hal tak), ad dig elõb bi csak az
1786. már ci us 15-én vi lág ra jött Mi hályt
em lí ti. Koch Jó zsef sze rint Kiss nek Mi hály
és Ka ro li na ne vû gyer me kei vol tak, mel let -
tük fo ga dott gyer me ke ként há zá ban élt az
Ame ri ká ban szü le tett Schmausz Já nos (ka -
ma rai épí tõ mes ter ként a bács kai pro tes táns
né met köz sé gek temp lo ma it épí tet te, End re
ne vû déd uno ká ja elõbb a vár me gye al is pán -
ja, utóbb Ba ja és Sza bad ka fõ is pán ja) és a
csa lád hoz tar to zott még Griebel Sá mu el
mér nö ki gya kor nok (Koch Jó zsef: A Fe -
renc-csa tor na, a baja-bezdáni táp csa tor na
és a kis-sztapár-újvidéki ön tö zõ csa tor na rö -
vid tör té ne te. In: A Bács-Bodrogh Me gyei
Tör té nel mi Tár su lat Év köny ve. 1885. III. és
IV. fü zet, 29-61. ol dal).  Kiss fe le sé ge 1798-
ban Zomborban el hunyt. Má sod szor
Nemesovits Jo ze fá val kö tött há zas sá got,
aki tõl nem szü le tett gyer me ke.

Ka ma rai hi va ta lá nak meg tar tá sa mel lett
Gá bor öc  csé vel fon tos sze re pet töl tött be a
Fe renc-csa tor na lét re ho zá sá ban, és Kiss Jó -
zsef a kez de tek tõl a Ha jó zá si Tár sa ság igaz -
ga tó ja volt. A cik künk ele jén vá zolt és kö vet -
ke zõ ha vi foly ta tá sunk ban rész le te sen is mer -
te tés re ke rü lõ okok mi att ve ze tõi poszt já ról
el tá vo lí tot ták. Ezt kö ve tõ en vissza tért fõ mér -
nö ki ál lá sá ba, amely egy elõ re biz to sí tot ta
szá má ra a meg él he tést. Egyút tal szük sé ges sé
vált a Tár sa ság gal fenn ál ló bo nyo lult kap -
cso lat rend szer tisz tá zá sa, a füg gõ pénz ügyi
kér dé sek ren de zé se. A Kiss test vé rek ter ve -
zõi és épí tés ve ze tõi vol tak a csa tor ná nak, tu -
laj do no sai épí tõ vál la la tuk nak, va la mint rész -
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vé nye sei a meg ala pí tott Tár sa ság nak. Pon tos
ki mu ta tá sok hi á nyá ban az el szá mo lás el hú -
zó dott, a bé csi Ha di ta nács er re a fel adat ra
fel kért szám ve võ je 1799 vé gé re be fe je zett
vizs gá la ta Kissék je len tõs tar to zá sát hoz ta ki
ered mé nyül. A csõd mind ket tõ jük, de kü lö -
nö sen Gá bor szá má ra bi zo nyult el szo mo rí tó -
nak: õ min den va gyo nát ter ve i be öl te, emel -
lett szol gá la ton kí vü li õr nagy ként fi ze tést
sem ka pott. Ne héz kö rül mé nyek kö zött, rö -
vid be te ges ke dést kö ve tõ en 1800. áp ri lis 7-
én hunyt el (fe le sé ge, van der Ket ten bár óné
nem sok kal ko ráb ban, már ci us 13-án).

Kiss Jó zsef szá má ra sem ma radt más,
mint be le tö rõd ni a szá má ra meg vál toz tat ha -
tat lan ba és el fo gad ni a sors rá ki sza bott pen -
zu mát. Az õt meg il le tõ nyug díj nak ural ko -
dói ren de let alap ján csu pán egy ne gye dét
(éven te 312 Ft-ot) kap ta meg, a há rom ne -
gyed ét az el szá mo lás sal meg ál la pí tott adós -
sá gá nak tör lesz té sé re von ták le. Hos  szú pe -
res ke dés után 1805-ben ki egye zett a Ha jó -
zá si Tár sa ság gal, amely tõl 25 000 Ft-ot ka -
pott. Utol só éve it az új-verbászi zsi lip kö ze -
lé ben fel épí tett Josephruhe (Jó zsef bé ké je)
el ne ve zé sû há zá ban él te. Az épü let rõl a
Kiss Jó zse fet sze mé lye sen is me rõ Mind -
szenthy An tal a Tu do má nyos Gyûj te mény
ko ráb ban már em lí tett cik ké nek 31-32. ol -
da la in a kö vet ke zõ ket ír ta. „… a’ zsi lip bal
part ján túl el nyuló szõllõshalmok aljokban
T. Kiss Mi hály Ur vil lá ja van mellyet még
az aty ja T. Kiss Jó zsef Ur épít te tett a’ mel -
let te va ló Anglus izléssel ké szült mu la tó,
ve te mé nyes és a’ hal mok ra fel huzódó szõl-
lõs ker tek kel együtt, me lyek öszvessen egy
igen szép egé szet for mál nak. A’ vil la ki es
fek vé se, ’s mind a’ be lõ le va ló ki lá tás, mind
pe dig a’ re á ja va ló lá tás a’ sze me ket gyö -
nyör köd te ti; az épü let fõ ol da la a’ szõl-

lõskert fe lé néz, ’s eb ben vagynak a’ bir to -
kos la kó, há ló és ven dég szo bái; a’ Csa tor -
na fe lé for dul va arcczal, a’ jobb ról va ló
szár nyát az épü let nek a’ nagy billiard szo ba,
’s a’ mel let te va ló könyv tá ros cabinét és
még némelly más ka ma rák ’s t. e’ f. fog lal -
ják el, a’ bal ról va ló szár nyá ban az épü let -
nek egy nagy táb la szo ba van, mellynek egy
aj ta ján a’ kert be le het ki lép ni, en nek a’ vé -
gé ben pe dig is mét egy Ven dég szo ba van.”

Kiss Jó zse fet 1813. már ci us 13-án Zom-
borban be kö vet ke zett ha lá la után új-ver-
bászi há zá nak kö ze lé ben te met ték el. Éle -
te utol só éve i nek ke se rû pil la na ta i ban azt
tar tot ta: „Fac bene, dolebis.” – ma gya rul:
„Tégy jót, meg bá nod.”

Stammbuch – Em lék könyv
Kiss Jó zsef az Or szá gos Szé ché nyi

Könyv tár Kéz irat tá rá ban lé võ 19 cen ti mé -
ter ge rinc ma gas sá gú, 11,5 cen ti mé ter szé -
les sé gû, 248 ol dal ter je del mû bõr kö té ses
köny vecs ké je  (OSZK jel zet: Okt. Germ.
10) a Stammbuch cí met vi se li. Már ton Jó -
zsef 1910-ben Bécs ben ki adott né met-ma -
gyar szó köny ve (mai szó hasz ná lat tal szó tá -
ra) a Stammbuch szó ra két je len tést ad meg:
„1. nem zet ség laistroma. 2. em lé kez te tõ
könyv, t. i. a’ ba rá tok ra és jó te võk re
(álbum).”. Be le la poz va egy ér tel mû en meg -
ál la pít ha tó, hogy je len eset ben utób bi ról,
egy ér de kes em lék könyv rõl van szó,
amely ben csu pán né hány ol dalt szen tel csa -
lád já nak. A könyv ben ös  sze sen 83 sze mély
– zö mük ko rá nak ne ve ze tes em be rei –
árny ké pe ta lál ha tó. Ezek fe ke te pa pír ból ke -
rül tek ki vá gás ra majd be ra gasz tás ra dön tõ
több sé gük ben a kö tet kü lön bö zõ fes tett, szí -
nes ak va rel lek kel il luszt rált jobb ol da li lap -
ja i ra (csu pán né hány eset ben ke rült bal ol -

dal ra árny kép). Bal ol da lon a ké pek hez kap -
cso ló dó la tin és né met nyel vû, gyak ran gót
kéz írá sos ma gya rá za tok és meg jegy zé sek
ol vas ha tók. A cím ol dal szö ve ge sze rint Kiss
az em lék könyv írá sát 1769-ben kezd te el;
to váb bá meg em lí ti, hogy mun ká ját II. Jó -
zsef csá szár 1772-ben át la poz ta és a könyv
1813-ban ke rült a Nem ze ti Mú ze um ba.
Ugyan itt lát ha tó gróf Szé ché nyi Fe renc
könyv tá rá nak bé lyeg zõ je is.

Kiss Jó zsef sír em lék ét ha lá la után egy
év vel, 1814-ben emel ték. A már vány lap ra
vé sett szö veg ben az em lék könyv ben le írt -
hoz ké pest ki sebb vál toz ta tá so kat esz kö -
zöl tek: ma gyar nem ze ti sé gû he lyett ma -
gyar ne mes (No bi lis Hungarus) sze re pel,
to váb bá hely ség re és nap ra pon to san ad ták
meg szü le té si és ha lá lo zá si dá tu mát. Ju go -
szlá vi á ban, Kiss Jó zsef ha lá lá nak 170. év -
for du ló ján, a sza bad kai Ma gyar Szó 1983.
már ci us 26-án meg je lent Ki lá tó cí mû mel -
lék le té nek 15. ol da lán ol vas ha tó cikk ben és
ké pe in ír tak a sír em lék rõl (Kalapis Zol tán:
A kincs tá ri in zsel lér verbászi sír em lé ké nél),
ame lyen jól meg lát szott az idõ vas fo ga. Er -
re fi gyelt fel a Né met or szág ban élõ Kiss
Mi hály, aki egy 6. nem ze dé ki egye nes ági
le szár ma zott. A hely szín re uta zott, az il le té -
ke sek kel egyez te tett, majd sa ját költ sé gén
fel újí tat ta Kiss Jó zsef sír em lék ét (Kalapis
Zol tán: Új ra fe hér lik Kiss Jó zsef obe liszk je.
In: Ma gyar Szó. Ki lá tó. 1985. au gusz tus
31. 14. ol dal, va la mint Kalapis Zol tán: Ré -
gi vízivilág a Bács ká ban és Bá nát ban. Új -
vi dék, 1993. 19-26. ol dal). Dr. Silling Ist -
ván nap ja ink ban ki adott mun ká ja ren de zett
sír em lé ket ír le (Ba ran go lá sok Nyu gat-
Bács ká ban. Új vi dék, 2012. 28. ol dal). 

Foly tat juk
Dr. Nebojszki Lász ló

Kiss Jó zsef sír em lé ke és kör nye ze te nap ja ink ban. Fo tó: Silling Lé da

Kiss Jó zsef sír em lé ke a 20. szá zad ele jén
Boroszky Sa mu mo nog rá fi á ja 

II. kö te té nek 373. ol da lán
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Az el sõ szí nes ol dal aján lá sa
„Dem Unvergeslichen Andenc

gewidmet von Jo. v. Kiss.”
Ma gya rul: „A fe lejt he tet len em lé k

ajánl ja ne mes Kiss Jó zsef.”

Kiss Jó zsef 
ma ga ál tal meg ter ve zett sír fel ir

A de di ká ció ma gya rul 
(H.S.E.=Hic situs est=Itt nyug s

Itt nyug szik
Kiss Jó zsef

ma gyar nem ze ti sé gû
ki nek hall ha tat lan sá gát

a Fe renc-csa tor na
bi zo nyít ja

ha lan dó sá gát
ez a már vány hir de ti

szü le tett 1748
meg halt 18..

