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1932. ok tó ber 12-én gróf Klebelsberg
Kunó ha lá lá val a Tri a non utá ni ma gyar po -
li ti kai élet egyik köz tisz te let ben ál ló, min -
den ki ál tal el is mert és tisz telt sze mé lyi sé ge
tá vo zott az élõk so rá ból. 1922-tõl ki lenc
évig volt val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz -
ter. Az 1931. au gusz tus 24-én, a Beth len
kor mány le mon dá sá val tá vo zó Klebelsberg
Kunó élet mû ve: a köz ok ta tás át fo gó re -
form ja, a fel sõ ok ta tás bõ ví té se és fej lesz té -
se, a ma gyar tu do má nyos ku ta tók eu ró pai
te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa; mind-mind

má ig ha tó vál to zá so kat ge ne rált a ma gyar
ok ta tá si rend szer ben. A leg na gyobb ma -
gyar po li ti ku sok nak já ró tisz te let adás sal te -
met ték el, Kos suth La jos 1894-es te me té -
sé hez ha son ló kül sõ sé gek kel. A nagy gaz -
da sá gi vi lág vál ság okoz ta gaz da sá gi ne -
héz sé gek és tár sa dal mi fe szült sé gek kö ze -
pet te a kul tusz mi nisz ter em lé ke csak hal vá -
nyan élt to vább. 1933-ban több ter ve zet is
szü le tett, hogy or szá gos szin ten hi va ta lo -
san is meg em lé kez nek Klebelsberg
Kunóról kü lön bö zõ köz te rü le tek el ne ve zé -

sé vel, em lék ün nep sé gek kel, gyász mi sék -
kel. Bács-Bodrog vár me gye és Ba ja vá ros
együt te sen ál lí tott em lé ket. 1933 fo lya mán
Ruszték An tal Bács-Bodrog vár me gyei
tan fel ügye lõ és dr. Bor bí ró Fe renc pol gár -
mes ter sze mé lyes meg be szé lé sei alatt szü -
le tett meg ál la po dás a ba jai Klebelsberg-
plakett el ké szí té sé rõl. Az el kép ze lé sek kez -
det ben egy szo bor ról vagy em lék mû rõl
szól tak, de a vá ros rossz anya gi hely ze te
mi att egy, a kiscsávolyi óvo da fa lán el he -
lye zett bronz pla ket tes em lék táb la el ké szí -
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té sé ben ál la pod tak meg. A kiscsávolyi is -
ko la és óvo da kap ta ta lán a leg töb bet – új
mo dern tan ter mek és fel sze re lés – a
Klebelsberg ál tal el in dí tott is ko la fej lesz té si
fo lya mat ból, így ké zen fek võ nek tûnt, hogy
a ba jai ta nya kör ze tek gyer me ke it be fo ga dó
ok ta tá si in téz mény ben he lye zik el az em -
lék táb lát.  El ké szí té sé nek kö rül mé nye i rõl a
pol gár mes te ri hi va tal irat anya gá ban, a
mér nö ki hi va tal irat anya gá ban és a köz -
gyû lé si jegy zõ köny vek ben sem ma radt
fent hi va ta los fel jegy zés, el kép zel he tõ,
hogy a pol gár mes ter sa ját ha tás kör ében
ren dez te az ügyet. Az el sõ fenn ma radt do -
ku men tum 1933. szep tem ber 6-án írt pol -
gár mes te ri le vél, amely az em lék mû el ké -
szí té sé nek anya gi hát te rét ren de zi.

„14903
kig. 1933
Tárgy: A Klebelsberg em lék mû el ké szí té se
A mér nö ki hi va tal je len té se alap ján

804.80 p.-t, az az Nyolc száz négy pen gõ 80
fil lért Lux Elek szob rász mû vész ta nár nak
ki utal vá nyo zok az ösz tön díj alap ból és uta -
sí tom a szám ve võ sé get, hogy a fen ti össze -
get a 4.80 P. bé lyeg il le ték le vo ná sa után,
pos tán azon nal küld je el Lux Elek, Bu da -
pest II. Gör gey Arthúr u. 10. sz. cí mé re.

A mér nö ki hi va talt meg bí zom a bronz -
pla kett el he lye zé sé vel az ava tó ün nep ség
elõt ti na pon.

Er rõl 1. a fõ jegy zõi ügy osz tályt, 2. a mér -
nö ki hi va talt, 3. a szám ve võ sé get ér te sí tem.

Ba ja, 1933. évi szep tem ber hó 6-án.
Dr. Bor bí ró s.k.
pol gár mes ter”

A pla kett el ké szí té sé re Lux Elek szob -
rász mû vészt, a bu da pes ti ipar mû vé sze ti is -

ko la ta ná rát  kér ték fel. Lux Elek (1884-
1941) ko ra el is mert szob rász mû vé sze, Bu -
da pes ten, Mün chen ben és Brüs  szel ben ta -
nult, 1922-tõl ta ní tott a pes ti ipar mû vé sze ti
is ko lá ban. Fi no man meg mun kált nõi akt jai
és port ré szob rai a leg is mer teb bek. A mû -
vész a le vél ben ol vas ha tó 800 pen gõs áron
vál lal ta az em lék pla kett el ké szí té sét, amely
1933-ban ko moly ös  szeg nek szá mí tott, de
fi gye lem be vé ve a mû vész el is mert sé gét és
a fel hasz nált anyag ki vá ló mi nõ sé gét, nem
te kint het jük túl sá go san sok nak. 

A pla ket tet ok tó ber 15-én, kö zel Klebels-
berg Kunó ha lá lá nak év for du ló já hoz, ün ne -
pé lye sen lep lez ték le a kiscsávolyi óvo dá -
ban. Az ava tó ün nep sé get a Bács-Bodrog
Vár me gyei Tan fel ügye lõ ség szer vez te, az
ese mény rész le tes prog ram ját már szep tem -
ber vé gén ös  sze ál lí tot ták és ér te sí tet ték az
érin tet te ket. Ba ja vá ros pol gár mes ter éhez
és a vá ro si is ko lák hoz ok tó ber 3-án ér ke zett
meg a le vél.

„Má so lat:
Bács-Bodrog várm. [vár me gye] tan fel -

ügye lõ je.
1755/1933
Gróf Klebelsberg-plakett le lep le zé si ün -

ne pé lye. Va la men  nyi ba jai is ko la te kin te -
tes Igaz ga tó já nak!

Ba ja.
Tu do más vé gett ér te sí tem Igaz ga tó urat,

hogy Ba ja vá ro sa gróf Klebelsberg Kunó,
nagy kul tusz mi nisz te rünk em lé ké nek, a
kiscsávolyi óvo da épü let fa lá ba el he lye -
zen dõ pla ket tal kí ván ál doz ni.

A pla kett le lep le zé si ün nep sé ge fo lyó évi
ok tó ber hó 15.-én /va sár nap/ d.u. ? 3 óra -
kor [az ere de ti ér te sí té sen dél elõtt 11 óra
sze re pel] len ne, az aláb bi mû sor ral:

1.) Hi szek egy: ének li a közs. [köz sé gi]
pol gá ri fiú is ko la ének ka ra.

2.) Em lék be szé det mond dr. Pus kás De -
zsõ h. [he lyet tes] pol gár mes ter.

3.) A pla ket tet meg ko szo rúz zák a kis-
csávolyi óvo dá sok.

4.) Éne kel a róm. [ró mai] kat. [ka to li -
kus] pol gá ri le ány is ko la ének ka ra.

5.) A pla ket tet át ve szi Láz ár Já nos, kis-
csávolyi áll. [ál la mi] el. [ele mi] is ko lai
igaz ga tó.

6.) Ma gyar nép da lo kat éne kel a Jó zsef -
vá ro si áll. el. nép is ko la gyer mek ara.

7.) Him nusz.
A vá ros meg bí zá sá ból, az ün ne pé lyen

va ló rész vé tel re, a ve ze té se alatt ál ló is ko -
la kép vi se le tét tisz te let tel ké rem.

Ba ja, 1933. évi, szept. hó 27.-én
Bács-Bodrog várm. kir. tan fel ügye lõ je
1755/1933. szám.
Mél tó sá gos Pol gár mes ter Úr nak!
Ba ja.
Szí ves tu do má sul vé tel vé gett meg kül döm.
Ba ja, 1933. évi, szept. hó 27.-én.”

Az irat hát lap ján a pol gár mes te ri el len -
jegy zés és az irat tá ro zá si zá ra dék mel lett
meg jegy zés ként sze re pel a „le zaj lott”
meg jegy zés is. 

Gróf Klebelsberg Kunó, a hal lat lan mun -
ka bí rá sú, Eu ró pa-szer te el is mert po li ti kus
egyik el sõ hi va ta los, tör vény ha tó sá gi szin tû
„em lék mû ve” volt a ba jai kiscsávolyi óvo da
fa lán el he lye zett em lék táb la; amely más fél
év ti ze dig mél tó mó don õriz te, és a hos  szú
szám ûze tés után most is mét hir de ti a min -
den na pi po li ti kai csa tá ro zá so kon fe lül emel -
ke dõ, Ma gyar or szág fej lõ dé sét elõ tér be he -
lye zõ po li ti kus em lé két.

Sar lós Ist ván

A Klebelsberg-emléktábla különös sorsa
A kiscsávolyi óvo dá nál fel ál lí tott Kle-

belsberg-emléktábla a há bo rú után a mú ze -
um ba ke rült. En nek kö rül mé nye it nem is -
mer jük. A lel tár köny vek be nem je gyez ték
be, s ami kor min de nek tu dó ját, Solymos
Edét fag gat tam er rõl, úgy em lé ke zett, hogy
1950-ben, ami kor a ba jai mú ze um mu ze o ló -
gu sa ként (egy ben igaz ga tó ja ként) dol goz ni
kez dett, az em lék táb la már az intézmény
raktárában volt.

Mi kor vet ték le a kiscsávolyi óvo da ke -
rí té sé be ágya zott kis kút ról, ki men tet te be
a mú ze um ba? Csak ta lál gat ha tunk. Va ló -
szí nû, hogy 1944-1948 kö zött, még va ló -
szí nûbb az 1948-as év szám. Ez az év a
„for du lat éve”, az is ko lák ál la mo sí tá sáé,

az ok ta tás ügy tel jes át ala kí tá sáé. Klebels-
berg Kunó, a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ -
szak nagy for má tu mú kul tusz mi nisz te re az
akkor uralomra jutott kommunista ide o ló -
gia és történelemfelfogás meg íté lé se sze -
rint a ma gyar „kul túr fö lény” meg hir de tõ -
je, a „na ci o na lis ta és so vi nisz ta kul túr po li -
ti ka” meg tes te sí tõje volt, te hát nem kí vá na -
tos sze mély, aki nek em lé ké vel is le kell
szá mol ni, nem tûr he tõ, hogy ne ve ut ca -
név ként vagy akár csak egy sze rény em -
lék táb lán sze re pel jen.

Az em lék táb la meg men tõ je is me ret len,
ta lán egy jó ér zé sû mes ter em ber, aki a bon -
tást vé gez te, ta lán Miskolczy Fe renc, Bár -
dos Fe renc vagy Takáts End re, a mú ze um

ak ko ri mun ka tár sai, akik a múlt meg õr zé -
sén fá ra doz tak. 

Je les év for du lók éve volt 1996. Az or -
szág a millecentenárium, az 1000 éves ma -
gyar is ko la, ezen túl Ba ja még 300 éves
vá ro si lé té nek meg ün nep lé sé re is ké szült.
A vá ro si prog ra mok ki ala kí tá sá nak egyik
meg be szé lé sén ja va sol tam a Klebelsberg-
tábla vis  sza he lye zé sét, ami 1996. de cem -
ber 2-án ün ne pé lyes ke re tek közt meg is
tör tént. 

A mú ze um el vé gez te mun ká ját, meg me -
ne kí tet te múl tunk egy da rab ját, s az em lék -
táb la és Klebelsberg Kunó kul tusz mi nisz ter
em lé ke vis  sza ke rült mél tó he lyé re.

Merk Zsu zsa
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Hó nap ha mar fël këll huzzuk
a csontokot – hang zott el az ün -
ne pi ka lap alól. – Úgy tudom,
hogy te ës eligyirkeztél a ka lá -
ká ba Ambarus ko mám uromék-
ni, le ka szál ni a szénánakvalóját
– mond ta Ka szás Pé ter ké nek a
szom széd já ban la kó Szen tes
Láz ár. – Mëg këll segiccsük,
met ne he zet nemtud dógozni. A
mult hétën ahogy elakadott vót
a sár ba, ugy meg emelt, hogy
kihasadotta haskerge (sér ve
lett). Azt mongya, hogy érëzte
ës, hogy va la mi nem jó tör tént
ve le. Hát mëg ës pacilta. Hét
gyermëk mellett most honnat
vëgye elé a pénzt az opërá-
cióra? 

– Hát biza az elég baj szëgén
fe ji nek – se gí tett saj nál koz ni Pé -
ter ke is. – Osztá há nyon le szünk? Jó vóna
ha dé lig tud nánk vé gez ni, met utá nna
nekëm ës dógom vóna. Én ës ëssze këll
szëggyem s bugjába rak jam a szé ná nak
valómot amég mëgveri az essõ – ad ta tud tá -
ra Láz ár nak, akit a faluban min den ki
Mazdaglázárként em le ge tett.

– Raj tunk küjel még ket ten igyirkëztek:
Du tyi Já nos ka s Ló bõr Titus. Õk monták
még hogy eljõnek. Ambarus komámurom
gon do lom, hogy csak gerebjézni ha tud,
úgy fáj tas sa az ágyé kát.

– No, ak kor hó nap haj nal ba hogy virjad
légy Ambarusnál a ka pu ba.

Majd nem egy szer re mond tak „dicsirtes-
séket”, amint lát ták, hogy Dé nes pap
feléjük fordította a ci põ je or rát. 

– Mind örök ké dicsirtessék – fo gad ta az a
„pa pos” kö szön tést. – Hal lom, hogy isten-
fizesséjétt meg akar já tok segiteni Nyisztor
Ambarust. Hát az Is ten nek teccõ do log. Biz -
tos, hogy Õ se, s Ambarus se fe lej ti el nek -
tek. Bár min den ki be lënne en  nyi jó aka rat!

Más nap a Nap még ja vá ban tö rül get te a
sze me it, azon gon dol kod va, hogy ide je
len ne fel kel ni, mi kor négy ka szás em ber
ke res te a ki lin cset a meg be szélt kis ka pun.
A ka szák he gye ég nek irá nyít va, hogy va -
la mi kép pen bajt ne csi nál ja nak, ami kor a
vál lu kon bil leg nek a lé pé sek üte mé re. A
ka sza haj nal ban fog ja leg job ban a fü vet.
Még jobb, ha har mat is van. Ilyen kor csak
úgy her seg a ka sza pa ran csá ra.

A ház ban még csak a szü lõk vol tak fel -
kel ve. – Te Bibiján!  A pálinkáséveg ott
van a táloson. Hozd csak ki, kortyancsunk

belõlle. – Azu tán mind járt kön  nyeb ben
vit te lá ba a négy em bert a „kicsinyilba” le -
võ ka szá ló fe lé. (Kicsinyil Istensegíts ha tá -
rá nak egy ré sze volt.)

Alig vit tek ki há rom sort, mi kor Pé ter ke
iz zad va li he gett a ka sza nye lén. Lát va ezt,
Ambarus oda szólt: – Te Pé tër! Hogy te
méjen erõ bõl ka szálsz! Így osztá hama
rëjaülsz a hám fá ra. Ki ta lál nekëd ës ha sad -
ni a haskerge s hó nap me he tünk tégëd ës
ka lá ká ba ki se gí te ni. Add csak ide azt a ka -
szát hallám csak, métt kell ojan erõ bõl
húz zad! Jëë a nyavajába Pé tër! En nek a
ka szá nak egésszen bütüs az élle. Nem csu -
da, hogy így këll erölköggyél.

Az zal le ült az út szé lén kí nál ko zó dom -
bocs ká ra, s szép leptibe ko pá csol ni kezd te a
Pé ter ke ka szá ja élét. Ez a mun ka bi zony
hoz zá ér tést kö ve tel. A ka la pács tar tó kéz kö -
nyö két ne ki kell fe szí te ni az oldalának, hogy
az üté sek sor ban pon tos hely re ke rül je nek.
Az így elõ éle sí tett ka sza fo gad ja iga zán a
fénkõvel va ló ke nést (ka sza kõ). Ez a fo lya -
mat sok ban se gí ti a nem kön  nyû ka szá lást.

Ez alatt Pé ter ol dal ra haj tott fej jel pró bál -
ta eltanulni ezt a ka szá val va ló „ba rát ko -
zást”. En  nyi jó in du lat után a ka sza a fénkõ
fag ga tá sá ra szí ve sen vallotta, hogy: kiszi-
kasza, kiszi-kasza.

– No Pétër! most próbájad csak!
Pé ter elõbb egy lik kal szo ro sabb ra húz ta

a nad rág szí jat, hogy ne hogy szé gyent vall -
jon, s ahogy õ szok ta, nagy erõ s len dü let -
tel su hin tott a ha lál ra ítélt fû szá lak fe lé,
ami vel ha tal mas ka ca gást vál tott ki a töb bi
há rom ból, mert a most éles ka szá val majd-

nem kör be for dult a len dü let tõl.
A ka ca gás még na gyobb lett,
mi kor Láz ár meg je gyez te, hogy
„Në Pétërkét el kap ta a ka sza”.
Sér tõ dés nem volt, mert Pé ter
be lát ta, hogy jog gal ne ve tik ki.

Ez után szép, egy for ma su hin -
tó moz du la tok ered mé nye kép -
pen so ra koz tak a ren dek egy -
más mel lé. Már most igye kez -
tek hasz nos sá ten ni ma gu kat
az ál tal, hogy jó, friss szé na
szag gal árasz tot ták el a fûz fás
környékét, ami tõl a pa csir tács -
ká nak is éne kel ni va ló ked ve
ke re ke dett. Ma igye ke zett még
szeb ben tril láz ni, mint más na -
po kon. Úgy lát ták a ka szá sok,
hogy ma pár mé ter rel ma ga -
sabb ról hin ti rá juk azt a gyö -
nyö rû éne ket, amit csak õt tud.

Az tán ti zen egy óra körül újra fel fe lé néz -
tek a ka sza he gyek, amint a négy elég gé
meg fá radt em ber vál lá ra ke rül tek. Egyi kük
se fo gal maz ta meg, de an nak az igaz ság nak
az ér zé se töl töt te el õket, mi sze rint ad ni jobb
ér zés, mint kap ni, ak kor is, ha most tör té ne -
te sen a tes ti ere jük bõl ad tak a meg szo rult
em ber tár suk nak. Ki tud ja, hogy hol nap nem
én szo ru lok-e valamilyen for má ban a szom -
szé da im jó aka ra tú se gít sé gé re?

Meg-meg áll tak a me zõn dol go zók kö ze -
lé ben ha lad va el, hogy egy olyan pár szót
szóljanak egy más nak, amit úgy is sa ját
sze mük kel lát tak, hogy: – No, këntëk ës
mëgkapálják? Lá tom, sijetnek ësszeszëdni
a sajut amég mëgtalál áz ni. – Ilyen és ha -
son ló kér dé sek kel fon ták szo ro sabb ra az
egy be tar to zá suk lát ha tat lan fo na lát. – Këll
ës vigyázni a szé ná ra, met az ál la tok meg -
há lá ják té len. Job ban húz zák a szánt az er -
dõ bõl tör té nõ fu va ro zás nál. A tehen ës
tõbbecskét csor gat a sétárba.

Biza, dél lett, mi re a meg szo rult em ber
há zá hoz ér tek, hogy „le üs sék” azt a két-há -
rom po hár ka mé zelt pá lin kát, amit ilyenkos
szo kás volt fel kí nál ni. Po hár ral a ke zé ben,
há lá san mond ta a gaz da, hogy: „Is ten fi zes -
se mëg a segiccségëtëkët!” Azok ré szé rõl
meg olyan jött vis  sza vá la szul: – Szüvesën!
Még más kor ës ha a szük ség úgy hoz za.
Szë, te se tëhecc ar ról, hogy éjent paciltál.
Amejikünknek üdeje lëssz eljõ majtékocska
ës segiteni bugjába rak ni. – Mëghálálom én
ë va la mi vel a jó szüvetëkët – fo gad ta a
meg se gí tett em ber a meg ha tó dás tól ki csit
resz ke tõ han gon.

Bu ko vi na – Istensegítsi élet kép

Ka szá lás ka lá ká ban
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– No, ûjenek az asz tal hoz s faajanak
vajëgyet! – tüsténtkedett Bibiján as  szony,
hogy ne ki is ré sze le gyen a ma dél elõt ti ne -
héz mun ká ból. Nem saj nál ta a vág ni va ló
csir kék bõl az egyi ket fel ál doz ni. Jó tej fe -
les-már tá so san ké szí tet te el, ami után jó
ér zés sel tö rül ték két fe lé a baj szu kat a jót
fa la to zott, dol gos em be rek.

Még ezt s azt meg be szél ték, ami a fa lu -
ban tör tént vagy ép pen zaj lott. Hogy kit s
ki vel hir de tett ki a pap, s hogy azok „ës  sze -
il le nek ë? Sze re tik ë ëgymást, vagy az öreg -
as  szony ok bo ro nál ták ëssze õket.” Az utol -
só va sár na pi nagy mi sén Ke le men Már tont

hir det te ki a pap Szõcsantijános le á nyá val,
Ágo tá val. Istvánbám ki csit meg csa var gat ta
a fe jét, mi e lõtt eze ket eresz tet te ki a ba ju sza
alól: – Hát én Már tont jól üsmerëm. Biz to -
son tu dom, hogy Ágo tát nem szüveli. Ugy
be szél ték rëja Ágo tát az ap já ék, mi vel hogy
egyedülvaló lëján, s az ap ja rëjairat jó pár
fácsa fõ det, s tám két csitkót ës megigyirt
ne kik, ha ësszekerülnek. Így osztá Már ton
kön  nyeb ben in dul. Le het, hogy Már ton ezt
így jó nak talája, de nekëm nem ké ne Ágo -
ta, ha Jánosbám rëjámiratná az egész fa lut
ës. De! maraggyon ez köz tünk, met nem
aka rok sen ki vel se ha ra got.

Ez után ár tal mat la nabb dol gok let tek em -
le get ve. A szó egy re rit kább lett. Ér zõ dött
a le ve gõ ben, hogy a dél utá ni te en dõk jár -
nak már az em be rek fe jé ben. Ezt érez ve a
gaz da fel ál lott, ke resz tet vet ve ál dat ta an -
nak a ne vét, aki ételt-italt adott.

