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A Ba jai Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let
el sõ, be mu tat ko zó, a vá ros kor társ mû vé sze -
ti éle tét át te kin tõ ka ta ló gu sát 2013 jú li u sá ban
ve het tük ke zünk be. A ki ad vány ti zen két ba -
jai al ko tó mû vész 49 al ko tá sá nak szí nes rep -
ro duk ci ó it köz li szak mai élet út juk is mer te tõ -
jé vel. Fel so rol ja je len tõ sebb mun ká i kat, cso -
por tos és egyé ni ki ál lí tá sa i kat. 

A sors meg rá zó for du la ta foly tán a Ba jai
Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let ti zen két
ala pí tó tag já nak mû vé sze tét ös  szeg zõ ki ad -
vány azon ban nem csak az el sõ, bi zo nyos te -

kin tet ben az utol só is lett. A 2011-ben ala kult
NIME tag jai kö zül az el múlt he tek ben tra gi -
kus hir te len ség gel ve szí tet tük el két tár sun -
kat, kol lé gán kat, ba rá tun kat: Mészy Mé szá -
ros Gá bor ke ra mi kus-szob rász mû vészt,
majd két hét tel ké sõbb B. Mikli Fe renc fes -
tõ mû vészt, Ba ja vá ros dísz pol gá rát. Em lé kü -
ket, szel le mi ha gya té ku kat tisz te let tel õriz ve,
Pusz ta Sán dor gon do la tá val bú csú zunk: 

Sza lad gá lunk sza vak tól sza va kig,
na pok tól na po kig,
egy éle ten át. 

Va la mi il la tot ké ne ös  sze szed ni.
mint a mé hek,
sza va ink, szí ve ink,
tet te ink vi rág po rát,
mi e lõtt le hull ná nak,
órá ink,
szir ma ink,
mi e lõtt le megy a nap,
mi e lõtt meg jön az éj.

Fe ri Bá csi, Mészy, Is ten Ve le tek!
Ba jai Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let 

(Lásd még az 5-8. oldalakat.)

Mészy Mészáros Gábor: Bukolikus formák

A Bajai Nagy István Mûvészeti Egyesület katalógusából

B. Mikli Ferenc: Részlet a Szent György-kápolna szekkójából

Megint búcsúzunk
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Bocs kor a vej szén
A fo lyó sza bá lyo zá sok elõt ti év szá zad ok -

ban a Du na mel lett hú zó dó Sár köz ná da -
sok kal, mo csa rak kal, ki sebb-na gyobb víz -
ál lás ok kal bo rí tott te rü let volt. A táj né pes sé -
ge együtt élt a ter mé szet tel. Az ár té ren fa ki -
ter me lés sel, gyü mölcs ter mesz tés sel, ál lat -
tar tás sal fog lal ko zott, ha lá szott, va dá szott,
nö vé nye ket gyûj tö ge tett. Ha lá szat tal nem
csak azok fog lal koz tak, akik rend sze re sen
ûz ték ezt az „õsi” éle lem szer zõ te vé keny sé -
get. Szin te min den gaz da ren del ke zett va la -
mi lyen ki sebb ha lász esz köz zel, és azt hasz -
nál ta is, ami kor csak az ide je en ged te. A
szer szám ké szí tés ben jár ta sabb em be rek ko -
mo lyabb hal fo gó szer ke ze te ket épí tet tek
ma guk nak, vagy pe dig meg bíz tak az esz köz
ké szí té sé vel egy ügyes ke zû spe ci a lis tát. 

A vej sze olyan fo nott ves  szõ- vagy nád -
fal ból fel ál lí tott hal fo gó esz köz, amit az ál -
ló vi zek, ár te rü le tek, las sú fo lyá sú ki sebb fo -
lyók med ré hez ka rók kal rög zí tet tek. Ez a re -
kesz tõ ha lá sza ti tech no ló gia a hal irány tar tó
tu laj don sá gát hasz nál ja ki, és egy V-ala kú
te re lõ fal lal szûk nyí lá son ke resz tül a csi ga -
vo nal ban meg te kert ún. kür tõ be, fo gó rész be
te re li a ha la kat. A zsák mányt eb bõl a kür tõ -
bõl merítõszákkal emel ték ki a vej sze tu laj -
do no sok. Egy jól meg épí tett, és kar ban tar -
tott vej sze a tel jes ha lá sza ti idény ben el lát ta
hal lal tu laj do no sát. A te re lõ fa lak és a fo gó -
rész fel ál lí tás nak mód ja sze rint a nép rajz tu -
do mány meg kü lön böz tet ma gyar, rác, fer tõi,
kö zép lészás, spi rál vej szét. (Ortutay Gyu la
fõszerk.: Ma gyar Nép raj zi Le xi kon V. Bu da -
pest, 1982. 519-521.)

