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Elõz mé nyek
A tri a no ni tra u mát kö ve tõ en a ma gyar kül -

po li ti ka el sõ szá mú cél ja a meg alá zó bé ke -
szer zõ dés fe lül vizs gá la ta volt. A kor társ ma -
gyar pro pa gan da mind vé gig a tel jes re ví zi ót
hang sú lyoz ta („Cson ka Ma gyar or szág nem
or szág, egész Ma gyar or szág menny or -
szág!”), de a mér ték adó po li ti ku sok tisz tá ban
vol tak en nek le he tet len sé gé vel. Az 1920-as
évek ben még a bé ke szer zõ dés egy rész le ges
mó do sí tá sá ra sem volt esély. A vi lág há bo -
rúk ban, az azt kö ve tõ for ra dal mak ban és el -
len for ra da lom ban, ide gen meg szál lás ban ka -

to na i lag, gaz da sá gi lag és er köl csi leg egy -
aránt meg rok kant, kül po li ti ka i lag tel je sen el -
szi ge telt, csu pa el len ér de kelt ál lam ál tal ha -
tá rolt or szág ön ere jé bõl nem le he tett ké pes
nem hogy az „ezer éves ha tá rok” vis  sza ál lí tá -
sá ra, de még cse kély ha tár mó do sí tá sok ra
sem. Nagy ha tal mi tá mo ga tás hí ján a fen nen
han goz ta tott re ví zi ós cé lok ra mi ni má lis
esély sem kí nál ko zott, már pe dig a kor nagy -
ha tal mai vagy épp az 1920 után ki ala kult sta -
tus quo fenn tar tá sá ban vol tak ér de kel tek,
vagy a ma guk bel po li ti kai prob lé má i val vol -
tak el fog lal va.

1933 után a hely zet an  nyi ban min den -
képp meg vál to zott, hogy Adolf Hit ler és a
né met nem ze ti szo ci a lis ták ha ta lom ra ju tá -
sá val és a né me tek új bó li meg erõ sö dé sé vel
egy olyan nagy ha ta lom is meg je lent a vi -
lág po li ti ka szín pa dán, amely nem is csi nált
nagy tit kot ab ból, hogy a „ver sailles -i szé -
gyen bé ke” meg sem mi sí té sé re tö rek szik.
Igaz, kez det ben Hit ler a konk rét ma gyar
re ví zi ós cé lok te kin te té ben meg le he tõ sen
ér zé ket len volt, s ezt kö zöl te is az 1933 jú -
ni u sá ban Ber lin be lá to ga tó Göm bös Gyu la
mi nisz ter el nök kel, aki ezt kö ve tõ en vis  sza
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is tért a ma gyar kül po li ti ka ha gyo má nyo -
sabb olasz-oszt rák ori en tá ci ó já hoz. Hit ler
a kö vet ke zõ évek ben azon ban si ke re sen
vég re haj tot ta bé kés re ví zi ós prog ram ját,
egyet len pus ka lö vés nél kül sze rez te vis  sza
a de mi li ta ri zált Raj na-vi dé ket, az ad dig
nem zet kö zi meg szál lás alatt ál ló Saar-
vidéket, majd 1938 már ci u sá ban Auszt ri át
is a Har ma dik Bi ro da lom hoz csa tol ta, s
mind eh hez a bé két fél tõ nyu ga ti de mok rá -
ci ák as  szisz tál tak. Rá adá sul Né met or szág
er re az idõ re szo ro sabb ra fûz te kap cso la ta -
it mind a ko ráb ban in kább ve tély társ nak
te kin tett Olasz or szág gal, mind a tá vol-ke -
le ti he ge mó ni á ra tö rek võ Ja pán nal, s Ju go -
szlá vi á ban, Bul gá ri á ban és Ro má ni á ban is
né met ba rát kor má nyok vol tak ha tal mon,
Len gyel or szág nak pe dig meg nem tá ma dá -
si szer zõ dé se volt a né me tek kel. A hit le ri
Né met or szág 1938 már ci u sá tól Ma gyar or -
szág köz vet len szom széd ja lett, de a né met
je len lét a ma gyar bel po li ti ká ban is egy re
erõ sö dött; a kö zép-ke let-eu ró pai kis ál la -
mok egy tõl egyig erõs né met be fo lyás alá
ke rül tek, kül po li ti kai moz gás te rük egy re
job ban be szû kült.

A ma gyar kor má nyok és fõ ként a kül po -
li ti kát a Göm bös, Da rá nyi Kál mán, majd
Imrédy Bé la kor má nyá ban is irá nyí tó, a
nem ze ti szo ci a lis ták kal és Hit ler rel sem
szim pa ti zá ló Ká nya Kál mán kül ügy mi nisz -
ter ugyan igye kez tek vol na a né met ori en tá -
ci ót va la me lyest el len sú lyoz ni, de így is
meg erõ sö dött az a meg gyõ zõ dés, hogy az
or szág nak mél tó tár sá nak kell len nie Hit ler -
nek Cseh szlo vá ki á val szem be ni te rü le ti kö -
ve te lé sei ér vé nye sí té sé ben. (Da rá nyi 1938.
már ci us 5-én gyõ ri fegy ver ke zé si prog ram -
ját en nek je gyé ben hir det te meg.) Az
Ansch luss még eb ben a lég kör ben is sokk -
ha tás ként ér te a ma gyar po li ti kai eli tet, en -
nek ha tá sá ra a ma gyar szél sõ jobb ol dal
hang ja ala po san fel erõ sö dött, de a kor mány
is je len tõs en ged mé nye ket tett ne ki, azt re -
mél ve, hogy ezek kel „ki fog ja a sze let a vi -
tor lá já ból”. Bár Ma gyar or szág to vább ra
sem volt ab ban a hely zet ben, hogy ma ga
kény sze rít sen ki bár mi fé le ha tár mó do sí tást,
a kü szö bön ál ló vál to zá sok ból sem mi képp
sem akart ki ma rad ni, és ke res te a le he tõ sé -
ge ket. 1938 au gusz tu sá ban ugyan a bledi
egyez mény ben a kis an tant el is mer te Ma -
gyar or szág fegy ver ke zé si egyen jo gú sá gát,
cse ré be a ma gya rok le mond tak az erõ sza -
kos ha tár vál toz ta tás ról, de az egyez mény
so sem lé pett ha tály ba, mert az érin tett or -
szá gok ban élõ ma gyar ki sebb ség sor sát il le -
tõ en nem ta lál tak kö zös ne ve zõ re.

Hit ler el len ben – a né me tek nek egyéb -
ként nem tet szõ egyez mén  nyel csak nem
egyi de jû leg – egy má sik al ter na tí vát kí nált

a ma gya rok nak. Ami kor Hor thy kor mány -
zó és egy ma gyar kor mány kül dött ség a
Prinz Eugen cir ká ló ke resz te lé sé nek ürü -
gyén több na pig Né met or szág ban tár gyalt
(1938. au gusz tus vé ge), a Führer fel aján -
lot ta: Ma gyar or szág moz gó sít son, majd el -
len ál lás ese tén tá mad ja meg Cseh szlo vá ki -
át, s en nek fe jé ben Né met or szág kész ka -
to nai se gít sé get nyúj ta ni, il let ve az egész
Fel vi dék vis  sza szer zé sét tá mo gat ni. Egy
ilyen ag res  szió nem zet kö zi kö vet kez mé -
nyei azon ban elég gé ki szá mít ha tat la nok
vol tak, és a ma gyar had erõ fej lesz té se sem
tar tott még ott, hogy koc ká zat nél kül be le -
vág jon egy ilyen ak ci ó ba – így Imrédy és
Hor thy (Hit ler ha rag ját is ma guk ra von va)
ha tá ro zot tan el uta sí tot ták az aján la tot. A
né me tek egé szen mást vár tak, és Hit ler a
tár gya lá sok má so dik fe lé ben (sõt ké sõbb
sem) nem is állt szó ba Ká nya kül ügy mi -
nisz ter rel, a foly ta tást Joachim von
Ribbentrop kül ügy mi nisz ter re bíz ta. Ál lí -
tó lag ek kor hang zott el elõ ször az a so kat
idé zett mon dat, hogy „a ma gya rok anél kül
akar nak asz tal hoz ül ni, hogy a fõ zés ben
részt vet tek vol na”. Vi szont az ad dig in -
kább an go los ori en tá ci ó jú po li ti kus,
Imrédy ek kor tájt is mer te fel, hogy a tér -
ség ben Nagy-Bri tan nia iga zá ból nem ér -
de kelt (Fran cia or szág pe dig ko moly bel -
po li ti kai vál ság gal küz dött), így eb ben a
tér ség ben Né met or szág aka ra ta lesz a
mérv adó. Ez a lo gi ka i lag he lyes, még is
vég ze tes fel is me rés ma gya ráz za a mi nisz -
ter el nök kül po li ti kai for du la tát a né met el -
kö te le zett ség irá nyá ba, amely nek rö vid tá -
von az or szág nyer te se lett, ám ké sõbb
nagy árat fi ze tett ér te. Az el sõ re ví zi ós si -
ker azon ban egy má sik ügy „ol dal vi zén”
el ér he tõ kö zel ség be ke rült.

A szu dé ta né met ügy
A két vi lág há bo rú kö zött Cseh szlo vá kia

je len tõs (több, mint 3 mil li ós), né met ki -
sebb sé get „örö költ”, akik nek a több sé ge
az Ansch luss után Né met or szág gal köz -
vet le nül szom szé dos te rü le ten, az ún. Szu -
dé ta-vi dé ken élt. (Az el ne ve zés tör té nel -
mi leg nem tel je sen helyt ál ló, de a kor
nyel ve ze te min den Cseh or szág hoz csa tolt
egy ko ri oszt rák te rü le tet így ne ve zett.) Az
ott élõ né met ki sebb ség kö ré ben a har min -
cas évek kö ze pé re a Konrad Henlein ál tal
ve ze tett Szu dé ta né met Párt vált a leg nép -
sze rûbb po li ti kai erõ vé, amely – mi u tán a
cseh és szlo vák sza va za tok meg osz lot tak a
kü lön fé le po li ti kai erõk kö zött – 1935-ben
már a cseh szlo vák par la ment egyik leg erõ -
sebb párt ja volt. A párt ere de ti leg a né met
ki sebb ség hely ze té nek ja ví tá sát a cseh -
szlo vák al kot mány ke re tei kö zött kép zel te

el, de 1938-tól (bi ro dal mi né met ösz tön -
zés re) már meg je lent az au to nó mia kö ve -
te lé se és a (töb bek kö zött Cseh szlo vá kia
fel da ra bo lá sát is hir de tõ) nem ze ti szo ci a lis -
ta pro pa gan da tel jes sza bad sá ga a kö ve te -
lé se ik kö zött. (Henlein eb ben az idõ ben
rend sze re sen kon zul tált Hit ler rel és a prá -
gai né met kö vet ség gel.) De a párt karlsba-
di prog ram já val egyi de jû leg a né met bi ro -
dal mi kan cel lá ri án el ké szült a Fall Grün
terv, amely a tár gya lá sok ku dar ca ese té re
ki lá tás ba he lyez te Cseh szlo vá kia meg tá -
ma dá sát, amely hez egy fék te len saj tó had -
já rat is kap cso ló dott. 1938 má ju sá ban már
kü szö bön állt egy ka to nai konf lik tus, de
ezt an gol köz ben já rás ra si ke rült el há rí ta ni.
Csak hogy az is ki de rült, hogy a – né met
nem ze ti szo ci a lis ták ál tal be fo lyá solt – szu -
dé ta né me tek va ló já ban nem akar nak meg -
egyez ni; ami kor a cseh szlo vák kor mány
haj lott vol na az au to nó mia meg adá sá ra,
már az ál lam fö de ra tív ala pú át szer ve zé sét
kezd ték kö ve tel ni, majd a Szu dé ta-vi dé -
ken za var gá sok tör tek ki. (Ezek nek az volt
a sze re pe, hogy a cseh at ro ci tá so kat és a
kor mány te he tet len sé gét bi zo nyít sák.) A
Milan Hodza ál tal ve ze tett cseh szlo vák
kor mány mind eb bõl azt a kö vet kez te tést
von ta le, hogy nincs esély a meg egye zés -
re, és szep tem ber kö ze pén erõ sza kot al kal -
ma zott; a tár gya lá sok meg sza kad tak, Hen-
lein Né met or szág ba me ne kült.

Ek kor lé pett is mét Hit ler a nyil vá nos ság
elé, és a nürn ber gi párt kong res  szu son be -
je len tet te, hogy „Né met or szág nem tûr he ti
to vább a né me tek kel szem be ni erõ sza kos -
ko dá so kat, és ma ga fog gon dos kod ni a
meg vé dé sük rõl”. Ez bi zony di rekt há bo rús
fe nye ge tés volt, és et tõl a cse hek még ak -
kor is jog gal tart hat tak, ha – elv ben leg -
alább is – ál la muk te rü le ti ép sé gét több
nem zet kö zi egyez mény is sza va tol ta.
Mind a Szov jet unió, mind Fran cia or szág
ga ran tál ta Cseh szlo vá kia ha tá ra it, csak -
hogy elõb bi nek egy eset le ges be avat ko -
zás kor Len gyel or szág vagy Ro má nia te rü -
le tén kel lett vol na át vo nul nia – en nek en -
ge dé lye zé sé re pe dig ezek az ál la mok sem -
mi fé le haj lan dó sá got nem mu tat tak. (Len -
gyel or szág nak te rü le ti kö ve te lé sei vol tak
Cseh szlo vá ki á val szem ben, Ro má nia pe -
dig rég óta né met ba rát ál lam nak szá mí tott.)
Fran cia or szág kül po li ti ká ja pe dig a bé két
min den áron men te ni aka ró Nagy-Bri tan ni -
á hoz iga zo dott, ez vi szont egy re in kább a
Né met or szág nak tett en ged mény ben lát ta
a vál ság ból va ló ki utat. Neville Cham ber -
lain brit mi nisz ter el nök még 1938 szep -
tem be ré ben is hitt sa ját köz ve tí tõi ké pes sé -
ge i ben, de ezek bõl a re mé nyek bõl Hit ler a
berchtesgadeni tár gya lá su kon gyor san ki -
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áb rán dí tot ta. „Beneš [cseh szlo vák köz tár -
sa sá gi el nök M.J.] erõ sza kot al kal ma zott
hon fi tár sa im mal szem ben a Szu dé ta-vi dé -
ken. Beneš moz gó sí tott má jus ban, nem én.
Nem tû röm to vább! A leg rö vi debb idõn
be lül sa ját be lá tá som sze rint ren de zem ezt
a kér dést, így vagy úgy.” – mond ta Hit ler,
s mi köz ben zaj lot tak a tár gya lá sok Hit ler
kü lön vo na tán, vé gig csa pat szál lí tó sze rel -
vé nyek ha lad tak el mel let tük. Hit ler csak a
cseh szlo vá ki ai né me tek ön ren del ke zé si jo -
gá ról kí vánt egyez ked ni, ám ami kor
Cham ber lain szep tem ber 22-én – a fran ci -
ák kal és sa ját kor má nyá val va ló egyez te -
tést kö ve tõ en – vis  sza tért Né met or szág ba
tár gyal ni, Hit ler már a vi ta tott te rü le tek át -
en ge dé sét is ke ve sell te egy meg nem tá ma -
dá si szer zõ dés fe jé ben. Egy részt na gyobb
te rü le tet kö ve telt, mint pár nap pal ko ráb -
ban, és ek kor már a Cseh szlo vá ki á val
szem be ni ma gyar és len gyel te rü le ti igé -
nyek ki elé gí té sét is kér te. A godesbergi né -
met dik tá tu mot Cham ber lain nem fo gad ta
el, és szep tem ber 24-én tá vo zott Né met or -
szág ból. Ami kor Hit ler szep tem ber 26-án
be je len tet te, hogy a godesbergi ul ti má tum
el nem fo ga dá sa ese tén két nap múl va el -
ren de li az ál ta lá nos moz gó sí tást, a brit, a
fran cia és a szov jet nagy ha ta lom – sza vak -
ban leg alább is – még min dig el tö kélt sé get
mu ta tott Cseh szlo vá kia meg vé dé sé re.
Újabb két nap múl va az an gol mi nisz ter el -
nök még is vis  sza ko zott, ami kor ugyan is
azt lát ta, hogy Hit ler va ló ban kész nek tû -
nik a há bo rú ra, nem mert koc káz tat ni, és
szep tem ber 28-án nem zet kö zi kon fe ren cia
ös  sze hí vá sát ja va sol ta. (Jól le het, Né met or -
szág ban a Cseh szlo vá kia meg tá ma dá sát
ka to na i lag meg ala po zat lan nak íté lõ né met
ve zér kar szem re há nyást tett Hit ler nek, sõt
egye sek már ké szek let tek vol na ös  sze es -
kü vést szer vez ni a meg buk ta tá sá ra.)

A szep tem ber 29-én ös  sze ült mün che ni
kon fe ren cia már tel je sen Hit ler szá ja íze
sze rint ala kult. A tár gya ló asz tal nál a brit, a
né met, a fran cia (Édouard Daladier) és az
olasz mi nisz ter el nök (Benito Mus so li ni)
fog lalt he lyet; Cseh szlo vá kia kép vi se lõi
csak az elõ szo bá ban vá ra koz hat tak. A tár -
gya lá sok a ko ráb bi idõ szak hoz ké pest nyu -
godt lég kör ben foly tak, Hit ler csak a cse -
hek el len in té zett éles ki ro ha nást, ám ami -
kor Daladier kér dé sé re a né met dik tá tor
azt fe lel te, hogy a jö võ ben kész a meg -
cson kí tott Cseh szlo vá kia füg get len sé gét
ga ran tál ni, meg szü le tett a meg egye zés. A
más nap alá írt egyez mény lé nye gé ben a
godesbergi ul ti má tu mot szen te sí tet te: a
négy nagy ha ta lom kö te lez te Cseh szlo vá -
ki át a Szu dé ta-vi dék át en ge dé sé re, a te rü -
le tet ok tó ber 10-ig kel lett ki ürí te ni. Ez je -

len té keny vesz te ség volt a cse hek nek, és a
né me tek ha ma ro san azo kat a te rü le te ket is
bir tok ba vet ték, ahol ere de ti leg nép sza va -
zást kel lett vol na ki ír ni. Mün chen ben a
ma gyar és len gyel igé nyek kel kü lön nem
fog lal koz tak, ha nem – há rom hó na pon be -
lül le foly ta tan dó – két ol da lú tár gya lá sok ra
bíz ták a vi tás kér dé sek el dön té sét. Len -
gyel or szág azon ban ezt sem vár ta be;
Józef Beck len gyel kül ügy mi nisz ter még
az egyez mény ki hir de té sé nek nap ján ul ti -
má tu mot kül dött Prá gá ba: ha Cseh szlo vá -
kia ok tó ber 1-jén dé lig (!) nem mond le a
vi ta tott tescheni (Cieszyn, Tešin) te rü let -
rõl, a len gyel csa pa tok át lé pik a ha tárt. A
meg fé lem lí tett és ma gá ra ma radt cse hek -
nek sok vá lasz tá sa nem ma radt; kény te le -
nek vol tak el vi sel ni, hogy a len gye lek
más nap meg száll ják a mint egy ezer km2-
nyi te rü le tet.

A ma gyar re ví zió si ke re
Az au gusz tu si, szep tem ber ele ji fe szült

han gú tár gya lá sok után a ma gyar kor mány
at tól tar tott, hogy Cseh szlo vá kia kü szö bön
ál ló fel da ra bo lá sát úgy vég zik majd el,
hogy ab ból Ma gyar or szág ki ma rad. Ezért a
ma gyar kor mány új ból tár gyal ni akart Hit -
ler rel, aki né mi vo na ko dást kö ve tõ en szep -
tem ber 20-án fo gad ta a ma gyar mi nisz ter el -
nö köt és kí sé re tét. E de le gá ci ó nak Imrédy
kül ügyi sze mé lyi tit ká ra ként tag ja volt a ba -
jai szár ma zá sú dip lo ma ta, Újpétery Elem ér
is. A tár gya lá sok han gu la tát nem cse kély
rész ben az õ 1987-ben Vég ál lo más Lis  sza -
bon cím mel meg je lent vis  sza em lé ke zé sei
alap ján le het re konst ru ál ni. Esze rint Hit ler
sza bá lyo san üvöl tö zött a „gyá va és sem mi
koc ká za tot nem vál la ló” ma gya rok kal, és
azt is ki lá tás ba he lyez te, hogy a ma gyar igé -
nyek szó ba sem ke rül nek Mün chen ben, és
töb bet ma gyar ve ze tõ ket sem haj lan dó fo -
gad ni. E ki lá tás ta lan nak tû nõ hely zet ben a
ma gyar dip lo má cia még egy utol só kí sér le -
tet tett: a ké sõb bi kül ügy mi nisz ter Csáky
Ist ván még a kon fe ren cia kez de te elõtt
meg je lent Mün chen ben, és meg ke res te ré gi
sze mé lyes is me rõ sét, Galeazzo Ciano olasz
kül ügy mi nisz tert (egy ben Mus so li ni ve jét).
Tõ le, mint „Ma gyar or szág ba rát já tól” kér te,
hogy a ma gyar fel vi dé ki te rü le ti kö ve te lé -
sek sze re pel je nek a mün che ni zá ró kom mü -
ni ké ben. Va ló szí nû leg en nek az el ke se re -
dett gesz tus nak volt kö szön he tõ, hogy – ha
csak egy fél mon dat ere jé ig, de a ma gyar (és
len gyel) igé nyek rõl is szó esett.