Szen tes Láz ár még a kopasz gyer me kek
fe jén si mí tott vé gig, s a leg na gyob bik nak
adott egy tré fás ba rac kot (frics kát). Ahogy az
ár nyé kos ud var ból a kis ka pun ki lép tek, érez -
ték in kább, hogy mi lyen jó volt, hogy jó kor
kezd ték a ka szá lást, mert ugyan csak he ve sen
sü tött a nap a sze mük be hú zott ka lap juk ra.

Lõrincz Ger gely

Meg ké sett em lé ke zés
Bessenyõi Mik lós 

1885-1956

Kö zel egy év ti zed del ez elõtt, 2004-ben
be jött a mú ze um ba egy fi lig rán, bá jos, rend -
kí vül vá lasz té ko san be szé lõ idõs hölgy, s
az iránt ér dek lõ dött, hogy õr zünk-e a Ba jai
Ta ka rék pénz tár ra vo nat ko zó do ku men tu -
mo kat. El me sél te, hogy édes ap ja, Besse-
nyõi Mik lós mun kás sá gá ról ke res ada to -
kat, aki az in téz mény ve zér igaz ga tó ja volt
1922-1947 kö zött. 

Bessenyõi Mik lós ne vé vel ta lál koz tam a
tör té ne ti do ku men tá ci ós gyûj te mény ben, a
Ba jai Ta ka rék pénz tár mú ze um ba ke rült
anya gá ban, fõ könyv ben, jegy zõ könyv ben,
zár szám adá si je len tés ben, va la mint az ala -
pí tás 100 éves év for du ló já ra (1947) ké -
szült igaz ga tói je len tés ben, de sze mé lyé rõl
sem mit sem tud tam. 

Az el sõ ta lál ko zást még ket tõ kö vet te, és
több ször be szél get tünk te le fo non is. A pos -
ta fo lya ma to san hoz ta El vi ra né ni tõl a
meg õr zött em lé ke ket, il let ve az Ál lam biz -
ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá rá -
ban édes ap já ra és test vé ré re, ifj. Bessenyõi
Mik lós ra vo nat ko zó anya gok má so la tát.

Las san ki ala kult egy kép, ar cot ka pott
egy em ber, aki meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge
volt a két vi lág há bo rú kö zöt ti Ba ja éle té nek,
for má ló ja a vá ros nak, Bor bí ró (Vojnics) Fe -
renc pol gár mes ter hez, Nagy And rás fõ épí -
tész hez ha son ló an. Élet raj zá nak meg írá sa,
mun kás sá gá nak to váb bi ku ta tá sa még elõt -
tem ál ló fel adat. Le á nya vis  sza em lé ke zé se -
i nek köz lé se elé azon ban el en ged he tet len,
hogy rö vi den ös  sze fog lal jam élet út ját.

*
Bessenyõi Mik lós (ere de ti csa lád ne ve

Baldesweider) 1885-ben szü le tett a bán sá -
gi, né me tek lak ta Új be se nyõn (ma Dudes-

tii Noi, Ro má nia) egy 15 gyer me kes kis -
bir to kos pa raszt csa lád ban. A szü lõk két
gyer me kü ket ta nít tat ták, Kár oly a zág rá bi
pos ta he lyet tes ve ze tõ je lett, Mik lós Ara -
don kezd te a kö zép is ko lát, majd Sze ge den,
a fel sõ ke res ke del mi is ko lá ban foly tat ta, itt
is érett sé gi zett. Ka to nai szol gá la tát le tölt ve
a Bu da pes ti Ke res ke del mi Aka dé mi án
szer zett fel sõ fo kú ké pe sí tést.

A Kisvárdai Ta ka rék pénz tár Mándokon
fi ók in té ze tet kí vánt nyit ni, s a fõ köny ve lõi
ál lást Bessenyõi Mik lós 1908-ban meg pá -
lyáz ta, s el is nyer te. Itt is mer ke dett meg
Wyhs El vi rá val – aki nek nagy ap ja sváj ci
szü le té sû cuk rász volt – s fe le sé gül vet te.
Két gyer me kük szü le tett: El vi ra 1916-ban
és Mik lós 1919-ben. Az el sõ vi lág há bo rút
vé gig har col ta, két szer is meg se be sült. 

A Ba jai Ta ka rék pénz tár az 1918-tól
1921-ig tar tó szerb meg szál lás alatt rend -
kí vül ne héz hely zet be ke rült, majd az ál -
lam köt vé nyek el ér ték te le ne dé se és a ko ro -
na inf lá ci ó ja oko zott ko moly gon do kat.
Szutrély Li pót, aki 16 éven át volt az in téz -
mény ve zér igaz ga tó ja, 1922-ben nyu ga -
lom ba vo nult, s he lyé re Bessenyõi Mik lóst
hív ták meg, akit a Pes ti El sõ Ha zai Ta ka -
rék pénz tár ve ze tõ sé ge aján lott. Elõ ször
ügy ve ze tõ igaz ga tó volt 1922. má jus 1-jé -
tõl, majd 1923-tól ve zér igaz ga tó.

A Pénz in té ze ti Köz pont 1923-ban két fi -
ók in té zet meg nyi tá sát en ge dé lyez te Bács al -
má son és Kun ba ján. Az ered mé nyes mû kö -
dést kö ve tõ en sor ra nyi tot ták a fi ó ko kat
Bács ká ban és Pest-Pilis-Solt-Kiskun me gye
dé li ré szén: 1928-ban Katymáron, 1929-
ben Kiskõrõsön, 1937-ben Já nos hal mán,
1938-ban Mély kú ton és Ka lo csán, 1939-
ben Dunapatajon és Fajszon, 1940-ben Ha -
jó son; majd a Dél vi dék vis  sza csa to lá sa után
1941-ben Zomborban, 1942-ben Sza bad -
kán, 1943-ban Õr szál lá son. A ma gyar or szá -
gi ta ka rék pénz tá rak 1943-as rang so rá ban a
ba jai a má so dik he lyen áll, s csak a Kas sai
Ta ka rék pénz tár elõ zi meg. A tri a no ni
országterületre ve tít ve az el sõ he lyet je len ti.

Mun ká já nak ered mé nye az is, hogy
1922-ben a szék ház és bér ház Ta ka rék -
pénz tár ut cai (ma Dé ri Mik sa köz) föld -
szin tes ré szé re eme le tet épí tet tek, majd
1924-ben a hi va ta li he lyi sé ge ket a De ák ut -
ca és Szent Ist ván (ma Szent há rom ság) tér
sar ká ra he lyez ték át, s más je len tõs át ala kí -
tá so kat is vég re haj tot tak. Eme let rá épí tés
tör tént 1925-ben a Latinovits (ma Roose -
velt) té ri épü let szárny ra, amit bér be ad tak a
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Nem ze ti Bank ak kor lé te sí tett fi ók ja szá -
má ra. Az eme le ten lé võ tiszviselõlakások,
va la mint a Ba jai Ta ka rék pénz tár eme le ti

hi va ta li he lyi sé ge i nek jobb meg kö ze lí té se
ér de ké ben új lép csõ ház is ké szült 1926-ban
a De ák Fe renc ut cai be já rat nál.

Mi u tán 1929-ben a Nem ze ti Bank pa lo -
tá ja fel épült a Szé che nyi ut cá ban, a meg -
üre se dett Latinovits ut cai épü let föld szin ti
szo bá it az 1937-ben ala pí tott Vá ro si Mú -
ze um nak díj ta la nul en ged ték át. 

Az 1944-es év je len tõs vál to zá so kat ho -
zott a csa lád éle té ben. Szep tem ber ben
Bessenyõi Mik lós le á nya csa lád já val el -
hagy ta a vá rost, no vem ber ben õ is csat la -
ko zott hoz zá juk, s Né met or szág ba me ne -
kül tek. Bu da pest re 1945. jú ni us 14-én ér -
kez tek vis  sza. 

Bessenyõi Mik lós nak azt ta ná csol ták, ne
tér jen vis  sza Ba já ra, mert rend õr sé gi el já -
rás in dult el le ne „nép el le nes bûn cse lek mé -
nyek” mi att, ezért Bu da pes ten kü lön bö zõ
he lye ken húz ta meg ma gát, buj kált, töb bek

kö zött a pá los rend gel lért he gyi ko los to rá -
ban is. Csak 1947-ben tért vis  sza rö vid
idõ re Ba já ra. Nyug dí ját meg von ták tõ le, s
1948-ban le á nyá val és csa lád já val Bu da -
pest re köl töz tek. In nen ki te le pí tet ték a He -
ves me gyei Erk köz ség mel let ti ta nyá ra.
Fi át, Mik lóst 1949-ben in ter ná ló tá bor ba
zár ták, 1953-ban sza ba dult Recsk rõl, majd
1956-ban el hagy ta az or szá got. 

Bessenyõi Mik lós 1956-ban, Bu da pes -
ten hunyt el.

*
Lász ló Szabolcsné Bessenyõi El vi ra le -

ír ta em lé ke it egy pol gár csa lád hét köz nap -
ja i ról és ün ne pe i rõl, ne vel te té se el ve i rõl, a
kor és csa lád ja gon dol ko dá sá ról, a vá ros -
ról 1922-1948 kö zött. Eze ket a 2007-ben
írt vis  sza em lé ke zé se ket kö zöl jük, s ajánl -
juk min den ba jai hon pol gár fi gyel mé be.

Merk Zsu zsa

A Bajai Takarékpénztár pecsétje

Apám ra gon dol va
I. rész

Édes apám, vi téz Bessenyõi Mik lós 1922-
tõl volt a Ba jai Ta ka rék pénz tár Rt. igaz ga tó -
ja, majd ve zér igaz ga tó. Elõ zõ leg a Mándo-
ki Ta ka rék pénz tár Rt. fõ köny ve lõ je, mely a
Kisvárdai Ta ka rék pénz tár Rt. fi ók ja ként
mû kö dött. A ba jai és kisvárdai ta ka rék pénz -
tá rak a Pes ti Ha zai El sõ Ta ka rék pénz tár ral
vol tak hi tel szer zõ dé ses vi szony ban.

Köz vet len az el sõ vi lág há bo rú utá ni
évek, kü lö nö sen a for ra da lom hó nap jai
ijesz tõ ek vol tak a köz biz ton ság szem pont -
já ból. Sza bolcs me gye fal va i ba áram lot tak
ha za a há bo rú elõtt Ame ri ká ba ván do rolt
pa raszt em be rek, akik dol lár ju kért föl det
akar tak ven ni, de nem volt, aki ko ro ná ra
át vált sa, mert a pénz in té ze tek nem ren del -
kez tek ele gen dõ kész pénz zel.

Õ, aki a há bo rú négy évét a fron ton küz -
döt te vé gig, vál lal ta a ve szé lyes fel ada tot,
hogy Bu da pest re vi gye a dol lá ro kat. Egy
bõr ka bát bé lé sét ki fejt ve édes anyám egy
má sik bé lést ké szí tett, egy más fö lött több
sor zseb bel, eb be egyen le te sen el oszt va
be rak ták a pénzt, elé egy vá szon ré te get,
majd a ré gi bé lést vis  sza varr ta. Bu da pest
és Mándok kö zött több ször be jár ta ezt az
utat. Vitt ma gá val nyil vá no san hi va ta los
ira to kat, ezek más bank hoz vol tak cí mez -
ve, kül sõ vá szon hu zat tal és spa nyol vi asz
pe csét tel. Így a Pes ti Ha zai El sõ Ta ka rék -
pénz tár ve ze tõ sé ge édes apá mat meg is -
mer ve sze mé lye sen, min den al ka lom mal
hos  szan el be szél get tek ve le, és küld tek
üze ne te ket is.

Ba ja szerb meg szál lá sa 1918-tól csak
1921-ben ért vé get. Hor thy Mik lós kor -
mány zó ka to nái csak1921. au gusz tus 20-án
vo nul tak be. A la kos ság ret te gés ben és
anya gi lag tönk re té ve. A Ba jai Ta ka rék -
pénz tár igaz ga tó sá ga a Pes ti Ha zai El sõ
Ta ka rék pénz tár se gít sé gét kér te a ki lá tás -
ta lan hely zet bõl. Õk édes apá mat aján lot -
ták, mint ko moly tu dás sal ren del ke zõ, ki -
vá ló szak em bert. Hos  szas tár gya lá sok kez -
dõd tek a kisvárdai és a ba jai ta ka rék pénz -
tá rak igaz ga tó sá gai kö zött, vé gül ab ban
egyez tek meg, édes apám kap né hány hó -
nap fi ze tés nél kü li sza bad sá got, mi a latt
Ba ján dol go zik, és át te kin ti az ot ta ni hely -
ze tet. El uta zott Ba já ra, né hány hó na pos
fel tá ró mun ka után 1922. má jus 1-jén vég -
le ges szer zõ dés sel meg kezd te te vé keny sé -
gét a Ba jai Ta ka rék pénz tár ban.

Hogy mi lyen ered mén  nyel, azt mu tat ja
az in té zet fej lõ dé se, töb bek kö zött a fi ók in -
té ze tek so rá nak ala pí tá sa. Ez a te vé keny sé -
ge a Ma gyar Nem ze ti Bank fi gyel mét is
fel kel tet te. Ba ra nyai Li pót, aki a Ma gyar
Nem ze ti Bank el nö ke volt az 1940-es
évek ben, a vi dé ki gaz da sá gi fej lõ dé se
szem pont já ból azt igen fon tos nak tar tot ta,
ta lán en nek kö vet kez mé nye volt, hogy
édes apá mat a MNB fõ ta ná csá nak tag jai
kö zé vá lasz tot ták 1942-ben. Elõ zõ leg
hosszú éve kig Visnya Er nõ, a Pé csi Ta ka -
rék pénz tár ve zér igaz ga tó ja töl töt te be ezt a
tiszt sé get, mert min dig csak egy vi dé ki
igaz ga tó szá má ra volt hely. Ez tu laj don -

kép pen Ba ja vá ros szá má ra is di csõ ség
volt, hi szen a vi dé ki vá ro sok kö zül nem -
csak most, de ak kor sem tar toz tunk a na -
gyob bak kö zé. A MNB el nö ke fel ké ré sé re
írt is ta nul mányt a vi dé ki fi ók in té ze tek lé -
te sí té sé nek fon tos sá gá ról és meg szer ve zé -
sé rõl, és tu dom, még egy ta nul má nyon dol -
go zott – már mint nyug dí jas – a Ba jai Ta -
ka rék pénz tár ügy fél szá má nak nö ve ke dé sé -
rõl. Saj nos egyik nek sem ma radt nyo ma.
1947-ben a Ba jai Ta ka rék pénz tár ala pí tá sá -
nak szá za dik köz gyû lé sén bú csú zott édes -
apám hu szon öt éves mun kás sá ga után.

Most édes apám ról sze ret nék ír ni, el sõ sor -
ban úgy, hogy gyer mek ként mi ként lát tam,
majd fel nõtt ként, 50 év vel a ha lá la után.

In kább ér zés, mint gon do lat: erõ, nyu -
godt ság, szi gor, biz ton ság és min dent át fo -
gó sze re tet. Ná lunk a po fon nem volt di -
vat, meg húz ta a fü lün ket, ez volt ré szé rõl a
leg ko mo lyabb bün te tés, a kéz re és fe nék re
ütést az anyu ka vagy nagy ma ma hasz nál ta
vég szük ség ben, no meg az ak ko ri ban szo -
ká sos sa rok ban ál lás és tér de lés. Az ebéd
és va cso ra fon tos csa lá di együt tes volt, is -
ko lá ból jö vet tás kát a „he lyé re ten ni”, kéz -
mo sás, fé sül kö dés, s már jött is az apu ka,
mo so lyog va pil lan tott ránk, áll tunk az asz -
tal nál a szé künk mö gött, le ül tünk, ha min -
den ki együtt volt, s jött az ebéd. A le vest
bol do gan ka na laz tuk, de a fõ ze lék nél
gyak ran volt baj, kö nyör gés…, nem le he -
tett csak a húst me gen ni. Az el fo gyasz tás -
ra nem kényszerítettek, de aki vá lo ga tott,
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az tész tát vagy gyü möl csöt sem ka pott.
Ebéd nél me sél tünk az is ko lá ról, ha ott va -
la mi baj tör tént, min den nél fon to sabb volt
egy-egy ap ró ság ér de kes elõ adá sa. 

Ebéd után az apu ka át ült a ka ros szék be,
rá gyúj tott egy ci ga ret tá ra, ke reszt be tet te
hos  szú lá bát (189 cm ma gas volt), jött a hin -
táz ta tás a láb fe jé re ül ve, majd sza lad tunk le
az ud var ra ját sza ni. Mi re eb bõl ki nõt tünk,
el ké szült a Dé ri-kert, s oda vitt le min ket egy
kör sé tá ra, s ment vis  sza a Ta ka rék ba.

Ahogy nö ve ke dett a Ta ka rék és nõt tünk
mi is, a mo soly né ha igen hal vány volt, bár
a hi va ta li gon do kat és ba jo kat igye ke zett
nem ha za hoz ni. Az igaz ga tói iro da és la ká -
sunk kö zöt ti né hány lé pés igen ke vés volt
a fo ko zott ideg mun ka fe szült sé gé nek fel -
ol dá sá ra. Sze ren csé re édes anyánk olyan
cso dá la tos „ha to dik ér zék kel” szü le tett,
hogy a be lé pés pil la na tá ban tud ta, ma vi -
gyáz ni kell, a sze mé vel in tett fe lénk –
Szed jé tek ös  sze ma ga to kat! –, s szép hal -
kan kez dett va la mi lyen sem mit mon dó, de
kel le mes do log ról be szél ni.

Kö zép is ko lás ko runk ban (a '30-as évek
el sõ fe lé ben) né ha már na gyon ko moly té -
mák jöt tek. Öcsém me sél te, hogy a gim ná -
zi um ban a fi úk ös  sze vesz tek a szü net ben,
va la ki „bü dös zsi dó zott”, még ve re ke dés is
lett be lõ le. Ta ná rai, a cisz ter pa pok azon nal
ren det csi nál tak, töb be ket föl vit tek az igaz -
ga tói iro dá ba. Apu ka fel há bo ro dot tan rá ki -
a bált öcsém re: „Re mé lem, te nem ke ve red -
tél ilyen ocs mány do log ba!” Sze ren csé re õ
nyu godt ter mé sze tû volt, s bár meg bot rán -
ko zott, nem avat ko zott be le. Apu ka ez után
na gyon ko mo lyan be szélt hoz zánk: „Eb ben
a ház ban ilyen sza va kat, bü dös zsi dó nem
le het mon da ni nem csak nek tek, de aki ide -
jön, an nak sem. Úgy vá lo gas sá tok meg ba -
rá ta i to kat, ez nem for dul hat elõ. A zsi dó
egy kü lön le ges nép, sok van köz tük, aki
igen te het sé ges, de szor gal ma sak, ös  sze tar -
tók, sze ret nek ta nul ni, nem fél nek túl néz ni
az or ru kon, ha kel le met lent lát nak, nem
for dul nak el, ha nem job ban oda fi gyel nek.
Kö zöt tük ép pen úgy van nak jó em be rek,
mint ros  szak. Egy ba juk van: a pénz és ha -
ta lom meg szer zé sé ben és bir tok lá sá ban
egye sek el vesz tik a bölcs mér té ket. El len -
sé ge ik vi szont ép pen ezt eme lik ki, mint ál -
ta lá nos tu laj don sá got, s eb bõl lesz a tra gé -
dia. Ta nul já tok meg tisz tel ni és utá noz ni jó
tu laj don sá ga i kat, és vi gyáz ni, ne es se tek a
mér ték te len ség bû né be.”

Kö zép is ko lás ko runk ban már nem ebéd,
ha nem va cso ra után men tünk sé tál ni fél órá -
ra (anya is), idõ sze rû dol gok ról be szél get ve.
Egyik al ka lom mal ez volt a ta nul ság: Ha va -
la ki nek több van a fe jé ben vagy a zse bé ben
vagy mind ket tõ ben, mint a nagy át lag nak,

az fe le lõs a töb bi e kért! Ilyen gon do la tok egy
élet re meg ma rad nak.

Ba ján ro ko na ink nem lé vén, a ka rá -
csony es té ket csak mi, nagy ma má val
együtt öten töl töt tük együtt menny bé li bol -
dog ság ban. Csen ge tett az an gyal, kezd tük
éne kel ni a Menny bõl az an gyal-t, köz ben
nyi tot tuk az ebéd lõ aj ta ját, el mond tuk a
Mi atyán k-ot, bol dog ün ne pe ket kí ván tunk,
s már ott mász kál tunk a fa alá ki ra kott já -
té kok kö zött. Éj fé li mi sé ig apu ka is ott ját -
szott ve lünk a föl dön, majd õk el men tek,
min ket a nagy ma ma le fek te tett. Pár év
múl va már együtt me het tünk.

Édes apám ra gon do lok vis  sza, most mint
fel nõtt pró bá lom meg ér te ni ne héz és fe le -
lõs ség gel te li mun ká ját és éle tét. Mi kor
1922-ben mint ve ze tõ meg kezd te az át -
szer ve zést a Ba jai Ta ka rék pénz tár nál, õ
volt a leg fi a ta labb. A hely bé li ek kö zül sen -

ki sem vál lal ta ezt a re mény te len nek tû nõ
mun kát. Öröm mel só haj tot tak fel – Nem
lesz fel szá mo lás! – , de a ke mé nyebb mun -
ka tem pó nem min den ki nek tet szett. Aki -
nek ro ko ni vagy ba rá ti kap cso la ta volt az
igaz ga tó ság va la me lyik tag já val, az pa -
nasz ko dott. Édes apám ré szé rõl csak egy
vá lasz le he tett: „Sen ki tõl sem ké rek több
mun kát, mint amit ma gam is vég zek”. 

Fon tos volt meg is mer ni a vá ro si ro ko ni
és ba rá ti szá lak ös  sze fo nó dá sát. Anyu ka
biz ta tá sá ra meg kezd ték a „vi zi te lést”, elõ -
ször a tiszt vi se lõ tár sak nál, az igaz ga tó ság
tag ja i nál, majd a vá ro si és me gyei in téz -
mé nyek ve ze tõ i nél. Ami lyen ko moly és
szûk be szé dû volt édes apám, ép pen el len -
té te a ter mé sze te sen ked ves, szív bõl mo -
soly gó, re me kül zon go rá zó, szé pen ének -
lõ, ügye sen ké zi mun ká zó stb. édes anyám -
nak. Így rö vid né hány hó nap alatt meg tör -

A Bajai Takarékpénztár épülete a Gyarmati-patikával (1925 körül)

A Bajai Takarékpénztár emeleti folyosója (1930-as évek)
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tént a tár sa dal mi be il lesz ke dés. De az
árny ol dal is je lent ke zett, meg kez dõ dött a
pro tek ció ké rõk je lent ke zé se, jöt tek az új
ba rát nõk a só gor-ko ma pa na sza i val: „Nem
adott köl csönt a fér jed…” Az apu szi go rú -
an ki mond ta: Ez ma gán la kás, ta ka ré ki
ügyek csak hi va ta lo san in té zõd nek. Sze -
gény anyu ká nak igen sok ta pin tat ra, de
sok szor még több erély re volt szük sé ge. 