A vej szét már az Ár pád-kor tól em le ge tik
az ok le ve lek. A vej sze he lyek ugyan úgy ki -
rá lyi ado mány nak szá mí tot tak, mint a tör té -
ne ti for rá sok ban piscinaként fel jegy zett ha -
las ta vak, vagy a cé gé nek ne ve zett hal fo gó
re ke szek. A vej sze szó ko rai írá sos nyelv -
em lé künk ben, a ti ha nyi apát ság 1055. évi
ala pí tó le ve lé ben is fel buk kan, amely ben a
kö vet ke zõ la tin mon da tot je gyez ték fel a
ben cés szer ze te sek: „Inter Seku ueieze, (et)

uia(m) que du cit ad portu(m), siue in pisca-
tionib(us) seu in arundinetis eide(m)
eccl(esi)e adpendent”. Az idé zett szö veg -
rész ma gyar for dí tá sa így hang zik:
„Ugyanezé az egy há zé [va gyis a ti ha nyi
apát sá gé] let tek mind azok a halászóhelyek
és ná da sok, ame lyek a Seku ueieze és a rév -
hez ve ze tõ út kö zött fek sze nek.” A Seku
ueieze hely név je len té se Szék vej szé je, te hát
Szék ne vû ha lász szer szá ma, vej szé je.

Solymos Ede – a Ba ja kör nyé ki ha lá szat
nép raj zá nak fel tá rá sá ban je len tõs te vé -
keny sé get be töl tõ egy ko ri mú ze um igaz ga -
tó et nog rá fus – az 1950-es évek ele jén a
szó be li em lé ke zet ben még meg ta lál ta a
nyo mát a Szeremlén hasz ná la tos vej szék -
nek, ami ket a gaz dák kert je ik vé gé ben ál -
lí tot tak fel. (Solymos Ede: Du na ha lá szat.
Ha gyo má nyos ha lá szat a ma gyar Du nán.
Bu da pest, 2005. 155.)

A Ka lo csai Fõ egy ház me gyei Le vél tár -
ban õr zött úri szé ki ira tok szin tén meg õriz -
ték az em lé két a Ba ja kör nyé ki ár té ri tá jon
a ké sei fe u da liz mus év szá za da i ban még
élén ken hasz nált hal fo gó esz köz nek. 

A ka lo csai úri szék elé ke rült töb bek kö -
zött az a pe res ügy, ami Bátmonostor és
Szeremle la kói kö zött tör tént 1824. feb ru ár
27-én. Az em lí tett na pon a szeremlei Csá ki
Im re, és Sán dor ne vû fia a fa lu dél-ke le ti ré -
szé re ment, hogy a bátmonostori ha tár kö -
ze lé ben, a Ke rek er dõ Sugójában lé võ vej -
szé jü ket meg vizs gál ják. A hely szín re ér ve
két mo nos to ri em bert vet tek ész re, akik a
vej szék ki fosz tá sán fá ra doz tak. Sa ját fü lük -
kel hal lot ták azt is, ami kor a szom széd fa lu -

si Hurton Jó zsef a Csá ki-fé le vej sze mel lett
így só haj tott fel: „Hejj! Is ten ál dot ta Veisze
be sok szor jól tar tot tál már.” Ami kor Hur-
ton ész re vet te a kö ze le dõ em bert, azt hit te,
hogy sa ját cin kostár sa ér ke zett meg, és eze -
ket a sza va kat in téz te hoz zá: „Pis ta! Hozd
ide azt a me re dõt!” A me re dõ ne vû esz köz
min den bi zon  nyal a me rí tõ szá kot je len tet -
te, ami vel a vej sze kür tõ i bõl a ha lá szok a
ha la kat ki emel het ték. 