Mün chen után a ma gyar kor mány a len -
gyel hez ha son ló tü rel met len sé get ta nú sí -
tott, de a fegy ve res fel lé pés ódi u mát nem
mer te vál lal ni. Mind Ang lia, mind Fran -
cia or szág ros  szal lá sá tól, mind a né me tek

eset le ges re tor zi ó já tól tar tott, így kész nek
mu tat ko zott a tár gya lá sok ra. Igaz, ok tó ber
5-tõl seb té ben fel sze relt di ver záns csa pa -
tok tör tek be cseh szlo vák te rü let re (fõ leg
Kár pát al já ra), hogy ott ál ta lá nos fel ke lést
rob bant sa nak ki. (Ez sok si kert nem ho -
zott, a fõ leg szél sõ jobb ol da li ön kén te sek
nagy ré sze fog ság ba esett.) 

Az ok tó ber 9. és 14. kö zött zaj ló két ol da -
lú tár gya lá sok hely szí né ül né mi hu za vo na
után Révkomáromot je löl ték ki, ami in -
kább a ma gya rok nak ked ve zett. A hely be li
ma gyar la kos ság a vis  sza té rés párt ján volt,
és a Zsó fia gõz ha jón a vá ros ba ér ke zõ ma -
gyar de le gá ci ót vi rág esõ vel fo gad ta, a
temp lo mok tor nyá ra ma gyar zász lót tûz tek
ki, s a tár gya lá sok ra is be hal lat szott az ut -
cán éne kelt ma gyar him nusz. A ma gyar
kül dött sé get Ká nya Kál mán kül ügy mi nisz -
ter ve zet te, de  meg ha tá ro zó tag ja volt Te -
le ki Pál val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter
is, aki az Ál lam tu do má nyi In té zet rend kí -
vül ala pos do ku men tá ci ó já ra tá masz kod ha -
tott. A cseh szlo vák kül dött ség szin te ki zá -
ró lag szlo vá kok ból állt, élén a fris sen au to -
nó mi át ka pott Szlo vá kia telj ha tal mú mi -
nisz te ré vel, a ko ráb bi bánóci plé bá nos
Jozef Tisóval. A ma gyar fél már az zal is
ked ve zõbb po zí ci ó ba ke rült, hogy el tud ta
fo gad tat ni, hogy a dip lo má ci á ban szo ká sos
fran cia he lyett a ma gyar le gyen a tár gya lá -
sok nyel ve, hi szen a má sik kül dött ség min -
den tag ja be szélt ma gya rul. Egyéb ként is
meg fi gyel he tõ volt, hogy a szlo vák de le gá -
ció nem volt kel lõ en fel ké szült, Ká nya és
Te le ki – szel le mi fö lé nyü ket is érez tet ve –
több al ka lom mal is sa rok ba tud ta õket szo -
rí ta ni. A ma gyar te rü le ti kö ve te lé sek et ni -
kai ala pon 14 153 km2 te rü let át adá sá ról
szól tak 1 mil lió 90 ezer la kos sal (en nek
78%-a volt ma gyar) és 12 ma gyar több sé -
gû vá ros sal. Az in kább idõ hú zás ra ját szó
szlo vák fél elõbb csak au to nó mia meg adá -
sát tud ta el kép zel ni, ké sõbb cse kély meny -
 nyi sé gû te rü let át en ge dé sé re mu ta tott né mi
haj lan dó sá got, ami ugyan nap ról nap ra nö -
ve ke dett, de mes  sze állt a ma gyar igé nyek -
tõl. Ok tó ber 13-án 5405 km2 és 349 ezer la -
kos át adá sát ja va sol ták (gya kor la ti lag a
szín ma gyar Csal ló közt), de ezt a ma gya rok
nem fo gad ták el. Köz ben a hát tér ben pe dig
cseh szlo vák po li ti ku sok Ber lin ben pró bál -
tak tá mo ga tást ke res ni a ma gyar tö rek vé -
sek el le né ben. (Nem is tel je sen si ker te le -
nül.) A tár gya lá sok vé gül ok tó ber 14-én
meg sza kad tak, bár a jó in du lat je le ként Ma -
gyar or szág két kis vá rost (Ipoly sá got és Sá -
tor al ja új hely el csa tolt fe lét) vis  sza ka pott,
sõt egy hét múl va – né met köz ve tí tés sel – a
szlo vá kok újabb, im már az et ni kai ha tár vo -
na lat kö ve tõ, de Po zsonyt, Nyitrát, Kas sát,
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Ungvárt és Mun ká csot Cseh szlo vá ki á nál
ha gyó aján lat tal él tek, de ezt Bu da pest el -
ve tet te. Ezt kö ve tõ en Ma gyar or szá gon he -
ves tün te té sek kez dõd tek a „te he tet len kor -
mány” el len, amely nem tud ta el ér ni a re ví -
zi ót, és „hagy ta to vább síny lõd ni” a fel vi -
dé ki di ver zán so kat.

Ez után elv ben is mét négy ha tal mi dön tés
kel lett vol na a kér dés ren de zé sé hez, de sem
az an gol, sem a fran cia kor mány nem to la -
ko dott azért, hogy részt ve hes sen Cseh -
szlo vá kia to váb bi szét da ra bo lá sá ban (és
Hit ler sem ke res te túl zot tan az együtt mû -
kö dést ve lük). Azt a ma gyar kor mány is jól
lát ta, hogy a né me tek hoz zá já ru lá sa nél kül
Cseh szlo vá ki á tól sem mi lyen en ged mény
nem vár ha tó, így a ma gyar kor mány is mét
Ber lin ben kény sze rült ki lin csel ni. Hit ler
sem Imrédyvel, sem Ká nyá val nem volt
haj lan dó szó ba áll ni, de Da rá nyi Kál mán
volt mi nisz ter el nö köt vé gül kész volt fo -
gad ni. Újpétery Elem ér ezen az ok tó ber
14-i, obersalzbergi ta lál ko zón is je len volt,
s mi u tán az egyéb ként Hit ler, Ribbentrop
és Da rá nyi hat szem köz ti meg be szé lé sén
nyit va hagy ták az aj tót, fül ta nú ja le he tett a
„tár gya lás nak”. Ezen a ta lál ko zón Da rá nyi
alig öt per cet be szélt, de ez alatt meg ígér te,
hogy a ha tár re ví zió el len ja vas la ta ként Ma -
gyar or szág kész ki lép ni a Nép szö vet ség -
bõl, csat la koz ni az an ti ko min tern pak tum -
hoz, és tíz éves gaz da sá gi szer zõ dést köt ni a
Har ma dik Bi ro da lom mal. Hit ler ugyan
nem sza kí tot ta fél be, ám Da rá nyi be szé dét
kö ve tõ en fel ug rott szé ké rõl,  majd sza bá -
lyos düh ro ha mot ka pott, és 45 per cen át
üvöl tö zött, és a ko ráb bi né met vá da kat is -
mé tel te új ra. A fe szült hely zet ko mi ku ma
az volt, hogy Da rá nyi nem ér tett elég jól
né me tül, így ami kor Hit ler hos  szú mo no -

lóg ja vé gén ki ful ladt, en  nyit vá la szolt ne ki:
„Herr Reichskanzler, nicht verstanden,
bitte noch einmal!” (Bi ro dal mi kan cel lár
úr, nem ért ve, ké rem még egy szer!) Hit ler
tü rel me ez zel el is fo gyott, és a tár gya lá sok
foly ta tá sát kül ügy mi nisz te ré re bíz ta.
Ribbentrop sze ren csé re va la mi vel meg ér -
tõbb nek bi zo nyult a ma gyar igé nyek kel
szem ben, ha bár az is ki de rült, hogy a né -
met szak ér tõk nek is volt már új cseh szlo -
vák-ma gyar ha tár ja vas la ta, amely a ma -
gyar igé nyek tõl an  nyi ban kü lön bö zött,
hogy Ung vár és Mun kács kör nyé kén hét
fa lut az ak kor még önál ló ál lam ként el kép -
zelt Kár pát al já nál ha gyott vol na. Ami kor a
ma gyar kül dött ség – Újpétery in for má ci ó i -
nak kö szön he tõ en – be tud ta bi zo nyí ta ni,
hogy e te le pü lé sek la kos sá ga nem né met,
ha nem zsi dó több sé gû, ak kor a két vá ros

el lá tá sa szem pont já ból fon tos köz sé ge ket
is át en ged ték.  Ez után Hit ler meg bí zá sá ból
Ribbentrop már azt kö zöl te a cse hek kel,
hogy ha tá ra i kat csak ak kor tud ja ga ran tál -
ni, ha a ma gya rok nak „igaz sá gos ha tárt”
biz to sí ta nak. Ok tó ber vé gén még mind két
fél igye ke zett nagy ha tal mi tá mo ga tást sze -
rez ni sa ját igé nye i hez, és meg bí zott dip lo -
ma tá ik pró bál ták pu hí ta ni az olasz és né -
met ve ze tõ ket. (A ma gyar fél fél hi va ta lo -
san az ola szo kat is in for mál ta az Ober-
salzbergben ki al ku dott ered mé nyek rõl.
Ciano kül ügy mi nisz ter az új ha tár egyes,
nyu ga ti ré sze it túl ku szá nak tar tot ta, és a
tér ké pen – a ma gya rok ja vá ra – „ki egye ne -
sí tet te”. Ez zel azon ban olyan, szlo vák
több sé gû fal vak Ma gyar or szág hoz ke rü lé -
se is el ér he tõ vé vált, ame lyek a „nép raj zi
ha tár” alap ján tár gya ló ma gya rok kö ve te lé -
sei kö zött nem is sze re pel tek.) Ok tó ber 30-
án vé gül a ma gyar és cseh szlo vák fél is be -
le gye zett ab ba, hogy az ola szok és a né me -
tek mond ják ki a vég sõ szót a kér dés ben.

En nek alap ján in dult meg az olasz-né met
„dön tõ bí rás ko dás”, amely nek so rán va ló já -
ban a bé csi Bel ve dere pa lo tá ban Ribbentrop
vi tat ko zott olasz kol lé gá já val, Cianóval. A
ma gyar és cseh szlo vák fél rö vi den elõ ad hat -
ta ugyan ál lás pont ját, de en nek sok je len tõ -
sé ge nem volt, a ha tár vo na lak ki ala kí tá sá ba
nem is von ták be õket. Ezt kö ve tõ en a né met
és olasz dip lo má cia ve ze tõ je egy kü lön szo -
bá ba vo nult el. A ma gyar ér de ke ket sok kal
in kább Ciano kép vi sel te, el sõ sor ban az õ
fel lé pé sé nek volt kö szön he tõ Kas sa, Mun -
kács és Ung vár át adá sa Ma gyar or szág ré -
szé re. (Ezek meg tar tá sát nem sok kal ko ráb -
ban Ribbentrop még meg ígér te František
Chvalkovský cseh szlo vák kül ügy mi nisz ter -
nek.)  Az ún. el sõ bé csi dön tés ered mé nyét

Tiso és Ká nya vi tá ja a révkomáromi tár gya lá so kon

Az érin tet tek a dön tés után: Chvalkovský cseh szlo vák, Ciano olasz, Ribbentrop né met
és Ká nya ma gyar kül ügy mi nisz te rek
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vé gül 1938. no vem ber 2-án hir det ték ki, fel -
leb be zés re nem volt le he tõ ség. En nek alap -
ján Ma gyar or szág 12 400 km2-nyi te rü le tet
ka pott vis  sza, ös  sze sen 1 mil lió 100 ezer la -
kos sal, amely nek mint egy 86%-a volt ma -
gyar nem ze ti sé gû. (Kb. 320 ezer ma radt a
ha tár túl só ol da lán.) A szlo vá ko kat na gyon
meg lep te a dön tés, a kár pát al jai (ru szin) mi -
nisz ter el nök, Avgusztyin Volosin ál lí tó lag el
is ájult hal la tán, de Tiso is csak an  nyit mon -
dott: „Min dent el vesz tet tünk”. An  nyit azon -
ban sen ki nem vi tat ha tott, hogy et ni kai ala -
pú dön tés szü le tett, hi szen az új ha tár lé nye -
gé ben az et ni kai vo na lat kö vet te, egyet len
nagy ha ta lom sem emelt szót el le ne. (Cham -
ber lain úgy nyi lat ko zott a brit par la ment ben,
hogy a Cseh szlo vá kia és Ma gyar or szág kö -
zöt ti ha tá rok ra vo nat ko zó an nem szük sé ge -
sek to váb bi nem zet kö zi lé pé sek.) A je len tõ -
sebb fel vi dé ki vá ro sok kö zül csak Po zsony
és az ek kor ma gyar több sé gû Nyitra ma radt
szlo vák ké zen, igaz, pl. a szlo vák több sé gû
Ér sek új várt a ma gya rok meg kap ták.

A dön tés fo gad ta tá sa Ma gyar or szá gon
is ve gyes volt. Az ut ca ter mé sze te sen ün -
ne pel te az el sõ re ví zi ós si kert; a ha za té rõ,
Ká nya ve zet te ma gyar kül dött sé get He -
gyes ha lom után min den vas út ál lo má son
uj jon gó tö meg fo gad ta. A si ker ko vács nak
tar tott kül ügy mi nisz ter csak Ko má rom -
ban ment elõ ször a vo nat ab la ká hoz, pe -
dig már a sí nek mel lett ál ló gye re kek is
azt skan dál ták: „Ká nya bá csi, kö szön jük
a Fel vi dé ket!” Mi u tán a mi nisz ter el nök
(aki nem uta zott ki Bécs be) a Sán dor-pa -
lo ta er ké lyé rõl ki hir det te a Fel vi dék ma -
gyar ré szé nek vis  sza té ré sét, a né met,
olasz és len gyel kö vet sé gek elõtt há la tün -
te té se ket is tar tot tak. A po li ti kai elit már
meg osz tot tabb volt: so kan – fõ leg a jobb -
ol da lon – Imrédy sze mé re hány ták Kár -
pát al ja meg szer zé sé nek el mu lasz tá sát. (A
te rü let re et ni kai ér vek alap ján nem le he -
tett igényt tá masz ta ni, de bir tok lá sa stra -
té gi a i lag és presztízsokokból is fon tos lett
vol na.) Így az ered mény nem volt ak ko ra,

hogy az egyéb ként ha tal ma je len tõs nö ve -
lé sét ter ve zõ (s emi att szá mos ko ráb bi tá -
mo ga tó já val szem be ke rü lõ) mi nisz ter el -
nök sa ját bel po li ti kai ter ve i nek meg va ló -
sí tá sá ra hasz nál hat ta vol na. Még ab ban az
év ben el vesz tet te par la men ti több sé gét, s
bár egy elõ re él vez te a kor mány zó bi zal -
mát, no vem ber vé gén új já a la kí tott kor -
má nyá ból ki ma radt a re ví zi ós si ker egyik
fõ ko vá csa, az „óva tos ko dó” Ká nya Kál -
mán. Me nesz té se az erõ sebb né met el kö -
te le zõ dés egy ér tel mû je le volt, ami egy -
be csen gett Imrédy a cseh vál ság meg ol -
dá sá ból le vont, utóbb fa tá lis nak bi zo nyu -
ló kö vet kez te té sé vel: a né met kö ve te lé -
sek nek a nyu ga ti de mok rá ci ák nem áll ják
út ját, így Né met or szá got szo ro sab ban
kell kö vet ni, mert ez zel az or szág job ban
jár hat, mint ha la tol gat és hú zó do zik. A
foly ta tás is mert.

1938-ban azon ban még in kább az öröm
do mi nált. Hor thy kor mány zó is mét a fe -
hér lo vá ra ült, és ün ne pé lye sen vo nult be
Ko má rom ba és Kas sá ra, ahol a több ség
ün ne pel te. A be vo nu lá son je len volt Lord
Rothermere, a ma gyar re ví zió ré gi brit tá -
mo ga tó ja is. Kas sán Hor thy meg ko szo -
rúz ta II. Rá kó czi Fe renc sír ját. Ek kor az
ut ca sar ko kon in gyen mér ték a jó faj ta
cseh sört, sõt in gye nes vo na tok vit ték a
lel kes ha za fi a kat az ün nep sé gek hely szí -
né re, és az euforikus tö meg ben alig ha -
nem csak ke ve sen gon dol tak ar ra, hogy
en nek a si ker nek egy szer még na gyon sú -
lyos ára le het. Az el sõ bé csi dön tés ugyan
meg ala po zott, az et ni kai el vet ma xi má li -
san be tar tó ered ményt ho zott, ám az el -
vesz tett má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en
nem ezt, ha nem a Fel vi dék vis  sza té ré sé -
nek kö rül mé nye it és a dön tõ bí rák sze mé -
lyét vet ték fi gye lem be.

Dr. Mayer Já nos

A re ví zi ós si ker egyik fõ ko vá csa, 
Ká nya Kál mán kül ügy mi nisz ter Az el sõ bé csi dön tés te rü le ti kö vet kez mé nyei

Hor thy be vo nu lá sa Kas sá ra
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Apám ra gon dol va
II. rész

Most le írok még né hány él ményt, ami
nem tar to zik e ko moly tárgy hoz, de jel lem -
zõ az ak ko ri élet re. Mi, a két gye rek, fa lun
szü let tünk, de még is lát tunk eme le tes há zat.
A Forgách gró fok kas té lya a fa lu vé gén lé -
võ nagy park ban állt, kö zép sõ ré sze eme le -
tes volt. Ba já ra utaz va két na pot töl töt tünk
Bu da pes ten, a Rá kó czi úti Metropol Szál ló -
ban, ami na gyobb volt, mint a kas tély. Dél -
ben in dul tunk a ha jó val Ba já ra. Már sö tét
volt, ami kor a ba jai ha jó ál lo más ra ér tünk, a
sö tét Du na még fé lel me te sebb nek tûnt. Sze -
ren csé re a par ton vá ra ko zó tûz ol tó ze ne kar,
mi kor lát ta a ha jó kö ze le dé sét, rá zen dí tett.
Ilyen cso dá la to sat még nem hal lot tunk, el -
fe lej tet tük a fé lel met. 1922. au gusz tus 19.
volt, más nap Ba ja fel sza ba du lá sá nak el sõ
év for du ló ja. Va la kik, a „pes ti nagy em be -
rek” is utaz tak a ha jón az ün nep lés re. Õket
vár ta a ze ne kar.

A Ba jai Ta ka rék pénz tár épü le té ben la ká -
sunk még nem ké szült el, így a fõ ut cán,
Krause Ka ti ca né ni há zá ban, az el sõ eme le -
ten kap tunk két szo bát. Más nap már ko rán
reg gel ott ma sí ro zott az ab lak alatt a tûz ol -
tó ze ne kar és fúj ta. Majd szép fo ga tok, mint
a gró fé, gyö nyö rû pa rá dés ko csi sok kal a ba -
kon. Per sze mász tunk fel az ab lak ra, és ki -
kap tunk. Mond ta is sír va kis öcsém: „Lát -
szik, hogy Ba ján va gyunk, sok itt a baj.” Et -
tõl kezd ve már foly ton eme le ten lak tunk,
elõ ször a mos ta ni Dé ri Mik sa ut ca rész fö -
lött, majd a fe ren ce sek temp lo má ra né zõ
sar kon, vé gül a fõ tér és a kis tér sar kán, ahol
he ti pi a ci na po kon a cse re pe sek árul tak. 

Ami kor Ba já ra ér kez tünk, a Ta ka rék pénz -
tár épü le té nek csak a fõ tér és a De ák Fe renc
ut cai ré sze volt eme le tes, a má sik ket tõ nem.
A mos ta ni Dé ri Mik sa köz fe lõ li rész re épí -
tet tek egy új szár nyat, az lett a mi la ká sunk,
be já ra ta egy kis nyi tott fo lyo só ról volt. A
szé les, zárt fo lyo só te li volt lá dák kal, tyúk -
ket re cek kel, ap ró fa hal mok kal és bü dös ség -
gel, sõt, mint utóbb ki sült, sváb bo gár ral is.
Ezek es tén ként ma sí roz tak a zárt fo lyo só fe -
lõl a mi elõ szo bánk ba. Emi att szép zöld por -
ral volt kö rül hint ve az elõ szo ba, ami re én
na gyon büsz ke vol tam, mert fa lun ilyet nem
is mer tünk. El is me sél tem büsz kén az is ko -
lá ban. Szü le im ezt meg tud ván igen ko mo -
lyan és szi go rú an azt mond ták, nem il lik di -
cse ked ni, az nem szép do log!