Azu tán jöt tek a fa lu si ak: li ba, ka csa, zsák
dió, zsák krump li, ma lac, nyúl. Ezt már tud -
ta anyu ka Mándokról, hogy nem sza bad el -
fo gad ni, mert fõ leg a köl csön meg hos  szab -
bí tá sa mi att jöt tek. Aki nem volt haj lan dó
vis  sza vin ni, an nak aján dé kát le mér ték, és
apu ka az adós ság csök ken té sé re be fi zet te.
Ez után el ter jedt, hogy mi lyen gõ gös, sze -
gény pa raszt tól még en  nyit sem fo gad el. A
vi dék rõl jö võ hi tel ké re lem mi att sok szor
sze ke re zett ta nyá ra, fa lu ra, hogy el dönt se,
men  nyi vel ter hel he tõ a va gyon. Né ha min -
ket is el vitt nagy bol dog sá gunk ra.

Spor tol ni sze re tett, a tu ris tás ko dás és a
te nisz volt a ked ven ce. Ez utób bit Ba ján is
gya ko rol hat ta, de ahogy mi nõt tünk, át tért
az eve zés re, amit mi is las san meg ta nul -
tunk. A Csó na ká zó Egy let ala pí tá sá ban
már õ is részt vett, ak kor lett az el sõ csó na -
kunk, majd pár év vel ké sõbb a Ba jai Ha jós
Egy let egyik ala pí tó tag ja ként mi már ka -
masz ko runk ban él vez het tük edzõ se gít sé -
gé vel az eve zést, te niszt s fõ leg a nagy Du -
nát. A haj da ni sport- és tár sa dal mi éle tet a
Lõkertben is sze ret te vol na fel újí ta ni, de a
ba ja i a kat ez nem ér de kel te.

Bor bí ró Fe renc pol gár mes ter rel nagy erõ -
vel dol goz tak együtt a vá ros fej lesz té sén,
ami az anya gi gon dok mi att ne he zen ment.
Em lék szem, a csa tor ná zás té má ja 2-3 éven -
ként elõ jött, sõt gyak ran ma gán be szél ge -
tés ük köz ben is ezen rá gód tak. A vá ros és
a me gye ve ze tõ sé gé ben nem volt fel hõt len
a vi szony, azt hi szem, a vá ros ke ve sell te a
min den ko ri kö zös or szág gyû lé si kép vi se lõ
mû kö dé sét.

Egy anek do tát me sé lek el. Fõ is pá ni be ik -
ta tás, sor ra is mer ke dik az új fõ is pán a ba ja -
i ak kal, s édes apám nak azt mond ja: – Hal -
lom, spor tos em ber vagy, jó kat fo gunk
együtt va dász ni. – Saj nos nem, ar ra nincs
idõm – fe lel te édes apám. – Hogy hogy?
Anél kül egy úr nem él het! – mond ta a fõ is -
pán. – Én nem úr, ha nem egy szi go rú Tár -
sa ság szol gá ja va gyok – vá la szol ta édes -
apám. Ez a fõ is pán nem is jött el hoz zánk
vi zi tel ni, csak a hi va tal ba ment be pár perc -
re „tisz te le tét ten ni”. 

Ser dü lõ ko runk tól az ilyen dol go kat elõt -
tünk be szél ték meg a szü le ink, hogy ta nul -
junk be lõ le. Az sem volt ti tok, hogy apai
ágon pa rasz ti szár ma zá sú ak va gyunk. Új be -

se nyõ Te mes vár tól észak-nyu gat ra fek szik,
most Ro má ni á hoz tar to zik. 20-25 hold kö -
zött vál ta ko zott a csa lád bir to ka, mert min -
den gye rek ki há za sí tá sá nál föl det is kel lett
ad ni. A csa lád bé relt föl dön is dol go zott,
ami nek jö ve del mé bõl vá sá rol tak is mét. 15
gye rek szü le tett, nõtt fel, eb bõl ket tõt ki ta ní -
tot tak, õk le mond tak az örök ség rõl. Nyá ri
szü net ben az is ko lá sok is együtt dol goz tak a
töb bi vel. Édes apám volt a leg fi a ta labb,
egyik báty ja a zág rá bi pos tán dol go zott, hor -
vát lányt vett fe le sé gül. Ti to ide jé ben ki ir tot -
ták a csa lá dot. (Ott is két gye rek volt.)

Most édes apám nak a po li ti ká hoz va ló
vi szo nyu lá sá ról sze ret nék be szél ni. Is ten,
ha za, csa lád! – ez a jel szó, ami vel õt a leg -
in kább jel le mez ni le het. Ez nem je len ti
azt, hogy kis gaz da pár ti lett vol na, egy -
aránt he lye sel te-kri ti zál ta õket és a kor -
mány pár tot. Mind két ol dal sze ret te vol na
õt tá mo ga tó ként meg sze rez ni, de nem volt
haj lan dó füg get len sé gét fel ad ni. Azon ban
bár hon nan jött az okos terv, a ki vi te le zés -
hez min den se gít sé get meg adott. Te kin -
tély el vû nek val lot ta ma gát ab ban a szi go rú
ér te lem ben, mi sze rint tisz tel ni csak azt le -
het, aki nél meg van az er köl csi alap, sza vai
és tet tei iga zol ják egy mást. 

Bi zo nyos te kin tet ben a kul tú ra és a sport
is a po li ti ká hoz tar to zik, ott is tá mo gat ta a
szer ve zést (Liszt Fe renc Kör, a Lö vész
Egy let fel tá masz tá sa, Tu rul Lab da rú gó Csa -
pat), te hát olyan kor is, ami kor a mû vé sze tet
vagy az adott spor tot nem gya ko rol ta. 

A kép ki ál lí tás okon rend sze re sen vá sá -
rolt a Ba jai Ta ka rék ré szé re. A ké pek kö zül
több a ba jai mú ze um ba ke rült. Ezek bõl
csak két da rab volt ré geb bi szer ze mény, a
Szutrély Li pót-port ré és Ba ra bás Mik lós tól
Fáy And rás port ré ja. Ez utób bit a Pes ti Ha -
zai El sõ Ta ka rék pénz tár száz éves fenn ál lá -
sá nak ün ne pé re 1939-ben sze ret te vol na
vis  sza sze rez ni azon a jog cí men, hogy a ké -
pet a sza bad ság harc ide jén meg õr zés re
hoz ták Ba já ra. Er re írás be li bi zo nyí ték
nem volt sem Pes ten, sem Ba ján, sõt a
száj ha gyo mány sem õriz te meg. Édes -
apám nem volt haj lan dó oda ad ni, pe dig
még gaz da sá gi fõ ta ná csos mél tó sá gos cí -
met is kí nál tak ne ki. A Fáy-portrénak ere -
de ti kép ke re te is meg volt, nem az a sem -
mit mon dó, ami ben né hány éve még a mú -
ze um kép tá rá ban lát ni le he tett. Egy ilyen
ér té kes kép meg ér de mel ne egy hoz zá il lõ
ke re tet. Fáy And rás kü lön ben gr. Szé che -
nyi Ist ván nal együtt esz mény ké pe volt
édes apám nak, azért is füg gött az õ iro dá ja
fa lán a Fáy-kép, és nem a ta nács te rem ben.

A kul tú ra tisz te le te és tá mo ga tá sa ab ban
is meg nyil vá nult, mi kor a hi va ta li he lyi sé -
ge ket bõ ví tet ték és mo der ni zál ták, a szép,

bolt íves men  nye ze tet ifj. Éber Sán dor ter -
vei sze rint fes tet ték, hogy a szép ívek még
job ban ér vé nye sül je nek. Az eme le ti la ká -
sok át épí té sé nél fon tos nak tar tot ta a ré gi,
szép kály hák óva tos szét bon tá sát, óvá sát,
hogy vis  sza épít he tõk le gye nek. Szá munk -
ra nagy aján dék volt, ha ebéd után – mi kor
az épít ke zés fej lõ dé sét el len õriz te – min -
ket is ma gá val vitt az zal a fi gyel mez te tés -
sel: Ug rá lás, sza lad gá lás nincs! Be le néz -
het tünk a fé lig szét sze dett cse rép kály hák
te ker vé nye i be, és sok más ér de ke set lát -
hat tunk. Mil lió kér dé sünk volt, ami re vá -
laszt is kap tunk. „Na gyon ér de kes a vi lág,
csak oda kell fi gyel ni” – mond ta gyak ran,
ami meg is ma radt ben nünk a mai na pig.
Az ipa ro sok tól csak a pon tos mun kát vet te
át, azért járt gyak ran el len õriz ni, hogy
rész le te i ben lás son min dent. Ha nincs ké -
sõbb Jó zsef At ti la, úgy õ ír hat ta vol na:
„Dol goz ni csak pon to san, szé pen …”

Hi he tet len mun ka ké pes sé gû volt, és egy -
szer re há rom-négy fe lé tu dott fi gyel ni, tü -
rel met len né tet te a ci kor nyás ál ud va ri as ko -
dás. Mon dá sa volt: „A túl ked ves em ber tõl
és az unat ko zó tól óva kod ja tok!” Édes -
anyánk sok szor kér te, mi ért nem ked ve -
sebb a hi va tal ban, an  nyi ros  szat mon da nak
ró la. „Még így is Mi ku lás nak hisz nek, akit
csak szé pen kell kér ni, s már is ön ti zsák já -
ból az ara nyat. Hi á ba mon dom: Nem az
enyém a kas  sza, sok em ber pén zé vel gaz -
dál ko dom nagy fe le lõs ség gel.” Ba ross Gá -
bor-sze rû egyé ni ség volt, csak mi, a csa lád
és a szûk ba rá ti kör is mer te iga zán.

1933-ban, Hit ler ha ta lom ra lé pé se kor
so kan re mény ked tek se gít sé ge mi att. „Fé -
lek, ne hogy nagy baj le gyen be lõ le” –
mond ta, majd 1940-ben, a Szé kely föld
vis  sza té ré se mi at ti öröm ben úgy dör mö -
gött: „Meg át koz zá tok még a pil la na tot,
ami kor meg szü le tett!” A ba rá ti kör igen
meg bot rán ko zott. Bár tisz tán lát ta a tra gé -
dia be kö vet ke zé sét, hi á ba kér tem, men jen
Svájc ba, édes anyám ro ko na i val sze mé lyes
kap cso lat volt. – Nem ta nul tad? „Ha zád -
nak ren dü let le nül…” Majd né hány év vel
ké sõbb, a svá bok ki te le pí té se kor aján lot -
tam ne ki: Én fel je len tem apu kát, min dig
né met nek tar tot ta ma gát, meg ér dem li a ki -
te le pí tést! Mi lyen bol do gan ír ják a lis tá ra
és gyö mö szö li a va gon ba a pár csir ke fo gó,
aki min dig ke res te, hogy nép bí ró ság elé
vi gye. Majd nem ki ta ga dott! 

Édes apám rend kí vül sok ol da lú em ber
volt, min den ér de kel te. Hoz zánk sok új ság
és fo lyó irat járt, ezek ben mi nyu god tan
bön gész het tünk. Né meth Lász lót már ak -
kor ol vas tam, mi kor még egy ál ta lán nem
volt is mert. Min den jó té kony vagy kul tu -
rá lis meg moz du lást tá mo ga tott. Az éj je li -
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szek ré nyen min dig to rony ban állt a sok ol -
vas ni va ló, szak köny vek és iro da lom, a tör -
té nel met kü lön na gyon sze ret te.  .

A Pollermann-házat Zichy Bó dog té ren
(ma Tóth Kál mán tér 2.) 30 évi mun ka
után vet te meg édes apám, fel újí tot ták kí -
vül-be lül, igen szép ház volt. Nagy kár,
hogy a fi nom, klas  szi kus front ját hagy ta a
Vá ro si Hi va tal így de for mál ni, nem il lik a
fõ ut cá ba! A zsi dó tör vé nyek alatt meg bot -
rán ko zá su kat fe jez ték ki né há nyan, ami ért
két bér lõ jé nek nem mon dott fel. „So ha
sem mi ba jom nem volt ve lük, nincs rá
okom” – vá la szol ta édes apám.

Kö zép is ko lá it Ara don kezd te, majd mi u -
tán la tin ból meg bu kott, át ment Sze ged re
az ot ta ni fel sõ ke res ke del mi is ko lá ba, ott
érett sé gi zett. A Kubinszky bá csi (be tét osz -
tály) osz tály tár sa volt, va la mint a Pes ti Ha -
zai egyik igaz ga tó he lyet te se is. De bol dog
volt öcsém, mi kor a bu kás vé let le nül elõ -
ke rült! Több ször kül dött ki ugyan is min ket
kül föld re ta nul ni nyel ve ket az zal az in te -
lem mel: „Lás sá tok, mi lyen nagy a vi lág, s
ben ne mi lyen ki csi az em ber!”

Min den reg gel 8 óra elõtt vé gig sé tált a
fõ ut cán, míg a Ta ka rék ban lak tunk, pár
perc re be lé pett a ba rá tok temp lo má ba, ké -
sõbb a Tóth Kál mán tér rõl a pa pok temp -
lo má ba. Több ba rát ja csú fol ta emi att, mi re
ko mo lyan en  nyit mon dott: „Aki sok pénz -
zel dol go zik, na pon ta gon dol jon Is ten re.”
A fe ren ces ba rá to kat sze ret te, Gonczlik
apát urat nem, de tisz tel te a Le gény egy let
stb. szer ve zé se mi att. A Ta ka rék be já ra tá -
nál meg állt a sar kon, mi kor a to rony óra el -
ütöt te a nyol cat, be lé pett. Jaj volt an nak a
tiszt vi se lõ nek, aki utá na ér ke zett! Azt
mond ják, mér gé ben na gyon tu dott ki a bál -
ni. Én ott hon egyet len ilyen eset re em lék -
szem, ami kor sze gény öcsé met meg is ver -
te: 10 éves le he tett, már ré gen sö tét volt,
egy órá val ké sõbb jött ha za.

A nyá ri mun ka idõt még nem em lí tet tem.
El ve volt: „Ép test ben ép lé lek.” Ba ján a ví -
zi spor tok hoz re mek adott ság volt, ezt ki
kel lett hasz nál ni. Jú li us-au gusz tus ban reg -
gel hat tól dél után ket tõ ig volt mun ka idõ,
dél után ket tõ és öt óra kö zött csu pán két
sze mély volt a ha laszt ha tat lan ügyek in té -

zé sé re, a töb bi nek irány a Du na! Édes -
apám nak ki mon dot tan ez volt a nya ra lás,
ebéd, majd per cek alatt a pan dúr-szi ge ti ka -
bi nok ban át öl tö zés, és már evez tünk is a
Ha jós Egy let nagy-du nai te le pé re, ott ko -
moly sport eve zés, ping pong, kug li, lab da -
já ték ok és ren ge teg úszás. A nagy hõ ség -
ben né ha hold fény nél evez tünk ha za. Az
1930-as évek gaz da sá gi vi lág vál sága után
so ha nem vett ki egy hét nél hos  szabb sza -
bad sá got, azt is rit kán. Nyug díj nál ezt is a
ja vá ra be szá mí tot ták, de csak rö vid né hány
hó na pig él vez het te. So ká ig nem ka pott
nyug dí jat, ki zsák má nyo ló nak, fa sisz tá nak
mi nõ sí tet ték. Édes anyánk sváj ci szár ma zá -
sú, az ot ta ni ro ko nok kal kap cso la tot tar tot -
tunk, sze ret tem vol na, hogy oda men je nek,
1947-ben  még le he tett vol na. „Ha zád nak
ren dü let le nül…!” – vá la szol ta. Ez után jött
öcsém in ter ná lá sa és Recsk, majd ki te le pí -
té sük, tel jes va gyon ál la mo sí tás, 1956. áp ri -
lis 13. – ha lál. Egy cso dá la tos, pél da kép nek
ál lít ha tó élet mél tat lan be fe je zé se. 

(foly tat juk)
László Szabolcsné Bessenyõi Elvira

Het ven éve tör tént

A Rheinübung had mû ve let tõl a 
Scharnhorst pusz tu lá sá ig

Az el sõ vi lág há bo rú utá ni bé ke szer zõ dé -
sek lé nye ge sen meg vál toz tat ták a nagy ha -
tal mak ha di ten ge ré szet ének erõ vi szo nya it.
1914 elõtt a rang sort Nagy-Bri tan nia ve -
zet te.  A má so dik és har ma dik po zí ci ót el -
fog la ló Né met or szág és az Egye sült Ál la -
mok együt tes flot tá ja sem ér te el ton na tar -
ta lom ban az an go lo két. Az 1919-es Ver -
sailles -ban meg kö tött bé ke szer zõ dés a
vesz tes Germániát kö te lez te tel jes ha jó ha -
dá nak ki szol gál ta tá sá ra. A ked vez mé nye -
zett nek, a mo hó Ang li á nak nem sok örö -
met szer zett a ha di zsák mány. A pak tu mot
be tû sze rint be tar tó né me tek fel vo nul tak
Scapa Flow elõtt az ar ma dá val és jegy zõ -
köny vi leg át ad ták a gyõz tes nek. A mi ni -
má lis lét szá mú ke ze lõ sze mély zet ez után
csó nak ba szállt, az utol só mat ró zok azon -
ban – egyez te tett idõ pont ban – meg nyi tot -
ták a ha jók fe nék sze le pe it. A „sze gény
goddemek” (hogy Bernard Shaw iro ni kus
meg ne ve zé sét al kal maz zuk) el hûl ve, der -
med ten és fel bõ szül ve fi gyel het ték, mi -
ként me rül el az Észa ki-ten ger szür ke hul -
lá ma i ban a büsz ke csá szá ri ha jó had.

Az 1922-es wa shing to ni, majd az 1930-
as lon do ni flot ta egyez mény sza bá lyoz ta a

gyõz tes ha tal mak erõ vi szo nya it. Ez út tal az
UNIÓ jo got ka pott ar ra, hogy Ang li á val
azo nos össztonna tar tal mú csa ta ha jó-kon -
tin genst épít sen. Ja pán a két an gol szász
ha ta lom ál lo má nyá nak het ven szá za lé kát
ál lít hat ta had rend be. A rang sor ne gye dik
he lyét Fran cia or szág, az ötö di ket Olasz or -
szág fog lal ta el. Ám a lon do ni vá sárt a vi -
lág má so dik ipa ri ha tal má nak, Né met or -
szág nak ki ha gyá sá val ren dez ték meg. A
ver sailles -i bé ké ben meg alá zott Ber lin nek
csak ma xi má li san tíz ezer ton nás ha di ha jók
épí té sét en ge dé lyez ték. Azt meg til tot ták
szá má ra, hogy a vi lág há bo rú ban oly ve -
szé lyes nek bi zo nyult ten ger alatt já ró flot tá -
ját meg ala kít sa. A köz hi e de lem a re váns ra
ké szü lõ dést, az új ra fegy ver ke zést Adolf
Hit ler ha ta lom ra ju tá sá hoz kö ti. A va ló ság
azon ban az, hogy a tit kos elõ ké szü le tek a
had erõne mek kü lön bö zõ ága i ban már ko -
ráb ban meg kez dõd tek. A flot ta fõ pa rancs -
no ká vá 1928-ban az öt ven két éves, ta pasz -
talt és ki vá ló szak tu dá sú Erich Raeder ad -
mi rá list ne ve zik ki. Köz vet len mun ka tár sa
Karl Dönitz el len ten ger nagy volt. Nos, ez
idõ tájt né met ha jó épí tõ üze mek fi ók vál la -
la to kat lé te sí te nek Finn or szág ban és Spa -

nyol or szág ban. Az itt meg ren delt ten ger -
alatt já rók – a hi va ta los ver zió sze rint –
ezek nek az or szá gok nak a szá má ra ké szül -
nek. A va ló ság ban azon ban már né met
sze mély zet gya ko rol ja be az ide gen lo bo -
gó alatt ha jó zó U-Bootok ke ze lé sét.

Raeder a fel szí ni ha jók har cá sza ti al kal -
ma zá sá nak ki vá ló mes te re. E té ren a le he -
tõ sé gek egy elõ re azon ban még kor lá to zot -
tak. A bé ke szer zõ dés ál tal gúzs ba kö tött
mér nö ki ta lá lé kony ság ek kor meg konst ru -
ál egy új mû sza ki cso dát, a „zseb csa ta ha -
jót”. A ter ve zõ had mér nö kök nek há rom,
egy más ro vá sá ra ér vé nye sít he tõ szem pon -
tot kell ös  sze han gol ni uk: az el söp rõ tûz -
erõt, a nagy se bes sé get és az erõs pán cél -
vé dett sé get. To váb bá mind eze ket a kö ve -
tel mé nye ket a tíz ezer ton nás össz súly fel -
sõ ha tá ra kor lá toz za. Azt, hogy a né met ség
mi lyen si ker nek te kin tet te a nem ze ti al ko -
tó erõ fent em lí tett konst ruk ci ó it, szem lél -
te ti a Deutsches Museum mün che ni tár la -
ta. Az in téz mény, mely a kon ti nens egyik
leg na gyobb tech ni kai mú ze u ma, köz pon ti
he lyi sé gé nek fõ att rak ci ó ja ként ál lít ja ki a
Deutschland öt ven sze re sen ki csi nyí tett re -
mek mû vû mo dell jét.
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1935-ben a Har ma dik Bi ro da lom két ol -
da lú meg ál la po dást köt Nagy-Bri tan ni á val.
Az an go lok hoz zá já rul nak ah hoz, hogy
Hit ler a né met ha di ten ge ré sze tet a brit ál lo -
mány ton na tar tal má nak har minc öt szá za lé -
ká ig épít tet hes se ki. Az egyez mény sze rint
a ne héz fegy ver ze tû csa ta ha jók tö me gé nek
fel sõ kor lát ja har minc öt ezer ton na. A kö -
vet ke zõ évek ben két csa ta cir ká ló épí té sét
kez dik meg. A Scharnhorst és a Gneisenau
hu szon hat ezer ton ná sak, pán cél tor nya ik ból
nyolc da rab hu szon nyolc cen ti mé te res ka -
li be rû ne héz ágyú fe nye ge ti a po ten ci á lis el -
len sé get. A lö ve gek ka li be re ki sebb az eb -
ben a tí pus ban rend sze re sí tet tek nél, nagy
tel je sít mé nyû gé pe ik azon ban a vi lág leg -
gyor sabb csa ta cir ká ló i vá te szik õket. 1938-
ban meg kez dik két csa ta ha jó épí té sét is. A
Bis marck és a Tirpitz ko ruk leg na gyobb
ha di ha jói lesz nek. Bár a nem zet kö zi re -
gisz ter be be je len tett sú lyuk csak har minc -
öt ezer ton na, az egyez ményt ki ját szó ná cik
va ló já ban öt ven ezer ton nás óri á so kat ál lí ta -
nak só lyá ra. Fõ lö ve ge ik csu pán har minc -
nyolc cen ti mé te re sek, iga zi ve szé lyes sé gük
a nagy se bes ség ben és a rend kí vül el len ál -
ló Wotan-páncélzatban rej lett. A Bis marck
fö lé nyes gyor sa sá gá val kön  nye dén utol ér -
het te és harc ra kény sze rít het te a lom ha brit
csa ta ha jó kat. A küz del met vi szont – fel -
hasz nál va fö lé nyes se bes sé gét – bár mi kor
meg sza kít hat ta.