Korabinszky János Mátyás
1805-ben készült térképe

Bács-Bodrogh törvényesen egyesült vármegyérõl

(színezett réznyomat, a cikk szerzõjének gyûjteményébõl)
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A Stammbuch – Emlékkönyv
képeit

az Országos Széchényi Könyvtár
kézirattára

vezetőjének engedélyével közöljük.

a:
cken 
”
ke zet nek
”

I. Fe renc 
ma gyar ki rály (1792-1835), 

né met-ró mai csá szár (1792-1806) 
és oszt rák csá szár (1804-1835) 

árny ké pe az em lék könyv 
egyik bal ol da li lap ján ta lál ha tó, 

ak va rell nem il luszt rál ja

Her ceg Grassalkovich An tal árny ké pe,
a bõ ség sza ru jól ér zé kel te ti 

va gyo ni ál la po tát és ado má nyo zó ked vét A posz ta men sen Má ria Te ré zia 
né met-ró mai csá szár nõ (1745-1765) és 

ma gyar ki rály nõ (1741-1780) árny ké pe lát ha tó. 
Kö rü löt te a nõ alak ok az igaz sá gos sá got, 

a val lást és az elõ re lá tást sze mé lye sí tik meg.

ra ta.

szik):

A két fe jû sas fe lett 
II. Jó zsef né met-ró mai csá szár (1765-1790)

és ma gyar ki rály (1780-1790) árny ké pe, 
alat ta oszt rák-po rosz csa ta je le net

Kiss Jó zsef Mi hály fi á nak 
árny ké pe, 

a csa lád fa ak ko ri leg fris sebb haj tá sa 
az uno ka, Julius (Gyu la)

A Jó té kony ság is ten nõ je (si sa kos nõ alak)
Kiss Jó zse fet a fö lé tar tott pajz  zsal ol tal maz za. 

Sors ül dö zött sé gét 
a zi va tar fel hõk és a fe nye ge tõ vil lám jel zik,

ám a menny kõ csa pás vis  sza pat tan 
és meg sem mi sí ti a kép jobb ol da lán 

a go nosz szán dé kot meg tes te sí tõ há rom ala kot:
az irigy sé get, a bu ta sá got 
va la mint a dü hödt sé get. 

A bal al só sa rok fái kö zöt ti 
dom bon emel ke dõ gloriett, 

a vi lá go so dó ho ri zont 
és a su ga ra i val elõ buk ka nó Nap 

ta lán már a re mény te li jö võ ígé re tei.
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Udvardi Erzsébet
(1929-2013)

Kezdetben volt az Ige, az Ige Is ten nél
volt, és Is ten volt az Ige, õ volt kez det ben Is -
ten nél. Minden ál ta la lett, nél kü le sem mi
sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet
volt az em be rek vi lá gos sá ga. A vi lá gos ság
vi lá gít a sö tét ség ben, de a sö tét ség nem fog -
ta fel. Föllépett egy em ber, az Is ten küld te, s
Já nos volt a ne ve. Azért jött, hogy ta nú sá got
te gyen, ta nú sá got a vi lá gos ság ról, hogy
min den ki hig  gyen ál ta la. Nem õ volt a vi lá -
gos ság, csak ta nú sá got kel lett ten nie a vi lá -
gos ság ról. (Az Ige) volt az iga zi vi lá gos ság,
amely min den em bert meg vi lá go sít. A vi -
lág ba jött, a vi lág ban volt, ál ta la lett a vi lág,
még sem is mer te föl a vi lág. A tu laj do ná ba
jött, de övéi nem fo gad ták be. Ám akik be -
fo gad ták, azok nak ha tal mat adott, hogy Is -
ten gyer me kei le gye nek. Azok nak, akik
hisz nek ne vé ben, akik nem a vér nek vagy a
test nek a vá gyá ból s nem is a fér fi aka ra tá -
ból, ha nem Is ten tõl szü let tek. S az Ige test té
lett, és kö zöt tünk élt. Lát tuk di csõ sé gét, az
Atya Egy szü lött ének di csõ sé gét, akit ke gye -
lem és igaz ság tölt be. (Já nos 1,1-14)

A csil la gos ég nél csak a fel ke lõ és le -
nyug vó Nap lát vá nya cso dá la to sabb. Ti ha -
nyi szo bám ab la ká ból el bû völ ve né zem
min dig, ami kor fel ra gyog a fé nyes ség. S
al ko nyat kor, a Ba da csony ko por só ja fö lött
ké sõ õs  szel, ko ra ta vas  szal mint egy ra -
gyo gó ko rong, amely las san bí bor vö rö sé
vá lik, szin te térd re bo rul az em ber, lát ván
a Nap nak le ál do zá sát. 

A ví zen pe dig fé nyes csí kok… mint
Udvardi Er zsé bet ké pe in. 

„Ma radj ve lünk, mert már es te le dik és
le me nõ ben a nap!” – ké rik az emmauszi
ta nít vá nyok a ve lük já ró ván dort, aki vel jó
volt együtt len ni, s aki ben csak ké sõbb is -
me rik fel a Mes tert: az Úr az! Fel is me rik a
ke nyér tö rés nél. 

Mú ló idõnk ben, éle tünk sö tét sé gé ben
föl-fölragyog a fé nyes ség. S olyan jó, ha
van nak, akik ké pe sek be fo gad ni az iga zi
Fényt, az iga zi Vi lá gos sá got. S olyan jó, ha
meg tud ják érez tet ni ve lünk, hogy min den
em be ri go nosz ság, erõ szak, gyû lö let,

pusz tí tás, dur va ság, bé két len ség el le né re
igen is van vi lá gos ság. 

Udvardi Er zsé bet ba da cso nyi kép tá rá -
nak – egy ko ri la ká sá nak – ab la ká ból a kis -
õr si öböl re le het lát ni. Egyik ké pé nek cí me
Élet utunk vé ge. A par ton, úgy tû nik, az ív
men tén föl fe lé, egy szin te el ve szõ em ber
igyek szik elõ re. Érez ni, hogy küz de lem -
mel van te le. Vé gig kell jár nia a ma ga út -
ját. S ha fi gyel me seb ben néz zük a ké pet,
az út vé gén fel csil lan egy pont, egy ap -
rócs ka, de iga zi, lé le kig ha tó fé nyes ség. 

Nyolc van négy év vel meg ra kot tan mennyi
ter het ci pel het egy em ber! De aki nem gyö -
kér te len, s aki nem ott hon ta lan, aki nem
társ ta lan, még ha utol só éve i ben egye dül is
él, so ha sem ma gá nyos. Mert meg él te már,
hogy õ ré sze en nek a te rem tett vi lág nak, a
föld nek, víz nek, tûz nek, le ve gõ nek: ben ne
él egész lé nyé vel. És aki ma ga is lát ja a
fényt, az Iga zit, Is ten-ad ta te het sé gé vel to -
vább tud su gá roz ni be lõ le él te tõt, erõ sí tõt. 

Udvardi Er zsé bet ba da cso nyi mû ter mé ben
ül ni és be szél get ni élet rõl-ha lál ról min dig
aján dék volt. Fes té kes do bo zok a pol co kon,
ha tal mas hi bisz ku szok, itt-ott tûz vö rös vi rág -
gal, köny vek, új sá gok az asz ta lon… El hunyt
fér jé nek, Ta más Ist ván nak ké pe, szel le me,
ap ró tár gyak, sej tel mes vi lág. A ha tal mas fes -
tõ áll vá nyon ép pen ké szü lõ kép, a ko ro nát
fel aján ló Szent Ist ván. An gya lok és Má ria.
Já nos Pál pá pa – a bol dog – alak ja. S aho -
gyan de ren gés sé vál to zik a kül sõ vi lá gos ság,
úgy él nek és ra gyog nak egy re job ban a ké -
pek. Mint a ré gi iko nok arany hát te ré bõl, egy
meg fog ha tat lan, de va lós vi lág üze ne tét sej ti
meg az em ber. A sö tét té vá ló mû te rem ben
meg moz dul tak az an gya lok, Já nos Pál pá pa
ál dás ra emel te a ke zét…

„A vi lá gos ság a sö tét ség ben vi lá gít”.
Em be re ken ke resz tül. Aján dék ez a vi lá -
gos ság, amit az aján dék ba ka pott em be rek
köz ve tí tet tek ne künk. 

Bár le me nõ ben a Nap, az Úr be tér. Be tér
mind azok hoz, akik tud nak tisz ta szí vû ek
len ni, akik éhe zik és szom jaz zák az igaz -
sá got, be tér azok hoz, akik sze lí dek, akik
bé kes ség szer zõk. 

Ti ha nyi szo bám ból új ra és új ra rá né zek a
Ba da csony ra, a ta nú-hegy re, amely nek lá bá -
nál a vi lá gos ság nak hi te les ta nú ja élt. Egy ál -
ta lán nem oly ma gá tól ér te tõ dõ, hogy va la ki
el in dul jon a Csil lag után, és – mi ként a Há -
rom ki rá lyok – alá zat tal le bo rul jon a Gyer -
mek elõtt, aki Úr ég és föld fö lött. Egy ál ta lán
nem olyan ter mé sze tes, hogy a Meg fe szí tett -
ben, Jé zus ban, aki em ber sé gé ben a leg na -
gyobb sö tét sé get ta pasz tal ta meg a ke resz ten,
ami kor azt só haj tot ta: Én Is te nem, én Is te -
nem, mi ért hagy tál el en gem? – föl is mer jük
az Urat, aki nek üres sír já ról éle tü ket is oda -
ad va ta nús kod tak ta nít vá nyai. Jé zus él. 

„A hit vé gül is ke gye lem dol ga; és van -
nak, akik olyan kez det tõl vé gig ren dít he -
tet len, vég ér vé nyes ado má nyul kap ták
meg ezt a ke gyel met, mint Já nos, akit az
Úr ki vált kép pen sze re tett. De van, aki a
ké tely el le né ben küz di ki a hi tét, és azt is
mond hat nám, hogy van, aki a ké tely ben:
kér dé se ket tesz föl, hogy vá la szol nia kell -
jen rá juk, hogy vá laszt kell jen ke res nie,
vá laszt kell jen ki csi kar nia rá juk; min den
vá lasz újabb kér dés kü szö be, és min den
kér dés újabb vá lasz lép csõ fo ka. Van, aki

A mûvésznõ február 4-én hagyta el a földi létet. 1958-tól Badacsonytomajban élt és alkotott,

de végsõ nyughelyéül szülõvárosa földjét választotta.

A Rókus temetõben február 16-án elhangzott négy búcsúbeszéd közül kettõt közlünk.

A vi lá gos ság a sö tét ség ben vi lá gít…
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így épí ti ezt a lép csõt, ame lyen egy re föl -
jebb tö rek szik ön ma gá ban, hogy vé gül ki -
ér jen ön ma gá ból a vi lá gos ság ra.”  Rónay
György ír így. (Zakeus a fü ge fán – rész let)

Hi szem, hogy Udvardi Er zsé bet, aki föl -
ra gyog tat ta szá munk ra mû vé sze té vel a
tisz ta fé nyes sé get, ki ért ön ma gá ból a tel jes
Vi lá gos ság ra. 

Ha lál hír ét vé ve ha ma ro san a kö vet ke zõ
val lo mást ol vas hat tam: „Ke vés fes té sze tért
ra jong tam (ha kál vi nis ta em ber nek le het
egy ál ta lán va la mi ért ra jon ga ni), de Udvardi
Er zsé bet fes té sze te fel tét len ség volt szá -
mom ra. Most el ment az Arany hí don, és itt
hagy ta ne künk hit bõl ih le tett szak rá lis szí ne -

it (õ még tud ta, hogy a szí nek nek is van szent
rend je), az arany ból, ezüst bõl, az Ál do zat bí -
bo rá ból elõ tû nõ és azok ban fel ol dó dó ala ko -
kat, a szép víz, a ma gyar Genezáret foly ton
il ló, de in kább in vi tá ló fény-já té kát. Igen,
egész mû vé sze te alá za tos in vi tá lás volt, in vi -
tá lás a túl part ról, ahon nan idá ig ve tül a vi lá -
gos ság, és aki ar ra for dul, hogy szem lél je
vagy hagy ja, hogy a vi lá gos ság szem lé lõd -
jön raj ta, az nem ma rad ár nyék ban so sem.”
(Bogárdi Sza bó Ist ván)

„Ha va la ki azt ter ve zi, hogy fes te ni
kezd, an nak elõbb har mó ni át kell te rem te -
nie ég és föld kö zött.” Egy ré gi kí nai bölcs
mond ja ezt. (Guo Si)

A bú csú zás órá já ban döb be nünk rá,
mek ko ra aján dék, ha lát hat juk és meg érez -
het jük az ég és a föld har mó ni á ját. Mert
Udvardi Er zsé bet mû vé sze té ben és éle té -
ben ez tör tént: ta lál ko zott az ég a föld del.