Egy év múl va nagy épít ke zés in dult, ad -
dig ra az ös  szes la kó nak fel mond tak. A la ká -
sok ban csak a kony há ban volt víz csap le ön -
tõ vel, és a la ká sok hoz egy WC tar to zott a

fo lyo só vé gén. A tel jes át ala kí tás után kom -
for tos lett va la men  nyi. A fo lyo só ra ezen túl
csak vi rág áll vány és né hány szék ke rült ki a
la ká sok elé. Ez után a kis tér re né zõ ré gi hi -
va ta li he lyi sé gek fö lé épült eme let, há rom
kom for tos la kás. A föld szin ten a fõ tér és a
De ák Fe renc ut cai sar kon le võ pa ti kát
(Gyar ma ti-fé le) át he lyez ték a fe ren ce sek
temp lo má ra né zõ sa rok ra, a szom szé dos
üz le tek nek a De ák Fe renc ut cai ol da lon fel -
mond tak. Ott el ké szült ez a mo dern, ele -
gáns bank hi va tal, aho vá át köl tö zött a Ba jai
Ta ka rék pénz tár hi va ta la. A ré gi épü le tet át -
ad ták a Ma gyar Nem ze ti Bank Ba jai Fi ók -
in té zet hi va ta lá nak; az új la ká sok ba a MNB
tiszt vi se lõi köl töz tek be, a fõ nök a fõ tér –
Er zsé bet ki rály né ut cai sa rok la kást kap ta.
1929-ben vagy ‘30-ban a MNB új épü le te is
el ké szült, így át köl töz tek oda a tiszt vi se lõk -
kel együtt. A ré gi hi va ta li he lyi sé gek így
üre sen ma rad tak, idõn ként kép ki ál lí tást ren -
dez tek ott. A fõ tér sar ká ra át te le pült hi va ta -
li he lyi sé gek fö löt ti la kást egy bel sõ lép csõ -
vel szin tén a ta ka rék hoz kap csol ták. Itt ka -
pott he lyet a ta nács te rem, a ve zér igaz ga tói
iro da, az irat tár, majd ta lán 1933-ban vagy
‘34-ben a jog ügyi osz tály is a De ák Fe renc
ut cai ré szen ter jesz ke dett to vább. A ré gi hi -
va ta li he lyi sé ge ket édes apám ja vas la tá ra az
igaz ga tó ság fel aján lot ta a mú ze um és kép -
tár cél já ra.

A Ba jai Ta ka rék pénz tár ud va ra 1922-
ben fás kam rák kal volt te li meg li ba ket re -
cek kel, alig le he tett mo zog ni. Az ud var
kö ze pén állt egy ma gas hú zós kút, a ré gi
hi va ta li he lyi ség ol da lán egy esõ vi zes kút,
a föld alatt lé võ ha tal mas me den ce gyûj -
töt te ott a vi zet a ház te tõk rõl. Ezt hord ták
a mo só kony hák ba, mert a kút víz na gyon
ke mény volt. Vá ro si víz ve ze ték ak kor még
nem lé te zett Ba ján, a mo der ni zá lás után a
pad lás ra több nagy tar tály ba nyom ta föl a
vil lany mo tor a vi zet.

A fe ren ce sek kel szem ben lé võ sar kon
ak kor egy ven dég lõ volt, ahol a mu zsi ka is
szólt es tén ként. Kert he lyi sé ge az ud var
ezen sar ká ban, két ha tal mas akác fa alatt.
En nek a he lyé re ke rült ké sõbb a pa ti ka. A
la kók ki köl töz te té se után az ud va ri ka lyi -
bá kat is le bon tot ták, az akác fák alá hin ta
ke rült és ho mok. Az új la kók kal együtt 12-
13 gye rek volt a ház ban, jó idõ ben az ud -
va ron, rossz idõ ben a szé les fo lyo són ját -
szot tunk. Az úgy ne ve zett „hát só lép csõ”,
ahol a tü ze lõt hord ták föl a pin cé bõl, a fõ -
té ri szárny ud va ri ol da lán volt, a gye re kek

szá má ra ti los hely, pe dig csi ga lép csõ lé -
vén, a kor lá ton aka dály nél kül le he tett le -
csúsz ni. Gyö nyö rû, ha tal mas pin ce volt, a
Grassalkovichok épí tet ték bor pin cé nek,
ki vá ló za ma tú lett itt a bor, a ter me lõk nem
is mer ték meg sa ját bo ru kat két évi ér le lés
után. A sok pat kányt hos  szú évek küz del -
me után le he tett ki ir ta ni. Az ud var kö ve ze -
te olyan macs ka kö ves volt, mint a Szent -
há rom ság tér ak ko ri ban.

Ed dig a Ba jai Ta ka rék pénz tár tör té ne té -
hez igye kez tem ös  sze gyûj te ni az ál ta lam
el ér he tõ ada to kat – saj nos min den elõ kép -
zett ség nél kül –, amely in té zet nek édes -
apám 1922-tõl 25 évig volt ve zér igaz ga tó -
ja. Mel lé kel tem em lé ke i met, ami na gyobb
részt egy gyer mek vis  sza em lé ke zé se i bõl
állt. Úgy gon dol tam, igen sú lyos tör té nel -
mi idõ szak jel lem zõ je lesz egy pol gá ri csa -
lád éle tén ke resz tül néz ni a kort. 

Saj nos az I. vi lág há bo rú után las san in -
du ló bé kés fej lõ dés két év ti zed múl va is -
mét rossz irá ny ba, majd tra gé di á ba for dult.
Ezt az idõt fo gom most sa ját éle te men ke -
resz tül be mu tat ni.

A Ba jai Ta ka rék pénz tár épü le té bõl
1936-ban köl töz tünk át a Tóth Kál mán té -
ri há zunk ba. A há zat a már ré gen nem ott
la kó Pollermann csa lád tól vá sá rol ta meg
1934-ben édes apám. 

Ad dig ra már 30 éve dol go zott a szak má -
ban, te het sé ges és fá rad ha tat lan mun kás sá -
ga nyo mán nem csak a fel szá mo lás tól men -
tet te meg a Ba jai Ta ka ré kot, de a vi dé ki ek
kö zött az el sõk kö zé emel te, ami nek ered -
mé nye ként az õ jö ve del me is ter mé sze te sen
emel ke dett. Ak ko ri ban sok idõ ke mény
mun ká ja kel lett az anya gi gya ra po dás hoz.
Ez egy igen ré gi, szép ház volt, saj nos na -
gyon el ha nya golt ál la pot ban. A tel jes épü le -
tet mo der ni zál ni kel lett. 1938-ban férj hez
men tem Lász ló Sza bolcs utász fõ had nagy -
hoz. 1939-ben át he lyez ték Veszp rém be a
Jutasi Al tiszt kép zõ In té zet be szak ta nár nak.
1943-ra meg épült Ba ján az Al tiszt kép zõ
Utász rész le ge, így az ed dig ott ta nu lók kal
együtt az utász ta ná ri kart is vis  sza he lyez ték
Ba já ra. Így vis  sza köl töz tünk 1941-ben és
‘42-ben szü le tett két kis lá nyunk kal.

Na gyon szép, nagy la kást si ke rült ki bé -
rel nünk a De ák Fe renc és Ró kus ut ca sar -
kán (Tüs ke ház). Ka rá csony ra meg hív tuk a
Lász ló nagy szü lõ ket is, és mind két nagy -
szü lõ vel él vez tük a pi cik bol dog sá gát. Ez
volt az utol só bé kés ka rá csony.
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1944 ko ra ta va szá tól so ka sod tak a lé gi -
tá ma dá so kat jel zõ rá dió adás ok. Leg in kább
dél fe lõl jöt tek az an gol bom bá zók, Bu da -
pest és az észa ki ipar vi dék fe lé. A rá di ó ból
hal lot tuk, „Légiveszély: Ba ja, Bács ka” –
mert mi fe let tünk re pül tek át. Fu tás a pin -
cé ben be ren de zett óvó hely re a há rom és
fél éves Pi ros ká val és a húsz hó na pos Ma -
ri ká val. Hát ször nyû volt! De si ke rült ta lál -
nunk a vá ro son kí vül egy szõ lõ ben lé võ
két szo bás há zat. Oda ki köl töz ve már csak
kí ván csi an néz tük a ma ga san csil lo gó gé -
pe ket. A gye re kek egész nyá ron me zít láb
sza lad gál tak a ho mok ban, pan csol tak a
nap ra ki tett kis tek nõ vi zé ben. 

Saj nos Szabolcsot rö vi de sen ki ve zé nyel -
ték a front ra, sze ren csé re egy vin cel lér csa -
lád is la kott ott, így nem ma rad tunk egye -
dül. Szep tem ber ele jén vis  sza men tünk a vá -
ro si la kás ba, kö ze le dett a front, s mi nem
akar tunk el me ne kül ni. Rö vi de sen le bom -
báz ták a ba jai Du na-hi dat az ame ri ka i ak.

Mind rit káb ban jöt tek a front ról a le ve lek,
de ször nyû dol gok ról: Me ne külj a vi lág vé -
gé ig az oro szok elõl! Bor zasz tó, mit tesz nek
a nõk kel, ta pasz tal juk, mi kor egy te rü le tet
vis  sza fog la lunk, ahol már oro szok vol tak!
Cso ma go lunk: egy ba rát nõm nek ro ko na van
Nyu gat-Du nán tú lon egy fa lu ban, ott sze rez
egy szo bát ne künk, én meg so fõrt, aki vel fel -
vált va ve zet jük au tón kat. Sok a lo vas ko csi,
az el hul laj tott pat kó szö gek tõl sok a de fekt,
már nincs több ra gasz tó anyag, al ko nyo dik,
és egy fa lu lát szik tá vol ról. Vé gül egy ar ra
ha la dó tól ka punk gu mi ra gasz tót, a so fõr ja -
vít ja a gu mit, én meg gya log in du lok a fa lu -
ba lo vas ko csit sze rez ni. A ma mi fél, Ma ri ka
sír, Pi ros ka vi gasz tal ja õket. Mi re a fa lu ba
érek, tel jes az el sö té tí tés, ne he zen ka pok lo -
vas ko csit, in du lok vissza. A fa lu szé lén ta lál -
ko zunk, de ott már is mét de fekt. A cso ma gok
nagy ré szét át rak juk a sze kér re, a fa lu egyik
pa raszt há zá ban al szunk.

Más nap lo vas sze ké ren döcögünk 16
km-t, míg Bobára ér ke zünk, majd az üres
au tó is. Egy szo bánk van, de ez a für dõ -
szo bánk is. Szép idõ van, Pi ros ka örül,
sza lad gál a csi bék, ka csák után, örül a
ma la cok nak, min den ki vel ös  sze ba rát ko -
zik. Ebé det fõz he tünk a gaz da kony há ján.
Két hét után si ke rül át köl töz ni egy ked ves
jó öz vegy asszony há zá ba, itt már két szo -
bánk van, és a kony ha is a mi énk. No -
vem ber ben meg ér ke zik édes apám. Sza -
bolcs ról alig van hír, szá moz za a le ve le -
ket, in nen lá tom, alig jön meg va la mi.

Ve szünk tü ze lõt bõ ven, disz nót ölünk,
kö ze leg a ka rá csony. De cem ber 26., reg -
gel 6 óra: az ab la kon zör get nek, Mik lós
test vé rem ka pott öt nap sza bad sá got,
Vágsellyén lég vé del mi tü zér Gyõr tõl
észak ra, Pi ros ka ke reszt ap ja, nagy az
öröm, de más nap reg gel in dul vis  sza.
Nem so ká ra meg ér ke zik egy ka to nai te her -
au tó egy õr mes ter rel, Sza bolcs pa rancs no -
ka üze ni, pa kol junk fel, és men jünk az
auszt ri ai ha tár ra. Mi vis  sza uta sít juk, nem
me gyünk, de a ka to na azt a pa ran csot kap -
ta, nél kü lünk ne mer jen vis  sza men ni. Így
szál lást ke re sünk ne ki. Éj jel bom báz zák a
vas út ál lo mást, ahol hosszú olaj szál lí tó
sze rel vény áll, a szét kap csolt olaj tar tá lyo -
kat szét lö kik a sí ne ken, az egyik ép pen a
mi ker tünk vé gé ben áll meg, ezt el is ta lál -
ják, óri á si tûz, füst, iszo nya tos! Más nap
reg gel ré mül ten cso ma go lunk, me gyünk
Ma gyar ó vár ra, ké sõ éj sza ka ér ke zünk, se -
hol nincs hely, egy rak tár he lyi ség ben húz -
zuk meg ma gun kat, a lá dák te te jé re ra kott
ta ka ró kon fek szünk a gye re ke ket ma -
gunk hoz ölel ve, pat ká nyok sza lad gál nak
min de nütt. Más nap reg gel üres va go nok -
ba száll ha tunk be. Az 1860-70-es évek bõl
va lók. Kö zé pen ha tal mas vas kály ha, jobb -
ra-bal ra két-két fül ke, szem ben pa dok. Az
el vá lasz tó fal kb. 160 cm ma gas. A szem -

ben lé võ pa do kat nagy desz ka lap ok kal le -
fe dik, ar ra te het jük az ágy ne mût és a pok -
ró co kat, itt csak tö rök ülés ben le het ül ni
vagy fe küd ni. A cso ma gok és az élel mi -
szer ez alatt van nak, reg gel re a tej be fa -
gyott a kan ná ba, de a gye re kek nek min -
den na gyon tet szik.

Ke resz tül me gyünk Cseh or szá gon, mert
ki sül, nem Auszt ria, ha nem észak lett az
úti cé lunk. 

Majd Len gyel or szág nyu ga ti fe lé ben já -
runk óri á si hó vi har ok ban, iszo nya to san fúj
a szél, fél na po kat ál lunk a nyílt pá lyán. A
Bal ti-ten ger fe lé kö ze led ve a dû nék vö rös
ho mok ját hó val ke ver ve hord ja a szél. „Ma -
rad tunk vol na Ba ján, az óta már bé kés ha lot -
tak le het nénk” – mo rog ja apám. Stettin
(Szcze cin, Len gyel or szág) kör nyé ké rõl már
me ne kül a la kos ság, dél nyu gat fe lé for dul
vo na tunk, Magdeburg sem fo gad be. Az
Elbe-parti Dessau-Rosslauban né met csa lá -
dok nál lesz új lak he lyünk. Saj nos szü le im
más ház ba ke rül nek. Itt nincs pin ce, csak
szu te rén, ügye sen be ren dez ve, a gye re kek -
nek tet szik. Jó idõ ben az ud va ron fut ká roz -
nak a né met kis fi ú val. Pi ros ká nak ha to dik
ér zé ke volt a re pü lõ tá ma dás hoz. Fu tott be:
Jön nek a re pü lõk! Csak 3-4 perc múl va szó -
lalt meg a szi ré na. 87 ma gyar volt itt, anyák
gye re kek kel, két nyug dí jas ka to na tiszt, egy
or vos, né hány nagy szü lõ. Apám tel je sen
össze ros kadt, õ, aki an  nyi ra utál ta Hit lert,
most ide ju tott! Sze ren cse a baj ban, hogy
akik re a pa rancs nok rá bíz ta a csa lá do kat,
olyan maf lák vol tak, sem mit sem tud tak el -
ér ni a né met ha tó sá gok nál (tü ze lõ-ki uta lás,
élel mi szer je gyek). Ezt lát ván fel aján lot ta
se gít sé gét apám, rö vi de sen õ in té zett min -
dent, így már volt cél ja éle té nek. Pi ros kát
sok szor vit te ma gá val (sé tál jon a gye rek), õ
bol do gan ug rált mel let te. Ki sült, hogy a
foly ton ne ve tõ, szép kis lány je len lé te se gí -
tet te a hi va ta lok ban. 

A Tóth Kálmán utcai házA Takarékpénztár déli frontja az emelet-ráépítés (1925) után



Bajai Honpolgár8 2013. november

A Magdeburgot, majd Drez dát bom bá -
zó an gol gé pek éj sza kán ként itt men tek
fö löt tünk ször nyû dü bör gés sel. Ké sõbb
le ír ha tat la nul ré misz tõ volt az El ba túl -
part ján Dessau bom bá zá sa, több na pig
égett. El vo nult a zász ló alj, sok vi ta után,
ho gyan ma rad hat ná nak itt a mi vé del -
münk re? De mi, csa lá dok, úgy vél tük, itt -
lét ük sú lyos bí ta ná a sor sun kat. Az
élelmiszerraktári ma ra dé kot szét osz tot ták
a csa lá dok kö zött. Az utol só he te ket a
pin cé ben él tük át, re meg ve les tük a rá di -
ót, me lyik had se reg kö ze leg job ban, az
ame ri kai vagy az orosz. Az ame ri ka i ak
jöt tek gyor sab ban, el is fog lal ták a vá rost
el len ál lás nél kül, nagy kõ esett le a szí -
vünk rõl. Nem volt gyil ko lás, sem lo pás.
Há rom nap után jöt tek az oro szok, az
ame ri kai csa pa tok vis  sza vo nul tak, az El -
ba fo lyó lett a ha tár, a vá ros fe le, Dessau
ame ri kai, Rosslau orosz, itt lak tunk mi.
Éj sza kán ként sok vi sí tás: Se gít ség! Itt lett
vé ge a há bo rú nak. Pár nap múl va ki a bál -
tak az oro szok: „Ka put vojna.”

Öt nap múl va meg jött a hi va ta los fel -
szó lí tás az oro szok tól: há rom nap alatt
tûn jünk el a vá ros ból. Ment a de le gá ció
az orosz pa rancs nok ság hoz (apám és Pi -
ros ka), és si ke rült tíz nap ha la dé kot ki kö -
nyö rög ni. Gyúr tuk a tész tát, szá rí tot tuk,
zsír ral és kö mény mag gal rán tást ké szí tet -
tünk, ki hûl ve kis cso ma gok ban ce lo fán ba
cso ma gol tuk, így vit tük ma gunk kal. Varr -
tunk há ti zsá ko kat, vet tem egy nagy, mély
gye rek ko csit a né me tek tõl, ab ba do bo -
zok ba rak tuk be a zsírt, cuk rot, rizst, szá -
rí tott tész tát, sót, ká vét, ka ka ót, (tej port
vet tünk a né me tek tõl), és sok kek szet sü -
töt tünk. A gye rek ko csi te te jé re gyap jú ta -
ka ró, azon ült Ma ri ka. Min den ki sa ját há -
ti zsák já ban vitt egy kis pár nát, egy pár ci -
põt, egy pu ló vert, egy vál tás fe hér ne mût,
gye rek ru hát, apám két, én egy ta ka rót, és
ke nye ret, amen  nyi el fért. Kö rül be lül hat
ki ló ke nyér rel in dul tunk el.

A vas út szét bom báz va, de a meg szál ló
csa pa to kat sür gõ sen kel lett szál lí ta ni, így
az oro szok nagy tem pó ban rak ták le a sí -
ne ket a ro mok ra. Drez da olyan volt, mint
Pompei. A ro mok közt ta lál tunk két vas
fék po fát, eze ken na gyon jól fõz tünk a
nagy fa ze kunk ban. Fa hul la dé kot is bõ ven
ta lál tunk a ro mok kö zött. Vá rat lan in du -
lás kor min dent gyor san fel dob tunk a vo -
nat lép csõ jé re. 20 km vo na ton, 3 km gya -
log lás, így men tünk, míg Cseh or szág ba
nem ér tünk. Ott si ke rült el fog lal ni két va -
gont, bár nagy volt a zsú folt ság, de töb bet
már nem száll tunk ki. Pi ros ka zok szó nél -
kül bír ta a gya log lást, meg szé gye nít ve
sok nagy gye re ket. Há rom hét alatt ér tünk

Bu da pest re. Vé gig orosz csa pa tok kal
utaz tunk, vé gig so kat fél tünk, éj jel be tör -
ték az ab la ko kat, be kel lett desz káz ni
õket, de a ré se ken be folyt az esõ.

Vis  sza ér ke zés Ma gyar or szág ra
1945. jú ni us 14-e. Meg ér kez tünk Bu da -

pest re, a Rákosrendezõ pá lya ud var ra, on -
nan sok gya log lás sal ér tük el a vil la most,
ami vel be tud tunk jön ni a vá ros ba. A ro kon -
ság él, de a Lász ló nagy szü lõk la ká sá ból ke -
vés ma radt. Min den ki azt ta ná csol ja, ne
men jünk Ba já ra, míg nem tud juk, hol lak -
ha tunk, így én in du lok egye dül. Csak a vo -
nat te te jé re fér tem fel, más fél na pig tar tott,
míg Ba já ra ér tünk. A te tõn né gye sé vel sá -
lak kal ös  sze kö töt tük egy mást, hogy le ne
csús  szunk a dom bo rú va gon te tõ rõl. Az oro -
szok sok szor meg ál lí tot ták a vo na tot, alul a
va gon ban „zab ra”, de ide föl nem jöt tek
egy szer sem.