Hurton Jó zsef „me re dõ” hí ján egy bot tal
ko to rá szott a vej sze kür tõ jé ben, és bíz ta tó
sza vak kal fo gad ta az ér ke zõt: „elég vann
ben ne, elég lesz ket tõnk nek is, én res tel lek
a' magaméért men ni, mert ott van a' Gajj
alatt”. Csá ki Im re a hal lot ta kon oly an  nyi ra
fel bos  szan tot ta ma gát, hogy így ki ál tott a
tol vaj ra: „meg álly Ör dög bujjon az anyád -
ba, most ker get tük el az egyik csa pat Tol -
vajt, már most meg it ten van a' má sik”. 

Hurton kons ta tál va a hely zet for ró sá gát,
hir te len fu tás nak eredt. A kö zel ben tar tóz -
ko dó Jakus Já nos hall ván a han gos ki ál to -
zást, a tol vaj elé si e tett, és fel tar tóz tat ta,
hogy ne tud jon a „Mo nos to ri Szi get be”
me ne kül ni. Mi u tán si ke rült el kap nia a zsi -
ványt, nagy csa pást mért rá. A fel dü hö dött
Csá ki Im re oda ér vén hir te len hár mat só -
zott egy hu sáng gal a zsi vány ra, aki az üt le -
ge lé se ket meg úsz ta tö ré sek nél kül.

Az úri szé ki ki hall ga tás so rán a ta núk
töb ben fel em lí tet ték, hogy a két fa lu la kó -
i nak rossz vi szo nya nem új ke le tû, a
szeremleiek és a mo nos to ri ak szom széd sá -
gi kap cso la ta so sem volt fel hõt len. A mo -
nos to ri ha tár ban lé võ szeremlei hal fo gó

Szeremle és környéke

Rác vejsze
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esz kö zö ket gyak ran meg dézs mál ták a hí -
vat lan ven dé gek. 

A 71 esz ten dõs szeremlei re for má tus idõ -
sebb Pusz tai Já nos val lo má sá ban ki hang sú -
lyoz ta, hogy egész éle tén ke resz tül a bát-
monostoriak a „Weiszektõl a' ha la kat min -
dig lop kod ták, sõt erõ szak kal is ki hord ták”.
Pusz tai Já nos 25 éves, Ist ván ne vû nõs fia
ar ra em lé ke zett, hogy ami kor évek kel ko -
ráb ban a Fer tõ fo kot né hai Csá ki Já nos sal
kö zö sen áren dál ta „a' Báth-monostoriak az
em lí tett he lyen Pus kás kéz zel az Gunyhó
szá já ra álván, Éj jel meg-támadták és min -
den Ha la i kat erõszakossan el-vették, mind
a' Bár ká ból, mind a' Veiszbõl ki-mervén: és
szün te len azt ki a bál ták be a' Gunyhóba,
B…om a' Teremtésteket ha ki jösztök, min-
járt öszve lö völ dö zünk ben ne te ket, ha nem
meg ne motzannyatok, sõt ami na gyobb
egy csu kát meg-hagytunk ma gunk nak,
hogy meg-esszük – de azt is fel-kutatván,
el-vitték a' töb bi vel edgyütt.” A tör té ne ti
for rás ar ról árul ko dik, hogy hal tar tó bár kák
a ha tár ban lé võ ha lász ha tó víz ál lás okon is
áll tak, és azok ban fo gyasz tá sig tá rol ták a
ha la kat a ha lá szok.

Ko vács Pé ter, Já ger And rás, Ko vács Im re
azt a tör té ne tet ele ve ní tet ték fel, ami hat év -
vel ko ráb ban tör tént, ami kor nyá ron a „ma -
gok Veiszéik fe lé ta po gat ván”, te hát a vej -
szék kö ze lé ben a fe ne ket len ko sár hoz ha -
son ló ta po ga tó ne vû esz köz zel ha lász tak,
Hurton Jó zsef egy tár sá val úgy szó lí tot ta
meg õket, hogy „Van é hal?” Ami re õk azt
fe lel ték, hogy nincs. A nem le ges vá lasz
Hurton szá já ból a kö vet ke zõ mon da tot csal -

ta elõ „Ha vol na, nem vin né tek el Szerem-
lére, mert még a' fe le sé ge i te ket el ven ném.”