„Ne kem még an  nyi ten ni va lóm van!” –
mond ta az utol só hó na pok ban több ször is. 

Ked ves Ba rá ta im: Udvardi Er zsé bet
ránk hagy ta örök sé gül a ten ni va ló it. Ra -
gyog jon a fé nyes ség!

Hogy va ló ban ra gyog jon, elõbb be kell
fo gad nunk ne künk az Iga zi Vi lá gos sá got.

Nyu god jék bé ké ben!
Dr. Korzenszky Ri chárd OSB

Tihany

In memoriam Udvardi Erzsébet

A hír hal la tán, hogy Udvardi Er zsé bet
meg tért Te rem tõ jé hez, mind an  nyi unk nak
ös  sze szo rult a szí ve, Ba ja vá ro sa gyász ba
bo rult.

Udvardi Er zsé bet és Ba ja el vá laszt ha tat -
lan egy más tól, örök re ös  sze forrt. Er zsi ke
több ször mond ta: „Ha két éle tem len ne, az
egyik kel Ba ján él nék.”

Ez a kö tõ dés je le nik meg a ba jai so ro zat
ké pe in: a köz pont tól tá vo labb esõ csen des,
macs ka kö ves Szent Lász ló ut cai szü lõi
ház, a Tóth Kál mán té ri ha vas táj a sült-
gesztenye il la tá val, a Ba rá tok temp lo ma, a
Szent há rom ság tér, ahol Fo ki bá csi árul ta a
fagy lal tot, ahol a Vá ros há za alatt volt
Práger és Klein bolt ja. A gyer mek kor meg -
idé zett álom vi lá ga arany ban és ezüst ben.

A csa lád, a gyö ke rek fon tos sá gá ról szól
édes ap já ról, az eu ró pai mû velt ség gel bí ró
ta nár em ber rõl, édes any já ról, aki vi sel te a
ház tar tás va la men  nyi gond ját, s ne vel te
há rom gyer me két, a báty já ról csel ló val, és
az el sõ ta ní tó ról, ka lo csai nõ vér rõl ké szült
fest mé nye is. A nõ vé rek hi va tá suk nak tar -
tot ták a ne ve lést. A sze rény ta ní tó nõ vért
ma don na ként áb rá zol ta.  Em ber sé gét, tar -
tá sát, hi tét, mely egész éle tét, élet mû vét át -
hat ja, ott hon ról hoz ta. 

Így szól hit val lá sa:
„Most, hogy már erõ sen kö ze lí tek azok -

hoz az évek hez, ame lyek a lé lek leg bel -
sõbb kö re it tá gít ják, s el ej tik a fe les le get,
mind töb bet tu dok meg a szü le im rõl. Mert
egy re job ban vi lá gí ta nak a leg fon to sabb
évek, a gyer mek kor em lé kei.

Ami kor meg ta ní tot tak ke resz tet vet ni.
Ami kor elõ ször hal lot tam, jó nak kell len ni.
Ami kor meg ma gya ráz ták, hogy a szü le -

tés na pi cso ko lá dét há rom fe lé kell el osz ta -
ni, mert hárman va gyunk test vé rek.

És meg ta ní tot tak, hogy gon dos kod ni kell
az ál la tok ról, té len etet ni kell a cin ké ket.

És meg ta nul tuk, hogy mit je lent a há -
rom szí nû zász ló a há za kon; s hogy az élet -
nek ren del te té se, ér tel me van; hogy az Is -
ten jó té te mé nye it imád ság gal és mun ká val
meg kell kö szön ni.

Apám ke zét fog va, anyám te kin te té tõl
bol do gít va ta nul ta meg az em ber eze ket.”

Ami kor 1998-ban a vá ros kép vi se lõ-tes -
tü le te „Ba ja Vá ros Dísz pol gá ra” ki tün te tést
ado má nyo zott Udvardi Er zsé bet nek, Bá ná -
ti Ti bor ar ról kér dez te a mû vész nõt, mi lyen
ér zés szü lõ vá ro sá ban egy ilyen je len tõs ki -
tün te tést kap ni, Er zsi ke ezt vá la szol ta:

„Le het, hogy fur csán hang zik, de az
öröm mel lett egy kis szo ron gás is el töl tött.
Át lép ni a Vá ros há za ka pu ját, ame lyet mint
kis lány olyan nagy rá cso dál ko zás sal néz -
tem min dig. Be lép ni eb be az épü let be nem
tu dok meg ha tott ság nél kül.

Ne kem a gye rek- és if jú kor Ba ja, a leg -
fon to sabb évek, a Rudnay sza bad is ko la,
ahol az el sõ ecset vo ná so kat tet tem. Ha itt -
hon, Ba ján le szál lok a vo nat ról, azon nal
kis is ko lás nak ér zem ma gam, fo gom a szü -
le im és test vé re im ke zét, vá rom fel tûn ni az
is ko la nõ vé re ket, a cisz ter ta nár ura kat, az
osz tály tár sa i mat…

Egész éle tem re meg ha tá ro zó in dí tás, az
iga zi ér té kek tisz te le te, egy sze rû ség és
sze rény ség szü le im élet vi tel ében. És a va -
sár nap, az ün nep, az Is ten nap ja.

És itt jön a szo ron gás, va jon men  nyit
si ke rült mind ezek bõl az ér té kek bõl meg -
va ló sí ta ni, és ha va la mit si ke rült – és én
most ezért ki tün te tést ka pok –, ez mind a
szü le im nek és az õ szü le ik nek kö szön he -
tõ, az õse im nek, akik itt él tek a vi zek
part ján.

Va jon jól tud tam-e sá fár kod ni mind az zal
az ér ték kel, amit kap tam? Er re nem le het
fe lel ni, csak alá za to san fe jet haj ta ni, és kö -
szö ne tet mon da ni.”

Mi, ba ja i ak sem tu dunk mást ten ni, mint
alá za to san fe jet haj ta ni és kö szö ne tet mon -
da ni Udvardi Er zsé bet nek mind azért, amit
tõ le kap tunk. A ba ja i ak szá má ra min dig
nyit va volt az aj ta ja, vár ta a meg je le nõ
Hon pol gár szá mát, a te le fon hí vást, a hí -
re ket sze re tett vá ro sá ról.

Nem sze ret te a nyil vá nos sze rep lést, de
el vál lal ta, hogy Ba ja vá ros milleniumi
zász ló já nak zász ló any ja le gyen.

Szí ve min den sze re te tét be le szõt te arany
fo nál lal ab ba zász ló ba, amit a vá ros nak ké -
szí tett sa ját ke zû leg. 

Sok min dent ta ní tott ne künk éle té vel,
ké pe i vel.

Meg mu tat ta, hogy az el bu kás után le het
tal pon ma rad ni, fel emel ked ni.

Meg ta ní tot ta, hogy a csön des per cek a
fon to sak az em ber éle té ben. 

Meg érez tet te ve lünk az év szak ok cso dá -
it, a be ha va zó dás bé ké jét, ami kor csak az
iga zi ba rá tok és a pos tás jön, az õsz méz il -
la tát, a Pan non táj cso dá it, a ter mé szet kép -
ze le tet fe lül mú ló gaz dag sá gát.

A lel künk re he lyez te, hogy min den em -
ber nek Is ten tõl ka pott fel ada ta, kül de té se
van, eh hez ta len tu mo kat ka pott, me lyek kel
egy szer majd el kell szá mol ni.

Rá mu ta tott ar ra, hogy a ma te ri á lis,
anyag el vû vi lá gon túl van egy má sik, egy
transz cen den tá lis vi lág, ahon nét min den
öröm és sze re tet ered.

S hogy min den ki éle te ap ró dol gok lán -
co la ta i ban mú lik. Az ap ró ke gyel mek nek
kell örül ni. A bol dog ság kul csa eb ben rej -
lik. El múlt él mé nye ink pe dig egy re be cse -
seb bek, mi vel vis  sza hoz ha tat la nok.

És a Fény, a Ra gyo gás!
A fény em be ren tú li, a transz cen den tá -

lis sal, a te rem tõ ener gi á val, a Te rem tõ vel
áll kap cso lat ban. Minden nek a for rá sá nál
ott van a fény, az Örök ké va ló.
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A ra gyo gás nemcsak ké pe in je lent meg
arany füst és ezüst-app li ká ció for má já ban,
ha nem lé nyé bõl fa kadt. Ahogy Bá lint At -
ti la meg fo gal maz ta: „Udvardi Er zsé bet, a
fes tõ mû vész egy Udvardi Er zsé bet-fest -
mény. Ra gyog. A nap fény jön ve le kö -
zénk.”

Nagy Gás pár Kos suth-dí jas köl tõ 1998-
ban Er zsi ke sió fo ki tár la tá hoz A fény meg -
ér ke zik cí mû ver sé ben eze ket a so ro kat ír ta:

„...a fény, a va la hon nan va la ho vá uta zó
örök su gár,

mely át ha tol nap pa lon és éj sza kán,
gyö nyö rû tör vé nye i vel ír do gál,
és a fény meg ér ke zik,
akár az ég ko mor fel hõ i be be fû zött 
arany-ezüst fo nál…
de itt, de itt még is bol dog vol tam,
ahogy Ágos ton mon da ná:
moriebar vi ta li ter
megint, megint
élet re hal do kol tam”
Er zsi ke most el ment az Arany hí don, és

itt hagy ta ne künk a hit bõl ih le tett szak rá lis

ara nyát, ezüst jét, és ké ré sét mind an  nyi -
unk hoz: Vi gyé tek a fényt to vább!

Az egyik TV-fel vé te len a Du na Szál ló -
ban Er zsi ke ezt mond ta: „Az em ber ér zi a
sze re tet ára dá sát sza vak nél kül is. Az em ber
ha za jön, ez a leg jobb.”

Ha za men tél a Te rem tõ höz, ha za jöt tél
Ba já ra. Nyu godj bé ké ben a men  nyei fé -
nyes ség ben, nyu godj bé ké ben az õsök örö -
ké ben, a ba ja i ak szí vé ben.

Zsigó Róbert

Rapcsányi Lász ló 
1925-2013

Vég tisz tes ség re jöt tünk, so kan áll juk
meg ren dül ten kö rül dr. Rapcsányi Lász ló
ko por só ját. Rapcsányi Lász ló a Ma gyar
Rá dió volt fõ mun ka tár sa, örö kös tag ja
vég leg el kö szönt ott ho ná tól, a Ma gyar Rá -
di ó tól. Egy va sár nap es te kap tam a hírt fe -
le sé gé tõl, Magditõl, Zarka Mag dol ná tól,
aki te le fo nált: La ci el ment. La ci itthagyott
ben nün ket. Szent Pál apos tol sza vai jut nak
eszem be: „a hi tet meg tar tot tam, a pá lyát
meg fu tot tam”. Min de nek elõtt fe le sé gé -
nek, Zarka Mag di nak kí vá nunk vi gasz ta -
ló dást, a hû sé ges, min den ben se gí tõ társ -
nak. Vi gasz ta lód jék, mert ez a pá rat lan
gaz dag sá gú pá lya ren ge teg em ber nek
adott örö met. Ki vé te les gaz dag sá gú éle tet
élt. Más szót nem ta lá lok rá, Rapcsányi
La ci va rázs la tos egyé ni ség volt, ép pen
ezért ne héz is tõ le bú csúz ni. 