Mi kor 1945. jú ni us 16-án elõ ször Ba já ra
ér kez tem, már sö té te dett. El ha tá roz tam, a
bel vá ros fe lé ha lad va be né zek min den ré gi
ba rát hoz, va la ki majd csak be fo gad. A Kos -
suth La jos ut ca vé gén lak tak Mannhold Je nõ
bá csi ék (a ta ka rék nyug dí jas cég ve ze tõ je
volt), ma áru ház van a há zuk he lyén. Oda
men tem elõ ször, nem is en ged tek to vább, bár
há zuk te li volt rusz kik kal, de az õ szo bá juk -
ban ma rad hat tam el sõ éj sza ká ra. A fér jem
zsá voly nad rág ja (vá szon ka to na nad rág) és a
sí ba kan csom volt raj tam, ami ben há rom he -
tet utaz tam Né met or szág ból. Há ti zsák, ke -
zem ben egy vas tag drót ra fel fûz ve a két fék -
po fa (vas úti ke rék re va lók) és egy alu mí ni -
um fa zék. Kér tem, hogy eze ket el ne dob ják,
hát ha még szük sé gem lesz rá juk. A fék a mai
na pig meg van. Egy nagy la vór me leg víz ben
vég re meg mo sa kod hat tam, és bár a föl dön,
de ágy ne mû ben alud tam. Más nap reg gel elõ -
ször a Ta ka rék ba men tem, hogy tá jé ko zód -
jam az itt ho ni hely zet rõl, és hogy Beyer Er -
nõ bá csi ék hoz (a Ta ka rék igaz ga tó ja volt)
be ké redz ked jek pár nap ra. Az eme le ten lé võ
la ká so kat a rusz kik fog lal ták le, õket az Ár -
pád ut cá ban lé võ ta ka ré ki tiszt ség vi se lõk
bér há zá ba fo gad ta be az egyik csa lád. A szin -
tén ott la kó Ku tas Jánosék (pénz tá ros) kö -
nyö rül tek meg raj tam. Õk nem csak en gem
fo gad tak be, ha nem ké sõbb még a ma má mat
is a gye re kek kel. El me sél ték Hor váth Iván (a
vil la mos mû vek igaz ga tó ja) tra gi kus ese tét,
szó sem le het ar ról, hogy édes apám ha za jöj -
jön. Pár nap múl va dr. Surányi és Ku tas Bu -
da pest re utaz tak, hogy meg be szél jék az
ügyek to váb bi in té zé sét.

El men tem a há zunk elõtt, a ka pu, az ak -
ko ri szo kás sze rint itt is a fal nak volt tá -
maszt va, szü le im la ká sát is rusz ki kór ház -
nak hasz nál ták. A ré gi üz let bér lõk mind

meg vol tak, csak a tra fik he lyi sé ge volt üres.
Egy elõ re nem men tem be sen ki hez, ha nem
jár tam az ut cá kat, kit hol ta lá lok meg, so kan
még nem ér kez tek ha za a me ne kü lés bõl.
Alig ta lál tam va la kit, aki csak a csa lád já val
la kott. Így la kás ra nincs re mény. 

Az ut cán volt, aki a nya kam ba bo rult,
volt, aki át ment a túl ol dal ra. A mi la ká -
sunk ban (Ró kus ut ca sa rok) nem csa lá dok,
de „ro bo to sok” lak tak (õk a rusz kik nak ki -
ren delt mun ká sok vol tak). Min den köz ség
kö te les volt meg fe le lõ szá mú mun kást ad -
ni Ba já nak, aki ket két he ten ként vál tot tak.
Üres há za kat fog lal tak le szá muk ra, föld re
szórt szal mán alud tak.

Na pon ta já rok a Ró kus ut cai la kás hoz,
ki tu dom, hogy két he ten ként cse ré lik a
mun ká so kat, va sár nap üres. Min dig más
fa lu ból jön nek. Ös  sze ba rát ko zom ve lük,
el lo pom a kony hai be já rat kul csát, ezen az
ol da lon van a két ki sebb szo ba is. Ös  sze -
kol du lok vöd röt, tisz tí tó szert, tü ze lõt, sep -
rût, ron gyo kat. Va sár nap ko ra reg gel me -
gyek oda, a szal mát a szo bák ból ki hor dom
az ud var ra és fel gyúj tom, mert vé res re
csíp ték a láb szá ra mat tíz perc alatt a bol hák
és a tet vek. A mo só kony há ban vi zet for ra -
lok, hor dom vö dör rel és ön töm a szo bák ba.
Fe ke te lesz a fal, mert a bol hák föl ug rál nak
a par kett ról oda, hogy meg me ne kül je nek.
Vi zes sep rû vel mo som a fa lat. Bú tor egy
da rab sem! Csak a könyv szek rény, ami az
ud va ron áll, és ben ne tyú kok lak nak. Egy
üveg pá lin ká ért a má sik la kos ki vi szi a
tyúk ja it. Pet ró le u mos me leg víz zel ki mo -
som, dél után jön né hány jó ba rát, be vi szik
a szo bá ba, ba rá ta ink tól még ka pok két szal -
ma zsá kot, egy-két ócs ka szé ket, egy rossz
kis asz talt a kony há ba, és ron gyos ta ka ró -
kat. Es te ho zom ma mit a gye re kek kel.

Reg gel jön a má sik fa lu ból az új mun -
kás ban da. A fõ be já rat hoz ve zér lem õket,
ott a nagy elõ szo ba és a két nagy szo ba. A
szo bák közt nagy, két szár nyú üveg aj tó, ez
elé ál lí tot tuk a mi fe lünk rõl a könyv szek -
rényt. A gye re kek egész éj jel sír tak, mert
sok bol ha, po los ka jött a szom széd ból.
Ezen túl na pon ta meg ken tem pet ró le um -
mal az aj tó ke re tet a könyv szek rény mö -
gött, így ke ve sebb ro var jött át. Azt tud -
tam, hogy az oro szok nál nem volt pon tos a
nyil ván tar tás. A kis gye re ke ket meg sze ret -
ték. A má sik la kás ban oro szok lak tak. Õk
per sze lát ták, hogy mi most köl töz tünk be,
de a ma gyar fa lu si ak nem tud tak ve lük be -
szél ni. Pi ros ka pe dig rög tön meg hó dí tott
min den kit. Egy hé tig na gyon fél tem, hogy
mi lesz, ha ki sül a hon fog la lás, de nem lett
sem mi baj, nem tu dó dott ki.

(Folytatjuk)
László Szabolcsné Bessenyõi Elvíra
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Sor sa a kép
Szí ne i vel, öreg há za i val,

„vad víz or szá gá val” Ba ja a fes -
tõk pa ra di cso ma. Nagy Ist ván
vég sõ nyug he lyét, az egy ko ri
Rudnay mû vész te lep em lé két
õr zi a vá ros – tu cat nyi mû ter -
met dé del get. Az egyi ket B.
Mikli Fe renc „bé rel te” 2013 jú -
li u sá ig.

Az 1921-ben Ba ján szü le tett
mû vészt gyer mek ko rá ban ér te
az el sõ, élet re szó ló él mény,
ami kor az 1930-as évek kö ze -
pén sze mé lye sen ta lál ko zott
Nagy Ist ván nal. A raj zol ga tó, fes te ge tõ fi -
úcs ká nak nem tet szet tek a mes ter ko mor
szí nû, szûk sza vú ké pei. Pe dig, aho gyan
Nagy Ist ván élet re szó ló út ra va ló ul ad ta
ne ki: „A kép nek nem szép nek, ha nem
igaz nak kell len nie.” B. Mikli Fe renc böl -
csen meg is fo gad ta a nagy elõd ta ná csát.
Érez te, hogy Nagy Ist ván nem utá noz ha tó,
egyé ni sé ge meg is mé tel he tet le nül fe let te
áll bár ki nek, akit ko ráb ban lá tott, is mert.
Emo ci o ná li san, sti lá ri san nem is kap cso ló -
dott eh hez az el sõ, mély szak mai él mény -
hez, de a mû vé szi, eti kai ér ték igaz sá gá ra
vo nat ko zó meg jegy zést egy élet re  ma gá -
nak tud ta.

A Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán 1939-ben
Rudnay mes ter ta nít vá nya lett. A ki vá ló
fes tõ és mû vé szet pe da gó gus szak mai irá -
nyí tá sa im po ná ló tech ni kai fel ké szí tés
mel lett szi lárd ala po kon ál ló mû vé szi ori -
en tá ló dást kí nált a pá lya kez dõ mû vész
szá má ra. Mikli Fe renc ben mes te re ha tá sá -
ra már fõ is ko lai éve i ben ki ala kult, s éle te
vé gé ig õriz te fun da men tá lis ál lás fog la lá -
sát: csak a ma ra dék ta la nul át élt, meg élt, el -
sa já tí tott él mé nyek, bel sõ in du la tok, sa ját,
õszin te ki fe je zé si for ma le het nek ér ték mé -
rõi az al ko tá si fo lya mat ered mé nyé nek.

Az 1941-es Mû csar nok-bé li ki ál lí tás al -
kal má val elõ ször be mu tat ko zó fi a tal mû -
vész egy év vel ké sõbb Fi ren zé ben a Fi a tal
Fes tõk Bi en ná lé já nak III. dí ját nyer te el.
Fel ké szült sé gét, te het sé gét egy re erõ sö dõ
am bí ci ó ja kí sér te. Nem sok kal ké sõbb
(még dip lo ma szer zés elõtt) mes te re ta nár -
se géd je lett, 1946-ig, ta nul má nyai be fe je -
zé sé ig. Ezek ben az évek ben stí lu sát, mon -
da ni va ló ját még Rudnay köz vet len ha tá sa
ha tá roz ta meg: ro man ti kus, bo ron gós han -
gu la tú ma gyar tá ja kat, né pi élet ké pe ket,
klas  szi kus arány rend sze rû port ré ké pe ket
fes tett. Rudnay mély tü zû ko lo rit já val
szem ben azon ban már eb ben a ko rai kor -
szak ban a foj tott szín ke ze lés, a re zig ná ci ó -

ba haj ló pszi chi kai tar ta lom nak in kább
meg fe le lõ bá gyadt szín vi lág jel le mez te. 

A mes ter 1946-os nyug dí ja zá sá val egy
idõ ben B. Mikli Fe renc szer ve zõ mun ká já -
nak kö szön he tõ en, Ba ja vá ros ve ze tõ i nek
tá mo ga tá sá val sza bad aka dé mi át, mû vész -
te le pet ala pí tot tak. A Rudnay mû vész te lep
hat éves mû kö dé sét kö ve tõ en (ahol töb bek
kö zött Udvardi Er zsé bet, Szurcsik Já nos,
Weintrager Adolf, Klossy Irén, Göldner
Ti bor, Bá lint At ti la pá lyá ja is el in dult) mû -
vé sze ti kör ré ala kult, me lyet B. Mikli Fe -
renc öt év ti ze den ke resz tül ve ze tett.

Köz ben érez te, hogy mes te re út ján med -
dõ vol na to vább ha lad ni, ezért az 50-es
évek tõl  ko ráb bi hang já tól fo ko za to san el -
tá vo lod va új ra for mál ta, új já ren dez te té ma -
vá lasz tá sa it, fel la zí tot ta mû vei fak tú rá ját.
Eb ben se gít sé gé re volt az 1940-es évek tõl
Ba ján ál lan dó ki ál lí tás ban lát ha tó Gre -
sham -kör al ko tó i nak sok szí nû mû vé szi
utat kép vi se lõ ma ga tar tá sa, kö zös esz té ti -
kai el ve ik, ro kon sti lá ris je gye ik. Kö zü lük
kü lö nö sen Bernáth Au rél, Berény Ró bert,
Derkovits, Szõnyi Ist ván és Egry Jó zsef
mû vé sze té nek fel fe de zé se ha tott ter mé -
keny ins pi rá ci ós for rás ként. 

A meg érett for du lat Mikli mû vé sze té ben
a kri ti kus 1950-es évek ele jén kö vet ke zett
be, ami kor a nagy elõ dök, az idõ sebb mes -
te rek, kor tár sak pél dá ja erõ sí tet te hi tét, és
men tet te meg a szoc re ál erõ sza kolt köz he -
lyei, a se ma ti zált, le bu tí tott for mák vál la lá -
sá tól. Fes té sze te ol dot tabb, át tet szõbb, lí -
ra ibb lett. Éle te vé gé ig ked ves tech ni kái,
az ak va rell és a gouache bra vú ros fris ses -
sé gû, prog res  szív hasz ná la ta ek kor ala kult
ki. For mái egy sze rû söd tek, a ko ráb bi
plasz ti kus hang súly ok he lyett a to vább ra is
re du kált szí nek ér zék le tes fe lü le tet ki töl tõ
sze re pe erõ sö dött. Mi köz ben kom po zí ci ói
a klas  szi kus vo nal pers pek tí va sza bá lya it
kö vet ték, a kép fe lü le tek mi nél tel je sebb és
sok ré tûbb for mai ki töl té sé re tö re ke dett.

A pá lya kez dõ évek út ke re sé se
az 1960-as évek ele jén ki bon ta -
ko zó, sa já tos sá ga i ban már egyé -
ni fes tõi vi lág hoz ér ke zett. 1960-
tól szá mos kül föl di ta nul mány -
utat tesz töb bek kö zött a Szov -
jet uni ó ba, Né met or szág ba és Itá -
li á ba, or szá gos, te rü le ti, me gyei
és he lyi önál ló és cso por tos ki ál -
lí tá sok rend sze res részt ve võ je. A
si ker for du ló pon tot je len tett. A
kri ti ka tá mo ga tó vissz hang ja to -
vább erõ sí tet te, pon to sí tot ta sa ját
mû vé szi út ja vál la lá sá ban, be tel -

je sí té sé ben. Ko ráb bi ered mé nye it meg tart -
va az 1960-as évek vé gé re ala kult ki az a
sen ki más sal ös  sze nem té veszt he tõ mû vé -
szi hang, vi lág, me lyet élet mû ve ké sõb bi fe -
je ze te i bõl jól is me rünk.

Sze mé lyes han gú, kis sé szo mo rú an
exp res  szív lí rá já nak leg fõbb eré nye az
õszin te ben sõ sé ges ség. Ter mé szet ké pe
alig moz dul, a mû vész egy szer-egy szer
elõ for du ló, he ve sebb gesz tu sa ön ma gát
le csen de sít ve, vagy meg sza kít va tor kol lik
idõt len nyu ga lom ba. Fi gu rái kis sé sze -
mély te len, cse lek vés nél kü li ré sze sei en -
nek a kör nye zet nek, és halk je len lét ük so -
ha nem erõ söd het fel, nem har sog hat ja
szét, nem bont hat ja meg a fes tõ sa já tos
re zig ná ci ó ját. Nem vé let len ural ko dó té -
ma vá lasz tá sa sem: ma gány ba bur ko ló zó,
hang súly ta lan, sze mé lyi sé gü ket vesz tett,
vagy ke re sõ lé nyek, csak a te me tõ gyá -
szá ban fel ol dást ta lá ló, meg tört szí vû em -
be rek, sor suk ba be le tö rõ dött fi gu rák si -
mul nak be le pusz ta je len lét ük kel a si vár
va ló ság ba. A pszi chi kum olyan ré gi ó it
tár ta fel mû vé sze té vel, mely a va ló ság
õszin te, ken dõ zet len, meg ke rül he tet len
em be ri kér dé se it ál lít ja szem be ve lünk.
Mû vé sze te rend kí vül egy sé ges volt: zárt,
egye di je len tés tar tal mú. Min den hi val ko -
dás tól, meg hök ken tés tõl, na gyot aka rás -
tól, tet szel gés tõl men tes.  

Ars po eticá ja volt: szol gál ni min de nek -
elõtt. Át ad ni Rudnay mes ter szel le mi ha -
gya té kát, a mû vé szet re ne ve lés fon tos sá -
gát. De mind ez zel együtt nem sze re tett a
tö ké le tes ség vagy a hi bát lan ság ké pé ben
tet sze leg ni. Em ber ben is, mû vé szet ben is
azt tar tot ta jó nak, idõt ál ló nak, ami ben föl -
fe dez he tõk az esen dõ ség nyo mai. Aho -
gyan Nagy Ist ván mond ta azon a gyö nyö -
rû ta va szi na pon: az ér ték ál ló mun ka nem
szép, ha nem jó és igaz. S ez nem csu pán
ars po e ti ca: ez B. Mikli Fe renc ha gya té ka. 

Ko vács Zi ta
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Az Utol só út fes tõ je
Schmidt An tal e lap ha sáb ja -

in több mint tíz éven át me sél -
tet te a mû vé sze ket. Egy-egy al -
ko tá suk tör té ne té re volt kí ván -
csi. Ro va tot te rem tett. Egy kép,
egy tör té net volt a so ro zat cí -
me. 1996 de cem be ré ben B.
Mikli Fe ren cet fag gat ta az
Utol só út cí mû ké pé rõl, mely
egy 1942-es fi ren zei él mény
alap ján szü le tett.

„…Jö vet-me net gyak ran ta -
lál koz tam egy ma gá nyos, haj -
lott há tú öreg úr ral, aki a ku tyá -
já val sé tál ga tott. Az Arno túl só
part ján volt a Boboli-kert. Sza -
bad idõm ben szí ve sen tar tóz -
kod tam a pom pás vi rá gok és
fák kö zött. Itt is ös  sze fu tot tam a ku tyás
öreg úr ral. Las san már mes  szi rõl meg is -
mer tük egy mást, kö szö nés kép pen bó lin -
tot tunk és mo so lyog tunk. Köz ben meg tud -
tam, hogy nincs sen ki je, egye dül él. Csil -
la gász volt. Egy al ka lom mal fel sé tál tam a
Mi che lan ge lo -domb ra, ahon nan cso dá la -
tos ki lá tás nyílt a vá ros ra. Itt ál lí tot ták fel a
Dá vid-szo bor bronz má so la tát. Mö göt te
egy te me tõ cip ru sai in te get tek. Hir te len
ész re vet tem egy ha lot tas ko csit fel dí szí tett
ko por só val. A ha lot tat mind ös  sze egy pap
és egy ku tya kí sér te. A ku tyát meg is mer -
tem, a ma gá nyos csil la gá szé volt.”

Most, 2013. jú li us múl tá val új ra meg ta -
pasz tal hat tuk, hogy csak por és ha mu va -
gyunk, és Fe ri bá csi is el in dult utol só út já -
ra, s most már azt is tud juk; a kép ze let be li
ha lot tas ko csit kí sé rõ pap és ku tya mi va -
gyunk. Mi, a ba rá tok, a ta nít vá nyok, az is -
me rõ sök. Azt mond ja a bölcs Idõ: szü le té -
sünk pil la na tá ban már rá ál lunk er re az
utol só út ra, el in du lunk raj ta, mely nek vé -
gét ha lá los bi zo nyos ság gal mind an  nyi an
tud juk. És a vé ge után?...

Au gusz tus volt. A vá ros dísz pol gá rá tól
bú csú zott, és a pu ha lép tû lo vak húz ta, ko -
szo rúk kal dí szí tett ha lot tas ko csi be gör dül
a nagy fé nyes pa lo ta arany ka pu ján, mint
haj da nán mes  sze észa kon Aaséval a szán,
ahol már csend van és bé ke, és a fe le let a
nagy kér dés re, s már tud juk:

„…S ta lán azt is, hogy nem is
olyan nagy do log a ha lál.”
Ban du ko lunk a ha lot tas ko csi után, mint a

ké pen a pap és a ku tya, mi, a ba rá tok és ta -
nít vá nyok; s pró bál juk meg fej te ni a tit kot.

B. Mikli Fe renc egy tö ret len, nagy ívû
élet mû vet ha gyott ma ga után. Meg ta lál juk
ben ne az örö mök je lét épp úgy, mint a ba rá -

tok, ro ko nok, a sze re tett hit ves, Ró zsi né ni
el vesz té sét. Úgy ér zem, e tra gi kus hi ány
meg élé se a ké sõi évek mû vé sze té ben sem
ol dó dik. Vé gig vo nul egész mû vé sze tén.

Okul va az el múlt idõ ben ta pasz tal tak tól,
nem sze ret nék a mû íté szek dol gá ba be -
avat koz ni. Õk majd bi zo nyá ra meg ta lál ják
az õt il le tõ, szá má ra leg jobb he lyet. Min -
dig elõt tem a kép, ahogy At ti lá val és Jós -
ká val hár mas ban ná la jár va, úgy érez tem,
mint ha kép ten ger ben ül ve be szél get nénk.
Az egy más nak tá masz tott te mér dek kép
kö zött min dig ta lál tunk va la mi meg le põ en
újat, egy-egy gyöngy sze met.

Te hát, ban du ko lunk a ha lot tas ko csi
után, mint a ké pen a pap és a ku tya, mi, a
ba rá tok és ta nít vá nyok. Ta na ko dunk s pró -
bál juk meg fej te ni a tit kot,
azt, hogy mi ként le het egy
cso port fi a tal em bert iga zi
kö zös ség gé for mál ni. A
Rudnay Gyu la Kép zõ mû -
vé sze ti Kör a Jó zsef At ti la
Mû ve lõ dé si Köz pont egyik
szak kö re ként mû kö dött, de
az tán egy kü lö nös me ta -
mor fó zi son át men ve vált
iga zi kö zös ség gé. A szak -
mai mun kán túl nagy be -
szél ge té sek tör tén tek meg
ott a rajz ba ko kon. Vol tak,
akik csak be jöt tek egy kis
be szél ge tés re, és vol tak,
akik ott ra gad tak. Ki ál lí tás -
ra ké szül ve éj sza ká ba nyúl -
va tar tott a mun ka. Volt,
hogy Fe ri bá csit ha za kí sér -
ve fe le sé ge, Ró zsi né ni ven -
dég sze re tet ét él vez het tük.
Iga zi csa lád let tünk.