Az 1930-as lon do ni egyez mény alap ján
Ang lia és az USA ti zen öt-ti zen öt, Ja pán ti -
zen két csa ta ha jót, il let ve csa ta cir ká lót ál lí -
tott had rend be. (A csa ta ha jó és csa ta cir ká -
ló húsz ezer-har minc öt ezer ton na sú lyú ha -
jó egy ség volt. Fõ lö ve ge ik ka li be re ál ta lá -
ban har minc és fél, negy ven cen ti mé ter
kö zé esett. A ha jó leg fon to sabb ré sze it, a
pa rancs no ki hi dat és a lö veg tor nyo kat vé -
dõ pán cél el ér het te a negy ven cen ti mé te res
vas tag sá got. A csa ta cir ká ló vér te ze te vé -
ko nyabb, vi szont erõ sebb haj tó mû vé nek
kö szön he tõ en gyor sabb a csa ta ha jó nál.)

Az ad mi ra li tá sok 1939-ig a ten ge ri há -
bo rút el dön tõ té nye zõ nek a csa ta ha jók szá -
mát és mi nõ sé gét te kin tet ték. Csak 1941-
ben, a Pearl Harbor-i tá ma dás után vá lik
nyil ván va ló vá, hogy a dön tõ fegy ver nem a
re pü lõ gép-anya ha jó.

Erich Raeder ta pasz talt, a had tör té ne tet
jól is me rõ ad mi rá lis. Egy ér tel mû szá má ra,
hogy négy nagy vérteshajójával nem száll -
hat szem be a brit túl erõ vel nyílt ten ge ri csa -
tá ban. Tisz tá ban van azon ban az zal, hogy a
brit ipar a szé nen kí vül hí já val van min den
stra té gi ai nyers anyag nak. Me zõ gaz da sá gi
ter me lé se csak a szi get la kók tö re dé ké nek
élel me zé sét fe de zi. Albion szá má ra te hát
lét ér dek, hogy ha tal mas ke res ke del mi flot -

tá ja sû rû, fo lya ma tos lánc ban szál lít sa a nél -
kü löz he tet len anya go kat. Amen  nyi ben a
né met ha di ten ge ré szet meg szag gat ja az
élet fon tos sá gú ha jó fû zért, Ang lia ki éhez tet -
he tõ, há bo rús po ten ci ál ja le csök kent he tõ.
Raeder ve zér ten ger nagy te hát ger mán for -
tél  lyal és ala pos ság gal ki dol goz za Ang lia
után pót lá sát meg bé ní tó ter vét.

A négy nagy pán cé los mû kö dé si te rü le tét
az At lan ti-óce án ra kí ván ja át he lyez ni. Itt
köz le ked nek a brit ha jók, me lyek a há bo rú
alatt húsz-negy ven egy ség bõl ál ló kon vo -
jok ba tö mö rül nek. A las san ha la dó te her ha -
jók za var ta lan köz le ke dé sét a ha di ten ge ré -
szet tor pe dó rom bo lók ból, kön  nyû- és ne -
héz cir ká lók ból ál ló ha jó i val biz to sít ja. Fel -
ada tuk az ólál ko dó né met ten ger alatt já rók
fel ku ta tá sa, el ri asz tá sa vagy meg sem mi sí -
té se. A négy csa ta ha jó és csa ta cir ká ló szá -
má ra ezek csak pe hely sú lyú el len fe lek.
Amen  nyi ben a Scharnhorst vagy a Bis -
marck ilyen fe de zet be üt köz ne, az an go lok
bi zo nyá ra meg kí sé re lik, hogy a ha gyo má -
nyos brit bá tor ság gal és szí vós ság gal ol tal -
maz zák vé den ce i ket. Ám a nagy ka li be rû
né met lö ve gek ha mar vé gez het nek a vak -
me rõk kel, és ez után a pusz tí tó és zsák má -
nyo ló kedv sza ba don ga ráz dál kod hat. Ha a
kí sé ret ben csa ta ha jó is len ne, a né met ka pi -
tány gyors ha jó já val el me ne kül het a tûz -
har cot ki erõl tet ni vá gyó brit egy ség elõl.

Raeder a terv ki mun ká lá sá nál he lye sen
vet te fi gye lem be a brit és né met ha jók
fegy ver ze tét és mû sza ki pa ra mé te re it. Az
Abwehr – Canaris ten ger nagy ki vá ló kém-
és el há rí tó szer ve ze te – azon ban egy lé -
nye ges te rü le ten nem szer zett pon tos in -
for má ci ó kat. Sej tel mük sem volt ar ról,

hogy az an gol mér nö kök már hor doz ha tó
ra dar ké szü lé ke ket konst ru ál tak, és ezek
ha tó tá vol sá ga el éri a har minc ki lo mé tert.
A cir ká lók ra te le pí tett lo ká to rok se gít sé gé -
vel esõ ben, köd ben, hó vi har ban, éj jel-nap -
pal fel de rít het ték és nyo mon kö vet het ték a
Kriegsmarinen ha jó it. Az elõnyt egy ol da -
lú an hasz nál hat ták ki, hi szen a rej tett ség il -
lú zi ó já ban rin ga tó zó né metek nem sejt het -
ték, hogy ré gen fel fe dez ték je len lé tü ket.

Raeder elõ re lá tó ter ve zés sel meg ol dot ta
az óce á non ka lóz ko dó ha di ha jók el lá tá sá -
nak után pót lá si gond ja it is. Még a had üze -
net elõtt út nak in dí tott hat nagy te her bí rá -
sú szál lí tó ha jót. Az olaj jal, lõ szer rel, éle -
lem mel és ivó víz zel meg ra kott jár mû ve ket
az At lan ti-óce án ha jó zá si út vo na la i tól tá -
vol esõ ré gi ó ba ve zé nyel te. A kon ti nen sek -
tõl több mint ezer ki lo mé ter re az an gol
légifelderítés nem jár õrö zött, te hát az úszó
bá zi sok a fel fe dez te tés ve szé lye nél kül
ma nõ ve rez het tek a ma dár sem jár ta vi ze -
ken. Így a né met ha di ha jók ne gyed éves
por tyá zás ra vál lal koz hat tak: ki fo gyott
kész le te i ket ha za té rés nél kül, nyílt ten ge -
ren pó tol hat ták. Meg le põ, de tény, hogy
ez zel az egy sze rû trük kel két éven át ját -
szot ták ki Ang lia éber sé gét. 1941 ta va szán
a bri tek kéz re ke rí tik az U-110-es ten ger -
alatt já ró rejt je le zõ gé pét és tit kos ira ta it.
Meg ta lál ják az ellátóhajók jegy zé két, va -
la mint pon tos ko or di ná tá it. Ezt kö ve tõ en
ti zen két nap alatt, jú ni us kö ze pé ig el süly -
 lyesz tik, il let ve fog lyul ej tik va la men  nyit.

1941 ta va szán Raeder el ké szí ti a
Rheinübung-hadmûvelet ter vét. En nek ke -
re té ben a Bis marc kot és a Prinz Eugen ne -
héz cir ká lót az At lan ti-óce án észa ki ré szé -
be csem pé szik, hogy meg kezd jék az an gol
kon vo jok el pusz tí tá sá nak gyil kos mun ká -
ját. Az egy ség pa rancs no ka a Bis marc kon
ha jó zó Lütjens al ten ger nagy. Öt ven két
éves, ta pasz talt, harc edzett ten ge rész, aki
rá ter mett sé gét a nor vé gi ai part ra szál lás so -
rán ví vott üt kö ze tek ben is ta nú sí tot ta.

1941. má jus 20-án in dul és a nor vég par -
tok men tén ha lad Grön land irá nyá ba. Ért -
he tet len, hogy az óva tos ten ge rész ezt a sú -
lyos hi bát mi ért kö ve ti el. A ná cik a sem le -
ges Nor vé gi át 1940-ben ga lá dul le ro han -
ják. A há bo rú tól ha gyo má nyo san tar tóz ko -
dó, bé kés nor vé go kat a gaz tett mély sé ge -
sen fel há bo rít ja. Szé les kö rû el len ál lás
bon ta ko zik ki, és ez rész ben az an go lok ja -
vá ra vég zett kém szol gá lat ban va ló sul
meg. Nos, a ge ril la moz ga lom tag jai ész le -
lik és be azo no sít ják a Bis marc kot, va la -
mint a ne héz cir ká lót. Fel fe de zé sü ket ha la -
dék ta la nul to váb bít ják Lon don ba. A fe nye -
ge tõ ve szély rõl a ve zér kar ér te sí ti Tovey
ten ger na gyot, a Scapa Flowban ál lo má so -

Erich Raeder vezértengernagy



Bajai Honpolgár10 2013. október

zó Ho ni Flot ta pa rancs no kát. Az ad mi rá lis
ele ve fel ké szült a né me tek át tö ré si kí sér le -
te i re, ezért te te mes cir ká ló ha dá val fo lya -
ma to san el len õriz tet te az Északi-Jeges-
tenger és az At lan ti-óce án köz ti át já ró kat.
A sark kör kö ze lé ben ta vas  szal még igen
ros  szak a lá tá si vi szo nyok, bí zik azon ban
az új ta lál mány, a ra dar meg bíz ha tó mû kö -
dé sé ben. Nem csa ló dik.

A bá zi son ál lo má so zó Home Fleet mag -
ja négy csa ta ha jó és egy re pü lõ gép-anya -
ha jó volt. Tovey is mer te ha jó i nak las sú sá -
gát, ezért a Bis marck nak harc ra kény sze rí -
té sét csak ak kor re mél het te, ha elé be vág
és út ját áll ja a be to la ko dó nak. Ezért a
Hood csa ta cir ká lót és a Prince of Wa lest
négy rom bo ló val az Iz land és Grön land
köz ti Dá nia-át já ró nyu ga ti ki já ra tá hoz irá -
nyí tot ta. Ma ga pe dig a King Ge or ge V. és
a Repulse csa ta ha jóval Ang lia észa ki csú -
csa fe lett he lyez ke dik el.

A Norfolk és Suffolk cir ká lók a Dá nia-
szo ros ban jár õröz nek. Bár köd és esõ vel vál -
ta ko zó hó vi har még nap pal is mi ni má lis ra
csök ken tet te a lá tó tá vol sá got, má jus 24-én a
Norfolk ra dar er nyõ jén meg je len nek a né met
ha jók kö ze le dé sét jel zõ fosz fo resz ká ló pon -
tok. Tü rel me sen ki vár ják az el len ség el ha la -
dá sát, majd a köd fe de ze te alatt nyo má ba
sze gõd nek a két be to la ko dó nak. Ész le lé sü -
ket ter mé sze te sen azon nal je len tet ték Lon -
don nak. Per ce ken be lül Tovey és a Hoodon
pa rancs nok ló Hol land ten ger nagy is ér te sül
a ve szé lyes lá to ga tók po zí ci ó já ról.

Lütjens még órák hos  szat ha jó zik ab ban
a tév hit ben, hogy ered mé nye sen ját szot ta
ki az an gol õr ha jók éber sé gét. A jó té kony
köd fal azon ban éles ha tár ral sza kad fél be,
és a nap pa li vi lá gos ság ban a há tul ha la dó
Bis marc kon meg döb ben ve fe de zik fel a
pá rá ból ki bon ta ko zó Norfolkot. Bár a hát -
só lö veg tor nyok azon nal tûz alá ve szik a
bri te ket, ta lán a meg le pe tés sel ma gya ráz -
ha tó, hogy az ál ta lá ban pon to san cél zó
ger má nok el hi báz zák a cir ká lót. Az an gol
ha jó meg per dül és gyor san el tû nik az ol -
tal ma zó köd ben. A pil la nat nyi me ne kü lés
ko ránt sem meg fu ta mo dás. A brit ha jók
óva to san kí vül ma rad nak a csa ta ha jó
ágyú i nak lõ tá vol sá gán, azon ban bul dog -
ként ta pad nak a né me tek re, ra dar er nyõ rõl
kö vet ve moz gá su kat. Lütjensnek le kel lett
mon da nia a szép áb ránd ról, hogy vá rat lan
menny kõ csa pás ként sújt le az at lan ti kon -
vo jok va la me lyi ké re. Ar ról vi szont sej tel -
me sem le he tett, hogy a szo ros ki já ra tá nál
már két csa ta ha jó és négy rom bo ló fo gad -
ja ér ke zé sét. A még sze mér me sen rej tõ zõ
jö võ bo rús ki lá tá sok kal fe nye get te a né met
ten ger na gyot. A két le sel ke dõ brit csa ta ha -
jó tûz ere je ele ve meg ha lad ta sa ját ha jó i ét.

Más részt mö göt te set ten ke dett két ne héz -
cir ká ló húsz cen ti mé te res ka li be rû lö ve -
gek kel. Amint Lütjens tûz pár bajt kezd
Hol land ad mi rá lis sal, bi zo nyá ra be ve tik
ma gu kat a küz de lem be. A me ne kü lõ ket
ugyan nyug ta la nít ja a brit ha jók ma kacs
ra gasz ko dá sa, a bol dog tu dat lan ság azon -
ban il lú zi ók ba rin gat ta õket. Úgy vél ték,
hogy a Dá nia-szo ro son túl ki jut nak az
úszó jég táb lák zó ná já ból, és ma xi má lis se -
bes ség re kap csol va le ráz zák ül dö zõ i ket.

A Hood és pa rancs no ka ked ve zõ elõ fel -
té te lek tõl bá to rít va vá ra ko zott a kö ze le dõ
el len fe lé re. Rá dió csend be bur ko ló zott, a
Norfolk sû rû po zí ció je len té se i bõl vi szont
tud ta, mer re ha lad gya nút lan küz dõ fe le. A
té nyek szenv te len vizs gá la ta Hol land nak
is ad ha tott vol na okot az ag go da lom ra. A
negy ven két ezer ton nás Hood 1918-ban
víz re bo csá tott csa ta cir ká ló. Vé kony fe dél -
ze ti pán cél ja csak az el sõ vi lág há bo rú vé -
gén tá masz tott kö ve tel mé nyek nek fe lelt
meg, így 1941-ben már gon dol ni kel lett
vol na a nagy ka li be rû re pü lõ bom bák át ü tõ
ere jé re is. (1939-ben meg ter vez ték a pán -
cél zat vas ta gabb le me zek re cse ré lé sét, de a
há bo rú ki tö ré se saj nos meg aka dá lyoz ta a
fel újí tást.) Más részt vi szont a Prince of
Wa les sem volt tel jes harc ér té kû. Új, még
vég sze re lés alatt ál ló ha jó, ezért a nagy to -
rony lö ve gek csak kor lá to zot tan mû köd tek.
Hol a for ga tó mo to rok, hol a lö ve gek me -
cha ni ká ja mon dott csõ döt. Hi ba el há rí tás
cél já ból az Armstrong gyár sze re lõi is a
tor nyok ban tar tóz kod tak.

Az üt kö zet, mely be az an go lok meg ter -
ve zet ten, a né me tek rög tö nöz ve bo csát -
koz tak, mind ös  sze hu szon öt per cig tar tott.
Mind két fél ki fe lej tet te szá mí tá sá ból a
nagy ren de zõt, a vé let lent. Az el sõ sor tûz
el dör dü lé se után hat perc cel a Bis marck
har minc nyolc cen ti mé te res grá nát ja át ütöt -
te a Hood fe dél ze tét, be ha tolt a kö ze pes tü -
zér ség lõ szer rak tá ra i ba és rob bant. A mu -
ní ció má sod la gos ex plo zi ó ja ket té tör te a
csa ta cir ká lót, és per ce ken be lül el sül  lyedt.
A kö zel ezer öt száz fõ nyi sze mély zet bõl
csu pán hár man me ne kül tek meg.

A ka taszt ró fá tól el iszo nyo dott an gol és a
si ker tõl me git ta so dott né met ten ge ré szek
még ti zen ki lenc per cen át vív ták a tûz pár -
bajt. A Prince of Wa lest hét ne héz lö ve dék
ta lál ta el, ket tõ sú lyos ká ro kat ejt ve. Leach
ka pi tány jog gal tar tott at tól, hogy a csa tát
foly tat va a Hood sor sá ra jut. Éles for du lat -
tal el tá vo lo dott a tûz vo nal tól. Lütjens sem
ül döz te el len fe lét, mi vel Gotenhafenbõl
szi go rú uta sí tá sok kal in dult. Ke rül nie kel -
lett az an gol csa ta ha jók kal ví vott har cot.
Ide jét és lõ szer ét a brit ke res ke del mi flot ta
pusz tí tá sá ra kel lett tar ta lé kol nia. Az üt kö -

zet harc ké pes sé gét nem csök ken tet te. A
Prince of Wa les egy grá nát ja azon ban fel -
sza kí tot ta az orr ban el he lye zett egyik
üzem anyag tar tályt, így több száz ton na
olaj öm lött az óce án ba. Mi vel a Belchen
tit kos bá zis ha jó kö ze lé ben van nak, Lüt-
jens egy ki ürült tar tá lyát fel tölt het te vol na.
A ta pasz talt és óva tos ten ge rész most már
má sod szor is ért he tet len hi bát kö vet el.
Nem vé te lez fel üzem anya got.

A Bismarc és Prinz Eugen tá ví rá szok le -
hall gat ják és meg fej tik a sû rû an gol rá dió -
for gal ma zás egy ré szét. Az ad mi ra li tás zá -
po ro zó pa ran csai két ség te len né te szik,
hogy min den brit ha di ha jó be kap cso ló dik
a va dá szat ba, me lyet a nem ze ti büsz ke sé -
gen fá jó se bet ütõ Bis marck el pusz tí tá sá ra
in dí ta nak. Nem két sé ges: a Rheinübung
had mû ve let kút ba esett terv. Az egyet len
cél a me ne kü lés, a ha jók ki men té se a ku -
darc ba ful ladt ka land ból. A Bis marck St.
Nazairebe vagy Brestbe sze ret ne be fut ni.
Az em lí tett olaj vesz te ség mi att ta ka ré kos -
kod nia kell: gaz da sá go san, te hát csök ken -
tett se bes ség gel szük sé ges ha lad nia. Így a
két ma kacs bul do got, a Suffolkot és a Nor-
folkot nem si ke rül le ráz ni uk. Ek kor Lüt-
jens új ha di terv mel lett dönt: el vál nak a
Prinz Eugentõl. A ne héz cir ká ló kezd je
meg a ke res ke del mi kon vo jok zak la tá sát,
ma ga pe dig a meg szállt Fran cia or szág
egyik ki kö tõ jé be me ne kül. A szét vá lást az
éj sza ka lep le alatt hajt ják vég re. A ra dar er -
nyõk mö gött kuk so ló an gol meg fi gye lõk
za var ba jön nek, té to váz nak és vé gül mind -
két ha jó nak nyo mát vesz tik.

A me ne kü lõ Bis marck nak még a csök -
ken tett se bes sé ge is kö zel öt ven ki lo mé -
ter/óra, ezért las san ugyan, de egy re nõ
ádáz ül dö zõ i tõl mért tá vol sá ga. To váb bá
he lyét sem is me rik, így Tovey nem is sej -
ti, hogy észa kon vagy dé len kell ke res nie a
Hood gyil ko sát. Mi vel az ül dö zõ cso por -
tok ban két re pü lõ gép-anya ha jó is van,
légifelderítéssel pró bál koz nak. Si ker rel.
Az ered mény azon ban ag gasz tó. A né met
ha jó elõ nye ak ko ra és oly gyor san ha lad,
hogy nincs re mény utol éré sé re. Fu tá sát va -
la mi mó don las sí ta ni kell. Be ve tik hát a
tor pe dó ve tõ re pü lõ gé pe ket. Bár az öreg
Swordfishek több hul lám ban tá mad nak, a
gya kor lat lan pi ló ták sor ra val la nak ku dar -
cot. A csa ta ha jó ügyes ma nõ ve re zés sel ki -
tér tor pe dó ik elõl. Az utol só be ve té sen
azon ban egy "Kard hal" tor pe dó ja a tat kö -
ze lé ben rob ban. A Wotan fan tá zia ne vû
pán cél öt vö ze ten ugyan kar co lást sem tud
ej te ni, a kor mány szer ke zet azon ban de for -
má ló dik és be szo rul. Mi vel a ha jó ép pen
for dult, a la pá tok a hossz ten gel  lyel ti zen öt
fo kos szö get be zár va rög zí tõd tek. A hi ba
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nyílt ten ge ren nem ja vít ha tó. A Bis marck –
bár haj tó mû vei sér tet le nek – nem ké pes
többé egye nes vo na lú ha la dás ra, az óce án
tük rén csak kö rö ket szánt hat. A me ne kü -
lést ígé rõ fran cia par tok tól nyolc száz ki lo -
mé ter re, te he tet le nül, ki szol gál tat va vár ja
ül dö zõ it és be kö vet ke zõ vég ze tét.