Min de nek elõtt ar ról em lé ke zem, hogy
eb ben az em ber ben a leg mé lyeb ben a sze -
re tet élt. A leg na gyobb him nuszt, a Sze re -
tet Him nu szát kell idéz nem: „Szól jak bár
em be rek vagy an gya lok nyel vén, ha sze re -
tet nincs ben nem, csak zen gõ érc va gyok,
vagy pen gõ cim ba lom. Le gyen bár pró fé -
tá ló te het sé gem, is mer jem bár az ös  szes
tit ko kat és min den tu do mányt, le gyen ak -
ko ra hi tem, hogy he gye ket moz ga tok, ha
sze re tet nincs ben nem, mit sem érek”.
Rapi a Ma gyar Rá dió min dig ked ves, mo -
soly gó, jó sza vú em be re volt. Õt, íme a so -
ka da lom – íme a bi zo nyos ság – so kan, na -
gyon so kan sze ret ték.

Rapcsányi Lász ló nak volt egy kü lö nös tu -
laj don sá ga. A hos  szú évek alatt be csül te és
sze ret te ve ze tõ it. A Hárs Ist vá no kat, a Haj dú
Ist vá no kat. Ezek a ve ze tõk sze ret ték mun ka -
tár su kat, mert bíz tak ben ne fenn tar tás nél kül.
A bi za lom ra rá szol gált. Most a csak nem száz
esz ten dõs Ma gyar Rá dió ve szí tet te el ki vé te -
les te het sé gû mun ka tár sát. Sza vai pon to sak
vol tak, mon da tai min dig a he lyü kön áll tak.
Úgy köz ve tí tet te az élet je len sé ge it, hogy azt
min den ki ér tet te.  Na gyon nagy, te het sé ges
tár sa ság ban dol go zott Rapcsányi Lász ló. Itt

dol go zott Pluhár és Sze pe si György, aki há la
Is ten nek ma is él. Itt dol go zott Sze pe si Éva,
Amb rus Ti bor és Bú zás An dor. Itt dol go zott
a ma is élõ ki tû nõ ség, a hét nyel ven be szé lõ
P. Sza bó Jó zsef. Kö zöt tünk volt rá di ós a Zsa -
bó, Sza bó Jó zsef. Ezek kö zött az em be rek
kö zött élt és al ko tott a leg na gyobb, Rap-
csányi Lász ló. Em lé kez zünk hal lat lan gaz -
dag mû so ra i ra. An nak ide jén, év ti ze dek kel
ez elõtt, Bo ros Já nos sal együtt az õse ink nyo -
má ba eredt a Szov jet uni ó ba. Ke res te a ma -
gya rok ro ko na it, a vo gu lo kat és osztyákokat,
Szi bé ria ha tal mas tá ja in ta lál tak nyo mo kat.
Pe dig ab ban az idõ ben a szov jet ha ta lom
nem ra jon gott a tá ja i kon bók lá szó kül föl di
új ság író kért. Ez a ne ve ze tes mû sor po li ti kai
és in tel lek tu á lis bá tor ság ról ta nús ko dott.
Majd el ké szült a Bib lia vi lá ga cí mû óri ás so -
ro zat. Rapcsányi jól is mer te és ér tet te Mó zes
öt köny vét, tud ta köz ve tí te ni Je re mi ás pró fé -
ta si ral ma it, a Pél da be szé dek írá sa it, és a pró -
fé ták le ve le it. De na gyon pon to san is mer te
az Új szö vet ség üze ne tét, a négy evan gé lis tát,
és Szent Já nos tit kos Je le né sek köny vét. Ab -
ban is azt a sort, ame lyik üze ni: „és az úr
majd le tö röl sze me tek rõl min den kön  nyet”.
A Bib lia vi lá ga cí mû mû sor ak kor szü le tett
meg, ami kor szom szé dunk ban az oda szál lí -
tott ma gyar nyel vû Bib li á kat be zúz ták és to -
a lettpa pírt ké szí tet tek be lõ le. A Ma gyar Rá -
dió és Rapcsányi Lász ló ér de me volt, hogy a
Bib lia vi lá gát így azok is meg is mer het ték,
akik nem akar tak tö rõd ni ve le. Szá mos szép,
iz gal mas mû sor ke rült ki a ke ze alól. A nagy
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ese mé nyek nél min dig je len volt. Együtt te -
met tük a rá dió mû sor ban Lékai Lász ló bí bo -
ros prí mást. Együtt kí sér tük vég sõ nyug he -
lyé re Máriacellbõl Esz ter gom ba Mind -
szenthy Jó zsef ham va it. De együtt csi nál tuk
azt az egész na pos ha tal mas mû sort, amely
Nagy Im re és már tír tár sa i nak új ra te me té sé -
rõl szólt. Nagy idõk vol tak ezek és nagy mû -
so rok. 

So sem fe lej tem el az ih le tett pil la na tot. A
Par la ment ku po la csar no ká ból köz ve tí tet te a
Szent Ko ro na ha za té ré sét. Rapcsányi vég -
képp nem volt ér zel gõs em ber, nemcsak
sza vai, de hang sú lyai és hang szí ne is pon to -
sak vol tak. En nél a köz ve tí tés nél egy szer
meg csuk lott a hang ja, el sír ta ma gát, mert is -

mer te a Szent Ko ro na tör té ne tét és ez zel
együtt a ma gyar nép hi he tet le nül rö gös út ját.
Lé lek eme lõ volt ez a rá di ós köz ve tí tés. Nem
po li ti kai pro to kollt adott, ha nem egé szen
mást. Szív bõl jö võ be szá mo lót. Rapcsányi
Lász ló val öt évig együtt dol goz tam a Va sár -
na pi Új ság ban. Sza vá ra, ta ná csá ra min dig
fi gyel nem kel lett. Volt ré szünk szo mo rú ság -
ban és öröm ben egy aránt. Néz tem Rap-
csányi ked ves, ba rá ti ar cát és meg kér dez tem
tõ le: Rapi, te egy mo soly gós em ber vagy,
még is lá tok a sze med ben egy pi ciny ke szo -
mo rú sá got. Mi ez? „Ha sza ka dé kot lá tok,
híd ra gon do lok” – vá la szolt azon nal a Szent
La jos ki rály híd ja vi lág hí res re gé nyé nek
mon da tá val. 

Rapcsányi, a va rázs la tos Rapcsányi nagy
híd épí tõ mes ter is volt. Most bú csúz ni kény -
sze rü lünk et tõl a jó, hû sé ges em ber tõl, a Ma -
gyar Rá dió örö kös tag já tól. Most, ami kor a
száz esz ten dõs ott ho nunk, a Ma gyar Rá dió is
hal dok lik. Én a volt rá di ó sok ne vé ben kö szö -
nök el ba rá tom tól és pá lya tár sam tól, de itt
van nak a ma ra dék rá di ó sok is. Õk is bú csúz -
nak. ke se rû ség gel szí vük ben. A száz éves
Ma gyar Rá dió ki hu nyá sa után majd szü le tik
más. De az már más lesz, me rõ ben más.
Más ról fog szól ni, és más üze ne te ket küld
majd. Mi meg mást nem te he tünk, csak sí -
runk, si ra tunk Té ged, dr. Rapcsányi Lász ló,
Rapcsányi La ci, drá ga Rapika, Is ten Ve led!

Gyõ ri Bé la

Baja szerelmese

Dr. Rapcsányi Lász ló a gye rek ko ri ba jai
szü lõi há zat so ha nem ad ta el. Mi ért nem?
Úgy vé lem azért nem, mert a ké sõb bi vi lág -
uta zó – az Athosz he gye it já ró, Je ru zsá lem
4000 éves tör té nel mét kém le lõ, ku tat va uta -
zó Rapcsányi Lász ló –  szá má ra az a ház tes -
te sí tet te meg a gyer mek- és if jú kor erõt adó,
meg ha tá ro zó, a to váb bi fel fe de zé sek re ösz -
tön zõ, és leg el sõ gyõ zel me i nek az em lé ke it.
És mind ezek le he tõ sé gi föl té te lét, az ott hon-
me le get.  A Bezerédj ut cai ház je lent het te
szá má ra a köz meg egye zés ál tal szim bo li ku -
san élet nek mon dott je len ség gel, ere den dõ en
azon ban még is csak egy szo ron gás sal te li lét -
ál la pot tal kap cso la tos el sõ si ke re it. Azt az
alap ta pasz ta la tot, hogy a lé te zés (az élet)
szép is le het. Egy ki csit ki bont va: ez a ház je -
len ké pez het te szá má ra ere je és te het sé ge si -
ke res ki pró bá lá sá nak az em lé ke it, és a mind -
ezek fö lött ér zett leg el sõ ka tar ti kus örö mét.
Az ut ca, a vá ros is me ret len, de meg hó dít ha -
tó hang ja it, a ba jai táj és a du nai víz il la tát,
szí ne it. Ez a ház je lent het te szá má ra azo kat a
leg el sõ be nyo má so kat, ame lyek ké sõbb
mik ro fon nal és tol lal a ke zé ben jó kedv re, az
or szág és a vi lág 88 év nyi re len dí tõ fel fe de -
zé se i re in dí tot ták. A len gyel ha tár mel lõ li
Tõketerebesrõl szár ma zó édes anya, Sztankó
Jusz ti na és a hor vát édes apa, Rapcsányi Ist -
ván örö me, örö me ik nek mo soly ba, gon dos -
ko dás ba, biz ta tá sok ba vál tó sze re te te elõbb a
ma gya rok, svá bok, bu nye vá cok és rá cok vá -
ro sá nak a fel fe de zé sé re se gí tet te. A Bezerédj
ut cai szü lõi ház kü szö bé rõl döb ben elõ ször a
fel fe dez ni va ló nagy vi lág cso dá já ra, hogy az
fel fe dez he tõ. És hogy az élet ben van va la mi
meg ku tat ha tó cso da sze rû. Elõ ször még csak
az ut ca po rá ig, ta lán a Jelky-szoborig, a Sug-
ovica-partig, majd a Du ná ig, ké sõbb a ro -
man ti kus lel kû cisz te rek kel a Ge menc ren ge -
te gé be, vad re gé nyes holt ága i ba evez és me -

rész ke dik. Ba ján ta nul ta meg, hogy nem
csak fé le lem van. Hogy a szép meg mu tat ha -
tó, és meg mu ta tan dó, mert szép. Leg elõ ször
élet út já nak leg ele jén eb ben a ne künk, ba ja i -
ak nak oly ked ves dé li, már-már me di ter rán
han gu la tú vá ros ban ta lál ki Rapcsányi Lász -
ló a gyer me ki lé lek fé lel mek kel te li õs-ren -
ge te gé bõl, még hoz zá úgy, hogy azu tán már
csak két cél ve ze ti: újabb szé pe ket lát ni és a
lá tot ta kat el mon da ni, meg ír ni.

Nem vé let le nül tar to zott leg ked ve sebb
mon dá sai kö zé „Horas nu me ro nisi serenas”
– „Csak a kel le mes órák ra em lék szem”.
Vagy Senecától: „Dum fata sinunt – vivite
laeti” – „Amíg a sors en ge di, él je tek vi dá -
man.” Klas  szi kus mû velt sé ge alap ve tõ en a
III. Bé la Gim ná zi um cisz te re i tõl szár maz tat -
ha tó. Ezek rõl az évek rõl egy ve le ké szí tett
in ter jú ban így em lé ke zett: „A cisz ter ci gim -
ná zi um, aho vá nyolc évig jár tam, ha tá roz ta
meg egész éle te met és mun kás sá go mat. Vi -
dám em be rek vol tak, ve lünk evez tek a Du -
nán, részt vet tek a cser kész tá bor ok ban. A
cser kész tíz pa ran cso lat, az min dent je len tett
szá mom ra. Az Úr is ten nem az áhí ta tot mu ta -
tók Is te ne, ha nem itt él az em be rek kö zött,
jár kál, ne vet, még írt is, igaz, hogy csak a
por ba és egy szer…” (Har gi ta Né pe – 2004.
szep tem ber 9.)