Mi képp ér te ezt el Fe ri bá -
csi? Nem tu dom. Pe dig so ha
nem pa ran csolt. Csak kért.
Nem em lék szem, hogy va la ha
is fel emel te vol na a hang ját.
Bi za lom mal volt fe lénk, és mi
tud tuk, hogy fel tét le nül meg -
bíz ha tunk ben ne. Ta lán mes te -
re, Rudnay Gyu la szel le mét
hoz ta kö zénk. A fel tét len bi za -
lom, egy más meg ér té se, tisz te -
let a má sik iránt. Ezek olyan je -
gyek, melyek ös  sze ko vá -
csolnak egy tár sa sá got. Csak jó
ko vács kell hoz zá.

Mi sem bi zo nyít ja ezt job -
ban, mint az, hogy ami kor kü -
lön bö zõ át szer ve zé sek foly tán

gya kor la ti lag már nem tu dott mû köd ni a
Kör, mi ak kor is úgy éreztük, él, mert ott
volt a szí vünk ben.

A Rudnay Kör 1966-os si ke res ki ál lí tá sa
után ha tá roz ták el, hogy egy du nán tú li
köz ség ben, Ká rá szon nya ran ta al ko tó tá -
bort szer vez nek. Al ko tó kat hív tak a vá ros -
ból, a me gyé bõl, az or szág ból, sõt a ha tá -
ron túl ról is. Meg nõtt a csa lád, új test vé re -
ink let tek. Meg sült a csa lád ke nye re. A ko -
vász Fe ri bá csi volt.

A pu ha lép tû lo vak húz ta ha lot tas ko csit
kí sé rõ pap és ku tya után ban du kol va ar ra
gon dol tam, há lás le he tek sor som nak, hogy
Mes te rem nek te kint het tem.

Bá lint At ti la
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Emlékezés Feri bácsira
El sõ ta lál ko zás
Ta vasz volt. A Tóth Kál mán tér re si et -

tem az ár ká dok alatt, de va la mi hir te len
meg ál lí tott.

Fest mé nyek vol tak a ki ra kat ban. Több
mû vész ál lí tot ta ki mû ve it és én nem tud -
tam to vább men ni csak sé tál tam egyik
kép tõl a má si kig majd vis  sza. .A vé ge fe lé
volt egy fest mény, amely na gyon kü lön bö -
zött a töb bi tõl Az el sõ pil la nat ban iga zá ból
nem is tud tam rá jön ni mit áb rá zol. Fur csa
bar nák, fi nom szür kék ké kek, tom pa zöl -
dek, kü lö nös ár nyé kok, fé nyek vál ta koz tak
a ké pen Egy re in kább egy zsa lu gá te res ab -
la kon át fény ben úszó lom bo kat lát tat tak
ve lem, me lyek a ré se ken át szû rõd ve de -
reng tek a reg ge li szo bá ban. Gyer mek ko -
rom nyá ri éb re dé sei ju tot tak eszem be mi -
kor az álom be li ké pek és az esz mé lés pil -
la na ta még nem vál tak el egy más tól. Kü lö -
nös fur csa ér zé sek ka va rog tak ben nem. 

Ki le het ez a mû vész? Ki az, aki né hány
szín nel, vo nal lal ké pes fel idéz ni a múl tam
egy ki csiny da rab ká ját.

A kép alatt kis cé du lán a mû vész ne ve: B.
Mikli Fe renc és a mû cí me: Ká rá szi reg gel.

Má so dik ta lál ko zás
Al bér let ben lak tam a Bat thyá ny ut cá -

ban. Sza bad idõm ben fes te get tem. A há zi
né ni va la mi ért fel fi gyelt rám és bíz ta tott -
Jó zsi ma gá nak arany ke ze van. Mi ért nem
je lent ke zik a Rudnay-körbe ahol iga zi mû -
vész tõl ta nul hat na! 

Né mi töp ren gés után rá szán tam ma gam
és el men tem a Vojnich kú ri á ba, ahol tõ lem
egy ki csi vel idõ sebb sza kál las fi a tal em ber
fo ga dott Il len dõ en kö szön tem: – Jó na pot
mû vész úr!

Mi re õ: Fe ri bá csi gye re, mert té ged ke -
res nek!

Egy ala csony fér fi si e tett elõ für ge lép -
tek kel a bel sõ szo bá ból. Kí ván csi, szú rós
sze me i vel vé gig mért. Za var tan be mu tat -
koz tam. Er re õ azt mond ta: – En gem B.
Mikli Fe renc nek hív nak. Ha raj zol ni sze -
ret ne, jó he lyen jár. – At ti la! Van még sza -
bad rajz ba kunk ugye? Is ten hoz ta.

A kor rek tú ra
Már fél éve le he tett, hogy szor gal ma san

jár tam a Rudnay-körbe. Raj zol gat tuk az
idõs né nik-bá csik arc vo ná sa it, akik an gya -
li tü re lem mel szin te rez ze nés te len arc cal
ül tek mo dellt ne künk. A mes ter az el sõ óra
el tel te után kör be járt és min den ki hez volt
sza va a raj zá val kap cso lat ban. Kit meg di -
csért egy ki csit, ki nek a hi bá kat so rol ta fel.

Csak az én raj za im ról nem mon dott még
vé le ményt. Ez per sze en gem erõ sen nyug -
ta la ní tott 

Egy ko ra ta va szi dél után úgy gon dol -
tam, már elég jó a raj zom. A kor rek tú rá nál
Fe ri bá csi meg is állt mö göt tem és hosz -
 szan, szót la nul fi gyel te igye ke ze te met.
Majd meg szó lalt: 

– Hát kol lé ga! Ez egé szen jó!
– Len ne ha…
– Nem csú szott vol na le az egyik sze me

…, ha nem da gadt vol na fel az ar ca 
– Sza bad le ül nöm? Ké rek egy da rab

rajz sze net! ... Nem, in kább ron gyot –
mond ta és le tö röl te a raj zo mat, csak hal -
vány nyo mai ma rad tak a mû vem nek.

– No, most sok kal jobb – mond ta –, egé -
szen egy sé ges.

Döb ben ten, ri ad tan néz tem a szét ma sza -
tolt raj zot. Ked vem lett vol na szé gye nem -
ben vi lág gá men ni.

Más nap reg gel el sõ gon do la tom az volt,
hogy csak azért sem adom fel!

Szer dán dél után alig vár tam már, hogy
me hes sek a kör be új ra raj zol ni. A fog la ko -
zás vé gén a mes ter meg szó lí tott – Van ked -
ve ve lünk jön ni? Nem me gyünk mes  szi re.
Az úti cél a kö ze li Klub Pres  szó volt, ahol
egy po hár vö rös bor mel lett ha mar rá tért a
mon dan dó já ra Fe ri bá csi. – Az idõ sebb én
va gyok. Szer vusz, Jós ka! Sze ret ném, ha a
nyá ron ve lünk jön nél Ká rász ra.

* * *
El telt több mint egy em ber öl tõ. Ki ál lí tá -

som nyílt az Új vá ro si is ko la au lá já ban. Fe -
ri bá csi idõ sen, ne he zen mo zog va, de el jött
a meg nyi tó ra.

Ter mé sze te sen na gyon iz gul tam még
har minc év után is, hogy mit fog mon da ni
a ké pe im rõl.

Lát va za va ro mat ko moly arc cal a sze -
mem be né zett, majd el mo so lyo dott: –
Szép anya got ál lí tot tál ki, kü lö nö sen a nõi
port rék és az ak tok lí ra i an szé pek.

Egy cso kor vi rág
Fe ri bá csi sze ret te a jó tár sa sá got. Ba rá ta -

i val, ta nít vá nya i val gyak ran ké sõ es tig tar -
tot tak a be szél ge té sek, bo roz ga tá sok a Rud-
nay Gyu la ut cai há zá ban. Fe le sé ge, Ró zsi
né ni gon do san ügyelt rá, hogy a ká vé, a
,,ga zos pá lin ka” (ker ti ru tán ér lelt kis üs ti)
vagy a jó fé le vö rös bor mel lé a sü te mény
min dig kel lõ men  nyi ség ben ke rül jön az
asz tal ra. Õ volt a me se be li jó tün dé rünk.

Egy nyá ri dél elõtt ta lál koz tam Fe ri bá -
csi val a Tóth Kál mán té ren. Új sá gol ta,
hogy ép pen teg nap ér kez tek vis  sza a hosz -

 szú út ról, To kaj ból a mû vész te lep rõl Ró zsi
né ni vel.

– Hoz tunk egy jó de mi zson  nyi to ka ji
bort – mond ta. – Nincs ked ved meg kós tol -
ni? Köz ben el me sé lem, hogy mi tör tént
ve lünk ott.

– De hogy nem Fe ri bá csi! – feleltem.
– Ve szek Ró zsi né ni nek egy cso kor vi rá -

got – mond ta, és ki is vá lasz tott úgy 25
szál kard vi rá got az ut cai árus nál.

Mi e lõtt még föl esz mél tem vol na már a
ke zem be nyom ta a ké vé nyi csok rot mond -
ván, hogy ezt ne ki még ki kell fi zet nie.
Köz ben el in dul tunk. Fe ri bá csi egy más
után me sél te a jobb nál jobb tör té ne te ket,
ne kem meg egy re kí no sabb lett a te mér dek
vi rág gal egyen sú lyoz ni mel let te a jár dán,
köz ben fi gyel ni, hogy ta lál ko zunk-e is me -
rõs sel. (Lel ki sze me im elõtt már lát tam a
ka ján vi gyort az ar cu kon.) Azon tû nõd tem,
ho gyan ad hat nám vis  sza a vi rá got ne ki, de
nem tud tam meg pró bál ni sem, mert õ szi -
por ká zott. Meg ál lás nél kül újabb és újabb
mu lat sá gos tör té ne te ket kez dett el, míg ró -
lam sza kadt a víz, las sacs kán így ér tünk a
Rudnay ut cá ba. 

A ka pu elõtt el fogy tak a tör té ne tek és
Fe ri bá csi rös tel ked ve mond ta:

– Jós ka, bo csáss meg, most már át ve -
szem a vi rá got, biz to san el fá rad tál. 

– De Fe ri bá csi! – mond tam kis sé in du -
la to san – én nem sze re tek vi rá got ci pel ni
az ut cán!

– Ez zel én is pont így va gyok! – mond -
ta, és hun cut kis fény csil lant meg a sze -
mé ben.

Ju bi le um
Fe ri bá csi 85. szü le tés nap ján ké szül tünk

a ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra. Szép szám mal ér -
kez tek a ta nít vá nyok, ba rá tok, tisz te lõk az
ün ne pi al ka lom ra. Kecs ke mét rõl is so kan
ér kez tünk úgy más fél órá val a meg nyi tó
elõtt. A Nagy Ist ván Kép tár ba be lép ve iz -
ga tot tan vár tuk a cso dát.

Az el sõ te rem ben ki csiny, te nyér nyi, ed -
dig so ha nem lá tott ké pek so ra koz tak a fa -
lon, szür ke, bar na szí nû táj ké pek. Kis sé
csa ló dott vol tam. Vé gig jár tam a ter me ket,
ahol lát tam a már is mert ki vá ló mû ve ket,
de az el sõ te rem nem ha gyott nyu god ni.
Új ra vis  sza men tem. Mi vel volt elég idõ
még, hos  szan el idõz tem egy-egy kép elõtt
és fur csa em lé kek sej let tek fel ben nem.
Mint ha már én is jár tam vol na eze ken a
kö dös, al ko nyat ba haj ló kü lö nös tá ja kon.

A töb bi kép ra gyo gott, szí vet-lel ket be -
töl tött, szó val fen sé ges volt. 



Ta lán har minc éve le he tett, mi kor elõ -
ször men tem a Rudnay Kör ká rá szi al ko -
tó tá bo rá ba. Még nem is mer tem Fe ri bá -
csit, és örül tem, hogy egy na gyon köz vet -
len, ara nyos em ber rel ta lál koz tam az õ
sze mé lyé ben. Na gyon fi gyel tem, mi kor
bí rá la tot mon dott ké pe ink rõl, so kat ta nul -
tam a kor ri gá lá sok al kal má val. Em lék -
szem, in tett ben nün ket min dig: „Nincs
pi ros ház te tõ!”.

Egy al ka lom mal szo ba tár sam mal, Szij-
jártóné Irén ké vel – nem ta lál ván mást –
egyi künk nagy uta zó tás ká já ba pa kol tuk be
fes tõ esz kö ze in ket. Két ol da lon fog tuk a
ha tal mas tás ka fü le it és el in dul tunk a tá -

bor ból al kot ni. Fe ri bá csi meg szó lí tott
ben nün ket, ho va me gyünk? Vá la szol tunk,
hogy me gyünk a hegy re ak va rel lez ni. Mi -
re õ meg hök ken ve: „Ek ko ra tás ká val?” –
és ka cag tunk egy na gyot.

A ká rá szi tá bo rok han gu la tá hoz min dig
hoz zá tar toz tak a jó be szél ge té sek, amik -
nek el ma rad ha tat lan kel lé ke volt a Fe ri bá -
csi ma ga ké szí tet te „ga zos” pá lin ka. Ká rá -
szon Fe ri bá csi szál lá sa a kü lön ál ló fa ház -
ban volt, al kal man ként né hány ta nít ványt
meg hí vott a sa ját szo bá já ba szû kebb kö rû
be szél ge tés re. Ez bi zony nagy meg tisz tel -
te tés volt.

Em lé ke ze te sek azok a kö zös es ti be szél -
ge té sek, iszo ga tá sok is Ká rá szon a nagy
ebéd lõ ben, mi kor Fe ri bá csit kö rülül tük és
hall gat tuk, amint gon do la ta it, ami ép pen
eszé be ju tott, jel leg ze te sen dal la mos
szabadversben ad ta elõ.

A tá bo rok ide je alatt nem csak a ta nít vá -
nyok ra fi gyelt oda, õ is szí ve sen fes tett egy-
egy té mát. Mi kor Dunaszekcsõn a kem ping
volt a tá bor szín he lye, meg fes tet te a tu laj -
do nos kecs ké it, egy más al ka lom mal port -
rét fes tett az egyik ta nít vány ról. Eze ket az
al kal ma kat nagy ér dek lõ dés övez te, mert
lát hat tuk Fe ri bá csi al ko tó mun ká ját, a kép
ki ala ku lá sá nak fo lya ma tát.

Ne kem a hos  szú évek so rán szin te ba rá -
ti kap cso la tom ala kult ki ve le. Több ször
fel hí vott, ilyen kor min dig köz vet len han gú
be szél ge tést foly tat tam ve le, több ször be -
szá mol tam ne ki egy-egy kecs ke mé ti ki ál -
lí tás ról, ami re nem tu dott el jön ni. Olyan
ben sõ sé ges, ba rá ti volt a kap cso la tunk,
hogy egy szer azt mond tam ne ki: „Fe ri bá -
csi, te vagy a má so dik apám!” En nek na -
gyon örült.

Az évek so rán több hely szí nen ke rül tek
meg ren de zés re a nyá ri al ko tó tá bo rok. Ele -
in te Ká rá szon, majd Dávodon, Moh ácson,
Karapancsán, Dunaszekcsõn, Ba ján a Pe -
tõ fi-szi ge ten. Min dig csa lá di as, ba rát sá gos
han gu lat ban tel tek a na pok, min den ki
egész év ben vár ta azt az egy he tet. Leg töb -
ben egy év ben csak egy szer lát tuk egy -
mást, de na gyon sze ret tünk Fe ri bá csi val
együtt len ni. Fe ri bá csi ki vált képp sze ret te
a dávodi al ko tó tá bo ro kat, mert ak kor õ
sze re tett kis fa há zá ban la kott. Es tén ként
ott gyûl tünk ös  sze a jó be szél ge té sek re.
Kel le mes órá kat töl töt tünk együtt. Fe ri bá -
csi meg gyúj tot ta a spi rál for má jú szú nyog -
ri asz tót, nem sze ret te a szú nyo go kat.

Mind an  nyi an sze ret tük Fe ri bá csit, szép
idõk vol tak!

Petri Il di kó,  Kecs ke mét
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Új ból las san vis  sza me rész ked tem az el -
sõ te rem be. Be lép ve mint ha halk or go na -
mu zsi kát hal lot tam vol na a tá vol ból – egy
Bach fú gát – és a ké pek egy szer re csak
fény be bo rul tak. A ze ne mint ha egy re erõ -
seb bé vált vol na – ka tar ti kus él mény volt.
El kez dõ dött az ün nep ség. Töb ben mél tat -
ták a mû vészt, az élet mû vét, a ha tal mas
tö meg ün ne pelt.

Egy óra múl va nyílt – nem mes  sze – egy
má sik ki ál lí tás, aho vá a Mes ter is el kí sért
ben nün ket. Az ab la kon át ra gyo gó szí nek -
ben pom pá zott a te rem, a ké pek bra vú ro -
sak, az ins tal lá ció ki fo gás ta lan volt. A te -
rem ben a ké pek hez lép ve a csil lo gás egy re
ide ge nebb nek tûnt. Bár ho gyan is pró bál -
tam át él ni a lát ványt, a va rázs lat el ma radt.

Né meth Jó zsef Pál, Nagy kõ rös

Palkó Pál:

Kárászi
emléklap
1980. augusztus

Em lé keim Fe ri bá csi ról
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Nebojszki Lász ló:
Szak rá lis kis em lé kek Katymáron

(könyvismertetés)
A nép rajz tu do mány egyik for rá sá nak

tart juk azo kat a 19. szá zad el sõ fe lé bõl va -
ló írá so kat, ame lyek a ha zai tá ja k, vá ro -
sok, fal va k, egy szó val a „hon” meg is me -
ré sét szol gál ták. Más tu do mány szak ok ki -
bon ta ko zá sá hoz is hoz zá já rul tak okos,
mû velt, ér dek lõ dõ, nem hi va tá sos, hely -
be li ku ta tók. A ré gé szet, az ok le vél tan, a
tör té net tu do mány, va gyis is me re te ink tá ra
fo gya té ko sabb len ne az õ szor gos gyûj tõ -
mun ká juk nél kül. Hely is me ret – hely tör -
té net – hon is me ret a tu dá sok egy más ra
épü lõ szint jei: ame lyek szû kebb és tá gabb
ér te lem ben is azt szol gál ják, hogy ott hon
le gyünk a je le nünk ben. Dr. Nebojszki
Lász ló ba jai mér nök ta nár mun kál ko dá sa
az ok ta tá son kí vül azt a ma gyar mû ve lõ -
dés ér de ké ben foly ta tott te vé keny sé get
foly tat ja, amely nek im már év szá za do sak
a ha gyo má nyai. Az iga zi ta ní tók már a fel -
vi lá go so dás ide jén kezd ték és az óta is lan -
ka dat lan ki tar tás sal tár ják fel, gyûj tik,
rend sze re zik és te szik köz zé a ka pott vagy
vál lalt „szü lõ föld” em lé ke it, ér té ke it.
Szer zõnk is ta nul má nyok so rát tet te köz zé
Ba ja kör nyé ké nek ter mé sze ti je len sé ge i -
rõl, most pe dig kö te tek ben fog lal ta ös  sze
Katymár múlt já nak egy-egy fe je ze tét. A
katymári Vodica az egyik és a Szak rá lis
kis em lé kek Katymáron a má sik ilyen, me -
lyek kö zül az elõb bi, ugyan csak az Ar gu -
men tum Ki adó jó vol tá ból, 2010-ben, az
utób bi most je lent meg.