Az éj lep le alatt ha tal mas túl erõ gyü le -
ke zik. A vég sõ játsz má ban Tovey ke zé ben
jó la pok van nak. A két ász a King Ge or ge
V. és a Rodney csa ta ha jó, me lyek tûz ere je
azo nos a Bis marc ké val. A kö zel ben tar tóz -
ko dik két re pü lõ gép-anya ha jó is, to váb bá
cir ká lók és rom bo lók szá gul da nak a tett -
hely re, hogy részt ve gye nek a nem ze ti
üggyé vált le szá mo lás ban. Az üt kö zet má -
jus 27-én nyolc óra negy ven há rom perc kor
kez dõ dik, és tíz órá ra a né met ha jó ágyú it
el né mít ják. Fel épít mény ét, sõt bel se jé nek
egy ré szét is fel gyújt ják. Bár a csa ta ha jó
már csak lán go ló roncs és a brit ha jók tor -
pe dók tu cat ját lö vik ki rá, erõ sen meg dõl
ugyan, de nem sül  lyed el. A vég ak kor kö -
vet ke zik be, mi kor a ten ger be me ne kü lõ
ma ra dék le gény ség be rob bant ja az ön meg -
sem mi sí tõ töl te te ket.

A né met és an gol ha za fi ak nak volt mód -
juk ar ra, hogy nyolc na pon be lül a méz be és
üröm be egy aránt be le kós tol ja nak. Ám csöp -
pet sem mel lé kes a sor rend. A Raedernek ju -
tó ke se rû po hár rá döb ben ti a ten ger na gyot,
hogy stra té gi á ja csak az el sõ vi lág há bo rú
ide jén al kal maz ha tó dokt rí ná ra épült. A ra -
dar meg je le né se ki zár ja a vá rat lan raj ta ütést,
a re pü lõ gé pek meg kön  nyí tik a fel de rí tést, az
ellátóhajók ki kap cso lá sa pe dig meg szün te ti
a tar tós ka lóz ko dás le he tõ sé gét.

A ka taszt ró fát sze ren csé sen el ke rü lõ
Prinz Eugen be fut Brestbe. Ta lál ko zik a két
nagy ro kon nal, a Scharnhorsttal és a
Gneisenauval. A két csa ta cir ká ló részt vett a
nor vé gi ai in vá zi ót kí sé rõ ten ge ri had mû ve -
le tek ben. Ered mé nye sen vi téz ked tek: el -

süllyesz tet tek egy an gol re pü lõ gép-anya ha -
jót. Ez után nagy ívet ír tak le az óce á non, el -
pusz tít va az út juk ba ke rü lõ zsák mányt,
majd fran cia ki kö tõ ben ke res tek me ne dé -
ket. (Ek kor már Észak-Fran cia or szá got
meg száll ták a né me tek.) Brest azon ban,
ahol az ér té kes ha jók hor go nyoz tak, túl sá -
go san kö zel van az an gol re pü lõ te rek hez.
Az 1941-ben fo ko za to san erõ sö dõ RAF za -
va ró, sõt ér zé keny se be ket ej tõ tá ma dá so kat
in téz a bretagne-i né met ha di ki kö tõk el len.
Ezért a ve zér ten ger nagy ta ná csos nak tart ja,
hogy ér té kes ha jó it ha za me ne kít se.

Az ak ci ó ra 1942. feb ru ár 11-én ke rül sor.
A há rom ha jó ki fut a nyílt ten ger re, és
gyors na szá dok fal ká já tól kí sér ve ha lad vé -
gig a La Manche -csa tor nán. Fö lé jük az ek -
kor még ütõ ké pes Luftwaffe va dász gé pei
von nak vé dõ er nyõt. A szûk ke reszt met szet
a Do ve ri-szo ros, ahol szin te pi masz mó don
az an gol part vé dõ üte gek csö vei elõtt szá -
gul da nak el. A cir ká lók ne héz ágyúi dü hö -
sen vis  sza csa hol nak az in dig ná ló dott an gol
tü zé rek nek, és a szo ro son át sur ra nó ha jók

vé gül a Bal ti-ten ger biz ton sá gos ki kö tõ i be
jut nak. A nagy ma nõ vert, mely lé nye gé ben
egy si ke res meg fu ta mo dás his tó ri á ja, a két
fél el té rõ en ér té ke li. A né met pro pa gan da a
me ne kü lést gyõ ze lem ként ün nep li meg.
Vi szont Winston Chur chill nek az ad mi ra li -
tás hoz kül dött üze ne te egy ál ta lán nem bõ -
vel ke dik el is me rõ ki fe je zé sek ben. Raeder
si ker él mé nye sem le het fel hõt len. A hol -
land par tok men tén a Gneisenau rá fut egy
an gol re pü lõ ál tal szer ví ro zott mág ne ses
ak ná ra. Elõ ré sze csú nyán meg sé rül. Mi vel
gé pei nem ron gá lód nak meg, ezért nem
kell ki vál nia a csa ta sor ból.

1942-ben a meg tá ma dott Szov jet unió
már Ang lia és az USA szö vet sé ge se ként
vív ja két ség beesett há bo rú ját Né met or -
szág gal. Mi vel hí ján van ha di anyag nak,
éle lem nek és jár mû vek nek, Sztá lin az an -
gol szász ok tól ha té kony tá mo ga tást kér. Azt
Chur chill és Roose velt nem kés le ke dik
meg ad ni. A ha jó ka ra ván ok a nor vég par -
tok kal pár hu za mo san ha lad nak az Északi-
Jeges-tenger és Mur manszk irá nyá ba.
Mond hat nánk úgy is, hogy dús asz talt te rí -
te nek a fjor dok ban le sel ke dõ né met bú vár -
na szá dok és ha di ha jók szá má ra. Ide te le pí -
ti Raeder ten ger nagy a ki ja ví tott Scharn-
horstot és a Tirpitzet is. Ter mé sze te sen az
orosz ki kö tõk be tar tó kon vo jo kat fe de zi a
ha di ten ge ré szet. De a fjor dok ból vá rat la nul
fel buk ka nó, gyors raj ta ütést vég re haj tó,
majd el il la nó el len ség csa pá sa it ne héz ki -
vé de ni. 1943 vé gén azon ban si ke rül tõr be
csal ni a fõ el len sé get, a Scharnhorstot.

A ná cik ét vá gyát fel kel tõ zsák mány ígé -
re tes: fél mil lió brut tó regiszertonnányi ke -
res ke del mi ha jó. Csak hogy a kon vojt há -
rom cir ká ló is kí sé ri. Kö zü lük a Norfolk
ré gi is me rõ sünk. A Scharnhorst elõ ször ki -
lenc óra kor tá mad na dél-ke le ti irány ból.
Ám a bri tek ra dar ké szü lé kei idõ ben ész le -

A Bismarck csatahajó

A Scharnhorst csatacirkáló
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lik, és az an gol ten ger nagy bát ran el áll ja a
ha tal mas csa ta cir ká ló út ját. Bár Bey ad mi -
rá lis hu szon nyolc cen ti mé te res lö ve ge i vel
el sö pör het né a vak me rõ ket, ki tér a harc
elõl, és el tû nik a sar ki tél fél ho má lyá ban.
Dél ben buk kan fel új ra, ez út tal észak-ke le -
ti irány ból. Csak hogy a vé den ce it te rel ge -
tõ Burnett ten ger nagy is meg ke rül te fal ká -
ját, és is mét be éke lõ dik a Scharnhorst és a
te her ha jók kö zé. Ez út tal dü hös ágyú harc
in dul, és a csa ta cir ká ló sú lyo san meg ron -
gál ja a Norfolkot. Bey nem ak náz za ki a
si kert és is mét el szá guld, de már ké sõn. A

reg ge li tá ma dás kor Burnett ri asz tot ta a
Ho ni Flot tát, és a fõ pa rancs nok egy csa ta -
ha jó val, cir ká ló és tor pe dó rom bo ló kí sé -
ret tel si et a hely szín re. Si ke rül el vág ni uk a
né met ha jó me ne kü lé si út vo na lát, és a túl -
erõ kön  nye dén el bá nik az ígé re tes ka lóz -
por tyát re mé lõ el len fél lel.

A Scharnhorst pusz tu lá sa után Raeder
vég leg fel ad ja a ne héz ha jó egy sé gek kel ví -
vott tá ma dá so kat. Az év so rán vis  sza vo nul
az ak tív szol gá lat tól. Le mon dá sát a Führer
kész sé ge sen el fo gad ja. Bár a fegy ver ne -
mek fõ pa rancs no kai kö zül Raeder a

legszuverénebb egyé ni ség, aki meg ta gad ja
Hit ler egyes uta sí tá sa i nak vég re haj tá sát, a
há bo rú után be kö vet ke zõ fe le lõs ség re vo -
nást nem ke rül he ti el. A nürn ber gi per ben
élet fogy tig la ni fegy ház ra íté lik. A bí rák szi -
go rát az in do kol ja, hogy Nor vé gia le ro ha -
ná sá nak meg ter ve zé se és vég re haj tá sa az õ
ro vá sá ra ír ha tó. Ki lenc évig ra bos ko dik,
majd 1955-ben sú lyos be teg sé ge mi att sza -
bad láb ra he lye zik. A csa ta ha jók har cá sza ti
al kal ma zá sá ban egy kor re mény ke dõ né met
ten ger nagy 84 éves ko rá ban hunyt el.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Dr. Bu da Bé la
(1939-2013)

2010. jú ni us 17-ei kel te zé sû,
e so rok író já nak kül dött le ve le
be ve ze tõ jé ben kö szö ne tet
mond az e so rok író ja ál tal Ne -
ki kül dött, jú ni us 10-ei kel te zé -
sû le vé lért, be fe je zõ so ra i ban
pe dig így ír:

„Kül döm egy kis írá so mat,
amely a MediArt cí mû vi lág -
lap ba ké szült, 70 elõ fi ze tõ,
idõn ként vesz nek a cé gek be -
lõ le pél dá nyo kat az orvosláto-
gatóknak, szó ró aján dék cél já -
ból…”. No ha a MediArt-nak
ál ta la vi lág lap pá mi nõ sí té se
csu pán iro ni zá lás, az an nak
2010/2. szá ma 48. ol da lán
meg je lent Ovi di us cí mû „kis
írá sa” va ló sá gos re mek mû, amely bõl ol -
va só ja szer zõ jé nek fon tos élet raj zi ada ta -
i hoz jut hat. Eb bõl az idé zet: „Nemcsak a
köny vek nek van sor suk, de van nak sors -
for dí tó köny vek is. Ez a kis Ovi di us-kö tet
va la mi kor 1956 tá ján ke rült a bir to kom -
ba, ta lán 30 fo rint ba ke rült … Ez a könyv
nagy ha tás sal volt az éle tem re … Em lék -
szem, az egyik fõ ok, hogy eb be az Ovidi-
us-ba »be ru ház tam«, az volt, hogy tel jes
volt (ope ra omnia), és ilyen pi ci. A má sik
ok a köl tõ ma ga. Sok auk tort sze ret tem,
ter mé sze te sen Catallust, Ho ra ti ust, majd
gö rö gül Anak re ónt, Xenophónt, de iga -
zán Ovi di us ho zott láz ba. Cso dá la tos
disz ti cho nok, ér de kes le írá sok, a jel le mek
áb rá zo lá sa. Elõ ször a Metamorphoses fo -
gott meg, majd más mû vei, de leg in kább
az Ars amatoria. Így ez a kis könyv lett a
szim bó lu ma an nak az új vi lág nak, ami
meg nyílt elõt tem. Azt a be ha va zott na pot
szin te misz ti kus aján dék ként él tem meg,
olyas mi nek, mint ami lyen Szent Ágos ton

éle té ben le he tett az if jú ko ri hang hal lás,
amely azt pa ran csol ta ne ki, »tolle, le ge«,
va gyis »vedd és ol vasd (a Bib li át)«…
Még csak nem két év ti ze dig a hob bim az
an tik vi tás nyel vei ma rad tak … Ovi di usz -
 szal nem csak azért fog lal koz tam több ször
új ra, mert olyan kön  nyû és él ve ze tes volt,
de foly ton új ré te ge ket fe dez tem fel ben -
ne. Fõ leg az ér zel mek és a kap cso la tok, a
szen ve dé lyek meg fo gal ma zá sát, amely
ké sõb bi szak mai stú di u ma im ban is so kat
adott, ami kor pszichoterapeuta, pár te ra -
pe u ta let tem, majd ké sõbb, ami kor már a
szo ci o ló gia és a kul tu rá lis ant ro po ló gia
ta la ján a nyu ga ti ci vi li zá ció énkultusza,
az in di vi du a li zá ció je len ség vi lá ga és tár -
sa da lom tör té ne te iz ga tott. Ovi di us en nek
a fo lya mat nak a for rás vi dé kén él he tett
(ha nem »„fons et origo« volt ben ne),
modernitása ta lán nem vé let le nül volt sok
a li be rá lis csá szár ko ri Ró má ban is (mint
is me re tes, szám ûz ték, egy kis ko ló ni á ban
halt meg a Fe ke te-ten ger part ján).

…Ma már ke ve set ol va sok la -
ti nul vagy gö rö gül (eset leg az
Újszövetség-et ve szem elõ), de
ez az Ovi di us ma is gyak ran van
ke zem ben, és em lé ke im ben
vissza visz 15-16 éves ön ma -
gam hoz… De nem ez volt az
iga zi »sors könyv«, az…az egy -
sze rû gim ná zi u mi la tin nyelv -
könyv volt…”. A tan anya got
hu mán ta go za to sok nak a má so -
dik tól a ne gye di kig együtt tar -
tal ma zó e tan köny vet az ap ja
„ma szek” vol ta és nem iga zán
jó ta nul má nyi elõ me ne te le mi att
a gim ná zi um ba ép pen csak,
hogy be ju tott, szo ba-kony hás
kis la kás ban élõ di ák 1954 te lén

– a la kás ban könyv nem lé vén – kezd te el
„ol vas ni”, né hány nap alatt ki is szó tá roz ta,
meg ér tet te (meg ta nul ta) a nyelv tant …
„Ami kor új ra le he tett jár ni az ut cán, el sõ
utam a Sza bó Er vin Könyv tár köz pont já ba
ve ze tett … Ma gya rá za tos la tin szö ve ge ket
vet tem ki, köz tük egy nagy sze rû Phaedrus-
összest. A tél vé gé re nem csak la tin »tex tu -
so kat« ol vas tam, ha nem el kezd tem gö rö -
gül ta nul ni, és a kül föl di szö veg ma gya rá -
zat ok mi att a né met és a fran cia ta nu lá sá ba
is be le kezd tem, a vé let le nül ki ala kult »ol -
va sós« mód szer rel. Mond ha tom, ez át ala -
kí tot ta az éle te met… Az tán »ka ta pul tá lód -
tam« az or vo si pá lyá ra.”

Hogy az or vo si pá lyán mi re vit te? Az
aláb bi idé zet Bagdy Emõkenek Bu da pes -
ten, 1999. már ci us 31-én,  a Bu da Bé la
60. szü le tés nap ja al kal má ból ren de zett
ün ne pi tu do má nyos ülé sen el hang zott kö -
szön tõ jé bõl ke rült ki eme lés re: „En gem –
al kal mat lant – meg ré mí te ne a gon do lat is,
hogy nyo mon kí sér jem, mi min den tu dás
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van Bu da Bé la bir to ká ban a vi lág tu do -
má nyos bi ro dal má ból: lé lek, el me, szen -
ve dé lyek és be teg sé ge ik, pszi cho ló gia,
pszi chi át ria, sze xo ló gia, de vi an ci ák,
addiktológia, szuicidológia, pszichos-
zomatika, pszi cho te rá pia (a pszi cho a na lí -
zis tõl a csa lád- és cso port te rá pi á ig szé les
spekt rum ban), azu tán az or vo si szo ci o ló -
gia, szo ci ál pszi cho ló gia, sze man ti ka,
pszicholingvisztika, hermeneutika, kul-
túrantropológia, de épp úgy még a men tál -
hi gi é né in ter disz cip li ná ris nagy egé sze is,
nem is be szél ve a kom mu ni ká ci ó ról,
amely rõl az ün ne pelt így szólt nem ré gi -
ben: »Egész éle tem al kal ma zott kom mu -
ni ká ció!« Ha mû vek kel, köny vek kel,
szak fo lyó irat ok kal, szer kesz tett és írt
mun kák kal, re fe rá tu mok és re cen zi ók
szá za i val, rá dió, TV, tu do má nyos és nép -
sze rû elõ adá sok tö me gé vel fog lal koz -
nánk, ak kor hol ma rad na az ün ne pelt sze -
mé lye, lé nye, aki itt, most köz vet le nül
lát tat ja ma gát?!” (Vé ge ken 1998. 9. évf.
4. szám, 38-40. o.)

A Bu da Bé la 70. szü le tés nap já ra al cí -
met vi se lõ PolyHistória (Aka dé mi ai Ki -
adó, Bu da pest, 2009. 595. ol dal, szer kesz -
tet te: Bagdy Emõ ke, Demetrovics Zsolt,
Pilling Já nos) Pro ló gu sá ban ez ol vas ha tó:
„Lé nyé ben sû rû sö dik a szá zad(ez red)for -
du ló nak a múl tat a jö võ vel ös  sze kö tõ ér tel -
mi sé gi sze mé lyi ség esz mé nye: a hi te les,
au ten ti kus, körülményfüggetlen, sza bad
al ko tó em ber, aki (pl. akár tér dé re he lye -
zett író gé pen is) bár mely mos to ha kö rül -
mény ben rend kí vü lit ké pes al kot ni”. E kö -
tet ben el sõ ként is mét csak Bagdy Emõ ke
kö szön tõ je ol vas ha tó, amely „arany ér mes
szel le mi olim pi ko nunk”-nak ad res  szált,
ben ne pe dig a kö vet ke zõk: „Kö szön tünk
dr. Bu da Bé la, … Nem zet kö zi hí red min -
den ma gyar fö lé emel. Büsz kék va gyunk
rád.” Deme Ta más „Captatio benevolenti-
ae”-vel  ab ba avat ja be az ol va sót, hogy
„…Bé la csak nem fi losz lett…: mi min den
le he tett vol na…Ha nem lett vol na rossz
ká der…Ha 1956-ban nem »komp ro mit tál -
ja« ma gát…Ha je lent ke zik az MTA nagy -
dok to ri fo ko zat ra, ha na gyon tö ri ma gát,
ha egye te mi pro fes  szor nak fo gad ják el, s
ha akar ta, vágy ta, kí ván ta vol na a ha tal -
mat. De nem akar ta, nem kí ván ta. Nem is
lett be lõ le párt mó kus, föl fe lé mo bil ká -
der…Ha egy más ra ten nénk köny ve it, to -
rony mé re tû La Corbusier-modulor épül ne
be lõ lük…Nem csak egy fán ter mesz tett
gyü möl csöt, tu do má nya multidiszci-
plináris, ahogy a spi rá lis gon dol ko dás is
elõbb kör be te ker gi a so kat, hogy úgy bi zo -
nyít sa: min den EGY. Ut unum sint…,
…hadd ír jam le azt a Bu da Bé lát ne kem

hi te le sen meg je le ní tõ ké pet, amely em lé -
ke im re ti ná ján ne ve hal la tán fel vil lan. A
dok tor úr, igaz ga tó úr, tu dós úr ül. Ül a
szo bá já ban, ami kor rá nyit ják az aj tót – és
gé pel. Ugye, lát ják az õt is me rõ kol lé gák?
Nem ám asz tal fö lé ír no te szá ba, mint a
»ko moly ve ze tõk«, nem is nagy tel je sít -
mé nyû kom pu ter fe de zé ke mö gött ege re -
zik, s vég képp nem egy hi per mo dern lap -
top ele gan ci á ján zon go rá zik. Bé la tér dé re
te szi öreg, fe ke te (tán Continental?) író -
gép ét, s fö lé je ha jol va ír. Úr ír. Ham vas
Bé lá nál a vi lág vé gén ket ten ma rad nak: Is -
ten és a bor. Bé lá nál: az Is ten és az író -
gép.” A kö tet ben Grezsa Fe renc ko runk
egyik leg na gyobb ha tá sú ma gyar já nak
aposzt ro fál ja; Grünczeisz At ti la mint em -
bert, em ber tár sat tart ja aján dék nak a sors -
tól; Harmatta Já nos ar ról ír, hogy az ün ne -
pelt „kö rül be lül két éven ként újabb és
újabb tu do mány te rü le te ket járt be…Mind -
egyik té má ban írá sai ré vén re fe ren cia pont -
tá vált… köny vei pe dig szak má kat ala poz -
tak meg… A ha zai köny ves bolt ok ban
…köny vei…alap iro dal mat je len tet tek…,
Na gyon gyor san és kön  nyen írt, és ren ge -
te get ol va sott, gyors ol va sá si kész sé gé -
vel… Mi ol va sás sal alig gyõz tük, amit õ
ír ni volt ké pes”. Kopp Má ria „a ma gyar
pszi chi át ria Ka zin czyjá nak”, amel lett szü -
le tett pro fesszor nak ti tu lál ja, „még ak kor
is, ha a for má lis el vá rá sok mi att vi szony -
lag ké sõn nyer te el az õt ré gen meg il le tõ
egye te mi ta ná ri cí met. Mi köz ben szin te
min den eu ró pai or szág ban az or szág sa ját
nyel vén tar tott elõ adá so kat, és nyelv zse ni -
nek tar tot ták már or vos tan hall ga tó ko rá -
ban is, nyelv vizs gát nem tett, és egy idõ
múl va a vizs ga már ne vet sé ges nek is tûnt
vol na…Az õ ki vá ló sá ga a budabélaság, ez
az egy sze ri, egye dül ál ló és pó tol ha tat lan
mi nõ ség.” Lõke Já nos kö szön tõ jé bõl ki de -
rül, hogy az ün ne pelt ti zen hét nyel ven ol -
vas, ki lenc nyel ven be szél is…, és ol vas a
ko csi já ban, ha pi ros lám pát kap…, a ko csi,
amin ha za vitt, egy ré gi La da Sa ma ra
volt…, õ nem volt haj lan dó jó pén zek hez,
hú sos fa ze kak hoz sor ba áll ni…, ap ró, ol csó
al ku kat ten ni azért, hogy jobb au tó ja le hes -
sen. Ke le men Gá bor es  szé jé ben ar ra is ki -
tér, hogy „Bu dát pá lyá ja kez de te óta ér ték
– …a párt szó csö ve ként fel lé põk ré szé rõl
– ide o ló gi ai bí rá la tok…Bu dát, aki nek az
an ti kom mu niz mus volt a po li ti kai »sark -
csil la ga«…, az 1970-es évek vé gén a Li -
pót párt ve ze té se ma ga elé ci tál ta. Ak kor a
po li ti kai né ze te it fir ta tó kér dés re azt vá la -
szol ta, hogy az utó pisz ti kus szo ci a liz mus
hí ve.” Süle Fe renc: „Szak mai pá lyánk év -
ti ze dei alatt és egyé ni éle tünk csú csai és
tra gé di ái kö zött ba rát sá gunk vé gig meg -

ma radt tö ret le nül…Hogy az egész ség ügy -
ben, szak kép zés ben nem jut hat tál már rég
meg fe le lõbb hely re, az a po li ti ka ál tal át -
ha tott és mér ge zett ma gyar elit kép zés be -
teg sé ge és szé gye ne. Gaz da gon ter mõ
szak mai éle ted a lé lek gyógy ászat és a kul -
tú ra mis  szi o ná ri u sá vá tett még is…Az írá -
sa id, köny ve id szim bo li kám ban mint szel -
le mi sper mi u mok je len nek meg, s Te igen
po tens nek bi zo nyul tál.”