Mély op ti miz mus és hit, élet sze re tet árad -
nak a kö vet ke zõ so rok ból is: „Sze re tek me -
sél ni, sze re tek be szél get ni. Ren ge teg rá dió -
mû sor so rán min dig ar ra tö re ked tem, hogy a
tör té ne lem és a hit élet je len le gyen. …úgy
gon do lom, hogy a hit élet, a val lá si gon dol -
ko dás, mint egy bú vó pa tak, ak kor is ott van
a tör té ne lem ben, ami kor nincs ró la szó. Az
Is ten min de nütt ott van, és fi gyel az em be -
rek re. Nem fél ni kell tõ le, tud nunk kell, hogy
mun ka tár sak va gyunk az Úr is ten mun ká já -
ban az ál tal, hogy igyek szünk jót és tisz tes sé -

ge set mon da ni, ta ní ta ni az em be rek nek. Az
éle tet szol gál juk, nem a ha lált.” (Har gi ta Né -
pe – mint fent) 

Rapcsányi Lász ló élet re han golt egyé ni sé -
gét jól jel lem zik egy gyer mek ko ri ba jai ba -
rát já nak a so rai, me lye ket a ha lál hír vé te le -
kor így fo gal ma zott meg: „Na gyon szo mo rú
va gyok. Min dig vár tam, hogy egy szer majd
be ál lít, vi dá man, mint min dig. De saj nos,
már én is ké szü lõ döm, mert 89. évem ben va -
gyok. Pe dig La ci is, én is sze ret tünk él ni.”
(Arany Lászlóné – Telcs Ede uno ká ja) 

Rapcsányi Lász ló vi lág ra nyi tott sá ga a sa -
já tos csa lád szer ke zet bõl is kö vet ke zett. A tá -
gabb ér te lem ben vett nagy csa lád tag jai, akik
egy va la mi fé le meg ha tá ro zott rend sze rint
egy más sal is ta lál koz ni igye kez tek, szét szór -
va él tek a Fel vi dék, a Bán ság, a Szerémség,
Bács-Bodrog vár me gye és Auszt ria tá ja in.
El mon dá sa sze rint: „Csa lá di nép ván dor lá -
sunk há rom éves cik lu sok ban tör tént, amíg
min den ki min den ki nek vis  sza ad ta a lá to ga -
tást. Né met, szerb, hor vát, és szlo vák sza vak
szí nez ték – oda ha za a nagy csa lád ös  sze jö ve -
te le in – a ma gyar be szé det.” (Ba jai Arc élek,
18. old.)

Nyolc éven ke resz tül ol vas hat ta a ba jai
cisz ter gim ná zi um hom lok za tán: „Ora et lab-
ora!” – „Imád koz zál és dol goz zál.” „Ez az
idõ szak meg ha tá roz ta ké sõb bi pá lyá mat” –
mond ta, és hoz zá tet te: „A cisz ter ci rend fe ke -
te-fe hér re ve ren dás pap-ta ná rai tár ták fel
elõt tem az egye te mes ke resz tény kul tú rát.”
Az „Ora et labora” – ere de ti leg ben cés élet -
ide ál hoz tör he tet len mun ka bí rás sal iga zo -
dott: a Rá dió hang ar chí vu ma több mint 3000
mû so rát, ri port ját õr zi. Köny vei ugyan er rõl a
szen ve dé lyes és ér tel mes, mi nõ sé gi mun ka -
sze re tet rõl ta nús kod nak.

Ha az élet a ba jai évek után to vább is vit te
– a bu da pes ti Páz mány Pé ter Tu do mány -
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egye tem jo gi ka rán és ve le pár hu za mo san a
böl csész ka ron ma gyar és fran cia nyel vet ta -
nult – és ha a szé kes fe hér vá ri és bu da pes ti
ügy vé di évek, a Rá dió, az írás, az uta zás és la -
kó hely vál tás el is for dí tot ták te kin te tét Ba ja
vá ro sá tól, el sza kí ta ni at tól so ha nem tud ták. 

Ami kor már a Val lá si Mû so rok Fõ szer -
kesz tõ sé gé nek élén áll, és sor ra be mu ta tás ra
ke rül nek az or szág ha rang jai, a ba jai ha ran -
go kat az el sõk kö zött szó lal tat ta meg. Ter mé -
sze tes nek ve szi azt is, hogy a na gyobb vá ro -
sok, Sze ged, Pécs és Kecs ke mét mel lett a
Rá dió – és így van ez a mai na pig – egy kis -
vá ros, Ba ja idõ já rá sát is na pon ta be mond ja.

„Sze ret tem Ba ját el fo gul tan és do hog va” –
val lot ta év ti ze dek múl va is vá ro sunk dísz -
pol gá ra, aki so kat tett azért, hogy gyer mek -
ko ra hely szí ne it, ér de mes sze rep lõ it a nagy -
vi lág gal is meg is mer tes se. Társ szer zõ je lesz

töb bek kö zött a ba jai vo nat ko zá sú Szent Fe -
renc le á nyai Ba ján cí mû kö tet nek (Ház tör té -
net 1929-1948); egyik szer kesz tõ je a Ba ja és
Bács-Bodrog vár me gye köz sé gei kö tet ha -
son más ki adá sá nak, és a ba jai Bor bí ró pol -
gár mes ter rõl szó ló kö tet nek. 

Ami kor egy szer ar ról írt, hogy hi te sze rint
mi lyen a ri por ter, töb bek kö zött így fo gal ma -
zott: „Hi szi, hogy a mun ká ja fon tos. Ahogy
múl nak a nap jai, egy re fo gé ko nyabb lesz a
vi lág dol gai iránt, és egy re in kább el fe lej ti,
mi kor kel le ne ab ba hagy nia. Ha egy szer
majd nem lesz, egy pil la nat ra le huny ja tán
sze mét a kép er nyõ és egyet-ket tõt rec  csen a
mik ro fon.” (RTV Új ság 1971/26 VI.28-
VII.4) 

Ta valy je lent meg Ha an gyalt látsz, szól -
jál! be szél ge té se ket, rá di ós tár cá kat, han gu -
la to kat be mu ta tó kö te te. Iga zi írói, ri por te ri

ars poeticacént is ér tel mez he tõ cím. „Ha an -
gyalt látsz, szól jál! Le het-e egy ri por ter nek,
egy író nak szebb, re mé lem, hogy nem el kop -
ta tott a szó, ne me sebb, sõt mél tó sá go sabb
dol ga, mint an gyalt lát ni és szól ni! 

Tu dom, hogy ez a nap nem csak ar ról szól,
hogy „egy pil la nat ra be huny ja a sze mét a
kép er nyõ, és hogy egyet-ket tõt rec  csen a
mik ro fon.” Né hány nap ja te met tük az
ugyan csak ba jai Udvardi Er zsé bet Kos suth-
és Mun kácsy-dí jas fes tõ mû vészt, aki an gya -
lok ról nem ír ni, ha nem fes te ni sze re tett. Akik
an gya lok ról szól nak – az angelos szó azt je -
len ti: kül dött – ott min dig sok kal több rõl van
szó an nál, mint hogy föl di tá vo zá suk kor
reccsen egyet a mik ro fon. 

Mert ahol an gyalt lá tók él nek, ahol an gya -
lok ról szól nak, ott min dig élet is szü le tik.

Schindler Má tyás  

Gyá szo l a város 

Mély fáj da lom mal, a fáj da lom tól le sújt va,
szo mo rú an – a meg szo kott pa ne le ket kö vet -
ve ezt kel le ne mon da nom. Még is úgy ér zem,
hogy ezt nem sze ret néd, Rapcsányi La ci.
Ha lá lod elõtt egy hét tel még te le fo non be -
szél get tünk a ba jai mú ze um nak adan dó
köny ve id rõl. A han god vi dám volt, mint
min dig. A vi szont lá tás ra! – vál tunk el egy -
más tól…, de más ként tör tént, mert más ként
ren del te tett.

„A ha lál nem je lent sem mit. Csu pán át -
men tem a má sik ol dal ra. Az ma rad tam, aki
va gyok és te is ön ma gad vagy. Akik egy más -
nak vol tunk, azok va gyunk mind örök re. Úgy
szó líts, ahogy min dig hív tál. Be szélj ve lem
úgy, ahogy min dig szok tál. Ne ke ress új sza -
va kat. Ne for dulj fe lém ün ne pé lyes, szo mo -
rú arc cal. Foly tasd ka ca gá sod. Ne ves sünk
együtt, mint min dig tet tük” –  idé zem Szent
Ágos ton sza va it, mert ezek a sza vak olya -
nok, mint ha Te mon da nád. Tu dom, most itt
ülsz lá ba dat ló bál va fe let tünk eme tél utói fel -
hõn, ne vetsz raj tunk, mert fá zunk, de te már
tu dod, mi kor jön a friss il la tú ta vasz. So ha -
sem gon dol tál a tél re, csak a ta vasz ra. 

Jó ér zés, hogy ki tud tad mon da ni és sza -
vak ba oly gyö nyö rû sé ge sen ol ta ni azt, amit
mi ér zünk itt a vé ge ken.  Sze ret ted a vá ro -
sod, ahogy ír tad: „El fo gul tan és do hog va”.
A sze re tet am bi va len ci á ját fo gal maz tad
meg és a tü né keny idõt is, ami kor ezt mond -
tad egy in ter jú ban: „Hal lom a ré gi öre gek
hang ját: ez már nem az a vá ros, ahol is ko lá -
ba jár tál, fü röd tél a Sugovicában, rág tad a
szent já nos ke nye ret, fo ciz tál a vá sár té ren;
ahol haj ku rász tá tok egy mást a Pan dúr-szi -
ge ten meg a Dé ri-kert ben, ud va rol tál a Vo -
nat kert ben; ahol a posványosi ná das ban bú -
vó he lyet szer kesz tet tél és té len kö te let kö -
töt tél a lo vas szán kó után, hogy el húz zon
Csa ná dig. Ez már nem az a vá ros, ahol él -
tél. Hall ga tom sza vu kat, do ho gá su kat, ag -
go dal mu kat. Lá tom sze mük ben a teg na pok
em lé két. És egy szer majd el mon dom min -
den ki nek kü lön-kü lön, hogy nem baj, ha
így van. Õk sem azok már, akik haj dan vol -
tak. Mi sem, én sem. A min den ko ri ma i ak is
má sok lesz nek hol nap ra. A te le pü lé sek, vá -
ro sok is él nek, ha más idõ szá mí tás sze rint
is, mint la ko sa ik.

Va la mi cso da foly tán egy szer re érez ted
és ér tet ted az idõt, ami múlt, je len és jö -
ven dõ. Itt a Du ná nál, mely nek „egy mást
öle lik lágy hul lá mai”. Tud tál be szél ni a
ná lad jó val idõ seb bek kel, s ját sza ni a
gye rek kel. Ott, ak kor, ab ban a pil la nat -
ban. Érez ted a má sik em ber min den rez -
dü lé sét, ezért nyílt meg min den ki elõt ted,
s ve tet ték le so ká ig ma guk ra erõl te tett ál -
ar cu kat. 

Mind örök re kér dés ma rad, hogy mi is -
mer tünk-e Té ged? Lát lak, ahogy mégy
Ba ja ut cá in, meg ál lí ta nak, Te min den ki vel
ked ve sen be szél getsz, kér de zel és vá la -
szol nak. De ho va tûnt Ön, mon général…?
– idé zem a kér dést utol só köny ved bõl. Eb -
ben a könyv ben ri port ja id ból, rá di ós tár cá -
id ból és han gu la ta id ból vá lo gat tál. A kö tet
cí me: Ha an gyalt látsz, szól jál!

Ked ves La ci! Ké rünk, ha an gyalt látsz,
szól jál, mert szük sé günk van az an gya lok -
ra. És mondj ér tünk egy Ave Mariát!