Egy fa lu tör té nel mét még az írott for rá -
sok nál is hí veb ben õr zik az épí tett em lé -
kek – kü lö nö sen, ha olyan, a tör té nel me
so rán vi har vert táj ról van szó, mint Ba ja
kör nyé ke. Ugyan ak kor a baj ban is le het
va la mi jó. Köz is mert, hogy Katymár is
ha tár õr vi dék volt az 1950-es évek ben,
ami azt is je len tet te, hogy az ál la mi fel -
ügye let be le szólt ugyan az em be rek éle té -
be, de nem fek te tett be nagy ös  sze ge ket a
fa lu át ala kí tá sá ba. Ta lán ez is az egyik
oka an nak, hogy Katymáron és kör nyé -
kén nagy szám ban õr zõd tek meg épí tett
szak rá lis em lé kek. Ha ko pot tan vagy tö -
re de zet ten is, még is 30 olyan em lé ket tud
a szer zõ be mu tat ni, ame lyek ma is lát ha -
tók (jól le het egyi kük-má si kuk csak rom -
ja i ban), ame lye ket a kör nye zet szá mon
tart, s van, aki a hoz zá juk fû zõ dõ tör té ne -
te ket ma is is me ri. Nebojszki Lász ló tá -
masz ko dik is kö te té ben a katymáriak em -

lé ke ze té re, ám ezen kí vül fel hasz nált
min den szó ba jö he tõ meg bíz ha tó for rást:
ka to nai fel mé ré sek tér ké pe it, egy há zi ira -
to kat, új sá go kat. Az utób bi év ti ze dek ben
Ma gyar or szá gon az ún. hon is me re ti iro -
da lom ban szá mot te võ he lyet fog lal nak el
a szak rá lis kis em lé kek kel fog lal ko zó írá -
sok, ám szin te alig akad olyan, amely a
le vél tá ros ok ré gen han goz ta tott ta ná csát
kö vet né: az az be le te kin te ne a ke resz tek,
kis ká pol nák, kép osz lo pok ál lí tta tá sá nak
ere de tét ta nú sí tó ira tok ba is. Szer zõnk
nem saj nál ta a fá rad sá got, ki tar tó szor ga -
lom mal és kö vet ke ze tes ség gel ku tat ta fel
az egyes em lé kek ál lí tá sá nak, il let ve ala -
pí tá sá nak a kö rül mé nye it és fel tét ele it, a
ko ra be li egy há zi elõ írá so kat, sza bá lyo -
kat. Ami kor a „né pi val lá sos ság” té ma -
kör ben pub li kált írá so kat ol vas suk, azok -
ban rit kán esik szó a ke gyes ség gya kor lá -
sá nak nem csak lel ki, ha nem anya gi vo -
nat ko zá sa i ról. Kö te tünk ben a fa lu egy ko -
ri val lá si éle té nek mint egy szí nét és
visszá ját is meg pil lant hat juk: a fel ál lí tott
ke reszt vagy szo bor gon do zá sá nak fel té-
t ele it is meg kel lett szer vez ni ah hoz, hogy
azu tán év ti ze de ken ke resz tül az egész fa -
lu kö zös sé ge szá má ra biz to sít sa a ke gyes -
ség gya kor lá sá nak le he tõ sé ge it. Te le pü -
lés tör té ne ti, gaz da ság tör té ne ti, tárgy tör té -
ne ti, ke gyes ség tör té ne ti szá lak men tén
ha lad va és sok-sok más könyv re is hi vat -
koz va a katymári szak rá lis em lé kek a fa -
lu ha tá rát mes  sze túl ha la dó pers pek tí vá ba

ke rül nek. A szük sé ges rész le tes ség gel a
18. szá zad má so dik fe lé tõl kö vet het jük
nyo mon a táj és a te le pü lés tör té ne tét,
amely alap ját biz to sí tot ta a ke reszt ál lí tás
gya kor la tá nak. Azok a tör té ne ti ada tok,
ame lyek pél dá ul a ko ráb bi fa ke resz tek ál -
lí tá sá ra, majd azok nak kõ ke resz tek kel va -
ló fel vál tá sá ra, azu tán a ke reszt ál lí tás
gya kor la tá nak el hal vá nyu lá sá ra, majd az
irán tuk va ló ér dek lõ dés fel úju lá sá ra vo -
nat koz nak – szé pen mu tat ják a tör té ne lem
nagy moz gá sa it „alul né zet bõl”. A temp -
lom, a te me tõ, a ke reszt nem csak szak rá -
lis ob jek tu mok, ame lyek nek ál la po tát az
egy ház lá to ga tá si jegy zõ köny vek le ír ják,
ha nem az ala pít vá nyi le ve lek, egy le tek
ado má nyok re giszt rá ci ó ja ré vén lát ha tó vá
vál nak az egyes em be rek is. Nebojszki
Lász ló sor ra ve szi mind a 22 Katymáron
ta lál ha tó ke resz tet, raj tuk kí vül szól egy
Ma don nát õr zõ osz lop ról és hét más szo -
bor ról: ezek kap csán nem csak a ke let ke -
zé sük re vo nat ko zó ada to kat gyûjt ve ösz -
 sze, ha nem olyan tárgy le írást ad va, amely
mér nö ki pre ci zi tás sal rög zít min den rész -
le tet és ugyan ak kor mû vé szet tör té ne ti
igényességû is. Ki tér min den megfor-
málásbeli sa já tos ság ra és iko nog rá fi ai jel -
lem zõ re. Még egy, a je lek sze rint a kör -
nyé ken nép sze rû kõ fa ra gó mes tert is azo -
no sí ta ni tud, még pe dig nem csak a mo -
nog ram ja, ha nem mû ve i nek sti lá ris je gyei
alap ján is. A szer zõ nagy fi gyel met szen -
telt a ke resz te ken ol vas ha tó fel irat ok nak,
ame lyek job bá ra né me tül fo gal ma zód tak
meg, de ta lá lunk kö zöt tük hor vát, il let ve
ma gyar nyel vû e ket is ékes bi zo nyí té ka -
ként an nak, hogy az itt la kók egy más
nyel vét a szó iga zi ér tel mé ben vé ve ér tet -
ték. Katymáron is van nak a kö zös ség ál -
tal, kö zös sé gi te re ken ál lí tott ke resz tek: a
Ke reszt és Szûz Má ria szob ra a temp lom
elõtt, Kál vá ria-szob rok a te me tõ ben. Szá -
mos eset ben a szak rá lis ren del te té sû em -
lé kek fel újí tá sá nak költ sé ge it is a hí vek
kö zös ado má nyai fe dez ték és fe de zik.
Ugyan ak kor a ke resz tek több sé gét – ne m-
egy szer a sa ját há zuk elõtt – a csa lá dok
ál lít tat ták. Ami kor a férj és mind két fe le -
sé ge ne vét ol vas hat juk a ke reszt de di ká ci -
ó já ban, ak kor a ke gyes sé gen kí vül a csa -
lá dot ös  sze tar tó ér zé sek re is gon dol ha -
tunk. Va ló sá gos nyo mo zói szen ve dél  lyel
ku tat ja szer zõnk az em lék ál lí tó sze mé lyé -
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re s an nak egész csa lád já ra vo nat ko zó
ada to kat. A hát tér ada tok elem zé se le he tõ -
vé te szi, hogy élet tör té ne tek rész le te it si -
ke rül jön fel vá zol nia, leg alább is olyan
szem pont ból, amely bõl ki in dul va kö vet -
kez tet he tünk az em lék ál lí tás konk rét és
sze mé lyes in do ka i ra. Öz vegy ál lít ta tott
ke resz tet fér je bal ese te szín he lyén, egy
apa pe dig két fi á val, mi vel az anya már
meg halt stb. Még olyan tör té ne ti, hely tör -
té ne ti ér de kes sé gek is ki de rül nek a ke -
reszt ál lí tás kap csán, hogy me lyik ha tár -
rész ben ke resz tez ték egy mást az olyan
utak, ame lye ken gyak ran be tyá rok tá -
mad ták meg a ke res ke dõ ket, vagy hogy
men  nyi re Is ten ál dá sá nak tar tot ták 1942-
ben a ha tár ren de zést.

A könyv leg ér de ke sebb ré sze i nek egyi -
ke a ke resz tek hez, a kál vá ri á hoz fû zõ dõ,
az em lé ke zet alap ján még re konst ru ál ha tó
vagy ma is gya ko rolt szo ká sok kal, ese mé -
nyek kel fog lal ko zik. Cso dál koz va ol vas -

hat juk, hogy a katymári temp lom be já ra ta
mel lett ki ala kí tott Szent Sír nál egy kor két
szu ro nyos ka to na állt õrt a Fel tá ma dás kor.
Ilyen szo kást csak a görögkatolikus
Hajdúdorogról, va la mint Er dély né hány
tu cat ka to li kus fa lu já ból ír tak le a ma gyar
nép rajz ku ta tói. Le het, hogy va la mi lyen
ko ráb ban ál ta lá no sab ban is mert és gya ko -
rolt né pi val lá si gya kor lat ma rad vá nya ez?

A cím ben meg je lölt tár gyán kí vül te hát a
katymáriakról, éle tük rõl, múlt juk ról és je -
le nük rõl, az az sok min den rõl szól a kö tet.
Lesz az ol va sók kö zött, aki a sa ját csa lád -
ját, ro ko na it, ut ca be li is me rõ se it, azok fel -
me nõ it ta lál ja meg, lesz, aki csak a né pi
ke gyes ség tör té ne ti do ku men tu ma it lát ja
meg a szö veg ben. A va ló di üze net (szü lõ -
föld, hû ség, büsz ke ség) mind an  nyi unk nak
szól. Az üze net hi te le nem csak Nebojszki
Lász ló nak kö szön he tõ, ha nem mind azok -
nak az in téz mé nyek nek, kö zös sé gek nek és
sze mé lyek nek is, akik köz vet ve vagy köz -

vet le nül hoz zá já rul tak az igé nyes ki vi te lû
kö tet meg je len te té sé hez. (A tá mo ga tók ne -
ve fel van  tün tet ve a cím lap bel sõ ol da lán.)
Az Ar gu men tum Ki adó nak a hely ség hez
sze mé lye sen is kö tõ dõ igaz ga tó ja ma ga
vé gez te el a kö tet szer kesz té sé nek mun ká -
ját, fia pe dig an nak ti pog rá fi ai ter ve zé sét
és tör de lést vál lal ta ma gá ra. Nem vé let len
te hát, hogy a kö tet mes ter mun ka: tér ké -
pek, raj zok, irat má so la tok és gyö nyö rû
szí nes fény ké pek bõ sé ge sen do ku men tál -
ják a szö veg ben el mon dot ta kat. A mel lék -
let ben még a szak rá lis em lé kek GPS-
koordinátáit is meg ta lál ja az a tá vol ra sza -
kadt katymári, aki ha za lá to gat va egyik
vagy má sik ke reszt nél em lé kez ni akar a
ré gi ek re. A kö tet vé gén ta lál ha tó né met és
hor vát nyel vû ös  sze fog la lás a ma gya rul
nem tu dó ér dek lõ dõk szá má ra nyújt elég -
sé ges in for má ci ót.

Bu da pest, Ar gu men tum, 2013, 180 ol dal.
Verebélyi Kin csõ

A Baj csy -Zsi linsz ky End re út épí té sé rõl
Egy vá ros éle té ben meg ha tá ro zó sze re -

pet ját sza nak a vá ros hoz ve ze tõ és ott ta lál -
ko zó na gyobb köz le ke dé si, szál lí tá si út vo -
na lak. Ba ja éle té ben, gaz da sá gi fej lõ dé sé -
ben a 18-19. szá zad ban meg ha tá ro zó sze -
re pet ját szott a Du na és a fo lya mi szál lí tás.
A fo lya mi szál lí tást a 19. szá zad vé gé re
hátt ér be szo rí totta a vas út, mely nek fõ vo -
na lai ugyan Ba ját el ke rül ték, de a Ba -
ja–Sza bad ka szárny vo nal, majd 1908-tól
en nek meg hosszab bí tá sa ként a Ba ja–Bá-
taszék vo nal a Du na-híd dal meg fe le lõ
kap cso la tot biz to sí tott a vá ros szá má ra az
or szá gos fõ vo na lak fe lé. A vas út vo nal, a
ki kö tõ, a szentjánosi gõz ha jó ál lo más és a
vá sár tér – a mai Szent há rom ság tér – jó
mi nõ sé gû, kö ve zett köz úti ös  sze köt te té se
vi szont to váb bi fel ada to kat rótt a vá ro si
költ ség ve tés re. A mai Baj csy -Zsi linsz ky
End re út – az el sõ vi lág há bo rú vé gé ig
Szentjánosi út, a két vi lág há bo rú kö zött
Hor thy Mik lós út, majd 1946-tól Bajcsy-
Zsilinszky End re út – lát ta el ezt a fel ada -
tot. A mai Ár pád tér tõl az 55-ös fõ út Du -
na-híd elõt ti ka nya ru la tá ig ter je dõ mû út,
majd kö ve zett mû út a 19. szá zad vé gén és
a 20. szá zad ele jén a szentjánosi, istván-
megyei és sugovicai te rü let ren de zés sel
pár hu za mo san több sza kasz ban ké szült el.
A 19. szá zad má so dik fe lé ben a Du na sza -
bá lyo zá sa és a ba jai ki kö tõ ki ala kí tá sa
után a Sugovica fel töl tõ dé se és a té li idõ -
ben rossz lá tá si vi szo nyok mi att a sze -
mély szál lí tó gõz ha jók ál ta lá ban csak a

nyílt Du nán, Szentjánosnál áll tak meg, és
az uta sok nak a Szentjánosi úton kel lett
be jön niük a vá ros ba. Ezt az utat a 19. szá -
zad vé gén ki kö vez ték és köz vi lá gí tást is
ka pott. A Szentjánostól észak ra esõ, a Du -
na-hí dig – elõt te a ré vig – ter je dõ 1,1 km-
es sza kasz ki épí té se egy sok kal ne he zebb
és bo nyo lul tabb kér dés volt. A Du na-híd
1908-as át adá sa után meg kez dõ dött a
rend sze res vas úti for ga lom Ba ja– Báta-
szék–Budapest fe lé, a híd lá bá nál a Du na-
par ton lét re jött egy ki sebb fo lya mi ra ko -
dó. Kez det ben ge men ci fát, ga bo nát ra -
kod tak itt, a te her for ga lom év rõl év re fo -
lya ma to san bõ vült. 1913 ja nu ár já ban a
nagy té tel ben szál lí tott áruk ide ig le nes
bér tá ro lá sá ra sza ko so dott Nostra Rt. meg -
épí tet te rak tá rát a Du na-par ton. A hor vát -
or szá gi és drá vai ha jó zás ban ko moly ér -
de kelt sé gek kel bí ró Csák tor nyai Tár há zak
Rt. szin tén a híd lá bá nál bé relt ma gá nak
du nai „rak par tot”. A Pos vá nyosból nyers -
anya got ki ter me lõ ba jai tég la gyá ros ok nak
is ele mi ér de ke volt a Szentjánosi út meg -
hos  szab bí tá sa a Du na-híd lá bá ig. Ba ja
anya gi hely ze te, el sõ sor ban a ma gyar or -
szá gi tör vény ha tó sá gi jo gú vá ro sok hoz
mér ten nagy adós ság ál lo má nya nem tett
le he tõ vé egy újabb vá ro si épít ke zést, ezért
dr. He ge dûs Ala dár ki rá lyi ta ná csos, pol -
gár mes ter ál la mi se gít sé get kért a „par ti
út” meg épí té sé hez. A föld mû ve lés ügyi és
a ke res ke de lem ügyi mi nisz té ri um ban
1913-ban fo lya ma to san na pi ren den volt a

kér dés, így si ke rült el ér nie a vá ros nak – a
fõ is pán köz re mû kö dé sé vel –, hogy az
1913. évi pénz ügyi ma rad vány ke ret bõl a
ke res ke del mi mi nisz té ri um fi zes se az út -
épí tés je len tõs ré szét; az épít ke zés ben
érin tett ba jai la ko sok nak és he lyi cé gek -
nek csak hoz zá já ru lást kell jen fi zet nie.
1913. no vem ber 27-én szü le tett meg a ha -
tá ro zat egy hely szí ni szem lé vel egy be kö -
tött, épít ke zést elõ ké szí tõ tár gya lás ról.

„29740. szám.
kig. 1913.
Fel vé te tett a ke res ke de lem ügyi m. [ma -

gyar] kir. [ki rá lyi] Mi nisz ter Úr kö vet ke zõ
le ira ta:

Ke res ke de lem ügyi m. kir. Mi nisz ter
72710/I.C.1913 sz. Ba ja önál ló tör vény ha -
tó sá gi jog gal fel ru há zott vá ros kö zön sé gé -
nek. A földmívelésügyi m. kir. mi nisz ter úr
meg ke re sett az iránt, hogy a ba jai vas úti híd
bal par ti híd fõ je és a Sugovicza tor ko la ta
kö zöt ti du nai ra ko dón a köz le ke dés cél ja i ra
szük sé ges mû út nak ki épí té se iránt in téz ked -
ném. Bár en nek az út nak, mint ra ko dó út nak
ki épí té sé re meg fe le lõ költ ség fe de zet nem áll
ren del ke zé sem re, még is mél tá nyos fi gye -
lem mel a szó ban le võ út ki épí té sé hez fû zõ dõ
köz for gal mi ér de kek re, amen  nyi ben ezen út
a vá ros köz út há ló za tá ba be kap csol va a du -
nai ra ko dó tól a vá ros ba ve ze tõ út tal együtt
mint an nak egy ré sze épít tet nék ki, haj lan dó
vol nánk az egész út vo na lat ál lam költ sé gen
ki épí te ni ab ban az eset ben, ha az út épí té si
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költ sé ge i hez az ér de kel tek a ma guk ré szé rõl
is meg fe le lõ mérv ben hoz zá já rul ná nak.
Ezen út épí tés mó do za tai, a hoz zá já ru lá sok
kér dé sé vel együtt leg cél sze rûb ben egy hely -
szí ni tár gya lás ke re té ben lé vén meg ál la pít -
ha tók, e vég bõl hely szí ni tár gya lás meg tar -
tá sát ren de lem el, s an nak ha tár ide jé ül fo -
lyó évi deczember hó 6-ának d.e. 9 órá ját
ös  sze jö ve tel ének he lyé ül pe dig Ba ja sza bad
ki rá lyi vá ros szék há zát tûz tem ki. A hely szí -
ni tár gya lást az ál ta lam egyi de jû leg meg bí -
zott Hartig Sán dor mi nisz te ri ta ná csos fog -
ja ve zet ni. Mi dõn er rõl a kö zön sé get ér te sí -
tem, egyút tal fel hí vom, hogy a tár gya lá son
le en dõ kép vi sel te té se iránt in téz ked jék és
ar ra hív ja meg a fent for gó vi szo nyok hoz
ké pest a na gyobb ipa ri és egyéb vál la la to -
kat és ér de kel te ket, meg je gyez vén hogy a
ma gyar fo lyam és ten ger ha jó zá si rész vény -
tár sa sá got, a Dunagõzhajózási tár sa sá got
és a m. kir. ál lam vas utak igaz ga tó sá gát
egyi de jû leg köz vet le nül meg hív tam. Bu da -
pest 1913 no vem ber 27-én

Har kány s.k.

Ha tá ro zat.
Ezen le irat tu do má sul vé tet vén, er rõl a

vá ros kö zös sé ge ér de ké ben a vá ro si szék -
ház 2-ik szá mú ta nács ter mé ben fo lyó
deczember hó 6 /ha to dik/ nap ján dél elõtt 9

óra kor meg kez den dõ tár gya lá son va ló
meg je le nés vé gett az elõiratok kap csán Dr.
Hegedüs Ala dár kir. ta ná csos, pol gár mes -
ter úr, to váb bá Weiss Nán dor gaz da sá gi
ta nács nok, Dr. Klénárcz György tisz ti
ügyész, Fe hér Je nõ t. mér nök, Ertl Jó zsef
és Müller Jó zsef tör vény ha tó sá gi bi zott sá -
gi tag urak ezen ha tá ro zat tal ér te sí tett nek,
Dely Gé za, Grünhut Mik sa, Ki rály Bé la,
Ki rály Gyu la, özv. Schleicher Antalné tég -
la gyá ros ok, a csák tor nyai tár há zak rész -
vény tár sa ság, va la mint a ba jai ke res ke del -
mi casinó ezen ha tá ro zat tal meg hí vat nak.

Egy ben a vá ro si ta nács át irat tal ezen
ha tá ro zat kap csán mély tisz te let tel föl ké ri
Fõ is pán Úr Õ Mél tó sá gát, hogy a vá ros
kö zön sé ge ér de ké ben hely szí ni tár gya lá -
son meg je len ni mél tóz tat nék.

Ba ja 1913 évi deczember hó 1-én tar tott
ta nács ülés bõl.

Dr. He ge dûs kir. ta ná csos
pol gár mes ter"

A tár gya lás le fo lyá sá ról és a meg ál la po -
dá sok ról nem ma radt fent do ku men tum a
ba jai le vél tá ri anyag ban, vi szont az épít ke -
zé sek meg kez dé sé re, majd a kö ve zett út el -
ké szül té re is van nak uta lá sok. A Szent-
jánosi út a két vi lág há bo rú kö zött Hor thy
Mik lós út né ven Ba ja vá ros egyik leg töb bet

hasz nált köz le ke dé si út vo na la lett. A du nai
ki kö tõ ki épí té se, a du nai vas úti híd köz úti
for ga lom ba vé te le, a Du na part já ra, a ki kö -
tõ kö ze lé be te le pü lõ ipa ri lé te sít mé nyek
mind-mind nö vel ték for gal mát; ez a má so -
dik vi lág há bo rú után a szov jet lak ta nya lét -
re ho zá sá val és a la kó te lep meg épí té sé vel
csak to vább erõ sö dött.

Az út el vi tat ha tat lan je len tõ sé gét ta lán
dr. Bor bí ró (Vojnics) Fe renc pol gár mes ter
1929. ok tó ber 1-i vá lasz tá si bú csú be szé de
mu tat ja meg (1929-ben hely ha tó sá gi vá -
lasz tá so kat tar tot tak Ba ján, elõt te a tel jes
ko ráb bi vá ros ve ze tés le mon dott. Az el múlt
idõ sza kot a pol gár mes ter ér té kel te a vá ro -
si köz gyû lés elõtt tar tott bú csú be szé dé -
ben). A pol gár mes ter ki emel te, hogy hi va -
ta li ide je alatt (bár 1915-tõl pol gár mes ter,
de hi va ta li ide jét az el sõ vi lág há bo rú és az
azt kö ve tõ szerb meg szál lás mi att csak
1922-tõl szá mol ta) je len tõ sen ja vul tak Ba -
ján a köz le ke dés fel tét elei. Sok min den
egyéb fej lesz tés mel lett a vá ros kö ve zett
mû út há ló za ta pol gár mes ter sé ge alatt meg -
há rom szo ro zó dott és ös  szes sé gé ben el ér te
a 24,5 km-t. E szám adat ból vi lá go san lát -
szik, hogy Ba já nak 1922-ben alig 8 km kö -
ve zett köz út ja volt, mely bõl a mai Baj csy -
Zsi linsz ky út tett ki több mint 2 km-t.