If jabb Cs. Ko vács Mi hály 21 éves, há zas
em ber ar ra em lé ke zett vis  sza, ami kor négy
év vel ko ráb ban „az ugy ne ve zett Ha tár
Nyár fa óldalon gó rét ül vén, a' Báth-mono-
storiak a' Górénn fenn meg-támadták,
nevezetessen Ke resz tes Já nos, Ke resz tes
Pis ta meg-fogták fenn a' Górénn, és ugy
tar tot ták míg Hol ló Mik lós a' bár ká ból 18
da rab pon tyo kat ki-sze dett és el-is vit ték
erõszakossan, sõt hogy utánnok ne me hes -
sen, a' Csó nak ját is el ta szí tot ták alólla.” A
vis  sza em lé ke zés ben sze rep lõ gó ré ki fe je -
zés olyan víz be vert osz lo pok ra épí tett ülõ -
he lyet je len tett, amely rõl csuhé-val, va gyis
eme lõ há ló val le he tett ha lász ni (Új Ma gyar
Táj szó tár II. Bp., 1988. 660.).

Idõ sebb Sza bó Ist ván 58 éves szeremlei
re for má tus la kos több tör té ne tet is el me sélt
a szeremlei és mo nos to ri la ko sok kö zött a
vej szék ki fosz tá sa mi att ki tört vi szály ko dá -
sok ról. A ta nú kez det ben, mint er dõ csõsz,
majd pe dig, mint indagator (fel ügye lõ)
szol gál ta az ér se ki ura dal mat, te hát jól is -
mer te a ha tárt, és az ott meg for du ló em be -
re ket. Az úri szé ki val lo má sá ból ta nú sá gos
hos  szab ban idéz nünk: „a' Báth-monostroi
La ko sok em ber emlékezetetõl fog va a'
Szeremlei La ko sok kal mind ég úgy vil-
lankodtak, vi as kod tak, sõt Lakossainkon
gyilkoskodtak is mely on nan bi zo nyos:
hogy ez elõtt 40 esz ten dõk kel Né hai Bol do -
gult hely bé li Öreg Jakus Pé tert a' Báth Mo -
nos to ri Ha tár Szé len meg öl ték a' Báth-
monostoriak a' ma ga Weiszénél és az

mind ég pörlös ugy ne ve zett Szur dok Tó ba
ve tet ték, hól tan és a' Botskorát a' Veiszére
fel-akasztották, nem külömben Öreg Or-
jány Mi hályt, Jakus Pé ter nek meg-öle té se
utánn 3. vagy 4. Esz ten dõk kel az most em -
lí tett Ha tár szé len meg-ölték a' Báth-mono-
storiak hasonlóann a' ma ga Weiszénél, és a'
Botskorát a' Weiszre fel-akasztották:
ezenn kí vül ez elõtt 15 esz ten dõk kel Né hai
Öreg Jakus And rást, a' Báth-monostoriak
a' Szeremlei határonn meg-lõtt ék to váb bá,
ez elõtt 3 esz ten dõk kel If. Sz. Orjány
Istványt a' ma ga Weiszénél az ugy ne ve -
zett Kis Du ná ba megh ver ték, mint egy Éj -
fél tályban reá üt vén a' gyil kos Mo nos to ri -
ak a' két kar ja it el tör ték, és a lel ket – is
alig hagy ták meg ben ne, – ezenn kí vül az
ujdonnan, ujj Veiszét erõszakossan tölle el
vet ték.” A két fa lu la kó i nak konf lik tu sai,
és a vej sze hasz ná lat tör té ne ti em lé kén kí -
vül a for rás ar ról is tu dó sít, hogy a ná das,
mo csa ras tá jon já ró-ke lõ em be rek nem
me zít láb köz le ked tek, ha nem bõr bõl ké -
szült bocs kort húz tak lá buk ra. 

Az 56 éves P. Ara nyos Já nos ar ról szá -
molt be az úri szé ki val la tók nak, hogy pár
hét tel ko ráb ban tég lát akart ven ni a ba jai
ura da lom tól, és a bátmonostori va dász ház -
nál a he lyi ek rá tá mad tak. Az il le tõ a ve rés -
tõl ugyan meg me ne kült, de a tá ma dói a
kö vet ke zõ, szó lás ha son lat nak is be il lõ sza -
vak kal fe nye get ték meg: „ugy jár nak a'
Szeremleiek, rö vid idõn, mint jár tak ez
elõtt: hogy tsak a' botskorát ta lál ják meg a'
Szeremlei em ber nek a' Veiszén.”