Az 595 ol dal nyi ter je del mû kö tet 567-
595. ol da la in Bu da Bé la pub li ká ci ós lis tá -
ja ol vas ha tó. 

A több mint 80 ma gyar és ide gen nyel vû
kö te tet írt és szer kesz tett, amel lett 5 szak -
mai fo lyó ira tot is út já ra in dí tott Bu da Bé la
utol só, nagy lé leg ze tû köny vé ben „ke se ré -
des” hang nem ben a szak má já ért ag gó dik:
hogy ti. ez or vo si szak te rü le ten egy re
invazívabban tért hó dít a „bi o ló gi ai pszi -
chi át ria” (a gyógy sze res te rá pia), és hát tér -
be szo rul a „lé lek” (an nak a ko ráb ban ki -
kris tá lyo so dott lé lek gyógy ásza ti tech ni -
kák kal tör té nõ gyó gyí tá sa). (Bu da Bé la:
Az el me gyó gyí tá sa – Kri ti kus pil lan tá sok
egy kü lö nös or vo si szak te rü let re. Hát tér
Ki adó, Bu da pest, 2011. 402. ol dal.) 

* * *
Tu do má nyos mun kás sá ga, meg an  nyi

pub li ká ci ó ja ré vén már el sõ sze mé lyes ta -
lál ko zá sunk elõtt, mes  sze ha tá ra in kon túl
is szé les kör ben le gen dás sá vált a Bu da
Bé la név. A le gen dá ba il lõ sze mél  lyel 1984
õszén a Kecs ke mé ten tar tott, ál ta la ve ze -
tett „Sze xo ló gi ai és szexuálterápiás to -
vább kép zõ tan fo lyam”-on tör tént rész vét -
elem tet te le he tõ vé a sze mé lyes meg is mer -
ke dést. Az öt nap so rán az elõ adá sok köz ti
szü ne tek ben va la men  nyi részt ve võ nek
négy szem köz ti, ve le tör tént be szél ge té sek -
re is le he tõ sé ge nyílt; azok ra szin te ma ga
bá to rí tot ta a több nyi re pszi chi á ter és/vagy
ne u ro ló gus kol lé gá kat, de ugyan úgy a raj -
tam kí vül je len lé võ má sik vi dé ki kör ze ti
or vost is. Szá mom ra örök re ma ra dan dó él -
mény, hogy el sõ ta lál ko zá sunk kor mily el -
is me rõ sza vak kal szólt ad di gi tu do má nyos
mun kás sá gom ról. Mi u tán pe dig a tan fo -
lyam részt ve või kö ré ben rá kér de zett, hogy
ér de kel ne-e va la kit a Lindauban éven te
meg ren de zés re ke rü lõ „pszi cho te rá pi ás
he tek” ren dez vény so ro za ta (va la ki részt
kí ván na ven ni azon?), és egye dül ma gam
je lez tem fe lé szán dé ko mat (!) – „mit ád Is -
ten!” –, 1985-ben (majd 1986-ban is mé tel -
ten) meg hí vást kap tam, és részt ve võ je le -
het tem a Lindauer Psychotherapiewochen
két he tes ren dez vény so ro za tá nak. Ne ki kö -
szön het tem! Ne ki kö szön he tem! Hogy azt
kö ve tõ en hány al ka lom mal és mily (köz te
cso dá la tos) hely szí ne ken él vez het tem tár -
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sa sá gát; hány al ka lom mal fo gad ta el meg -
hí vá so mat (Bácsbokodra, Ba já ra, Fel-
sõszentivánra); hány le ve let, mily te mér -
dek „iro mányt” (ha zai és kül föl di szak fo -
lyó ira to kat, de di kált köny ve it stb.) kap tam
tõ le; hogy ki tün te tõ ba rát sá ga foly tán
men  nyi élet ese mény fûz hoz zá, az zal
együtt csa lád já hoz – szin te re gény mé re tû
írás sá te re bé lye sed ne an nak fel idé zé se!

A ne ki kül dött Ba jai Hon pol gár-t mind -
an  nyi szor szín vo na lá ért di csé rõ, bi zo nyá ra
a lap ol va só tá bo ra kö ré ben is meg kü lön -
böz te tet ten nagyrabecsült ki vé te les sze mé -
lyi ség szí ve – tel jes ség gel vá rat la nul –
2013. jú li us 6-án 21 óra 30 perc tájt meg -
szûnt do bog ni. Utol só, ne kem cím zett pos -
tai kül de mé nyét (ben ne a Le ge Artis Medi-
cinae leg újabb szá mát és jú li us 5-ei kel te zé -

sû pár so ros kí sé rõ le ve lét) jú li us 9-én kéz be -
sí tet te ki szá mom ra a pos tai al kal ma zott.
Ami kor jú li us 26-án jó val 14:15 elõtt – fe -
le sé gem mel társ ban – a Far kas ré ti te me tõ be
ér kez tünk, és a ra va ta lo zók elõt ti tér ség ben
a dr. Bu da Bé la név is sze re pelt, der med ten,
me reng ve, szí vünk ben is gyász ba öl tö zöt -
ten, per ce kig áll tunk a tû zõ na pon…

Pé ter Ár pád dr. 

Szent Er zsé bet temp lom és plé bá nia Mély kút
Könyv is mer te tés

Dr. Rauzs Jó zsef ed di gi hely tör té ne ti
mun kás sá ga 2013-ban két újabb – a Mély -
kú ti Egy ház köz ség ál tal meg je len te tett
Mély kút val lá si em lé kei és a Szent Er zsé bet
temp lom és plé bá nia Mély kút – ki ad vány ok -
kal gya ra po dott. Amíg az el sõ 40 ol dal nyi
ter je del mé vel és in kább fü zet re em lé kez te -
tõ meg je le né sé vel egy faj ta rö vid át te kin té -
se a te le pü lés szak rá lis te ré nek, ad dig a má -
so dik könyv for má tu mú 133 ol da lá val és
ké pe ket tar tal ma zó CD mel lék le té vel a
Grõsz Jó zsef ka lo csai ér sek ál tal 1961. ja -
nu ár 1-i ha tál  lyal lét re ho zott Szent Er zsé -
bet-plé bá nia fél év szá zad nál va la mi vel
hos  szabb tör té ne tét és a té má hoz kap cso ló -
dó sa já tos sá ga it te kin ti át. Cik künk ben az
utób bi kö tet rõl írunk rész le te seb ben.

Mély kú ton már nem sok kal a 2. vi lág há -
bo rú vé ge után fel me rült egy má so dik
temp lom és plé bá nia lé te sí té sé nek gon do -
la ta, ame lyet Ka lo csán is in do kolt nak tart -
hat tak, hi szen már az 1950-es évek ele jé tõl
pa pot küld tek a Gá nyó- vagy Marschall-
telepi hí vek el lá tá sá ra. A ko ra be li bel po li -
ti kai vi szo nyok kez det ben csak a Szent Ta -
más Egy ház nak el ne ve zett he lyi lel kész -
ség lét re ho zá sát tet ték le he tõ vé, az is ten -
tisz te le te ket az ot ta ni is ko lá ban tar tot ták.
Az új temp lom épí té sé nek ese mé nyei
1957 no vem be ré tõl kap tak iga zi len dü le -
tet: a Grõsz ér sek meg bí zá sá ból el ké szí tett
és az il le té kes ál la mi szer vek nek be ter jesz -
tett ter vek re már 1958 nya rá ra meg let tek a
szük sé ges en ge dé lyek. Elõ zõ ek kel pár hu -
za mo san meg vá sá rol ták az épí té si tel ket és
a pél dát lan ös  sze fo gás nak (ada ko zá sok,
cél zott per se lye zé sek, épí té si anyag szer -
zé se he lyi mun ka erõ vel bon tás ból, fu va -
rok vál la lá sa, az épít ke zés so rán fo lya ma -
to san mun kás ke zek biz to sí tá sa stb.) kö -
szön he tõ en ha ma ro san meg in dul hat tak a
mun kák. Már 1958 õszén áll tak a fa lak,
1959-ben hoz zá fog tak a plé bá nia és a to -
rony épí té sé hez, 1961. jú li us 16-án szen -
tel ték a temp lo mot, ezt kö ve tõ en a be ren -

de zés leg fon to sabb mun ká la tai 1962-ben
fe je zõd tek be (pél dá ul ha ran gok be szer zé -
se, Prokop Pé ter el ké szí tet te a hár mas ol -
tár ké pet). Köz ben Grõsz Jó zsef ér sek
1960-ban meg osz tot ta a mély kú ti egy ház -
köz sé get: meg hú zás ra ke rül tek a Szent Er -
zsé bet plé bá nia ha tá rai, amely meg kezd te
mû kö dé sét. A temp lom fel szen te lé sé nek
40. év for du ló ján Bí ró Lász ló kalocsa-
kecskeméti se géd püs pök, a fél év szá za dos
ju bi le um al kal má ból dr. Bá bel Ba lázs
kalocsa-kecskeméti ér sek mon dott há la -
adó szent mi sét.

A könyv el sõ fe je ze te szá za dok ra ta gol va
– a 16.-tól kezd ve és a 20.-kal zár va – fog -
lal ja ös  sze Mély kút tör té ne tét. A le ír tak a
tö rök idõk kez de té tõl ké pet ad nak a leg fon -
to sabb tör té nel mi ese mé nyek rõl, a föl des -
urak sze mé lyé nek vál to zá sa i ról, va la mint a
fel so rolt csa lád ne vek alap ján a te le pü lés
min den ko ri la kos sá gá nak nem ze ti sé gi ösz -

 sze té te lé rõl. A kö vet ke zõ há rom fe je zet fo -
tók kal gaz da gon il luszt rál va a temp lom épí -
tés in do ka i ról, a Mély kú ton szü le tett és ott
1925-tõl 1931-ig plé bá nos ként szol gá ló
Kõszeghy Fe renc rõl (vég ren de let ében a te -
le pü lés re ha gyo má nyo zott töb bek kö zött
11 ka taszt rá lis hold föl det „egy le en dõ má -
so dik temp lom és plé bá nia lé te sí té sé re”), a
temp lom épí tõ pa pok ról (Gregus Ta más,
Tóth Ist ván és Var ga Ist ván káp lá nok), a
mun ká la tok ese mé nye i rõl, a vé dõ szent ki -
vá lasz tá sá nak rész le te i rõl, a temp lom szen -
te lés rõl, az épít ke zés irá nyí tó i ról, a la kos -
ság pél da mu ta tó ál do zat vál la lá sá ról, to váb -
bá a temp lom és be ren de zé se be mu ta tá sá -
ról-le írá sá ról szól nak. Az ötö dik fe je zet
Prokop Pé ter ka to li kus pap, fes tõ mû vész és
író éle té nek, mun kás sá gá nak le írá sa. Az
Ár pád-há zi Szent Er zsé bet éle té rõl és tisz -
te le té rõl szó ló ha to dik, majd a föl di ma rad -
vá nya i ról és a temp lom idén Va ti kán ból ka -
pott erek lyé jé rõl szó ló he te dik fe je zet a té -
ma szép ös  sze fog la lá sa. A foly ta tás ban –
nyol ca dik fe je zet – a plé bá nia te rü le té nek
leg na gyobb ré szét ki te võ Gá nyó- vagy
Marschall-telep is mer te té se kö vet ke zik. A
gá nyók Sze ged rõl be te le pült do hány ker té -
szek vol tak, akik há za ik hom lok fa lát gyak -
ran nap su gár mo tí vum mal dí szí tet ték
(ilyen épü le tek meg ma is fel lel he tõk a te -
le pü lé sen). A má sik meg je lö lés dr. Mar-
schall Fe renc (1887-1970) egy ko ri or szág -
gyû lé si kép vi se lõ, a te le pü lés dísz pol gá rá -
nak ve ze ték ne vé bõl szár ma zik. Élet út juk
rö vid is mer te té sé vel ugyan itt mu tat ja be a
szer zõ a plé bá no so kat (1963-ig ide ig le nes
lel kész ként Tóth Ist ván lát ta el a hi va talt):
Mi hály Fe renc (1963-1965), Széll Já nos
(1965-1974), Tóth Já nos (1974-1978), ez -
után vis  sza tért Tóth Ist ván (1978-1982),
utá na a bel té ri plé bá nos lát ta el a hi va talt.
A hí vek is mét lõ dõ, plé bá nost ké rõ óha ja
nyo mán Lei Já nos bel té ri káp lánt ne vez ték
ki 1984-ben, de már 1986-ben más ho vá
he lyez tek. „Et tõl kezd ve a plé bá ni á nak sa -

A cím lapon Prokop Péter
hár mas ol tár ké pé bõl a középsõ,

Szent Er zsé be tet áb rá zo ló fest mény lát ha tó
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ját, hely ben la kó pap ja nincs. 1986. már ci -
us 25-tõl fog va oldallagos el lá tás ban ré -
sze sül a bel té ri Szent Joachim plé bá nia ré -
szé rõl” – ol vas hat juk a to váb bi ak ról a
könyv ben. A Szent Er zsé bet-plé bá nia leg -
több fel ada tát az óta vi lá gi ak lát ják el, a
temp lom ban pa pi mi sét egé szen a kö zel -
múl tig csu pán ha von ta egyet len va sár na -
pon mond tak. Né hány he te a bel té ri temp -
lom va sár nap dél elõt ti is ten tisz te le tén túl
dél után a Szent Er zsé bet-temp lom ban is

van mi se, ame lyen 50-60 hí võ vesz részt.
A ki len ce dik fe je zet az egy há zi anya köny -
vek át te kin té sé vel eme li ki a plé bá nia fél
év szá za dos tör té ne té nek sa já tos sá ga it-ten -
den ci á it, a ti ze dik a te me tõk rõl szól, a ti -
zen egye dik az út szé li ke resz te ket tár gyal -
ja, a ti zen ket te dik az egyéb szak rá lis em lé -
ke ket is mer te ti és a ve lük kap cso la tos ada -
to kat-jel leg ze tes sé ge ket köz li. A kö te tet a
fel hasz nált iro da lom köz lé se, jegy ze tek és
tar ta lom jegy zék zár ja.

A Mély kút hely tör té net ének ala po sabb
meg is me ré sét le he tõ vé te võ könyv je len tõ -
sé gét ta lá ló an fo gal maz za meg a szer zõ Ba -
bits Mi hály-ci tá tu ma: „Múlt nél kül nincs
jö võ, s men nél gaz da gabb a múl tad, an nál
több fo ná lon ka pasz kod hatsz a jö võ be.”

A könyv be sze rez he tõ a mély kú ti Ró mai
Ka to li kus Plé bá nia hi va tal ban (6449 Mély -
kút, Pe tõ fi Sán dor tér 10. Te le fon:
06/77/460-125).

Dr. Nebojszki Lász ló

Mint ha ma tör tént vol na. 
Õsz volt már, de nyá ri a san sü tött a nap

ok tó ber kö ze pén. Nyí lott a kis ka pu. Gé za
bá csi jött be raj ta nagy lép tek kel, vagy in -
kább a nagy ba kan csa hoz ta, azt vi selt té -
len-nyá ron. Azok, ha len dü let be jöt tek,
igen csak vit ték Gé za bá csit, a volt fu va rost. 

Ré gen nem volt lo va, gya log járt. Há zát
is el ad ta, an nak árá ból él de gélt fel esé gé vel
együtt ré gi há zacs ká ja leg hát só szo bá já ban.
Ala csony, ki csit haj lott em ber volt, gör be
lá bak kal, szé pen pö dört, ha tal mas ba jusz -

 szal. Ke ve set be szélt. Ezen a na pon va la mi
nagy do log tör tén he tett ve le, mert be hoz ták
nagy ba kan csai hoz zánk, s így szólt:

– Itt hon van apád?
– Nincs. – Kinn volt a föl dön, ahol min -

dig akadt ten ni va ló.
– Ad jál ne kem egy po hár bort!
An  nyi bo runk nem volt, hogy el adás ra is

jus son. Anyám a szép szõ lõt min dig el ad ta
a pi a con, így lett pén ze a kü lön bö zõ ki adá -
sok ra. Ez apám nak so ha sem volt ked vé re,
de be lát ta, hogy ke ve sebb bor ral is le het

él ni, pénz nél kül azon ban nem. Ezek el le -
né re a be té rõ is me rõ sö ket min dig meg kí -
nál ta.

Tel je sí tet tem Gé za bá csi ké ré sét, ad tam
ne ki há rom de cit tisz tán. Gyor san fel haj -
tot ta. Meg tö röl te szép, szár nyas ba ju szát,
meg kö szön te az italt, s így szólt:

– Most be me gyek a vá ros ház ára. Majd
meg mon dom én az urak nak!

Meg mond ta? Mit mon dott meg? So ha -
sem tud tam meg, de a bá tor ság hoz hoz zá -
se gí tet tem.

Arcok, életképek az 1930-as évekbõl
Géza bácsi

Fu va ro sok

Vá ro sunk ban a 30-as évek ben so kan él -
tek fu va ro zás ból. Az áru szál lí tó kat ko csi -
sok nak ne vez ték. Akik em be re ket vit tek a
vá ros tá vo lab bi pont ja i ra, azok vol tak a fi -
á ke re sek. Ezek az em be rek zöm mel az al -
vé gi vá ros rész ben él tek és bu nye vá cok
vol tak. A Szent há rom ság tér észa ki ol da -
lán so ra koz tak fel na pon ta, ott vár ták a
meg ren de lõ ket. Õk vol tak a ta xi sok elõ dei.
Nem em lék szem ar ra, hogy va la ha is ül -
tem vol na fi á ker ben. Ez az él ve zet ki ma -
radt az éle tem bõl.

Az áru szál lí tók a pi ac tér elõtt kez dõ dõ
kap ta tón tar tóz kod tak. Ott vár ták, hogy
va la ki meg fo gad ja õket va la mi lyen áru fé -
le ség el szál lí tá sá ra. Volt kö zöt tük egy lo -
vas, két lo vas és egy csa csi fo ga tos is. A ko -
csi sok a kö ze li Fe hér Ha jó ne vû kocs má -
ban vá ra koz tak a meg ren de lõk re, míg a lo -
vak és az egyet len csa csi tü rel me sen, le -
hor gasz tott fej jel vá ra koz tak ar ra, hogy
csak akad va la mi más ten ni va ló juk is.
Nem csa lód tak, min dig csur rant-csep pent
va la mi lyen szál lí tá si le he tõ ség.

Sok fu va rost is mer tem. Ka to na vá ros -
ban, ahol mi is lak tunk, ha tan él tek. A leg -
kö ze lebb Jós ka bá csi la kott hoz zánk, a

csa csi fo ga tos. Na pon ta ki haj tot ta csa csi ját
a placc ra. Min dig akadt ten ni va ló ja, õ volt
a leg ol csóbb fu va ros. Jós ka bá csi ma gas,
erõs em ber volt. Az egyik lá bát – elõt tem
is me ret len ok ból – el ve szí tet te, de az or vo -
sok fá ból ké szült vég tag gal pó tol ták az
ere de tit. Ne héz ke sen járt-kelt, de nem szo -
rult más se gít sé gé re. Min dig es te fe lé ért
ha za. A csa csi ja nem volt sza már. Pon to -
san tud ta, hogy a ha za fe lé ve ze tõ úton me -
lyik kocs má nál kell meg áll ni. Az utol só a
Sze ge di utat ke resz te zõ vas úti sí nek elõtt
volt, ahol ma egy au tó ke res ke dés ta lál ha -
tó. Ott le ká szá ló dott a sze ke ré rõl, be ment
a sön tés be. Ott már vár ták, hisz na pon ta
be tért oda. Szót vál tott a tár sa i val, meg it ta
a meg szo kott fröccsö ket. Azu tán a pin cé -
rek fel se gí tet ték a sze ke ré re, s a csa csit el -
in dí tot ták. Há la a gyér for ga lom nak, az
szé pen ha za ta lált.

Ami kor már ki nõt tem a föld bõl, min dig
én haj tot tam a lo va in kat sza bad idõm ben.
Okos, jám bor és jó szán dé kú lo va ink vol -
tak. Tud ták, hogy ho va kell men ni ük, ami -
kor a nagy ka pun ki hajt va jobb ra vagy bal -
ra irá nyí tot tam õket a gyep lõ meg hú zá sá -
val. Édes apám is vál lalt fu vart, így a nyá ri

szün idõ ben ne kem kel lett a lo va kat haj ta -
nom. A vas út ál lo más ról szál lí tot tuk a kü -
lön bö zõ épí tõ anya go kat az ak kor épü lõ
ONCSA-házak el ké szí té sé hez.

Ott is mer tem meg job ban a fu va ro so kat,
eze ket a ke mény, szí vós em be re ket, akik a
stí lust és a mo dort az élet egye te mén ta nul -
ták, nem il lem tan ár ok tól sa já tí tot ták el
azo kat. Vá lo ga tott ki fe je zé se i ket nem il lik
pa pír ra vet ni. Bár, ahogy most az ut cá kon
jár va-kel ve aka rat la nul is hal lom fi a ta lok
és idõ seb bek tár sal gá sát, a fu va ro sok stí lu -
sa igen sze gé nyes és egy sí kú a je len meg -
nyil vá nu lá sa i hoz ké pest.