Sar lós Ist ván

A nagy vi har el sõ fu val la ta
A rég múlt idõ ha tá ra i nak ki tû zé sét meg -

kön  nyí ti, ha a tör té né sek dá tu ma it éle tünk
fon tos ese mé nye i hez köt het jük. Így a má so -
dik vi lág há bo rú ki tö ré sét is ko lai ta nul má -
nya im meg kez dé sé hez asszo ci ál ha tom. Elõ -
ször ejt sünk szót a hely szín rõl. La kó he lyünk
1939-ben Komárváros, két ezer la ko sú kis -
köz ség Za lá ban. Szom szé dos, sõt szin te
össze épült Kiskomárommal. A fa lu ne vek
né mi leg fenn hé já zó ak, hi szen az utób bi te le -
pü lés sem szám lál töb bet két ezer lé lek nél. A
tény le ges kü lönb ség azon ban nagy.

Komárváros két nagy bir tok szo rí tá sá ban
ten gõ dik. Somssich gróf ura dal ma és a
szom bat he lyi püs pök la ti fun di u ma ha tá -
rol ja a köz ség la ko sa i nak tu laj do nát. A
gaz dák kis-, il let ve tör pe bir to kos ok lé vén
a sze gény pa raszt ok ka te gó ri á já ba so rol ha -
tók. A fa lu nak is ko lá ja és jegy zõ je van, de
nincs temp lo ma, mo zi ja és pa ti ká ja. A hí -
vek a tá gas kiskomáromi szent egy ház ba
jár nak mi sé re, de a lel ki szük ség le te ket ki -
egé szí tõ egész ség ügyi el lá tás ban is e
szom széd köz ség or vo sa i nál ré sze sül het -
nek. A kü lönb ség a por ták ki vi te le zé sé nél
is meg mu tat ko zik. Komárváros pa raszt há -

za i nak jó ré sze vá lyog tég lás, pa tics fa lú
épít mény; hom lok za tu kon ap ró ab la kok
hu nyo rog nak. Kiskomárom egyes ne me si
kú ri á kat for má zó há zai tük röz ték azt a rá -
tar ti sá got, mel  lyel a la ko sok a szom szé -
dos, haj da ni job bágy fa lu ra pil lan ta nak.

Komárváros ázsi ó ját vi szont lé nye ge sen
emel te, hogy ha tá rá ban – a Bu da pest–Tri -
eszt fõ vo nal men tén – egy je len tõs, kis vá -
ros nak is meg fe le lõ vas út ál lo mást te le pí -
tet tek. Mi vel tu cat nyi szom szé dos köz sé -
get ke rült el a vas út, a pá lya ud var mág nes -
ként von zot ta a fel vá sár ló és fo rgal ma zó
nagy ke res ke del met. Az „ipa ri park” a
Kiskomáromba ve ze tõ út bal ol da lán nagy
te rü le tet fog lalt el a szán tó föl dek bõl. Ide
te le pí tet ték a ga bo na-, cu kor ré pa-, gyü -
mölcs- és bor fel vá sár lók rak tá ra it, épí tõ -
anyag és vas áru lerakatait. A komárvárosi
pos ta hi va tal te vé keny sé gé nek je len tõs ré -
szét a ke res ke del mi le ve le zés és pénz for -
ga lom töl töt te ki. Mi vel ügye i ket csak sze -
mé lye sen in téz het ték, na pon ként húsz-har -
minc ke res ke dõ- és ipa ros em ber for dult
meg, zsi bon gott a hi va tal ban. Te kint ve azt,
hogy e fog lal ko zá sok nál a köz lé keny ség,

kap cso lat te rem tõ kész ség szak mai kö ve -
tel mény, pos tá ju kat el in téz ve szí ve sen tö -
mö rül tek te re fe ré lõ ku pak ta nács ok ba. A
hi va talt apám ve zet te, jó ma gam pe dig ér -
dek lõ dõ gyer mek ként fi gyel tem a za lai lo -
kál po li ti ka böl csel ke dõ it. Szá mom ra ez az
élén ken pezs gõ pub li kum je len tet te a kö -
ze get, amely bõl em lé ke ze tem me rí tõ há ló -
já val ki eme lem azt, amit egy ko ra be li fa lu
köz vé le mény ének ne vez he tünk.

Nem ér dek te len fel mér ni, mi lyen hír -
for rás ok ala kít hat ták az 1930-as évek po -
li ti zá ló i nak tá jé ko zott sá gát. Az em lí tett
pol gá ri kom pá nia tag jai já rat tak or szá gos
la po kat: a fa lu föld mû ve lõ la kos sá ga vi -
szont csak gyé ren ér dek lõ dött a zsur na -
lisz ti ka ter mé kei iránt. Lé te zett azon ban
ek kor már egy olyan hír for rás, mely nek
elterjedettségére még a kor ral fog lal ko zó
tör té net írás sem szán kel lõ fi gyel met. Ez
pe dig a rá dió volt. Te kint sük át a kö vet ke -
zõ ada to kat. A vi lág el sõ, fo lya ma to san
mû kö dõ rá di ós tú di ó ját Phi la delp hi á ban
1920-ban he lye zik üzem be. Öt év múl va
már Ma gyar or szá gon is meg kez dik a rá -
dió köz ve tí tést. A la ki he gyi, há rom száz hét
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mé ter ma gas adó tor nyot 1933-ban avat -
ják fel. Ez a vi lág leg ma ga sabb an ten ná -
ja, és ek kor még rend kí vül nagy nak szá -
mí tó, száz húsz ki lo wat tos tel je sít mén  nyel
su gá roz za a hor do zó hul lá mo kat. Az im -
po ná ló fej lesz tés nek kö szön he tõ en az
ezer fõ re esõ ve võ ké szü lé kek szá mát te -
kint ve ha zánk a vi lág él vo na lá ba tar to -
zott. A Bu da pest I. kö zép hul lá mon su gá -
roz. E hul lám faj ta jel leg ze tes sé ge, hogy
fõ ként a ta laj men tén, mint egy fél ki lo -
mé te ren ként ara szol va ter jed. Mi vel
Komárvároson nincs elekt ro mos áram -
szol gál ta tás, a vé tel úgy ne ve zett kris tály -
de tek to ros ké szü lék kel volt le het sé ges.

Ud va run kon ma gas fe nyõ póz nák kö zött
hu szon öt mé ter hos  szú, vé ge in szi ge telt réz -
hu zal fe szült. In nen in dult a ve võt üze mel -
te tõ táp ve ze ték. A de tek to ros ké szü lék szin -
te na iv põ re ség gel tár ta fel al kat ré sze it.
Leg fel tû nõbb a zöld re zo mán co zott, sok
száz me ne tes in duk ci ós te ker cse volt. Mé re -
te egy két sze res át mé rõ jû kürtõskalácshoz
ha son lít ha tó. Jól lát ha tó elem a kon den zá -
tor, to váb bá a pon tos be han go lást szol gá ló
for gó kon den zá tor. A szer ke zet lel ke azon -
ban a kis mé re tû ger má ni um kris tály és a
ve le kon tak tust lé te sí tõ wolf ram tû. Ez az
al ko tó elem egyenirányította a hor do zó hul -
lá mot és vá lasz tot ta le a be széd han got, il -
let ve ze nét. A ké szü lé ket a la ki he gyi adó
ener gi á já ból a kb. száz het ven ki lo mé ter re
el ju tó há nyad üze mel tet te. Ezt a né hány
mil li watt nyi tel je sít ményt a fej hall ga tó jó
mi nõ sé gû hang gá ala kí tot ta. Így a kris tály -
de tek to ros ve võt csu pán egy sze mély hall -
gat hat ta. Bu da pest I. ní vós mû sort szol gál -
ta tott és tár gyi la go san szer kesz tett hír -
anyag gal nap ra ké szen tá jé koz ta tott. Az
éte ren át po ten ci á li san meg szó lít ha tó szá -
zez res hall ga tó kö zön ség igé nye szár nya -
kat ád az al ko tó erõ nek, és új mû fa jo kat te -
remt. Ilye n pél dá ul a rá dió já ték, mely nek
szel le mi aty ja az iro dal mi mû sor igaz ga tó,
Somogyváry Gyu la. A pub li kum igé nye
szük sé ges sé te szi az adá sok bõ ví té sét,
ezért rö vi de sen meg in dít ják a Bu da pest II.
adó to rony su gár zá sát is.

1938 tá ján a po li ti kai lég kör fe szült sé ge
nö ve ked ni kez dett. Az em lí tett kis kö zös -
ség iz ga tot tan tár gyal ta meg az egy re sû rû -
sö dõ ese mé nye ket. Az el sõ ügy fe lek már
reg gel nyolc kor be ál lí tot tak, hogy át ve -
gyék pos tá i kat és a haj na li gyors sal ér ke -
zett pes ti la po kat. A tü rel met le neb bek a
vá ra ko zó he lyi ség pad ja i ra te le ped ve la -
poz ták vé gig a nyom da fes ték sza gú ol da -
la kat, va dász va az õket ér dek lõ in for má ci -
ók ra. A szel le mi éber ség és mo hó kí ván -
csi ság – mely fe let te le be gett a na pi ro bot -

ba sül  lyedt fa lu si ak ér dek te len sé gé nek –
tö ké le te sen ért he tõ. A ke res ke dõ em ber nek
lét ér de ke a pon tos és friss tá jé ko zott ság.
Alig tíz éve, hogy a New York-i tõzs de
„fe ke te pén tek jé nek” ha tá sa vé gig sö pört a
za lai domb há tak mer kan ti lis for gal mán is.
Szá mí tás ba kel lett ven ni ük a tá vo li ese mé -
nyek be gyû rû zé sé nek ve szé lyét. Egye sek -
nek volt más jel le gû sze mé lyes okuk is ar -
ra, hogy für kés  szék az eg zisz ten ci á ju kat
fe nye ge tõ ve sze de lem kö ze le dé sét. Auszt -
ria be ke be le zé se, az Ansch luss, ha tár -
szom széd dá tet te a Drang nach Osten po li -
ti ká ját prog ram ként meg hir de tõ Né met or -
szá got. Hit ler nyers, erõ sza kos, egy elõ re
még egyé ne ket és nem tö me ge ket gyil ko ló
an ti sze mi tiz mu sa köz is mert  volt. Az 1938-
as „kris tály éj sza ka” van dál cse lek mé nye i -
rõl a ma gyar saj tó lep le zet len õszin te ség -
gel szá molt be. Az „ipa ri park” ke res ke dõ -
i nek egy ré sze, nem ár ja szár ma zá sa mi att,
zsi ge re i ben érez het te a sze mé lyes fe nye -
ge tett ség kö ze le dé sét.

1938 vé gén azon ban olyan ese mény kö -
vet ke zett be, mely egye te mes lel ke se dést
vál tott ki. Az el sõ bé csi dön tés után vis  sza -
csa tol ták Szlo vá kia dé li, több mint tíz ezer
négy zet ki lo mé te res, nyolc van há rom szá -
za lék ban ma gya rok lak ta te rü let sáv ját. A
re ví zió, a tör té nel mi Ma gyar or szág ha tá ra -
i nak vis  sza ál lí tá sa a Hor thy -kor szak leg -
fon to sabb cél ja volt. A mér ték adó po li ti ku -
sok, Beth len és Te le ki nyil ván va ló an tud -
ták, hogy ez a re a li tá sok tól el sza ka dó,
pusz tán ró zsa szí nû nem ze ti álom; csak
rész le ges, et nog rá fi ai ala pú ha tár kor rek ci -
ó ra tö re ked het nek. A re mény ke dõk azon -
ban a Fel vi dék vis  sza csa to lá sát ígé re tes
kez det nek vél ték. A ke mény tar tá sú öreg
kor mány zó ko má ro mi be vo nu lá sa – mely -
rõl Bu da pest I. is hely szí ni köz ve tí tést
adott – or szá gos eu fó ri át vál tott ki. A böl -
csek komárvárosi ta ná csa a bé csi dön tést
kü lö nös po li ti kai as pek tus ba he lyez te. Bár
a Bel ve dere -pa lo tá ban le folyt vi tá ról nyil -
ván nem szi vár gott ki saj tó ér te sü lés, úgy
gon dol ták, a ma gyar ügyért fõ ként Ciano
olasz kül ügy mi nisz ter har colt. A jó vá gá sú,
la tin tem pe ra men tu mú re pü lõfõ had na gyot
– aki el nye ri a Duce lá nyá nak ke zét, a gró -
fi cí met és vé gül a kül ügy mi nisz ter sé get –
ro kon szen ves nek ta lál ták Ma gyar or szá -
gon.  Pon to sab ban a nem zet tu dat tük ré nek
az a kis tö re dé ke, mely nek gon do lat vi lá gát
meg is mer het tem.

A köz vé le ke dés rossz kedv ének vi har -
fel le gei 1939 nyár utó ján tor nyo sul tak fel.
A danzigi kor ri dor fe let ti né met-len gyel
vi ta vé szes elõ jel zé sét a bé kes ség be süly -
 lyedt za la i ak tu da ta még nem ér zé kel te. A

had üze net nél kü li haj na li né met tá ma dás,
mely rõl Bu da pest I. reg ge li adá sá ból ér te -
sül tünk, ál ta lá nos ré mü le tet vál tott ki. A
ha tást a Ber lin be szep tem ber 3-án meg ér -
ke zõ fran cia és an gol had üze net tet te tel -
jes sé. Eu ró pa ka taszt ró fá já ról a fa lu egy -
sze rû né pe fõ leg a száj ról száj ra ter je dõ
hí rek bõl szer zett tu do mást. A fé le lem re
min den okuk meg volt. A negy ven éven
fe lü li fér fila kos ság nem kis há nya da jár ta
meg az orosz hó me zõ ket, szen ve dett a
do ber dói szik lák kö zött, és em lé ke zett a
Pi a ve vér rel ára dó vi zé re. Ma gyar or szág
ugyan a „nem had vi se lõ fél” po zí ci ó já ból
szem lél het te a ha di ese mé nye ket, ám a la -
kos sá ga még sem fi gyel te kö zöm bö sen a
len gyel tra gé di át. A két né pet sok szá za -
dos tör té nel mi sors kö zös ség és ro kon -
szenv szá lai kap csol ták össze. Más részt
Kár pát al ja 1939-ben be kö vet ke zett visz -
 sza fog la lá sa után Len gyel or szág gal há -
rom száz ki lo mé ter nyi kö zös ha tá runk
volt. Fe nye ge tõ ve szél  lyé vált, hogy a tü -
zes szél vi har ként ke let nek szá gul dó há -
bo rú ben nün ket is meg per zsel het.

Szep tem ber kö ze pén oly for du lat kö -
vet ke zett be, me lyet a há bo rús hí rek tõl el -
zak la tott kis za lai kö zös ség vég képp nem
tu dott meg ma gya ráz ni. Hit ler éve ken át
hir det te, hogy a nem ze ti szo ci a liz mus a
bol se viz mus nak el tö kélt, ha lá los el len sé -
ge. Szep tem ber 17-én azon ban ki de rült,
hogy a Ribbentrop–Molotov-pak tum a
dip lo má cia ud va ri as sá gi gesz tu sá nál sok -
kal ve szé lye sebb do ku men tum volt. A ná -
ci és a bol se vik tig ris ét vágy egyet ér tõ en
osz to zott meg a sze ren csét len len gyel
zsák má nyon. Ok tó ber ele jé re ke le ten el -
hall gat tak a fegy ve rek. A nyu ga ti szö vet -
sé ge sek ere jé bõl még ar ra sem fu tot ta,
hogy egy te her men te sí tõ tá ma dás sal a
Wehrmachtot had osz tá lya i nak át cso por -
to sí tá sá ra kény sze rít se. Az iz ga tott ság,
mely vé gig bor zon gott a sze líd lan kák tö -
vé ben meg hú zó dó fa lu né pén, las san le -
csil la po dott. Or szá gunk kör nyé kén el lob -
ban tak a vé szes lán gok, és el ural ko dott a
csa ló ka re mény. Ez a há bo rú – vé lik a
gya nút lan em be rek – a nagy ha tal mak
mér kõ zé se lesz. Szá munk ra nem a vi lág -
aré na szín pa dán osz tot tak sze re pet, ha -
nem a né zõ tér re kap tunk pá holy je gyet.

Ok tó ber kö ze pe egyé ni éle tünk ben is
nagy vál to zást ho zott. Apá mat a garai pos ta -
hi va tal ve ze té sé vel bíz ták meg, így a köl tö -
zés elõ ké szü le tei fel dúl ták ott ho nunk rend -
jét. Bú csúz tam ját szó paj tá sa im ból; Sipos
La ci tól, a mo gyo ró fa-íj ké szí té sé nek fe lül -
múl ha tat lan mes te ré tõl, a Ma gyar nagy szü -
lõk uno ká já tól, Krisz ti ná tól, aki egy kar ton -
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do boz ban anyai gyön géd ség gel gon doz ta a
ho mok bá nyá ban kéz re ke rí tett me zei ege re -
in ket, és a szom szé dos kút ásó csa lád ör dög -
fi ó ka er köl csû pur dé i tól. Szü le im is el kö -
szön tek a hoz zá juk kö zel ál ló csa lá dok tól és
a ko ráb ban em lí tett ügy fe lek tõl.

Ter mé sze tes, hogy a ba rát sá gos, jó zan
gon dol ko dá sú, ízes be szé dû em be rek tõl és
a sze líd ter mé sze ti szép ség gel meg ál dott vi -
dék tõl nem volt kön  nyû meg vál ni. Az utol -
só na pok han gu la tá ba saj nos egy ko mor
pró fé cia em lé ke is be le ve gyül. Ez 1939 ok -

tó be ré ben még az év szá zad okon át ül dö zött
nép túl re a gált fé lel mé nek lát szott. Há rom -
ne gyed év nek sem kel lett azon ban el tel nie,
és zsi dó szár ma zá sú is me rõ sünk jós la ta sze -
rint va ló ban láng ba bo rult Nyu gat-Eu ró pa.

Dr. Dánel Jó zsef

Arcok, életképek az 1930-as évekbõl
Ta vasz tól õszig

„Gyer mek va gyok, gyer mek let tem új ra, /
Lo va go lok fûzfasípot fúj va, / Lo va go lok szi -
laj nád pa ri pán...” Pe tõ fi Sán dor szép vissza -
em lé ke zõ so rai jut tat ják eszem be gyer mek -
ko rom fe led he tet le nül szép em lé ke it.

Paj tá sa im mal együtt sok fé le já té kot ki ta -
lál tunk, má sok tól át vet tünk, va ri ál tunk,
ahogy azt az ak ko ri – 1930-as évek – le he -
tõ vé tet ték. Mi is ját szot tunk lo vas já té ko kat.
Nem lo va gol tunk szi laj nád pa ri pán, de a lo -
vas já ték nem ma radt ki az éle tünk bõl. Ha
már ket ten vol tunk, ak kor már volt „ló” is
meg lo vas is, aki be fog ta és haj tot ta lo vát.
Egy hos  szú, vas ta gabb ma dzag kel lett hoz -
zá, me lyet a haj tó a ló vál lán ve zet ve a két
hón alj alatt át hú zott, s már meg is volt a ló -
szer szám és a gyep lõ is. A haj tó a ma dzag
két vé gét meg fog va irá nyí tot ta a pa ri pá ját.
Okos lo vak vol tak ezek. A gyep lõ gyen gébb
meg hú zá sa azt je lez te, hogy in dul jon, bal ra
vagy jobb ra for dul jon. A két szár erõ tel je -
sebb hú zá sa a me gálljt je lez te, rán ga tá sa pe -
dig fu tás ra ser ken tett. A ló nye rí tett, to po -
gott, rú gott, ahogy azt a já ték meg kí ván ta.
Sok szor 5-6 „fo gat” szá gul do zott az ut cán,
a po ros ko csi úton vagy a Hegy al ja kis, ho -
mo kos sík te rü le tén. Jó já ték volt, ki tom bol -
tuk ma gun kat. Ki fá radt a lo vas és a ló is.

En nél a já ték nál csak egy, de fon tos
prob lé ma akadt: ki le gyen a ló? A haj tó nak
még is na gyobb volt a rang ja a lo vá nál. Be -
val lom, hogy sok szor vol tam ló, mert nem
sze ret tem al ku doz ni. A já ték, a moz gás vá -
gya erõ sebb volt ben nem, mint a be osz tás
meg a rang.

Más faj ta lo vas já té kot is ját szot tunk. Az
erõ sebb, ter me te sebb gye re kek a nya kuk ba
vet ték a ki seb be ket, azu tán a pá rok egy más -
sal szem ben áll va meg pró bál ták egy mást
le húz ni a lo vá ról. A ló fog ta a lo vas lá bát,
ne hogy hát ra es sen. Lök ni nem volt sza bad,
ti los volt a há tul ról va ló tá ma dá sis. A gyõz -
tes az lett, aki nek si ke rült az el len fe lét a
föld re kény sze rí te nie. Ez játék bá tor sá got,
ügyes sé get, moz gé kony sá got, együtt mû kö -
dést kö ve telt meg a ló tól és a lo vas tól egy -
aránt. Fon tos volt a sza bá lyok be tar tá sa is.