Kothencz Ke le men

Fenn, a he gyen
„A hegy má szás egyi ke a leg ne me sebb

és leg egész sé ge sebb spor tok nak. Mint
sport nak a meg ala pí tói: Pet rar ca, Le o nar -
do da Vin ci, Gessner, Rous seau és Saus-
sure; élet ta ni ha tá sa it pe dig Saussure, Paul
Bert, Mosso, Zunzt és Loewy kezd ték ta -
nul má nyoz ni”. Az úgy is mint „va la mely
hegy re föl me nés”-rõl, úgy is mint „tu ris -
tás ko dás”-ról em lí tést té võ, a múlt szá zad
má so dik és har ma dik év ti zed ében meg je -
len te tett Ré vai Nagy Le xi ko na IX. kö te té -
ben fel lel he tõ szó cikk ben e te vé keny ség -
nek már ak kor is meg lé võ óri á si iro dal má -
ról is ol vasha tunk. Ugyan ezen le xi kon-so -
ro zat I. kö te té nek Alp-egyletek (Alp-
klubok), ill. Al pi niz mus cím sza va it fel la -
poz va már ar ra néz ve is is me re tek hez jut -
ha tunk, hogy az 1857-ben el sõ ként az an -
go lok ál tal ala pí tott, majd min tá já ra egy re
sza po ro dó alpegyletek ere den dõ cél ként

„az Al pok to po grá fi ai, ter mé szet tu do má -
nyi, föld raj zi is mer te té sét s a tu risz ti ka i lag
szép ré sze i nek, tá ja i nak meg kö ze lít he tõ vé
té te lét” tûz ték ki, de ar ra néz ve is, hogy a
még egye dü li Eng lish Alpine Club mû kö -
dé si te re is már túl ter jed az Al po kon:
„1863 óta fenn ál ló ha vi fo lyó ira ta, az
Alpine Jo ur nal gyak ran szá mol be a Ka u -
ká zus ban, Hi ma lá já ban és az ame ri kai
Rocky Mountainsben vég zett na gyobb sze -
rû hegy má szá sok ról”. Ugyan csak le írá sát
kap juk a „he gyi be teg ség”-nek, az zal be -
zá ró lag, hogy „min den tü net erõ sen fo ko -
zó dik a leg ki sebb mun ká nál, míg tel jes pi -
he nés nél szenv te len ség és ál mos ság a ha -
lált meg elõ zõ egyet len tü net”.

„Amint a sze rel met, úgy a hegy má szá si
él ve ze tet is so kan és sok fé le ké pen de fi ni -
ál ták, de ép pen a sok fé le ség bi zo nyít ja
mind an  nyi nak hely te len sé gét. Amint egy

em ber nek, ki so ha sem volt s so ha sem
lesz sze rel mes, nem tud nám meg ma gya -
ráz ni, mi ben áll a sze re lem; úgy hall gat ni
va gyok kény te len a sok szor hal lott el len -
ve tés re – mi nek oda fel mász ni, nem
szebb-e mind az alul ról, egy fin dzsa fe ke te -
ká vé mel lett. Egy nek úgy; mind a má sik -
nak leg fel jebb azt mond hat nám, pró bál já -
tok meg. S nem hi szem, hogy ha va la ki
csak egy szer is éle té ben… li he gõ ke bel lel
s ta lán ino gó tér dek kel…el ért cél já hoz egy
ég be ma gas ló csúcs, vagy hónye reg hez…,
nem hi szem, mon dom, hogy még so kat
kér de zõs köd nék definitió után.” 

„Hi á ba, min dig von zó az, a mi nagy és
még von zóbb a na gyobb, azért a ki domb ra
há gott, hegy re kí ván ko zik, s a ki he gyen
volt, az ég be tö rõ szik lá ra ka pasz ko dik.” Bá -
ró Eöt vös Ló ránd nem csak mint ki vá ló fi zi -
kus, egye te mi ta nár, aka dé mi kus, 16 éven át
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a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke,
fõ rend há zi tag és rö vid hat hó na pig mi nisz -
ter vív ta ki kor tár sai és a ké sei utó dok el is -
me ré sét, de hegy má szó ként is:  két lá nya,
Rolanda és Ilo na, va la mint két ve ze tõ tár sa -
sá gá ban 1892. jú li us 10-én el sõ ként mász ta
meg a Kleiner Cristallkopf 2950 mé ter ma -
gas csú csát. A he gyek sze rel me sé nek le -
jegy zett gon do la tai mind annyi unk szá má ra
„kö ze lebb hoz zák a he gye ket”…  