Ba ja vá ro sa ne vé ben bú csú zom Tõ led,
nyu godj bé ké ben!

Zsigó Róbert

„Vi lág va la men  nyi vi zét…”
ha za te reld víz ju há sza – ír ta

profetikusan a 20. szá zad leg je len tõ sebb
ma gyar köl tõ je, Jó zsef At ti la. Az õ ide jé -
ben, a hú szas és a har min cas évek ben csak
a hid ro ló gu sok tud ták biz to san, hogy a föld
vi zei ös  sze függ nek, és egyet len ha tal mas
víz rend szert al kot nak. Ezen a víz rend sze ren
be lül a fo lyók és ten ge rek part ján élõ két -

ezer mil lió em ber an  nyi hul la dé kot ter melt,
amely még nem ve szé lyez tet te a fo lyók
egész sé gét. Ma már azon ban más a hely zet:
a Föld la kos sá ga több mint há rom szo ro sa a
II. vi lág há bo rú elõt ti nek, az ipa ri ter me lés
meg nyolc szo ro zó dott, a fo lyók ter mé sze tes
tisz tu lá si fo lya ma ta a há bo rús évek hez ké -
pest is a fe lé re csök kent.

Ha a Ba ja sar ká nál a Sugovica és a
Nagyduna ös  sze fo lyá sá nál in du lunk, a dél
fe lé áram ló Du na Tulceánál há rom ág ra
bom lik, és ezek be le foly nak a Fe ke te-ten -
ger be. A Szent György-ág nagy ré sze ter -
mé szet vé del mi te rü let, mi ni má lis ha jó zás -
sal és egy vi szony lag tisz ta víz bõ ség gel. Az
észa ki ág, a mai uk raj nai Du na, a Kilia-ág
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po ten ci á li san (nem abszolute) szennyezés-
mentes, kö szön he tõ en a bõ sé ges víz meny -
 nyi ség nek és a fo lyó se bes sé gé nek. Ez az
ág a nem le ra kó dott szen  nyet be le áraszt ja a
Fe ke te-ten ger be. A leg ár tal ma sabb a kö -
zép sõ, va gyis a Sulina-ág, a leg ki sebb a há -
rom kö zül, ahol a le ra kó dás a leg na gyobb,
és a hor da lé kot meg két sze re zi a ha jó zás
mel lék ter mé ke, az olaj. Bár ezt a tör vény
tilt ja, en nek a ha jó zá si csa tor ná nak részt ve -
või, a Du na-ten ger já ró ví zi jár mû vek a fo -
lyó ba eresz tik fá radt ola ju kat.

Ami a Du ná val tör té nik, az sza po rán elõ -
for dul más fo lyó vi dé ken is. A Du ná val, a
Maj na-csa tor ná val ös  sze fo lyó Raj nán, a
Szaj nán, mely a La Manche -csa tor nát táp -
lál ja, az Ír szi get má sik fe lén is, hol az At -
lan ti-óce án a víz gyûj tõ. A Liffey ne vû nem -
ze ti ír fo lyó az At lan ti-óce án ban vé gez,
köz ben be gyûj ti a Lyreen ne vû fo lyócs ka
ho za mát, mely a Maynooth Egye tem alatt
si et a Carlton ura da lom tér sé gé be. Itt fog -
tam két piszt rán got, mé re te se ket. Itt hon ki -
bont ván a várt ró zsa szín hal hús he lyett bar -
na szö vet re lel tem, ehe tet len táp lá lék ra. Ki -
de rült, hogy a hor gász pont fe lett két ki lo -
mé ter rel állt egy disz nó hiz lal da, mely nek
ürü lé két a Lyreenba eresz tet ték.

A dél-ame ri kai fo lyó rend szer ben, me -
lyet hel  lyel-köz zel ha lász szem pont ból is -
me rek, gon do lok itt az Essequibóra, a Rio
de la Platára és az Ama zonas ra, jobb a
hely zet, mint az eu ró pa i ban, mi vel a fo -
lyók bõvizûbbek, és part ja in kon ke ve sebb
az em ber és az ipa ri lé te sít mény.

A má so dik vi lág há bo rú kez de tén min -
den nya rat veránkai nya ra lónk ban töl töt -
tünk. A hal fo gás, a ha lász lé fõ zés min den -
na pi fog la la tos ság volt. Apám így szólt:
„Evez zél be a sod rás ba, ahol a víz tisz ta, és
hoz zál egy de mi zson ra va ló Du na-vi zet a
ha lász lé hez.” Így tör tént – ak kor. Pár év vel
ez elõtt Cse pel fö lött ful dok lott egy em ber.
Ki húz ták, bár sok Du na-vi zet nyelt. Az tán
há rom na pig ápol ták gyo mor mér ge zés sel a
kór ház ban.

1975-ben a Persenbeug-zsilip alatt fi -
gyel tem an nak ki nyi tá sát. A ki tó du ló se bes
víz a gát fa lá nak csa pott egy ki lós pa du cot.
A hal nem él te túl az ütést – ha la zac vagy
piszt ráng lett vol na, al kal maz ko dott vol na
a víz se bes sé gé hez. A gá tak egyéb jó-rossz
te vé keny sé gek mel lett ha la kat ron csol nak.

A Du nát fe nye ge tõ ka taszt ró fák egyi ke a
fo lyó mé lyí té se a ha jó zás meg kön  nyí té sé re.
Az el zá ró dást meg szün te tõ el já rá sok meg -
vál to zat ják a tra di ci o ná lis he lye ket, a del ták
víz zel tel nek és tönk re te szik a ta laj vi zek
szinthely ze tét. A Du nát vé dõ International
Comission for the Protection of the Danube
River, mely Bécs ben szé kel, egy dí jat tû zött

ki a 2013-ra be nyúj tott leg jobb nak ítélt
védelmi ter ve zet re. A ve szély há rom ágú:
nuk le á ris, ipa ri és me zõ gaz da sá gi. Ez idá ig
Auszt ria 240 szenny víz csök ken tõ ál lo mást
je gyez, a sok kal na gyobb Ro má nia 116-ot.

Em lé kez zünk a Baia Mare ka taszt ró fá ra,
hol ci án nal mér gez ték a fo lyó rend szert.
Ugyan úgy a ha lá los vö rös iszap át tö rés re,
mely a föl dek meg mér ge zé sén túl ki lenc
em ber ha lá lát okoz ta. Fel mé ré sek sze rint a
Mar cal fo lyó „ára dá sá ból” 697 mil lió li ter
to xi kus fo lya dék szen  nyez te meg a Du nát.

Lát hat juk, hogy a szenny nem csak köz -
vet le nül, ha nem köz vet ve is el jut a Du ná -
ba. A tíz fo lyó par ti or szág kö zül Né met -
hon ból, Auszt ri á ból a leg ke ve sebb, Szlo -
vá ki á ból, Ma gyar or szág ból, Hor vát or -
szág ból, Szer bi á ból, Bul gá ri á ból, Uk raj ná -
ból, Moldovából több mo csok, Ro má ni á -
ból a leg több. A fo lyó kat te kint ve: az Iller-
bõl, a Lech bõl, az Isarból, az Innbõl ke vés,
a Moravából, Vágból, Temesbõl több, a
Drá vá ból, a Ti szá ból, a Szá vá ból, az Olt-
ból, a Szeretbõl, a Prutból a leg több. A Du -
ná nak meg kell emész te nie a vá ro sok
szen  nyét, a gaz da sá gok fé reg ir tó sze re it
(saj nos ilye nek a szú nyog ir tó sze rek is), a
ha jók fáradtolaját és az ipa ri üze mek mel -
lék ter mé ke it. A fosz for és nit ro gén elõ -
moz dít ja az al gák sza po ro dá sát, és csök -
ken ti a ha lak túl élé si le he tõ sé ge it. A lel ki -
is me ret len el já rá sok fo ko zá sa so rán 1988-
ben elõ for dult, hogy 364 kád nyi Itá li á ból
szár ma zó mé reg anya -
got eresz tet tek a Du -
ná ba, mely nek le csor -
gó go nosz ha tá sa a tö -
rök par to kig ért.

Az el múlt húsz esz -
ten dõ ben, fõ leg skan -
di náv kez de mé nye -
zés sel, zöld tech no ló -
gi á kat ve zet tek be
több olyan ke let-eu -
ró pai üzem ben, ahol
ko ráb ban, a kom mu -
nis ta éra alatt, nem tö -
rõd tek a szen  nye zõ -
dés sel. Ro má ni á ban
csak igen csök ken tett
mér ték ben hasz nál ják
a zöld tech no ló gi á kat,
és en nek kö vet kez té -
ben Ro má nia és Bul -
gá ria kö zött a Du na-
szen  nye zés konf lik tu -
sa ma ra dan dó prob lé -
ma. (A kor lát lan ipa ri
szen  nye zés mér té ke
Bul gá ria ha lá sza tát
meg tá mad ta.)

Ho gyan se gít sünk a ba jo kon? Er re
nincs egy sze rû vá lasz. A víz fel hõk bõl
jön, job bá ra tisz tán. A víz nek egy há nya -
da föld alat ti for rá sok ból jön, szennyezés-
mentesen. A víz tisz tí tó be ren de zé sek se -
gí te nek le bon ta ni az ürü lé ket, ká ros ké -
mi ai anya go kat.

Jó kai ír ja A jö võ szá zad re gé nyé- ben:
„az ide á lis vá ros ban nincs sze mét, nincs
klo a ka, nincs gyár mos lék. Az mind trá gyá -
vá ala kít ta tik, mi e lõtt em ber ölõ gá za i val a
le ve gõt meg fer tõz het te vol na, s a pi szok
meg tér ren del te té si he lyé re, a szán tó föld -
re, s lesz be lõ le arany, a mé reg a föld be ve -
gyül, s fel tá mad mint ke nyér.”

Lé nye ges, hogy a Du na-kör nye zõ tá jak
mocs ka ne a mel lék fo lyók ba foly jon, ha -
nem de rí tõk be. A vá ro si fe ká li á kat – le he -
tõ leg a me zõ gaz da sá gi trá gyá val egye sít -
ve – fel hasz ná lás ra kell ös  sze gyûj te ni.
Nagy Du na men ti tá ro ló kat le het ne épí te -
ni, me lyek bõl a víz a Du nát táp lál ja. Az
erõ mû- és gát rend szer Szlo vá ki á tól kezd -
ve meg rend sza bá lyo zan dó: az el zá ró pe -
ri ó du so kat kell csök ken te ni, to váb bi erõ -
mû vek épí té sét – me lyek a ta laj víz-szer -
ke ze tet meg ron gál ják – meg til ta ni. A
meg lé võ ter mé sze tes hal kel te tõ he lyek
mel lé lét re hoz ni új kel te tõ he lye ket. A
hal fo gás men  nyi sé gét te rü le ten ként csök -
ken te ni, és meg til ta ni a lé ze res ra da ros
ha lá sza tot a Du nán.

Kabdebó Ta más

Tisz ta vi zet a Du ná ba
„Vi lág va la men  nyi vi zét ha za te reld víz ju há sza”
Dunatájon temagad légy tisz tí tan dó víz ko vá sza.
Ne mes sza vak? ámokfutás? il lú zi ók ker ge té se?
Most érik be, most érik be a fekáliák ve té se.
Fo nal lal fo lyik a Du na, gá tak sze gik áram lá sát,
a pecások rí va né zik hul ló ha lak hal dok lá sát.
Szen  nyel csor gó csatornád: Fe renc, Sugovica, Sió
Új ra élesz té se má ma: le ges leg ne he zebb dió.
Raj nai ha jók ola ja, Maj na men ti gyá rak szen  nye,
bom ba re pesz–em ber ron csok, vér és a kór há zak gen  nye
csor do gál, cso bog, özön lik min den-min den a Du ná ba
cé da pré da ud var höl gye k egy ki rály né ud va rá ba.
Tisz ta ru hát pa ta kocs kák! Ál tal ve ze tõ csa tor nák,
ki es véndunák, hó-Du nák, be fo lyók, mor cos mo rot vák!
Al vó lel ki is me ret éb redj, szûrd, de rítsd, tisz títsd a vi zet.
A jö võt csak az szol gál ja, aki élet-víz zel fi zet.
Is mét lé le gezz Du na, rin gass mint vén gyer me ket
Mos sad egy be vi ze it az ég nek és a föl di kön  nye ket.