A be épí ten dõ te rü let ere de ti leg szán tó -
föld volt. Pu hább és ke mé nyebb ré te gek
ké pez ték a ta lajt. A pu hább ta la jon el süly -
 lyedt a ke rék, s ez bi zony sok gon dot oko -
zott. Ha nem haj tot tuk meg a lo va kat idõ -
ben, hogy na gyobb len dü let tel ha la djunk
át a pu hább ré sze ken, ak kor bi zony el -
akad tunk. Ve lem is meg tör tént né hány -
szor. Ilyen ese tek ben lát szott meg e ke -
mény em be rek se gí tõ kész sé ge és ön zet -
len sé ge. Meg ál lí tot ták a lo va i kat, oda jöt -
tek, hogy se gít se nek. Egyik a kül lõ be ka -
pasz ko dott, má sik a lõcs nek fe szí tet te a
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vál lát, azu tán szól tak, hogy in dít sam a lo -
va kat. Tud ták, hogy a ló a meg szo kott
hang ra és moz du la tok ra szí ve seb ben re a -
gál. Nem szid tak, nem ok tat tak. Ve lem
együtt örül tek, ha si ke rült ki jut ni a ká tyú -
ból. Olyan ese tet is lát tam, hogy az el akadt
ko csi ból ki fog ták a lo va kat, s a sa ját ju kat

fog ták be, így se gí tet tek a tár su kon. Tud -
ták, hogy õk is ke rül het nek ha son ló hely -
zet be, s ak kor biz to san szá mít hat nak tár sa -
ik se gít sé gé re.

Ma már a fu va ro zás tel je sen át ala kult.
Je len leg ke ve sebb lo vat lát ha tunk, mint
ak kor te her gép ko csit vagy trak tort. De a

gép is el rom lik, idõn ként még el is akad.
Ma is olyan fon tos fi gyel ni egy más ra, tá -
mo gat ni a gon dok kal küsz kö dõt, se gí te ni
azt, aki va ló ban rá szo rul. Ta nul ha tunk a
ré gen por la dó fu va ro sok tól, de a stí lu suk -
ról bát ran le is mond ha tunk.

Ko vács T. Sán dor

„Mo ha me dán Gá bor ból” a nagy fe je de lem

400 éve került hatalomra Bethlen Gábor
„Nem min dig le het meg ten ni, amit kell,

de min dig meg kell ten ni, amit le het.” E
so kat idé zett mon dat Beth len Gá bor tól,
Er dély fe je del mé tõl szár ma zik. Ma már
szin te köz hely szám ba megy az a ki je len -
tés, hogy az Er dé lyi Fe je de lem ség arany -
ko ra a Mó ricz re gé nye i ben is meg raj zolt
ural ko dó idõ szak ára (1613-1629) esett,
ám a fe je de lem meg íté lé se sa ját ko rá ban
ko ránt sem volt olyan egy ér tel mû, mint
ma nap ság. Ez nem csak a ve le el len té tes
ol da lon ál ló Habs burg-pár ti ak né zõ pont -
já ból lát szott így, ha nem el sõ sor ban ad dig
me rõ ben szo kat lan ha ta lom ra ke rü lé se
mi att ala kult ki. Épp ezért vol tak kor tár -
sai, akik fel tét le nül tisz tel ték, de olya nok
is, akik ha ta lom vá gyó, ki zá ró lag az egyé -
ni ér de két fi gye lõ des po tát lát tak ben ne.
Egy ak ko ri svéd dip lo ma ta, Strassburg Pál
pél dá ul ek kép pen jel lem zi: „Ist ván nak,
Len gyel or szág ki rá lyá nak [Bá tho ry Ist -
ván nak] ha lá la után negyvenvalahány év
alatt Er dély nek tíz irá nyí tó ja volt, leg -
több jük meg kör nyé ke zés sel, erõ vel, pénz -
zel ha tolt be a pro vin ci á ba, né há nyan a
Nyu gat, töb ben a Ke let ha tal má tól se gí tet -
ten. […] Egye dül Beth len Gá bor volt ké -
pes an  nyi szom szé dos és vi szály ko dó
ural ko dó kö zött ne me si csa lád ból a ki rá lyi
mél tó ság csú csá ra fel emel ked ni, és a bi -
zony ta lan és csú szós kor mány zást ti zen -
hat éven át fo lya ma to san a vég zet bõl vagy
sze ren csé vel, vagy meg fon tolt ság gal és
böl cses ség gel, vagy in kább szín le lés sel és
el lep le zés sel meg õriz te.” Egy ma gyar
kor társ, Nagy Sza bó Fe renc – egy Beth len
ál tal el ren delt pénz ron tá son fel há bo rod va
– nem sok jó szót vesz te get a fe je de lem re:
„Sok dol got próbála Beth len Gá bor fe je -
de lem, mely ben mind a ma ga hasz nát néz -
te in kább, nem az igaz sá got, mely ben Er -
dély nek szin te úgy lett hasz na a mi ben
lett; de ami ben ká ra lett, ugyan örök ké va -
ló ká ra lészen – nem csak egy esz ten de ig
vagy két esz ten de ig, ha nem örök ké va ló;
de sapienti satis.” A nagy fe je de lem egész
pá lyá já nak át te kin té sé re e he lyütt alig ha

van mód, ám épp 400 éve tör tént ha ta lom -
ra ke rü lé sé nek leg alább is szo kat lan (és
ke vés sé is mert) mód ja min den képp meg ér
egy mi sét.

A nap ár nyé ká ban
Az iktári Beth len csa lád a 16. szá zad má -

so dik fe lé ben je lent meg az er dé lyi elõ ke lõk
kö zött. Bár köz ne me si õsök tõl szár maz tak,
Já nos Zsig mond hí ve i ként arány lag ma gas -
ra ju tot tak; a fe je de lem ap ja, Beth len Far kas
fe je del mi ta nács úr volt Bá tho ry Ist ván ide -
jé ben. Édes any ja, Láz ár Druzsiána szé kely
elõ ke lõk le szár ma zott ja volt. Beth len Gá -
bor a marosillyei csa lá di kú ri á ban szü le tett
1580. no vem ber 15-én. Mi u tán alig tíz éve -
sen ár va ság ra ju tott, „mo gor va és vad”
anyai nagy báty ja, Láz ár And rás, Csík-
Gyergyó-Kászon szék al bí rá ja vet te kéz be
ne ve lé sét. Is ko lá i ról nem ma rad tak fenn
ada tok, és azt sem tud juk, mi lyen ha tá sok
ala kí tot ták te het sé gét. A ko rán szá mos te -
het sé get meg mu ta tó Gá bor ele in te tel je sen
a ka to nás ko dás nak szen tel te az éle tét, és ap -
ród ként egé szen fi a ta lon ki tün tet te ma gát
Bá tho ry Zsig mond fe je de lem ud va rá ban. A
harc té ri tûz ke reszt sé gen is gyor san át esett a
tizenötéves há bo rú alatt, va ló szí nû leg már
15 éve sen har colt a tö rök el len a gyurgyevói
csa tá ban (1595) és a Ma ros men ti vá rak
vissza vé te lé nél is.

Ha ma ro san azon ban az if jú Beth lent is
azok kö zött az er dé lyi fõ urak kö zött ta lál -
juk, akik fel is mer ték, hogy a Bá tho ry Zsig -
mond ál tal lét re ho zott tö rök el le nes er dé lyi-
Habs burg ko a lí ció nem hogy nem ké pes
meg va ló sí ta ni a há rom rész re sza kadt or -
szág új ra egye sí té sét, ha nem Er dély nek
sok kal több sze ren csét len sé get okoz, mint
az osz má nok tól va ló füg gés. (Elõbb Vi téz
Mi hály ha vas al föl di vaj da, majd Giorgio
Basta, az Er délyt meg szál ló csá szá ri pa -
rancs nok rém ural ma – „Básta sze ke re” –
so kak sze mét fel nyi tot ta az ad dig is sok vi -
hart meg ért tar to mány ban, rá adá sul a te rü -
let re tö rök és ta tár mar ta ló cok is rend re be -
tör tek, a csá szá ri ka to nák pe dig a pro tes -

tán so kat is há bor gat ni kezd ték.) Beth len
1600 kö rül ke rült kö ze li ba rát ság ba Szé -
kely Mó zes sel, és ve le együtt 1602-ben tá -
vo zott – több más „tö rök pár ti” er dé lyi fõ úr
pél dá ját kö vet ve – emig rá ci ó ba az Osz mán
Bi ro da lom ba. Itt meg ta nul ta a tö rök nyel -
vet és a szo ká so kat, ami nek ké sõbb jó
hasz nát vet te. 1603-ban Beth len is ott van
azok kö zött, akik – tö rök tá mo ga tás sal –
meg kí sé rel ték a fe je del mi ha ta lom ba se gí -
te ni Szé kely Mó zest, ám a bal si ke rû Bras -
só mel let ti csa tát kö ve tõ en Beth len új ból
me ne kül ni kény sze rült. E má so dik emig rá -
ci ó já ban jó kap cso la tot épí tett ki a belg rá di
pa sá val és a (tö rök va zal lus) ta tár kán fi á -
val, és az er dé lyi me ne kül tek, de a tö rök
ve ze tõk is ben ne lát ták a le en dõ er dé lyi fe -
je del met. (Igaz, eh hez a te rü le tet elõ ször is
vis  sza kel lett sze rez ni.) Az 1604-ben ki tört
Bocs kai-fel ke lés azon ban mó do sí tott a ter -
ve ken, hi szen a ko ráb bi tö rök ve rõ fõ úr
ered mé nye sen har colt a Habs bur gok el len,
s mi u tán a Por ta is tá mo gat ta, Beth len – sa -
ját fe je del mi am bí ci ó i ról le mond va – be állt
Bocs kai Ist ván tá mo ga tói kö zé. (Cse ré be
utóbb meg kap ta Bocs ka i tól Vajdahunyad
vá rát, rá adá sul 1605-ben an nak ro ko nát,
Kár olyi Zsu zsan nát vet te fe le sé gül, s e há -
zas ság ré vén je len tõs partiumi ja vak hoz is
hoz zá ju tott.) A 15 éves há bo rút le zá ró bé csi
bé ke hely re ál lí tot ta ugyan a meg té pá zott
Er dé lyi Fe je de lem ség önál ló sá gát, ám a fe -
je de lem ként el is mert Bocs kai még ugyan -
ab ban az év ben meg halt, s ezt kö ve tõ en
Beth len nem a vé gül meg vá lasz tott (öreg)
Rá kó czi Zsig mond, ha nem az ak kor alig 17
éves, de nép sze rû és elõ ke lõbb csa lád fá val
büsz kél ke dõ Bá tho ry Gá bor fe je de lem sé ge
mel lett agi tált. Emi att utóbb Rá kó czi le tar -
tóz tat ta, és a Bocs ka i tól ka pott bir to ko kat
is el ko boz ta tõ le. Ám az éle tét meg kí mél te,
majd né mi leg meg eny hül ve sza ba don is
en ged te. Ezt kö ve tõ en Beth len egy ide ig
Ecseden élt Bá tho ry Gá bor szol gá la tá ban.
Rá kó czi Zsig mond azon ban nem ma radt
so ká ig a tró non, és anya gi el len szol gál ta tás
fe jé ben 1608-ban le mon dott a ha ta lom ról.
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Ez zel meg nyi tot ta az utat Bá tho ry Gá bor
elõtt, aki a haj dúk kal szö vet sé get köt ve
min den áron fe je de lem akart len ni, és en -
nek fe jé ben fe le lõt len ígé re te ket is tett.
Beth len pe dig az õ kép vi se le té ben uta zott
Kons tan ti ná poly ba, hogy – ko ráb bi ös  sze -
köt te té se it ki hasz nál va – meg sze rez ze a
por tai jó vá ha gyást Bá tho ry Gá bor szá má ra.
Beth len e kül de tést si ker rel tel je sí tet te, és
nem csak a szul tá ni athnamét hoz ta ma gá -
val, de a tar to mány há rom évi adó men tes sé -
gét is ki tud ta har col ni. A fi a tal fe je de lem
ek kor nem is ma radt há lát lan: Beth len ta ná -
csos, az ud va ri ha dak fõ ka pi tá nya, Hunyad
vár me gye fõ is pán ja, Csík-Gyergyó-Kászon
szék fõ ka pi tá nya lett, bir to ka it is gya ra pít -
hat ta, és tö rök kap cso la tai mi att a fe je de lem
el sõ sor ban fõ képp dip lo má ci ai szol gá la ta i -
ra tar tott igényt.

Ki rály csi ná ló ból lá za dó
Az ek kor már a har ma dik fe je del met ha -

ta lom ba se gí tõ Beth len jog gal re mél het te
sor sá nak ja vu lá sát, ám a bol dog idõ szak
nem tar tott so ká ig. A két fér fiú vi szo nya
ugyan is ha mar meg rom lott. Az ural ko dás
vá gyá tól haj tott Bá tho ry ugyan is kap ko dó
és fe le lõt len po li ti zá lást foly ta tott, amely -
hez Beth len nem volt part ner. Már az sem
le he tett meg nyug ta tó, hogy a fe je de lem új
hí ve it (köz tük fõ tá mo ga tott ját, Imrefi Já -
nost) el árasz tot ta bir tok ado má nyok kal,
sok szor min den fé le ér de mek nél kül. Ösz -
tön sze rû po li ti zá lá sá ban Bá tho ryt min de -
nek elõtt a gyors pénz szer zés vá gya haj tot -
ta, s a va gyo nos nak gon dolt vá ro sok ra
rend sze re sen rá te le pe dett, mód sze re sen és
mér ték te le nül fel él ve azok ja va it. „Hogy -
ha za bál, ha le szop ja ma gát s ked vé re fe -
cseg het, Gáb ri el õkel me száz Szardanapalt

le pi pál” – ír ták ró la egy gúny vers ben. Kü -
lö nö sen fájt a fo ga a nagy sze be ni szá szok
va gyo ná ra, és – Beth len ta ná csa el le né re –
meg szün tet te a szá szok õsi ki vált sá ga it,
vá ro su kat csel lel ka to nák kal vet te be, akik
az tán a vá ro si pol gá ro kat is rend sze re sen
zak lat ták. Ezt kö ve tõ en mond va csi nált in -
dok kal há bo rút ter ve zett Mold va és Ha -
vas al föld el len is, nem is na gyon tit kol va
azt, hogy e (szin tén osz mán va zal lus) fe je -
de lem sé gek meg szer zé se ré vén le he tõ sé -
get kí ván te rem te ni a len gyel trón meg -
szer zé sé re is, ami vel akár a ma gyar or -
szág ré szek egye sí té se is el ér he tõ vé vál hat.
(E nagy sza bá sú terv nek sem mi re a li tá sa
nem volt.) Mind ezek mel lett Bá tho ry a
Habs bur gok hoz is kö ze led ni pró bált, sõt
1612-ben köl csö nös vé del mi szer zõ dést
kö tött II. Má tyás ki rál  lyal. (Mind ez sú lyo -
san sér tet te az osz má nok ér de ke it.)

Ezen túl ál lan dó an na pi ren den vol tak a
jog ta lan bir tok el vé te lek, le tar tóz ta tá sok, a
fej ede lem ne vé ben vég re haj tott fosz to ga tá -
sok. Szá mos ne mest fõ- és jó szág vesz tés re
ítél tek, s Bá tho ry Gá bor ál lí tó lag örö mét is
lel te a ke gyet len ke dé sek ben. Elég gé köz is -
mert az is, hogy a fe je de lem igen csak ked -
vel te a tán cot, a mu la to zást, az ivást, a
szép as  szo nyo kat, és utób bi két szen ve dé -
lye gyak ran erõ sza kos ko dás ba tor kol lott.
Ál lí tó lag egy al ka lom mal Beth len fe le sé -
gé re is rá tá madt (más for rá sok sze rint meg
is becs te le ní tet te), ami kor pe dig az egy
szász as  szonyt sza ba dí tott ki kar mai kö zül,
Bá tho ry égõ gyer tyát du gott ta nács adó ja
sza kál lá ba. A kez det ben szár ma zá sá val,
meg nye rõ kül se jé vel, if jú sá gá val, kar csú
ter me té vel tün dök lõ fe je de lem sze mé lyes
va rá zsa né hány év alatt el il lant, s az urak
több sé ge is a ke gyet len zsar no kot lát ta ben -
ne. Már 1610-ben egy fõ úri cso port me -
rény le tet kí sé relt meg el le ne (a sé rel met a
fe je de lem ke gyet le nül meg to rol ta), majd
egy év vel ké sõbb egy a ki rá lyi Ma gyar or -
szág ról ér ke zõ és egy ha vas al föl di se reg
pró bál ta meg dön te ni a ha tal mát, ám eze ket
a tá ma dá so kat Bá tho ry még si ke re sen túl -
él te. Ezt kö ve tõ en egy ko ráb bi ke gyen ce, a
Por tá ra kö vet ség be kül dött Ghyczy And rás
szõtt ös  sze es kü vést meg buk ta tá sá ra, és
hogy ma gá nak ha lás  szon fe je de lem sé get.
Ka pott is né mi tá mo ga tást a tö rö kök tõl, de
Isz tam bul ból vis  sza tér ve ki de rült, Er dély -
ben alig van tá mo ga tó ja, s 1612 õszén ve -
re sé get szen ve dett.

A ko ráb ban már há rom fe je del met ha ta -
lom ra se gí tõ Beth len nek is ek ko ri ban lett
ele ge vég leg a tö rö kök ál tal „de li ki rály -
nak” ne ve zett fe je de lem ki csa pon gá sa i ból
és fe le lõt len po li ti zá lá sá ból. Ek kor Beth -
len nek már az éle te is köz vet len ve szély -

ben for gott. Ami kor Bá tho ry II. Má tyás ki -
rál  lyal tit kos szer zõ dést ter ve zett, Beth len
meg ír ta ezt a te mes vá ri pa sá nak. Le ve lét
azon ban el fog ták, s in nen tõl kezd ve Bá tho -
ry ál lan dó an fe nye get te, s at tól is le he tett
tar ta ni, hogy egy ré szeg pil la na tá ban sa ját
ke zû leg vé gez egy ko ri tá mo ga tó já val. Ké -
sõbb so kan azt is ál lí tot ták, hogy Bá tho ry
Gá bor or gyil ko so kat ké szült fel fo gad ni
Beth len meg ölé sé re. Egyik sze re tõ jé nek
azon ban el szól ta ma gát, s az as  szony fi -
gyel mez tet te Beth lent a ve szély re. Így
Beth len 1612 szep tem be ré ben im már har -
mad szor me ne kült az Osz mán Bi ro da lom -
ba. Az er dé lyi or szág gyû lés 1612 no vem -
be ré ben hût len sé gi per ben fõ- és jó szág -
vesz tés re ítél te „a rej tõz kö dõ re bel list”", és
ki ada tá sát is kér te a Por tá tól. Ám a fe je de -
lem ez út tal el szá mí tot ta ma gát.

A tö rök ál lam bel sõ vi szo nya it jól is me -
rõ Beth len elõbb Zülfikár te mes vá ri pa sá -
nál járt, majd raj ta ke resz tül Ka ni zsán, Bu -
dán, Nán dor fe hér vá ron és Dri ná poly ban
ta lál ko zott a bi ro da lom több fon tos tiszt -
ség vi se lõ jé vel. In nen már a ve le ba rát ság -
ba ke rült pa sák aján lá sá val jut ha tott elõbb
Naszuh nagy ve zír, majd Isz tam bul ban
egye ne sen Ah med szul tán elé be. Egy re gé -
nyes – bár ké tes hi te lû – tör té net sze rint a
vá ros ban lo vag ló szul tán kan tár szá rát kap -
ta el, s azon me le gé ben ad ta elõ ké ré sét,
hogy a Por ta ren del je el Bá tho ry Gá bor le -
mon da tá sát, és he lyé be õt je löl je ki. Mi u -
tán Bá tho ry két ku la csos és fe le lõt len po li -
ti ká já nak már a Por tán is hí re ment, a dí -
ván el dön töt te, hogy Beth len Gá bor lesz az
új fe je de lem. Igaz, ezért cse ré be meg kel -
lett ígér nie, hogy az 1595-ös har cok ban
ma gyar kéz re ke rült „tö rök” vá ra kat, Lip-
pát és Je nõt vis  sza szol gál tat ja az osz má -
nok nak. Bá tho ry ugyan igye ke zett men te -
ni a ment he tõt, és ma ga is kö vet sé get kül -
dött a szul tán hoz, de a nagy ve zír még a
„kö te le zõ” aján dé ko kat sem en ged te át ad -
ni, ne hogy a már le írt fe je de lem bár kit is
meg nyer hes sen ma gá nak.

A szul tán azon ban nem csak fe je del mi
fel ha tal ma zást adott Beth len nek (eb ben
még sem mi szo kat lan nem vol na), ha nem
en nek nyo ma té kot adó osz mán ha da kat
is. Nem ke ve sebb, mint 80 ezer fõ nyi se -
reg vo nult be Er dély be Szkender bosz ni -
ai pa sa, Sahin Giráj ta tár kán és Ma gyar
Oglu Ali szilisztrai pa sa irá nyí tá sá val, s
ez a had erõ még né mi mold vai és ha vas -
al föl di ka to nai tá mo ga tást ka pott. Ami kor
1613. ok tó ber 5-én ma ga Beth len is Er -
dély be ért (a Szkender ál tal ve ze tett se -
reg test tel), a fe je de lem ség már te le volt
ide gen ka to nák kal, s Bá tho ry sor sa nem
le he tett két sé ges.

Bá tho ry Gá bor fejedelem
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Tel je sen azon ban nem akar ták fel rúg ni a
szo ká sos for má kat sem: Szkender pa sa or -
szág gyû lést hí vott ös  sze Ko lozs vár ra (ar ra
azért még nem volt pél da, hogy a tar to -
mány fõ urai tö rök pa rancs ra gyûl tek vol na
ös  sze), és en nek nyo ma té ká ul azt is kö zöl -
te, hogy „ha pe dig nem jõ kegy ele me tek,
bi zo nyo san elhühetitek, hogy mind járt ha -
da in kat bo csát juk re á tok”. Ez meg gyõz te
az eset leg he zi tá ló ura kat is, hi szen ek ko ra
túl erõ vel szem ben sem mi esé lye sem lett
vol na az el len ál lás nak. A Beth lent tá mo ga -
tó ren dek ok tó ber 22-én ékes han gú le vél -
ben „bú csút vet tek” Bá tho ry Gá bor fe je de -
lem tõl; eb ben fel hány tor gat ják sé rel me i -
ket, a Por tá tól va ló el pár to lá sát és a fe nye -
ge tõ ve sze del met, s ja va sol ják ne ki, ön ként
mond jon le cí mé rõl. De mi e lõtt ezt meg te -
het te vol na, ok tó ber 23-án a ren dek –
ahogy a kró ni kás Nagy Sza bó Fe renc ír ja –
„azt választák, akit a tö rök csá szár akara és
ba sa-fél tek ben sza ba don eligálták Beth len
Gá bort” fe je de lem mé. (A pa sa elv ben meg -
en ged te ugyan a sza bad vá lasz tást, és Beth -
len fel ol do zást kért és ka pott a rá ko ráb ban
ki mon dott íté let alól, de az adott hely zet -
ben a má sik je lölt nek esé lye sem le he tett..)