Fel, a hegy re! Az év szá zad ok so rán je -
len tõs szám ban tet ték ma gu ké vá a gon do -
la tot or vo sok is. Felkai Pé ter dr-nak Or vo -
sok az Al pok ban címû, az Or vo si He ti lap
2013. 154. évfo lyam, 18. szám. 707-713.
ol da la in meg je lent cik ké ben ar ról ol vas ha -
tunk, hogy „Eu ró pa legma ga sabb csú csá -
nak, a Mont Blanc-nak a meg hó dí tá sa
1786-ben, több kí sér let után, el sõ nek egy
he lyi zer ge va dász nak, Jacques Balmatnak
és tár sá nak, Cha mo nix kör ze ti or vo sá nak, a
29 éves dr. Michel Paccardnak si ke rült. A
két ki vá ló má szó kö tél és jég csá kány nél -
kül a holdfé nyes éj sza ká ban ara szolt fel fe -
lé, és 36 órás má szás után haj nal ban ér ték
el a csú csot. Fél órás fenn tar tóz ko dás után
in dul tak le. Paccard a le eresz ke dés nél szin -
te vé gig hó vak ság ban szen ve dett, se gít ség -
re volt szük sé ge a já rás nál, ezt a tényt azu -
tán Balmat fel hasz nál ta ar ra, hogy az egész
vál lal ko zás si ke rét ma gá nak tu laj do nít sa,
va la mint ar ra, hogy a ne ves sváj ci ter mé -
szet tu dós, Horace Benedict Saussure ál tal
fel aján lott, a csú csot elõ ször meg hó dí tó nak
já ró ju tal mat egye dül ve gye fel.” A cikk ben
ol vas ha tunk or vos ról, akit el so dort a la vi -
na, két ame ri kai me di kus ról, akik 1819-ben
mász ták meg a csú csot, a hegyibetegség és
a ma gashe gyi tüdõödéma ös  sze füg gé sét
fel is me rõ, szak má ját te kint ve nõ gyógy ász
dr. Theodor Egli Sinclairrõl, az ugyan csak
Cha mo nix-ban prak ti zá ló fi a tal or vos nak,
dr. Etienne Hen ri Jacottetnak 1891-ben –
le fe le út ban – ab ban a 4362 m ma gas ság -
ban már fel épült Vallot-féle me ne dék ház -
ban be kö vet ke zett ha lá lá ról, amely nek „el -
sõ ven dé gei kö zött ta lál juk Achille Ratti
püs pö köt, a ké sõb bi XI. Pius pá pát”. És ol -
vas hat juk a cikk ben a ko ra be li he gyi ve ze -
tõk mon dá sát: „[ha bár mely ma gas csú cson
el al szik a má szó], olyan ál mot lát, mely bõl
nincs éb re dés” –ere de ti ben: „Sleep the
sleep that knows no waking.” Felkai dr.
cik ké nek vé gén le szö ge zi: „A ma gas he gyi
be teg ség ér tel me zé se olyan kér dé se ket ve -
tett fel, amely el ve ze tett a lég zés
patofiziológiájának és a szer ve zet oxige-
nizációjának tü ze te sebb vizs gá la tá hoz”,
egy szubdiszciplínához: az al pe si vagy ma -
gas he gyi or vos lás hoz (amely a nem zet kö zi
iro da lom ban „high-altitude medicine”,

„höhenmedicin”, „mountain-medicine”,
„alpinmedizin”, sõt „everestmedicine” né -
ven is is mert).