Kabdebó Ta más
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„A rej tel mes Csáth Gé za”
Ki ál lí tás Csáth Gé za földesi nap ló raj za i ból

A Sza bad kai Vá ro si Könyv tár Csáth Gé -
za földesi nap ló raj za i nak és rajz fü zet ének
at la sza cí mû ki ad vá nyát mu tat ta be az ér -
dek lõ dõk nek az Ady End re Vá ro si Könyv -
tár és Mû ve lõ dé si Köz pont, fel nõtt rész le -
gé ben.  A Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má -
ból meg hí vott ven dé gek: Ágos ton Pribilla
Va lé ria igaz ga tó he lyet tes és Hózsa Éva
iro da lom tör té nész, a ki ad vány két szer -
kesz tõ je, va la mint Dévavári Be szé des Va -
lé ria szer kesz tõ bi zott sá gi tag ar ról be szél -
tek, hogy mi ért tar tot ták fon tos nak meg je -
len tet ni a nap ló raj zo kat , és a könyv cí mé -
ben meg fo gal ma zott kér dés re „ csak néz ni
kell eze ket a raj zo kat …” mi lyen vá laszt
le het ad ni ? Igaz-e, hogy szük sé ges né mi
kép zõ mû vé sze ti és iro da lom tör té ne ti hát -
tér tu dás is a nap ló raj zok ér tel me zé sé hez? 

Csáth Gé za élet raj zá nak is me re te min -
den eset re el en ged he tet le nül szük sé ges a
nap ló raj zok meg ér té sé hez. Csáth azon ke -
vés írók egyi ke volt, aki nap ló i ban sze mér -
met le nül ki tá rul ko zott, or vo si pre ci zi tás sal
ír ta le tes ti-lel ki ba ja it, és esen dõ sé gé nek
tel jes va ló já ban mu tat ta meg ön ma gát.
Nap ló raj za i val ugyan ez a hely zet. Bár
ezek a raj zok, rajz váz la tok a Pá ci en sek
köny vé -ben, egy hi va ta los ok mány ban  je -
len tek meg, a be te gek  ada tai mel lett még -
is Csáth Gé za lel ki vi lá gá hoz, még pon to -
sab ban, kór kép éhez nyúj ta nak se gít sé get.
Akár köz ve tett do ku men tu mok nak is te -
kint he tõk, me lyek hoz zá se gít het nek en nek
a kü lön le ge sen zak la tott lel kû mû vész nek,
em ber nek jobb meg is me ré sé hez. 

Né hány élet raj zi adat  em lé kez te tõ ül:
Csáth Gé za gye rek ko rá tól kezd ve fes tõ

akart len ni, de fõ ügyész ap ja, aki szen ve -
dé lye sen ze nélt, he ge dû mû vészt akart be -
lõ le fa rag ni. Sem fes tõ, sem mu zsi kus nem
lett be lõ le, de Bródy Sán dor bíz ta tá sá ra
ko mo lyab ban kez dett fog lal koz ni az írás -
sal. Ala pí tó mun ka tár sa volt 1908-tól a
Nyu gat -nak. El sõ no vel lás kö te te, A va -
rázs ló kertje1908-ban lá tott nap vi lá got. 

Or vo si dip lo má ját 1909-ben sze rez te meg.
Elõ ször Bu da pes ten volt gya kor nok, majd
1910-tõl kü lön bö zõ für dõ he lye ken prak ti -
zált. Ek kor hasz nált elõ ször mor fi u mot, ami -
re tu da to san szo kott rá, mert ér de kel te a szer
tu dat mó do sí tó ha tá sa. 1919-ben a ba jai el -
me osz tá lyon ápol ták, in nen meg szö kött, le -
lõt te fe le sé gét, majd si ker te len ön gyil kos sá -
got kö ve tett el. A sza bad kai kór ház ba ke rült,
de on nan is meg szö kött és vé gül gyógy szer
túl ada go lás kö vet kez té ben meg halt.

Csáth Gé zá nak, úgy is mint dr. Brenner
Jó zsef bel gyó gyász nak, az ideg be teg sé gek,
ke dély be teg sé gek és tü dõ baj ok szak or vo sá -
nak (ahogy a Pá ci en sek köny vé -ben is lát -
ha tó a pe csé ten) éle tét a fo lya ma to san je len
lé võ ha lál ural ta. Gye rek ko rá nak meg ha tá -
ro zó ese mé nye volt édes any ja ko rai el vesz -
té se. Kez dõ dõ tü dõ be teg sé ge mi att rá szo -
kott a mor fi um ra, mely tõl sza ba dul ni ké -
sõbb már nem tu dott. Mint or vos na pon ta
ta lál ko zott az el mú lás sal. A há bo rú ból sú -
lyos be te gen tért ha za. Fel men tet ték a to -
váb bi  ka to nai szol gá lat alól és  Föl des re,
majd Regõcére küld ték köz sé gi or vos nak. 

A Föl de sen töl tött idõ alatt, 1916 fo lya -
mán ke let kez tek a nap ló raj zok. Min den
nap jegy ze telt és raj zolt. Ugyan olyan  na pi

ri tu á lé ré sze volt ez szá má ra, mint a  mor -
fi umadag ja, vagy egyéb tu dat mó do sí tó
sze rek be vé te le. 

A Pá ci en sek köny vé -be egy or vos-mû -
vész, és egy mû vész-or vos raj zolt egy szer -
re. Ez a ket tõ ség amen  nyi re  po zi tív kap -
cso lat is le he tett vol na, Csáthnál még is ne -
ga tív, tra gi kus vég ki fej let tel járt.

Mint or vos, tu do má nyo san fi gyel te ma -
gá ban a mû vészt, és mint mû vész, ér dek -
lõd ve me rült el az or vos tu do mány új fel fe -
de zé se i ben. Fõ leg Fre ud és a mo dern lé -
lek tan ér de kel te. Nem ret tent meg at tól
sem, hogy sa ját ma ga le gyen kí sér le te i nek
ala nya. Hitt az or vos tu do mány ban, és tud -
ni akar ta, hogy mû kö dik az agy, hogy be -
fo lyá sol ja ér zé se in ket, cse le ke de te in ket. 

Kosz to lá nyi, az uno ka báty ja, ezt ír ta ró -
la: „…Az, hogy el me or vos nak ké szült, ta -
lán ön tu dat alat ti ki rez gé se volt an nak a
meg is me rés nek, hogy be teg, és ma gán
akar se gí te ni.”…

Csáth Gé za is mer ni akar ta  be teg sé gé -
nek pon tos di ag nó zi sát: or vos volt, és  azt
hit te, meg tud ja gyó gyí ta ni ön ma gát. Amíg
tud ta, ki ír ta ma gá ból rém ál ma it,  tu dat alat -
ti já ban lap pan gó fé lel me it, ros  szul vég zõ -
dõ me sé it. Ami kor pe dig el ha tal ma so dott
mor fi niz mu sa mi att már nem tu dott ír ni:
raj zolt. Egy  ér zést, egy han gu la tot.

Nõk, fér fi ak, kés, mák gu bó, ha lot tas ko -
csi, ba goly, ke reszt, táj a vis  sza té rõ mo tí vu -
mai. Né ha szí nes ben, né ha fe ke te-fe hér ben.
A bib li ai mo tí vu mo kat Csáth át ér tel mez ve
raj zol ta, aka rat la nul is sa ját lel ki vi lág ára ve -
tít ve. Az éden ben Ádám kést nyújt az õt al -
má val kí ná ló Évá nak. A nagy szom ba ti
menny be me ne te len Jé zus le ve szi fe jé rõl a
tö vis ko ro nát, és ma gá val ci pe li ke reszt jét.

Váz latraj zot ké szí tett ar ról is, amit ol va -
sott vagy lá tott: egy Jó kai re gény rõl, egy
Szomory szín da rab ról. Van egy rajz a
szerb ha di fog lyok ról is, akik ár kot ás ni  ér -
kez tek hús vét kedd jén, és egy iga zán vi -
dám nak mond ha tó rajz is ta lál ha tó áp ri lis

Haláloságy

Címer

Ádám és Éva Film
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15-i dá tum mal. Ta vasz van, és az esõ ben
egy hos  szú ha jú lány tán col. A rajz fö lött
kot ta rész let Frühling cím mel.

Kosz to lá nyi meg ál la pí tá sa: „…Csáth
Gé za or vos. Pszi chi á ter, aki tud ja, hogy
lel ki éle tünk ben nin cse nek cso dák és vé -
let le nek, a lel künk tör té né sei ép pen olyan
vég ze te sek, mint a szí vünk, a ve sénk, a
má junk mû kö dé se és a ha ra gunk, az am bí -
ci ónk ideg re ak ci ó ját sza bá lyos gör bék ben
le het le ve tí te ni a fe hér le pe dõ re….”

El mond hat juk te hát, hogy Csáth Gé za
nap ló raj zai ada lék ként szol gál hat nak mû vé -
sze te be ha tóbb meg is me ré sé hez, és a be ve -
ze tõ ben em lí tett kér dés re, hogy „Csak néz ni
kell eze ket a raj zo kat” a vá lasz egy ér tel mû -
en az, hogy nem elég „csak néz ni” õket.  

Gon dol kod ha tunk azon is, hogy va jon
volt-e ment ség Csáth Gé za szá má ra? És
rög tön vá la szol ha tunk is rá: nem, nem
volt, de va ló szí nû leg nem is fo ga dott vol -
na el sem mi lyen se gít sé get.

Egyet kell ér te nünk Thomka Be á ta iro -
da lom tör té nész meg fo gal ma zá sá val: ...„a

küz dés-re mény vesz tés, il let ve a har mó nia-
disz har mó nia ket tõs nap rend sze re ként vált
kor tár sunk ká.”

Csáth ha lá lá nak vég ki fej le te ként em lít -
sük meg azt is, hogy vég aka ra ta az volt, szí -
vét, má ját és agyát egy kü lön do boz ban
szál lít sák Pest re, az El me- és Ideg kór ta ni
Kli ni ká ra.. Azt sze ret te vol na, ha szer ve it
ha lá la után azon a kli ni kán vizs gál ják majd
meg, ahol õ dol go zott. Vi szont a há rom
szerv bõl csak az agy ve lõ ju tott el Pest re,
saj nos – ta lán a rossz tá ro lás nak kö szön he -
tõ en – az is fel bom lott ál la pot ban. Így az tán
a vizs gá lat ra al kal mat lan agy ve lõt Csáth
egyik or vos kol lé gá ja a kli ni ka kert jé ben te -
met te el, a Balassa ut cai fák kö zött. 

Csáth ezen kí vül még azt is sze ret te vol -
na, ha sír já ra nagy, fe ke té re pá colt tölgy fa -
ke resz tet ál lít az „utó kor”, és be le vé se ti
Weiner Leó Cho pin em lé ké re írt mû vé nek
utol só öt üte mét. 

Ter mé sze te sen ezek kö zül sem mi nem
vált va ló ra. Csáth Gé za ma je lö let len sír -
ban nyug szik Sza bad kán.