Bá tho ry Gá bor idõ köz ben a ki rá lyi Ma -
gyar or szág hoz tar to zó Vá rad ra me ne kült,
de az sem je len tett biz ton sá got szá má ra.
Egy ko ri hí ve, ké sõb bi ha lá los el len sé ge,
Ghyczy And rás ugyan is haj dú kat bé relt fel
a meg gyil ko lá sá ra. A haj dúk ki csal ták Vá -
rad ról, egy át já ró hely nél meg lõt ték és
meg öl ték, majd tes tét a Pece-patakba ve tet -
ték. Ál lí tó lag hû sé ges ku tyá ja ma radt a fe -
je de lem mel lett, ha já nál fog va húz ta ki a
víz bõl, s pró bál ta gaz dá ját élet re nyal dos ni,
„majd va la mi sze gény ren dû jó aka rói
hozának egy fa kó talyigát – két ök rût, s ar -
ra te vék a tes tét és Báthorba [Nyír bá tor ba,
az õsi csa lá di bir tok ra] vivék. És ott a
temp lom segestyéjébe letevék egy selyébe
s egy da rab bár sonyt adának re á ja. Kit azu -
tán Beth len Gá bor temettete el va la mi il -
len dõbb solemnitással, mert ugyan õ sza -
lon ná ja volt sze gény. […] Ti zen két esz ten -
de ig ál lott ott, s meg nem rot hadt, ha nem
szép volt, mint ha csak mos ta ná ban tet ték
vol na oda...” A kró ni kás alig ha nem tú loz,
ám tény, hogy Bá tho ry tes te so ká ig te me -
tet len ma radt. Gyil ko sa it is utol ér te azon -
ban a meg tor lás: az ér tel mi szer zõ Ghyczyt
he tek kel ké sõbb el fog ták, Fogaras vá rá ba
zár ták (en nek ka pi tá nya a bu kott fe je de lem
oda adó hí ve volt), ahol „kop la lá sa és meg -
õrü lé se után […] 1614. ja nu ár 10-én ci -
gány hó hér tól meg foj tat ták. Tes tét ga néj jal
telt tyúk ket rec be tet ték, ho rog gal egé szen a
töm löc lép csõ jé ig húz ták, és ott te met ték el
mint nyil vá nos tol vajt és apa gyil kost.” A

tény le ges gyil ko so kat, va ló szí nû leg Beth -
len pa ran csá ra, a medgyesi or szág gyû lé sen
kon col ták fel. Ez zel Beth len ve tély társ nél -
kül ma radt, ám az or szág ba be jött tö rök
csa pa tok még hos  szú ide ig ra bol tak, fosz -
to gat tak, majd ami kor Bá tho ry ha lál hí ré re
ki vo nul tak Er dély bõl, rab szí jon ve ze tett
fog lyo kat vit tek ma guk kal, és ször nyû
pusz tu lást hagy tak ma guk után. De az is vi -
lá gos sá vált min den ki szá má ra: Er dély ben
a Por ta el le né ben nem le het po li ti zál ni.

„Mo ha me dán Gá bor”
Bár so kan örül tek an nak, hogy az or szág

meg sza ba dult Bá tho ry Gá bor zsar no ki ural -
má tól, és re mél ték, hogy a rom lást és pusz -
tu lást nyu god tabb na pok kö ve tik majd,
Beth len ha ta lom ra ju tá sá nak ko ránt sem
örült min den ki. Mint hogy ha tal mát tö rök
se gít ség gel nyer te el, el len fe lei Mo ha me -
dán Gá bor nak csú fol ták, és az osz má nok
báb ját lát ták ben ne. Túl zot tan az er dé lyi
ren dek sem bíz tak ben ne: a fe je de lem ha tal -
má nak ke re te it min den ko ráb bi nál szû kebb -
re szab ták: nem ide ge nít he tett el föl det az
or szág te rü le te i bõl, ide gen ál la mok kal önál -
ló an kap cso lat ba sem lép he tett, és a ren dek
el len ál lá si jo gát is rög zí tet ték. (E fel té te le -
ket ha tal ma meg szi lár du lá sa után Beth len
nem tar tot ta be.) Nem vár tak tõ le so kat az
er dé lyi szá szok sem, hi szen az ud va ri ha dak
még meg száll va tar tot ták Nagy sze bent,
ezért kez det ben meg ta gad ták az adó fi ze tést.
De gya na kod tak a szé ke lyek is, a haj dúk
egy ré sze egye ne sen a bé csi ud var szol gá la -
tá ba állt. És per sze a csá szá ri ud var is bosz -
 szan ko dott le het sé ges szö vet sé ge sük el ve -
szej té se mi att, és bár Beth len azon nal kö ve -
te ket kül dött Bécs be, a ná dor hoz és a kas sai
fõ ka pi tány hoz, ha ma ro san ki de rült, hogy az
ud var a fe je de lem sé gét nem is me ri el. Sõt,
Melchior Khlesl bí bo ros, II. Má tyás mi nisz -
te re egye ne sen há bo rú in dí tá sát ja va sol ta
Beth len el tá vo lí tá sá ra. Ezt vé gül ugyan a
ren dek nyo má sá ra el ve tet ték, és né mi te rü -
le ti en ged mény és tit kos hû ség es kü árán
szín leg el is is mer ték ural mát. Köz ben ti -
tok ban a haj dú kat el le ne han gol ták, sõt
Homonnai Drugeth György sze mé lyé ben
el len je löl tet is tá mo gat ni kezd tek, aki ha -
ma ro san fegy ver rel tört be Er dély be. A tá -
ma dót – is mét tö rök se gít ség gel – si ke rült
vis  sza ver ni, de Bécs int ri ká ja el ér te azt,
hogy a Por ta Lippa és Je nõ vis  sza adá sát im -
már Beth len tõl is kö ve tel ni kezd te. (A bé csi
dip lo má cia igye ke zett Beth lent a Por tán be -
fe ke tí te ni, azt re mél vén, hogy le te szik a fe -
je de lem ség rõl.) A fe je de lem ele in te igye ke -
zett húz ni az idõt, ám az tán 1616-ban kény -
te len volt vis  sza ad ni a fon tos át ke lõ hely nek
szá mí tó Lippát a hoz zá tar to zó kas té lyok kal

és fal vak kal együtt, rá adá sul úgy, hogy sa -
ját, vo na ko dó ka to ná it kel lett ki ost ro mol nia
a vár ból. Emi att a Habs burg-ud var ban és
Ma gyar or szá gon is áru ló nak te kin tet ték, de
Er dély ben is so kan bí rál ták. Dön té se azon -
ban hos  szú tá von he lyes nek bi zo nyult, hi -
szen nem csak sa ját fe je de lem sé gét õriz te
meg, de egy tö rök tá ma dás vagy hos  szabb
há bo rú esé lyét is el há rí tot ta.

Hogy az er dé lyi kor tár sak ban nem éb -
resz tett azon nal bi zal mat, ab ban ha ta lom ra
ke rü lé se mel lett kül sõ meg je le né se és mo -
do ra is sze re pet játsz ha tott. A jó ké pû Bá tho -
ry Gá bor nál csak né hány év vel volt idõ -
sebb, de zö mö kebb ter me tû volt, rá adá sul
if jú ko ri har ci se be sü lé sei mi att moz gá sa is
kis sé me rev volt; sza kál las, sö tét ar ca in -
kább ta szí tot ta a hoz zá kö ze le dõ ket. Ke vés
iga zi ba rát ja akadt; in kább tisz te lõi vol tak,

Beth len Gá bor, Er dély fe je del me

Bethlen java férfikorában
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de so kan olt ha tat la nul gyû löl ték. Nem na -
gyon ke re sett ér zel mi kap cso la to kat; sze -
mé lyi po li ti ká ja, min den ko ri dön té sei in -
kább ra ci o na li tás ról árul kod nak. Nem volt
ide gen tõ le a ma chi a vel liz mus és az eh hez
szük sé ges cél tu da tos ság sem. Ez zel együtt
nem ne héz csat la koz ni Pé ter Ka ta lin ál lí tá -
sá hoz: ha Beth len 1616-ban meg halt vol na,
a ma gyar tör té ne lem leg sö té tebb fi gu rái
közt tart hat nánk szá mon. Sze ren csé re még
más fél év ti zed ada tott meg ne ki ar ra, hogy
be bi zo nyít sa ki vé te les ural ko dói, dip lo má -
ci ai és had ve zé ri te het sé gét. Ez alatt nem -
csak el osz lat ta a sze mé lyé vel kap cso la tos
ag go dal ma kat, ha nem ügyes gaz da ság- és
kul túr po li ti ká já val fel vi rá goz tat ta a so kat
szen ve dett Er dé lyi Fe je de lem sé get, szá mos
kér dés ben (pl. val lá si to le ran cia) kor tár sai
fö lé emel ke dett. A fe je del mi kincs tár meg-
növekedett be vé te lei tet ték le he tõ vé me rész
ka to nai vál lal ko zá sa it a har minc éves há bo -
rú (1618-48) so rán, s ha nagy ál mát, Ma -
gyar or szág új ra egye sí té sét nem is va ló sít -
hat ta meg, Er délyt nem zet kö zi po li ti kai té -
nye zõ vé tet te, és mind egyik fegy ve res
konf lik tu sá ból meg erõ söd ve ke rült ki. Az õt
ki vá lasz tó Por ta bi zal mát so sem ját szot ta el,
de a ki rá lyi Ma gyar or szág leg ki vá lóbb ál -
lam fér fi ai (pl. Páz mány Pé ter) is tisz te let tel
le ve lez tek ve le, sõt 1620-ban a ma gyar ren -
dek ké szek let tek vol na ki rál  lyá is meg vá -
lasz ta ni. Po li ti ká já nak kö vet ke ze tes tö rök -
ba rát sá gát és Habs burg-el le nes sé gét ugyan
le he tett kár hoz tat ni, ám eb ben is sok kal in -
kább az és  sze rû ség és az ál lam ér dek ve zet -
te: „Hogy pe dig mi a tö rök kel a bé két ke res -
sük, azt nagy és el ke rül he tet len szük ség
kény sze rí ti ránk [...] Meg kí sé rel te ugyan
né hány szor a mi nem ze tünk az igát a nya -

ká ról le ráz ni, bíz va a ke resz tyén vi lág ban,
de hogy mi lyen sze ren csét le nül, azt ma is
nagy só haj tás sal érez zük. A né met csá szár -
tól na gyon mes  sze va gyunk, va ló ban az
orosz lán tor ká ban, s az orosz lán kön  nyen
da ra bok ra tép het és szét mar can gol hat min -
ket, míg õ szent csá szá ri fel sé ge ta nács ko -
zik fe let tünk [...] Még is nem va gyunk tö rö -
kök, akik nek azt kí ván juk, hogy bár csak
pusz tul ná nak és tûn né nek el, akár mit ha zu -
doz nak ró lunk az em be rek, a ke gyes és
mél tó sá gos ural ko dá si mód ta nú sít ja, hogy
a mi di csõ sé ges fe je del münk iga zi ke resz -
tyén.” – fog lal ta ös  sze a beth le ni kül po li ti ka
alap fi lo zó fi á ját Ke se rûi Daj ka Já nos, a fe je -
de lem ud va ri pap ja.

A fe je de lem meg íté lé se az utó kor tör té -
net írá sát a mai na pig is meg oszt ja; a hero-
izálótól az erõ sen kri ti kus áb rá zo lá sig sok fé -
le meg íté lés is me re tes, sõt alak ját oly kor a
po li ti ka is fel hasz nál ta. Az iro da lom szá mos
ki vá ló sá ga is meg for mál ta a ma ga Beth len -
jét, oly kor a tör té nel mi té nye ket is fi gyel -
men kí vül hagy va. Elõ ször Jó si ka Mik lós Az
utol só Báthori (1837) és Vég vá ri ak cí mû re -
gé nye i ben je le ní tet te meg a bölcs és igaz sá -
gos fe je del met, de ha son ló szel le mi sé gû P.
Szathmáry Kár oly re gé nye (Beth len Gá bor
if jú sá ga, 1866) is. Az övé ké nél sok kal is -
mer tebb Mó ricz Zsig mond Er dély-tri ló gi á ja
(Tün dér kert 1922, A nagy fe je de lem, A nap
ár nyé ka 1935), bár so kan úgy tart ják, hogy
az ál mo do zó, na gyot aka ró, de ter ve it meg
nem va ló sí tó Báthori Gá bort Ady ról min táz -
ta, és Kár olyi Zsu zsan na is job ban ha son lít
Holics Jan ká ra (Mó ricz fe le sé gé re), mint -
sem va lós ön ma gá ra. Egyéb ként is el mond -
ha tó, hogy Mó ricz a tör té nel mi va ló sá got
leg fel jebb dísz let nek hasz nál ta, és nem is tö -
re ke dett a hi te les ség lát sza tá ra. Ha son ló
mond ha tó el Makkai Sán dor Ör dög sze kér

cí mû re gé nyé rõl is, amely ben Beth len egy
(fik tív) sze rel mi sok szög tag ja ként tû nik fel.
(Makkai egyéb ként tör té nel mi es  szét is kö -
zölt Beth len rõl.) Áprily La jos (A fe je de lem -
hez, 1922) és Remenyik Zsig mond( Az ál or -
cás ma gyar, 1929) nagyívû köl te mény ben
tisz tel gett Beth len em lé ke elõtt, és kí ván ta
egyút tal a ki sebb ség be szo rult er dé lyi ma -
gya rok hi tét is táp lál ni. Beth len ko rá nak
egyik leg iz gal ma sabb fil mes fel dol go zá sa
Vitézy Lász ló Ér zé keny bú csú a fe je de lem -
tõl cí mû al ko tá sa (1986), amely a ren de zõ
fe le sé ge, Hankiss Ág nes es  szé jé nek gon do -
la ti sá gát kép vi se li. A szer zõ – pár hu za mo kat
sej tet ve az 1956 utá ni Ma gyar or szág gal –
azt su gall ja, hogy Er dély szá má ra egye dül a
két nagy ha ta lom köz ti egyen sú lyo zás le he -
tett a jár ha tó út.

Hogy me lyik az iga zi Beth len Gá bor?
Ta lán so sem fog ki de rül ni, az élet út nak
szá mos ér tel me zé se le het sé ges, egy azon -
ban bi zo nyos: a kez det ben ki gú nyolt po li -
ti kus ne héz in du lá sa el le né re te kin télyt
szer zett ma gá nak, jól érez te meg le he tõ sé -
ge it és azok ha tá ra it, és nem gyõz te mind -
ezt ki hasz nál ni. A hit hû re for má tus fe je de -
lem nem vé let le nül ír ta éle te vé gén: „Ha
is ten ve lünk, ki cso da el le nünk? Sen ki nin -
csen, bi zo nyá ra nin csen.”

Dr. Mayer Já nos

Ko lozs vár a 17. szá zad ban

Helyreigazítás

La punk elõ zõ, 2013. szep tem be ri szá -
má nak 7. ol da lán B. Mikli Fe renc ha lá lá -
nak nap ját té ve sen kö zöl tük. A rokonokat,
ba rá to kat és tisz te lõit fáj da lom mal el töl tõ
ese mény jú li us 31-én tör tént.

El né zést ké rünk.
Bethlen Gábor hadai élén



Szep tem ber tõl no vem be rig a tõ kés ré ce
(Anas platyrhynchos) tõ lünk észa kabb ra
élõ pél dá nyai a Föld kö zi-ten ger mel lé ki te -
le lõ he lye ik fe lé, majd feb ru ár tól áp ri li sig
vis  sza óri á si tö me gek ben vo nul nak ke resz -
tül Ma gyar or szá gon. A ha zai köl tõ ál lo mány
zö me akár Kö zép-Af ri ká ig is el jut, ki sebb
ré sze – leg in kább eny he te le ken – jég men -
tes vi ze ket ke res ve hely ben ma rad. A ma da -
rak meg in du lá sa elõtt moz gá suk – a nyár
vé gi ved lés mi att – az ál ta luk biz ton sá go -
sabb nak vélt vi zek fe lé irá nyul. A
lohosodásnak mon dott toll vál tás so rán a ví -
zi szár nya sok el ve szí tik eve zõ tol la i kat és
több hét re röpképtelenné vál nak. Ma gyar -
or szá gon töb bek kö zött a hor to bá gyi és a
biharugrai ha las ta vak, va la mint a Sze ged
mel let ti Fe hér-tó szá mí ta nak a leg je len tõ -
sebb vedlõhelyeknek. A lohosodás vé gé re a
ma da rak meg úju ló tol la za ta tö ké le tes lesz a
vo nu lás hoz. A ho ni át te le lõk a hõ mér sék let
hi deg gé vá lá sa kor a be fa gyó ta vak ról a fo -
lyó vi zek re, a na gyobb fo lyók ra vál ta nak át.
Pél dá ul a Ba ja kör nyé ki Du na sza kasz hoz
tar to zó Ká dár-szi get tér sé gé ben te len te ez -
res nagy ság ren dû tõ kés ré ce csa pa tok is
meg fi gyel he tõk.

A ré ce fé lék (Anatidae) csa lád já ba tar to -
zó és a há zi ka csa õsé nek te kin tett ma dár
hím jét gá csér nak, nõs té nyét to jó nak, sza -
po ru la tát kis ré cé nek ne ve zik. Leg is mer -
tebb né pi el ne ve zé sei: nagy ru ca, kácsa,
gó ca, tõ ke ru ca, zöld fe jû ré ce, vad ré ce,
öreg ré ce, du nai ré ce (Ke le men At ti la:
Madaraskönyv. Bu ka rest, 1978. 129. ol -
dal). A zö mök test fel épí té sû ma dár szárny -
fesz tá vol sá ga 81-95, hos  sza 49-61 cen ti -
mé ter. A nász ru hás gá csér csõ re zöl des-
vagy fakósárga, fe je és nya ka fényeszöld,
emel lett vé kony fe hér nyak örv, bar na mell,
hal vány szür ke test és kö zé pütt fel haj ló
fark tol lak kal fe ke te fa rok jel lem zi. A to jó
csõ re na rancs sár ga, tol la za ta bar na, fe ke -
tés min tá zat tal. Mind két nem szár nyai fé -
me sen csil lo gók, a kék szárny tü kör mind -
két ol da lán fe hér sze gély lát ha tó, a lá bak
na rancs vö rö sek. A gá csér hang ja halk jip-
jip, a to jó han go san és a víz fe lü le ten mes -
 sze el hang zó an há pog. A fi a ta lok tol la za ta
a to jó é hoz ha son lít.

Csa lád já nak tag jai kö zül a tõ kés ré ce tér
vis  sza leg ha ma rabb te le lõ te rü le te i rõl. A
hím ma da rak már a lohosodást kö ve tõ en
el kezd nek vis  sza fo got tan ud va rol ni, amely
iga zá ból he ves sé ta vas  szal vá lik. A ma da -
rak pár ba ál lá sa a köl tés ide jé re szól, a faj -
ra jel lem zõ ri tu á lé vé gén a to jó vá laszt a
gá csé rok kö zül. A pár zás ná lunk feb ru ár

má so dik fe lé tõl tör té nik.
Fész ke lõ he lyük ki vá lasz tá -
sá ban a pá rok rend kí vül jól
al kal maz kod nak a kör nye -
zet ad ta le he tõ sé gek hez:
meg te le ped het nek víz par ti
nö vény zet ben, el ha gyott ra -
ga do zó ma dár, szar ka-, var -
jú fé szek ben, öreg fák od va -
i ban, épü let rom al kal mas
ré szén, kaz lak te te jén, ga bo -
na ve tés ben, vá ro si park ban
(pél dá ul Ba ján a Dé ri-kert ben) stb. A nö vé -
nyi anya gok ból ké szü lõ fész ket mind két
szü lõ épí ti, vé gül a to jó pe hely tol lak kal bé -
le li. A 9-16 zöl des ár nya la tú to jás köl té sét a
to jó az utol só le ra ká sa után kez di meg (ha
rö vid idõ re el tá vo zik, ak kor be ta kar ja a fé -
szek al jat), amely bõl 25-28 nap múl tán kel -
nek ki a fi ó kák. A ki ke lést kö ve tõ fel szá ra -
dás után a fi ó kák ha ma ro san el hagy ják a
fész ket és any juk irá nyí tá sá val a víz fe lé
ve szik út ju kat (a ma gas ban lé võ fé szek bõl
a fi ó kák le ug rál nak, le es nek vagy any juk a
csõ ré be fog va hord ja le õket). „A le tett
pelyheske fek ve ma rad, mint kõ mind ad -
dig, a míg az anyarécze az utol só fi át le
nem hoz ta, – ek kor meg nyü zsög a csa lád
és in dul az anyarécze után, hogy a ví zen
azon nal úsz va kezd je a ka csa éle tet.” – ír ta
Herman Ot tó A ma da rak hasz ná ról és ká -
rá ról cí mû mun ká já ban a csõr ben le vitt
ma da rak ról. Ve szély ese tén a me ne kü lõ fi -
ó kák ról a to jó ver gõ dést szín le lõ moz du la -
tok kal igyek szik a fi gyel met el te rel ni, majd
ha utó dai biz ton ság ba ju tot tak, õ is to vább -
áll. A fi a ta lok nagy já ból két hó nap múl tán
vál nak röpképessé. A ma dár zárt tér ben jól
te nyészt he tõ, jól ér zi ma gát par kok ban.

A tõ kés ré ce dön tõ en nö vé nyi ere de tû
táp lá lé ko kat fo gyaszt, emel lett nem ve ti
meg a ro va ro kat, lár vá kat, csi gá kat, ebi ha -

la kat, bé ká kat, ap ró ha la kat és rá ko kat
sem. Az ara tás után a tar lón ma go kat ke -
res: a ma da rak ál ta lá ban al ko nyat kor húz -
nak ki, majd haj nal ban jól la kot tan re pül -
nek vis  sza a biz ton sá got nyúj tó víz re.

A tõ kés ré ce ál lo má nya kon ti nen sün kön
sta bil nak mond ha tó, ál lo mány nagy sá ga le -
he tõ vé te szi va dá sza tát sza po ro dá si idõ -
sza kon kí vül, az az szep tem ber 1. és ja nu ár
31. kö zött. Mind emel lett fe le lõs ség gel tar -
to zunk a ben nün ket kö rül ve võ élõ vi lág ért,
ezért a ví zi ma dár mo ni tor ing ada tok alap -
ján a to váb bi ak ban is fi gye lem mel kell kí -
sér nünk ál lo mány vál to zá sa it, és szük ség
ese tén vé del mi in téz ke dé se ket kell fo ga na -
to sí ta nunk.

Dr. Nebojszki Lász ló
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