A Föld leg ma ga sabb pont ján, a Mo unt
Eve res ten – a he lyi ek nyel vén Cso mo lung -
má nak (A Föld Is ten as  szo nyá nak) ne ve -
zett hegy csú cson – rend kí vü li ek a kö rül -
mé nyek: né hány tisz ta nap ki vé te lé vel mí -
nusz 50 Cel si us-fok alá is csök ken het a
hõ mér sék let, or kán ere jû szél vi har tom bol,
ha tal mas men  nyi sé gû hó esik, a le ve gõ
oxi gén tar tal ma pe dig a len ti nek csak 30
szá za lé ka. 1921-tõl a hegy má szók so ro zat -
ban pró bál koz tak az el éré sé vel. Ami kor az
1953. má jus 29-én az új-zé lan di hegy má -
szó nak, Edmund Hillarynak és a ne pá li
serpának, Tendzing Norgajnak si ke rült, a
szen zá ció a ti zen hat év vel ké sõb bi Hold ra
szál lás hoz volt ha son lít ha tó. Az el sõ (nem
ma gyar állampogárságú) ma gyar nak, a
fel vi dé ki Demján Zol tán nak 1984-ben si -
ke rült a bra vúr. A Mo unt Eve rest címû
hegyisport- és tú ra ma ga zin II. évf., 7.
szám (10.), 5. ol da lán, 2002. jú li u sá ban,

Pusztay Sán dor fõ szer kesz tõ Fenn a csú -
cson címû ve zér cik ké bõl az idé zet: „A
Mo unt Eve res ten – Erõss Zsolt nak kö -
szön he tõ en – im már Ma gyar or szá got is
kép vi se li egy zász ló. A Cso mo lung ma a
ne gye dik ma gyar kí sér let kor en ge dé keny -
nek bi zo nyult, így si ke rült vég re egy ma -
gyar hegy má szó nak is fel jut nia a Jó sá gos
Is ten anya fe je búb já ra.” A Gyergyói-
medencében, Orotván, majd a Gyil kos-tó -
nál fel nõtt, a hegy má szást a Bé kás-szo ros -
ban 1981-ben kez dett, 1988-ban csa lád já -
val Ma gyar or szág ra át te le pült, négy év vel
ké sõbb ma gyar ál lam pol gár sá got ka pott
Erõss Zsolt 2002. má jus 25-ei si ke res
csúcstá ma dá sa „ér zel mi mér föld kõ”-ként
ke rült be jegy zés re a ma gyar hegy má szás
tör té ne lemköny vé be.

Föl dünk har ma dik leg ma ga sabb hegy csú -
csa, a Ne pál és In dia ha tá rán fek võ „szent
hegy”, a 8586 mé ter ma gas Kancsendzönga
meg hó dí tá sá ra a ko ráb ban már ki lenc
nyolcez res csú csot (kö zü lük utol só ként a
8516 mé te res Lhocet már mû láb bal) meg -
hó dí tott, 45 éves sé és két gyer mek ap já vá
lett „Hópárduc” 2013-ban a fi a tal hegy má -
szó-ge ne rá ció osz lo pos tag já val, a 27 éves
Kiss Pé ter rel társ ban ké szült. Erõss Zsolt -
nak, „a ko nok, ki tar tó szé kely nek”, a meg -
hó dí tott hegy csúcs ok ra a ma gyar mel lett a
szé kely zász lót is rend re fel vi võ nek és az
itt hon két szer „Az év tel je sít mény tú rá zó -
ja” cí met el nyert Kiss Pé ter nek má jus 20-
án gi gá szi erõ fe szí tés sel si ke rült fel ér ni ük
a csúcs ra! – ám le jön ni ük nem: egy dél-
ko re ai tár suk kal és két ne pá li ve ze tõ jük kel
együtt „el nyel te õket a Kancsendzönga".

Edmund Hillary és Tendzing Norgaj

A Kancsendzönga meghódításának állomásai
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„Egy má sik szé kely, Kõrösi Csoma
Sán dor azt val lot ta: »Az utat én akar tam,
mert en gem akart az út.« A tibetológia
meg ala pí tó ja Dardzsilingben alus  sza
örök ál mát – az in di ai vá ros ká ból tö ké le -
te sen rá lát ni a Kancsendzöngára.” Ezek

Luk ács Csa ba Hegy nek fia címû, a Ma -
gyar Nem zet má jus 25-ei szá ma Ma ga zin-
ol da la in meg je lent írá sá nak be fe je zõ
mon da tai. A föld ke rek ség egyik leg ma ga -
sabb, leg fé lel me te sebb csú csa kö ze lé ben,
fenn, a he gyen, az örök hó és jég bi ro dal -

má ban – a ma gyar hegy má szás tör té ne -
lem köny vé be drá má juk kal újabb ér zel mi
mér föld kö vet kelt ve – alus  szák most már
örök ál mu kat Õk, ket ten: Erõss Zsolt és
Kiss Pé ter.   