„…Ok tó ber – az a her va dó as  szony, aki
mes  sze az or szág úton va la hol gyász ru há ban
ment, el küld te hoz zánk leg for róbb só haj tá -
sát. Me leg volt a le ve gõ, akár egy má ju si es -
tén, és ned ves ség nél kü li. De a nyá ri vá ra ko -
zás per zse lõ vá gyai messze szál lot tak tõ lem.
A ná das ban gyul lad tak ki ta lán, mint ap ró li -
dérc tü zek. Húnyt sze mek kel is lát tam õket.
Igen, jól lát tam a vá gya i mat: a nyá ri vá ra ko -
zás for ró, fe hér tes tû le á nya it, akik mes  sze a
ná das ban gá zol tak hos  szú, kar csú bo ká ik kal,
és fáz tak a víz ben. Me leg õszi haj nal szel lõ -
je símogatta vé gig az ar co mat. A kék csó nak

a túl só par tok hoz ért. A für dõ ház, a vil lák
mint ap ró já ték épü le tek tûn tek föl a má sik
par ton. Chloe elõt tem a csó nak fe ne kén fe -
küdt. Csak né hány pil la na tig néz tem cso dá -
la tos akt ját, bõ rét, amely me zí te le nül is ró -
zsa szí nû, vér telt volt, és mel lét, amely egész -
sé ges sza bá lyos ság gal pi he gett. Meg csó kol -
tam a sze me it, az tán ki lép tem a csó nak ból, és
ki gá zol tam a part ra. Övig áz ta tott a hi deg
víz, de nem fáz tam. Míg vis  sza ér tem a szo -
bám ba, a nap meg szá rí tot ta a ru há mat. Me -
het tem a vas út ra, könnyed és víg vol tam, fü -
tyül tem. A kék csó nak ban ek kor nyit hat ta föl
Chloe a szür ke sze me it.

Ami kor a vo nat el hagy ta a szõ lõs ker te -
ket, sza ka szom ba be lé pett egy sá padt,
szür ke ár nyék: a Szo mo rú ság – és le ült ve -
lem szem ben.

De ek kor már nem tud tam le száll ni. A
moz dony ro hant ve lem.”

(Rész let A kék csó nak cí mû no vel lá ból)
Bruzlai Czifra Eri ka

A raj zok a Sza bad kai Vá ro si Könyv tár en -
ge dé lyé vel je len tek meg.

Rend ha gyó osz tály fõ nö ki óra ke re té ben
kö szön töt ték volt ta nít vá nyai a ta nár urat
80. szü le tés nap ján, ba jai la ká sán.

A III. Bé la Gim ná zi um ban 1958-62 kö -
zött ta nul má nyo kat foly ta tó nagy lét szá mú
osz tály fõ nö ke Dá ni el ta nár úr volt. Az osz -
tály ta nu ló i ról ér de mes meg je gyez ni, hogy
né hány ki vé tel lel va la men  nyi en egye te mi,
fõ is ko lai dip lo mát sze rez tek, so ra ik ból több
tu dós, nagy ne vû or vos, ál lam igaz ga tá si és
gaz da sá gi ve ze tõ ke rült ki.

E je les nap al kal má ból az osz tály je len leg
is élõ 32 öreg di ák ja kép vi se le té ben egy cso -
port ke res te fel a ta nár urat és ked ves fe le sé -
gét, Ibo lya as  szonyt. A kö szön tés és koc cin -
tás után, bõ sé ges és pom pás ven dég lá tás ke -
re té ben ele ve ní tet ték fel a je len lé võk a több

mint öt ven év vel ez elõt ti em lé ke ket, bíz va
ab ban, hogy még szá mos al ka lom mal kö -
szönt he tik a jó egész ség nek ör ven dõ, je len -

leg is al ko tó ere je tel jé ben lé võ ta nár urat és
el vá laszt ha tat lan pár ját, ked ves fe le sé gét.

Tóth György

Dr. Dá ni el Jó zsef kö szön té se
80. szü le tés nap ja al kal má ból

Gyilkosság Mise



A ta vasz az esz ten dõ egyik leg szebb idõ -
sza ka. A ter mé szet lük te tõ meg úju lá sá nak
for ga ta gá ban ilyen kor fü le ink kel a ma dár -
ének vál to za tos sá gá ban; míg sze me ink kel
az elõ bú jás után ha ma ro san szí nes ar cu kat
mu ta tó vi rá gok ban, a rü gye zõ-ki lom bo so dó
cser jék-fák zöld jé ben, a kény sze rû té li pi he -
nõ után elõ me rész ke dõ vagy a me le gebb dé -
li tá jak ról vis  sza té rõ ál la tok ban gyö nyör -
köd he tünk. Vá ro sunk és kör nyé ke vi ze i nek
part ja it jár va akár már már ci us kö ze pe tá ján
elénk ke rül het a Ma gyar or szá gon leg gya ko -
ribb nak és az egész or szág ban el ter jedt nek
szá mí tó ví zi sik ló (Natrix natrix), amely kö -
ze le dé sünk re igyek szik gyor san el tûn ni. Ha
túl ké sõn vesz ész re ben nün ket, me ne kü lés
he lyett holt nak tet te ti ma gát: há tá ra for dul,
ki tát ja a szá ját és moz du lat lan ná der med ve
vár ja továbbmenetelünket. Meg fog va klo á -
ká já ból bû zös mi rigy vá la dé kot bo csát ki,
amel  lyel ne he zen fe lejt he tõ él ményt sze rez:
a szag tól az ala pos tisz tál ko dás el le né re na -
po kig nem le het sza ba dul ni.

A hül lõk (Reptilia) osz tá lyá ba, a pik ke -
lyes hül lõk (Squamata) rend jé be, a kí gyók
(Serpentes) al rend jé be és a sik ló fé lék (Colu-
bridae) csa lád já ba tar to zó ví zi sik ló nõs té -
nye i nek test hos  sza 100-120 (há bo rí tat lan te -
rü le te ken rit kán en nél va la mi vel több), a hí -
me ké még tö ké le tes élõ he lyi adott sá gok kö -
ze pet te sem éri el a 100 cen ti mé tert. A faj
pél dá nyai leg in kább a ha lán té kuk két ol da -
lán lát ha tó sár ga – hát só dom bo rú ívü kön fe -
ke té vel sze gé lye zett – fél hol dak ról azo no sít -
ha tók be, amely a hí mek nél élén kebb, a nõs -
té nyek nél hal vá nyabb tó nu sú le het. A ví zi -
sik ló hát ol da la bar nás-, zöl des- vagy ké kes -
szür ke, ame lyet 3-6, pon tok ból ál ló folt sor
tesz vál to za tos sá. Rit kán elõ for dul nak fe ke -
te, melanisztikus pél dá nyok is. A hül lõ szür -
ke hasoldalát fe ke te-fe hér min tá zat tar kít ja.
Egyes pél dá nyok nál a tar kó tól a fa ro kig két
vé kony, vi lá gos sár ga csík hú zó dik.

A te le lõ he lyük rõl elõ bú jó sik lók – a
több hó na pos kop la lást kö ve tõ en üres
gyom ruk meg töl té se és a kö zel gõ sza po ro -
dá si idõ szak hoz szük sé ges jó tes ti ál la pot
el éré se okán – igye kez nek kon dí ci ó ju kat
fel erõ sí te ni. Fõ táp lá lé ku kat az él ve le nyelt
bé kák, ki sebb mé re tû ha lak és rág csá lók
je len tik. Ter me te sebb bé ka el fo gyasz tá sa
több mint egy órát is igény be ve het, ilyen -
kor szív szo rí tó an nak két ség beesett sí rá sát
hal la ni. Egyút tal ér de mes meg je gyez ni,
hogy a ví zi sik ló éle te sem men tes a ki hí vá -
sok tól és fo lya ma to san ve szély ben van: a
gáz ló ma da rak szá má ra a táp lá lék lánc ré -
sze ként ele sé gül szol gál.

A má jus vé gi, jú ni -
us ele jei pár zá si idõ -
szak ban gya ko ri,
hogy egy-egy nõs -
tény nek több hím
ered a nyo má ba.
Ilyen kor a faj pél dá -
nyai gyak rab ban ke -
rül nek sze münk elé.
A nõs té nyek a kor ha -
dó alom vagy az avar
nyir kos ré szé be jú li us
má so dik fe lé tõl au -
gusz tu sig rak ják le
12-40, vé gük nél ösz -
 sze ra gadt és így fû -
zért al ko tó to já sa i kat
(tá ga sabb üre gek ben elõ for dul hat több nõs -
tény ös  sze to já sa is). A ko ra õs  szel elõ bú jó
utó dok azon nal önál ló élet be kez de nek (a
hí mek 3, a nõs té nyek 5 éve sen vál nak ivar -
éret té). A ví zi sik lók ok tó ber má so dik fe lé -
ben, eny he õszt kö ve tõ en no vem ber ele jén
té li álom ra Föld alat ti üre gek be, szal ma kaz -
lak ba, pin cék be, kö vek alá stb. hú zód nak.

A ví zi sik ló Skan di ná via va la mint a Brit-
szi ge tek észa ki ré szé nek ki vé te lé vel egész
Eu ró pá ban ho nos. Ma gyar or szá gon a sík-, a
domb- és a hegy vi dé ki te rü le tek el sõ sor ban
pa ta kok hoz, fo lyók hoz, lá pok hoz, mo csa -
rak hoz és ta vak hoz kö ze li ré sze in ta lál ha tó
meg, bár zsák mány szer zés cél já ból azok tól
– a víz hez va ló kö tõ dé se el le né re, ezt egyéb -
ként ne ve is jel zi – akár na gyobb tá vol ság ra
is el tá vo lod hat. A Ba ja kör nyé ki vi zes élõ he -
lyek – a gyors fo lyá sú du nai sza ka szok ki vé -
te lé vel – szin te kor lát lan le he tõ sé ge ket je -
len te nek a faj szá má ra.

Láz ár Kál mán Hasz nos és kár té kony ál la -
ta ink ról cí mû köny vé ben a ví zi sik lót a hasz -
nos hül lõk kö zé so rol ta és az aláb bi a kat ír ta
ró la (I. rész: Em lõ sök, ma da rak, hül lõk. Bu -
da pest 1874. 118-119. ol dal). „Mo csa rak és
fo lya mok kö ze lé ben, ker tek ben és li ge tek -
ben tar tóz ko dik, hol szor gal ma san va dás  sza
a kár té kony ro va ro kat és ege re ket. A me le get
na gyon ked ve li, mi ért té li re ga néj domb ok ba
vagy pinczébe rej tõ zik, s a pinczében rend kí -
vül hasz nos sá vá lik, mi vel az ál ta la foly to no -
san ül dö zött ege rek kö zül azok el tá voz nak,
me lye ket zsák má nyul ej te ni nem bír. … Ha -
las ta vak és haltenyészdék kö ze lé ben nem tû -
ren dõ meg, mi vel ott sok ap ró ha lat és hal ik -
rát pusz tít el, mi ál tal sok kal te te me sebb kárt
okoz, mint amen  nyi hasz not hajt.”  

Nap ja ink ban a faj ve szé lyez te tett sé gé nek
fõ oka élõ he lye i nek át ala kí tás mi at ti el tû né -
se. Az em be rek hül lõk höz tör té nõ ese ten ként

el len sé ges vi szo nyu lá sa az ál lat szán dé kos
pusz tí tá sá hoz ve zet het, ame lyet tu da tos fel -
vi lá go sí tó mun ká val meg le het vál toz tat ni. A
vo nu lá si út vo na la kon át ve ze tõ au tó- és vas -
utak nál te re lõ ke rí té sek és ala gu tak lé te sí té sé -
vel – a bé kák nál és tek nõ sök nél al kal ma zott
meg ol dá sok hoz ha son ló an – az el üté sek szá -
ma ra di ká li san csök kent he tõ. A ví zi sik ló a
vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012. szá mú
ren de le te sze rint vé dett, ter mé szet vé del mi
esz mei ér té ke 25 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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OTP Bank Nyrt. Bajai Fiókja

Számlaszám: 11732033 20030119

Pos ta cím:
6500 Ba ja, Olt ványi Im re u. 14.

Telefon: 79/325-599

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

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

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

Vé den dõ véd te le nek: a ví zi sik ló

A ví zi sik ló a zsák má nyul ej tett bé kát a fe jé nél kezd ve, él ve nye li le