Lo vas já ték ok kö zben nem fa rag tunk

fûzfasípot, pe dig ta vas  szal, ami kor már
meg in dult a fák ban a nedv ke rin gés, min -
den tár sam ké szí tett töb bet is. Ak kor még
nem ta nul tunk fi zi kát az is ko lá ban, de rá -
jöt tünk ar ra, ho gyan le het ma ga sabb vagy
mé lyebb han gú sí pot ké szí te ni.

Tök le vél szá rá ból is csi nál tunk sí pot, me -
lyet mi tükdudának ne vez tünk. A le ve let
hos  szú szár ral vág tuk le a nö vény rõl, majd
a le ve let is le met szet tük a szár ról úgy, hogy
zárt ma rad jon a le vél szá ra a fel sõ ré szen.
Ott füg gõ le ge sen be vág tuk, és kész is volt a
hang szer. A szá ron lé võ szú rós  szõ rö ket le
kel lett fi no man ka par ni, hogy ne szúrjanak,
ha fúj juk a mély han gú du dán kat. Ha töb -
ben fúj tuk egy szer re, ak kor az egész kör -
nyé ken hal lot ták a ze ne bo nát.

A fo ci zás is szo ro san hoz zá tar to zott az
éle tünk höz. Rongy- vagy te nisz lab dá val
ját szot tuk, ha ép pen nem volt va la ki nek
fut ball-lab dá ja. Édes anyám ne kem is vett
egy iga zi fut ballt. Ez volt éle tem el sõ és
utol só fo ci ja. Bol do gan szo rí tot tam ma -
gam hoz az aján dé kot. Nem bír tam ki,
hogy ki ne pró bál jam. A mai Erste Bank
sar ká nál fel rúg tam a le ve gõ be. Gon dol -
tam, hogy gyer tyát rú gok, s a vis  sza hul ló
lab dát majd el ka pom. A ki vi te le zés azon -
ban nem az el gon do lás sze rint si ke rült. Az
én lab dám a ko csi út fe lé szállt és a lo vas
ko csik kö zött lan dolt. Pat to gott né há nyat –
meg ijeszt ve a lo va kat –, azu tán szé pen el -
gu rult. Alig tud tam ki ha lász ni a for ga lom -
ból. Édes anyám kor ho ló te kin te tét és sza -
va it el kel lett fo gad nom.

Tár sa im már vár tak a há zunk elõtt, hogy
mi e lõtt rúg has suk a bõrt. Ha az ak ko ri fo -
ci kat a ma i ak kal ös  sze ha son lí tom, ak kor
bi zony je len tõs kü lönb sé get ta lá lok. Elég
nagy sze le tek bõl ké szült, a bel sõt ki le he -
tett ven ni be lõ le. Ma ga a fel pum pá lás is
két sze mélyt kö ve telt meg. Ke rék pár pum -
pá val fúj tuk fel a kel lõ ke mény ség re. Az
egyik sze mély a pum pát nyom ta, a má si k a
bel sõ nyúl vá nyát (csö csét) szo rí tot ta el rit -
mi ku san, ami kor a pum pá ló fel fe lé húz ta a
du gat  tyút. Ha nem te szi, ak kor so ha sem
le he tett vol na fel fúj ni a lab dát. Ha elég ke -

mény volt a fo cink, ak kor a bel sõ nyúl vá -
nyát vis  sza haj tot tuk, ala po san meg kö töt -
tük, majd vis  sza tusz kol tuk a lab da bel se jé -
be. Ez után a kül sõ nyí lás be fû zé se kö vet -
ke zett, mely szíj jal tör tént. Ha a fû zés nem
volt si ke res, ak kor a mi lab dánk csak ke -
rek ded lett, nem volt tel je sen göm bö lyû. A
szíj vé ge sem lóg ha tott ki, mert az fe je lés -
nél sé rü lést oko zott vol na. A ma nem ze dé -
ké nek ilyen lab da gond jai nin cse nek. Fut -
ball van bõ ven, nem kell an  nyit bí be lõd ni
ve le, de nincs elég sza bad te rü let, s ta lán
nem sze ret nek an  nyi ra fo ciz ni.

Az én lab dám nem volt hos  szú éle tû.
Gyor san ko pott a bõr a var ra tok mel lett. A
bel sõ is több ször ki lyu kadt. Egy szer úgy
fel ha sadt, hogy már nem le he tett meg ra -
gasz ta ni. Ak kor a kül sõt rong  gyal, szé ná -
val ki töm tük. Fe jel ni már nem le he tett ve -
le, de rúg ni igen. Egé szen ad dig, amíg úgy
el ko pott, szét sza kadt, hogy fo ci zás ra al -
kal mat lan ná vált.

A fut ball bir tok lá sa azt is je len tet te, hogy
a paj tá sa im kö zül né há nyan már a ko ra dél -
utá ni órák ban há zunk ba jöt tek, fü tyül tek,
je lez ték je len lé tü ket és fo ci zá si szán dé ku -
kat. Így ke ve sebb idõm ju tott a lec kék el ké -
szí té sé re. Ezt a ta ní tó im is ész re vet tek.

A lab da rú gás a tá vo lab bi vá ros ré szek ha -
son ló ko rú gye re ke it is ös  sze hoz ta. Csa pa -
to kat szer vez ve Kiscsávoly–Alvég, Kis-
csávoly–Fölvég mér kõ zé se ket szer vez tünk
oda-vis  sza ala pon. Ak ko ri ban még nagy fü -
ves te rü le tek vol tak sza ba don, kí nál ták ma -
gu kat mér kõ zé sek le ját szá sá ra. El gya lo gol -
tunk a mér kõ zé sek hely szí né re. Ru há in kat
két ku pac ba tet tük, ezek vol tak a ka puk.
Ba rát sá gos han gu la tú mér kõ zé se ket vív -
tunk, vi ta a gó lok meg íté lé sé nél akadt oly -
kor-oly kor: ma gas volt-e, ka pu fa lett vol na.
A já ték volt a fon to sabb, de a gyõ ze lem és
si ker él mény sem volt el ha nya gol ha tó. Me -
zít láb ját szot tunk, nem volt fut ball ci põnk.

Ak ko ri ban a go lyó zás (klikk ere zés) na -
gyon di va tos já ték volt. Min den ki nek volt
sok go lyó ja, me lye ket ha ris nya szár ból ké -
szült zacs kók ban tar tot tunk. A bol tok ban
szí nes, ége tett agyag ból ké szült go lyó kat le -
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he tett vá sá rol ni. Min den ki ren del ke zett
acélgo lyó val is. Ezek el hasz nált csap ágyak -
ból szár maz tak. Két fé le mó don ját szot tunk
a go lyók kal: fal hoz üt ve és gu rít va.

Egyet len ház volt a mi ut cánk ban, ahol fal -
hoz üt ve ját szot tunk. En nek a ház nak mû kõ
lá ba za ta volt, s ar ról az oda vert acélgo lyók
mes  szi re el pat tan tak. Ket ten is, de töb ben is
go lyóz hat tunk így. Úgy kel lett az acélgo lyót
a fal hoz üt ni, hogy az a már föl dön he ve rõ
go lyók egyi ké hez arasz nyi tá vol ság ra ke rül -
jön. Ha ez va la ki nek si ke rült, ak kor szí nes
agyag go lyót ka pott a nyer tes at tól, aki nek a
go lyó ját meg ara szol ta. Az ara szo lást min den
részt ve võ fi gyel te, mert en nél a mû ve let nél
csa lá si le he tõ ség is adód ha tott. A go lyók
nem moz dul hat tak el a he lyük rõl. Ha az
egyik go lyó ki for dult (kiflotylott), ak kor az
már nem volt ér vé nyes.

A gu rí tás hoz csak egyen le tes, sík fe lü -
let re volt szük ség. Ezt na gyobb üveg- vagy
acélgo lyók kal ját szot tuk. Itt is az ara szo lás
volt a mér ték a nye rés hez. Ha va la ki nek a
go lyó ja ka ram bo lo zott a ját szó tár sa go lyó -
já val és arasz nyi tá vol ság ra állt meg tõ le,
ak kor két go lyó volt a nye re mé nye.

A go lyó kat cse re be rél tük egy más kö zött.
Al ku doz tunk, hogy hány agyag go lyó jár
egy üveg- vagy acélgo lyó ért. Rit kán, de
elõ for dult, hogy ná lunk idõ sebb és erõ sebb
fi úk oda jöt tek kö zénk és a ne kik tet szõ go -
lyó kat fel szed ték, az tán ott hagy tak ben nün -
ket. Ha ilye nek meg je len tek a lát ha tá ron,
ak kor mi ab ba hagy tuk a já té kun kat.

A ro han gá lás hoz zá tar to zott az ak ko ri
élet for mánk hoz. A ka ri ká zás is ezt a célt
szol gál ta. Fém vagy fá ból ké szült ka ri ká kat
haj tot tunk egy fa da rab bal. Ügyes ség kel lett
ah hoz, hogy a ka ri ka se be sen gu rul jon, el
ne dõl jön, ar ra men jen, amer re akar juk, ne
üt köz zön más nak, las sí ta ni és gyor sí ta ni
tud juk. Még cikk-cakk ban is en ge del me sen
ha ladt. Vas ka ri kát is le he tett egy da rab fá val

irá nyí ta ni, de a sze ren csé seb bek egy vas ta -
gabb, ujj nyi vas tag fém szál lal tol ták ma guk
elõtt. A fém szál vé gét U ala kú ra for mál ták,
így tol ták. Eh hez nem kel lett nagy erõ fe szí -
tés és ügyes ség sem.

Ve szé lyes já té kunk is akadt: a pincike.
Egy 20-30 cen tis fa da ra bot mind két vé gén
ki he gyez tünk, majd egy tég lá ra, fa da rab ra
rá fek tet tük. A sza bad vé gé re kb. egy mé ter
hos  szú bot tal rá ütöt tünk, er re a ki he gye zett
pincikénk a le ve gõ be emel ke dett. Ek kor
kel lett a bot tal el ta lál ni és jó mes  szi re el üt -
ni. Nem si ke rült min dig. Egyik osz tály tár -
sam sze mét ilyen el té vedt pincike szúr ta ki.

Nem sü tött min dig a nap, esõ is esett, sze -
les, hû vös na pok is vol tak. A szo bá ban kel -
lett va la mi lyen el fog lalt sá got ta lál ni. Meg -
ta nul tunk sak koz ni, mal moz ni. A ma lom já -
té kot ma gunk raj zol tuk kar ton pa pír ra.  A
bá bu kat, ko ron go kat ba bok és ku ko ri ca sze -
mek he lyet te sí tet ték. Ami kor a ma lom já ték
for té lya i ra rá jöt tünk, ak kor a csiki-csuki
for mát nem ját szot tuk. Így hosszabb lett
egy-egy par ti, és job ban oda kel lett fi gyel ni.
„Ne ne vess ko rán” el ne ve zé sû tár sas já té kot
is ját szot tunk, de csak rit kán, mert ilyen já -
té ka csak egy fi ú nak volt.

Be kell val la nom, hogy na gyon sze ret -
tem ol vas ni. Min den pa pír da ra bot el ol vas -
tam, me lyen be tû ket lát tam. Így vol tam a
köny vek kel is. Olyan is me re tek hez ju tot -
tam, me lye ket nem is ér tet tem min dig, de
ezek a kí ván csi sá go mat csak nö vel ték. Az
in di á nos, ka lan dos köny ve ket cse rél get tük
egy más kö zött. 

Egy na gyobb fiú ve ze té sé vel in di án csa -
pa tot szer vez tünk. Volt toll dí szünk, de csa -
ta bár dunk nem. Ezt a csúz li, a bo dza- és
krumplipuska he lyet te sí tet te. Egyik té ren
az egy más hoz kö zel ál ló eper fák ága it kö -
töt tük ös  sze vas tag dró tok kal és kö tél da ra -
bok kal. Ezek re füg gesz ked ve ju tot tunk át
egyik fá ról a má sik ra.

Pa pír sár ká nyo kat is csi nál tunk, örül -
tünk, ha kel lõ szél já rás ese tén az a ma gas -
ba emel ke dett.

A mi já té ka ink hoz nem kel lett sok pénz.
A pénz hi ányt pó tol ta a le le mé nyes ség, az
ös  sze fo gás és ös  sze tar tás.

„Hol vagy tok, ti ré gi ját szó tár sak? / Kö -
zü le tek csak egyet is lás sak!” Pe tõ fi Sán -
dor ral én is ezt kér de zem: hol vagy tok? A
fel szó lí tás nak sem tesz ele get sen ki. De az
em lé kek ma is fris sek és ele ve nen él nek
ben nem. Most, a föl di élet vé ge fe lé tu dom
ér té kel ni, mit je len tet tek a gyer mek ko ri
ját szó tár sak és já té kok, mi lyen út ra va lót
ad tak a ké sõb bi év ti ze dek fel ada ta i nak
meg ol dá sá hoz és a helyt ál lás hoz.

Ko vács T. Sán dor

Elõ fi ze té si fel hí vás
La punk a 2014. év re elõ fi zet he tõ a je -

len le gi elõ fi ze tõk szá má ra mel lé kel ten
meg kül dött, il let ve a cí mün kön (6500
Ba ja, Munkácsy Mihály utca 9., te le fon:
79/322-945) igé nyel hetõ „Kész pénz fi -
ze té si meg bí zás” fel hasz ná lá sá val.

A Ba jai Hon pol gár pél dá nyon kén ti
ára (250 Ft) és he lyi elõ fi ze té si dí ja nem
vál to zik. A vi dé ki elõ fi ze té si díj mi ni má -
lis eme lé sét a pos ta költ ség várható nö -
ve ke dé se te szi szük sé ges sé.

Elõ fi ze té si dí jak:
Hely ben (ház hoz szál lít va) 3000 Ft
Vi dék re (pos ta költ ség gel) 5700 Ft
Kül föld re (pos ta költ ség gel) 10 800 Ft

Üd vö zöl jük hû sé ges ré gi elõ fi ze tõ in ket
és sze re tet tel kö szönt jük az úja kat.

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

Vé den dõ véd te le nek: az imád ko zó sás ka
A vi dé kün kön leg in kább jú li us má so dik

fe lé tõl szep tem ber vé gé ig meg fi gyel he tõ
imád ko zó sás ka (Mantis religiosa) – vagy
más kép pen áj ta tos ma nó – hi va ta los ma -
gyar ne vét lá ba i nak az imád ko zó em ber
ös  sze kul csolt ke ze i re em lé kez te tõ jel leg -
ze tes tar tá sá ról kap ta. Né pi el ne ve zé sei is
a ro var em lí tett jel lem zõ jé bõl ere dez tet he -
tõk. Gozmány Lász ló sze rint ezek „fo gó lá -
bú sás ka, áj ta tos sás ka, áj ta tos ma nó, tál tos
ma nó, tál tos sás ka, buz gó ma nó” (Eu ró pa
ál lat vi lá ga – hét nyel vû név szó tár. Bu da -
pest, 1979. I. kö tet, 629. ol dal). A tu do má -

nyos név ugyan er re utal: a gö rög mantis
je len té se jós, pró fé ta, míg a la tin religiosa
ma gyar ra for dít va val lá sos. Mind emel lett
meg kell je gyez ni, hogy a sás ka név kis sé
fél re ve ze tõ. Ro va runk a fo gó lá bú ak (Man-
todea) rend jé be és az imád ko zó sás kák
(Mantidae) csa lád já ba tar to zik (an nak
egye dü li ma gyar or szá gi kép vi se lõ je) és
ro kon sá ga a va ló di sás kák kal tá vo li nak
mond ha tó. Csa lá di kap cso la ta it te kint ve
leg kö ze lebb a csó tá nyok hoz áll. Amíg az
iga zi sás kák nö vény evõ ként óri á si pusz tí -
tást tud nak vég hez vin ni a nö vény vi lág ban,

ad dig az imád ko zó sás kák in kább fé lel me -
tes ra ga do zó hí ré ben áll nak. To váb bi kü -
lönb ség pél dá ul, hogy a va ló di sás kák há -
tul só lá bai ug ró lá bak, az imád ko zó ké ez -
zel szem ben hos  szú és erõs já ró lá bak. A
ro var az er dei tisz tá so kon, hegy ol da la kon
a nö vé nyek csú csá nak jó ki lá tá sú pont ján
moz du lat lan ná der med ve vár ja az ar ra re -
pü lõ gya nút lan ál do za tot. Al kal mas pil la -
nat ban tö vi sek kel és tüs kék kel fel sze relt
erõ tel jes fo gó lá ba it vil lám gyor san elõ re -
len dít ve sze rez zsák mányt, és má sod perc
tört ré szé nek múl tá val már fa la to zik is be -



lõ le. Mind ezt az em be ri szem szá má ra
gya kor la ti lag kö vet he tet len, nem vagy alig
ér zé kel he tõ se bes ség gel te szi. 

A ki fej lett ál la po tú hí mek 5-6, a ha son ló
ko rú nõs té nyek 7-7,5 cen ti mé ter hos  szú sá -
gú ak. Utób bi ak pot ro ha a pá ro so dás utá ni
he tek ben a fej lõ dõ pe ték tõl meg duz zad. A
faj nõs té nye i rõl is mert, hogy a pár zás után
meg eszik part ne rü ket. Va ló já ban er re nem
túl gyak ran ke rül sor és meg tör tén te leg in -
kább a hím ügyet len sé gé nek kö vet kez mé -
nye. Pár zás nál a hím a nõs tény há tá ra
mász va fo gó lá ba i val an nak szárny tö ve i nél
ka pasz ko dik meg. A kö zel sé get ki hasz nál -
va al kal man ként a nõs tény le ha rap ja a hím
fe jét, majd fel fal ja tes tét. Friedrich Schil ler
A ge no vai Fiesco ös  sze es kü vé se cí mû drá -
má já ban le írt „A mór meg tet te kö te les sé -
gét, a mór me het” mon dat ér tel me az
imád ko zó sás kák nál bi o ló gi ai szem pont -
ból a kö vet ke zõ: a hím ivar sejt je i nek át -
adá sá val el vé gez te fel ada tát, et tõl kezd ve
táp lá lék ként-zsák mány ként a pe té ket óvó

hab elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges fe hér je for rás.
A nõs tény még õs  szel a pot roh mi ri gye i ben
ter me lõ dõ és a le ve gõn gyor san meg szi lár -
du ló hab ba (vé del met és hõ szi ge te lést biz -
to sít) ágyaz za pe té it, ame lyek he lyé ül a
kö vek vagy a fa ké reg al ját, kó ró kat vá -
laszt ja. A ta vasz vé gén ki ke lõ lár vák fej let -
len ivar szer ve ik és hi ány zó szár nya ik el le -
né re a ki fej lett pél dá nyok ki csi nyí tett má -
sai, táp lál ko zá su kat te kint ve õk is ra ga do -
zók. Nö ve ke dés és több szö ri ved lés után
érik el az imá gó ál la po tot és mé re tet.

A ro var kar csú, meg nyúlt tes té nek vé gén
moz gé kony, há rom szög ala kú fej lát ha tó: a
két fel sõ csú cson egy-egy nagy mé re tû
össze tett szem, az al són a ra ga do zó élet -
mód hoz szük sé ges erõs száj szerv ala kult ki.
A fél gömb sze rû sze mek kel együtt já ró ki tû -
nõ lá tás nagy se gít ség a zsák mány szer zés -
ben. Meg nyúlt elõtora nyak ként hat, a két
ol da lán vé gig fu tó éles pe rem fe hér szí nû,
amely a szár nya kon to vább foly ta tó dik. A
két pár szárny el le né re az imád ko zó sás ka

röp te nem túl gyors
és já rá sa is las sú nak
mond ha tó. A csí põ
mel lett a tor is meg -
nyúlt, a ro vart ösz -
 szes sé gé ben kar csú
test jel lem zi. Az
imád ko zó sás ka szí -
ne leg gyak rab ban
zöld, emel lett lát ha -
tunk szür kés bar na
vagy sö té tebb sár ga
pél dá nyo kat is: ha
me leg, szá raz a nyár
vé ge és az õsz,

igyek szik kör nye ze té -
hez al kal maz kod ni, az
élõ he lyén lé võ nö vé -
nyek szí ne it fel ven ni.

A fo gó lá bú ak rend jé ben – mint egy 2000
faj tar to zik ide – az imád ko zó sás kák csa -
lád ja a leg na gyobb faj szá mú. Zö mük a
szubt ró pu si és tró pu si ég haj la ti öv ben él:
vál to za tos meg je le né sük egy részt a ra ga -
do zó élet mód hoz hoz zá tar to zó, más részt
az õket zsák má nyul ej te ni igyek võk el le ni
ál cá zást szol gál ják. A ha zai élõ he lye in vi -
szony lag gyak ran sze münk elé ke rü lõ ro -
var a vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012.
szá mú ren de le te sze rint vé dett, ter mé szet -
vé del mi esz mei ér té ke 5 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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