Pé ter Ár pád dr.

Erõss Zsolt himalájai gyerekekkel

Az utolsó fénykép. A csúcson

Erõss Zsolt és Kiss Péter

Mészy Mészáros Gábor
1958-2013

A Jelky András Szakképzõ Iskola kiváló keramikus-szobrászmûvész tanára július 18-án váratlanul elhunyt.

Búcsúztatása augusztus 3-án történt a református templomban.

Az ott elhangzott gyászbeszéd mellett egy makói mûvésztanár pályatársának nekrológját közöljük.

Mészy el ment
Utol só ki ál lí tá sá nak a ma kói Hagy-

matikum adott ott hont 2013 au gusz tus hó -
nap vé gé ig, ahol a kiállításmegnyitó után
el hang zott sza vai sze rint ös  szeg zõ, kor -
szak le zá ró mû ve it mu tat ták be. Így, akar va-
aka rat la nul, ezek a mû vek let tek egye dül ál -
ló élet mû vé nek jel kép pé zá rult kép so rai. A
lé lek, a szel lem por ce lán tes te né hány nap
múl va el tö rött. A cse re pek szét hul lot tak –
csa lád ja, ba rá tai, tisz te lõi a ré mü let csönd -
jé ben ra gad tak, ami kor ha lál hí re vá rat la nul
szárny ra kelt. Tel jes szel le mi vér te zet ben,
mû vé szi ut ját be tel je sít ve, még is tra gi ku san
fél be hagy va, szám ta lan díj jal és ki tün te tés -
sel tar so lyá ban, 44 je len tõs ki ál lí tás sal, tu -
cat nyi köz té ri plasz ti ká val, mû vé szi pá lyá ja
csú csán hagyott el ben nün ket. 

Mé szá ros Gá bor Bé kés vá ro sá ban 54 év -
vel ez elõtt szü le tett. A Ma gyar Ipar mû vé -

sze ti Egye tem Szi li kát ipa ri Tan szék ke rá -
mia-por ce lán sza kán szer zett dip lo mát
1983-ban. Mes te re Csekovszky Ár pád és
Schrammel Im re volt. Tag ja volt a Ma gyar
Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le té nek,
a Ma gyar De sign Ka ma rá nak, a Mû hely
Mû vé sze ti Egye sü let nek, ala pí tó tag ja a
2011-ben ala kult Ba jai Nagy Ist ván Mû vé -
szeti Egye sü let nek. 1987-1998 kö zött mû -
vész ta nár ként a Nyír egy há zi Mû vé sze ti
Szak kö zép is ko la ke rá mia sza kán ta ní tott,
2000-ben a Jelky And rás Szak kö zép is ko la
Mû vé sze ti Ta go za tá nak ta ná ra lett. 

Al ko tá sai ar ról ta nús kod nak, hogy is -
mer te, ér tet te és bír ta a mo dern ke rá mia -
mû vé szet, a ke rá mia szob rá szat min den tit -
kát, ered mé nye it, ma gá é nak tud ta a pre -
hisz to ri kus, óko ri, kö zép ko ri, mé lyen in -
tel lek tu á lis mû vé sze ti ha gyo má nyo kat.
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Érez te és ki fe jez te a mo dern em ber ma gá -
nyát. Hit te, hogy a mû vé szet re vár a sze -
rep, hogy vis  sza ad ja az em ber nek hi tét ön -
nön azo nos sá gá ban, s új ra fel mu tas sa a
szel lem és az er kölcs örök ér té ke it.

Te het sé gé nek szu ve rén al ko tói szfé rá ját a
ta ní tás, ne ve lés mel lé ren del te. Nö ven dé ke -
i nek, akik az út ján mel lé sze gõd tek, egé szé -
ben vál toz tat ta meg ön ma guk hoz va ló vi -
szo nyát, vi lág szem lé let ét, mû vé szi lá tás -
mód ját. Tárgy sze re tõ stí lu sa, ins pi rá ló gon -
do la tai, zse ni á lis for ma ala kí tó el kép ze lé sei,
a meg va ló sí tás iz gal mas sakk lé pé sei nyo -
mán ta nít vá nyai, kol lé gái, kö zön sé ge szá -
má ra is ki nyílt a vi lág: Mészy al ko tá sa in ke -
resz tül a min den ség gel mér het tük ma gun -
kat. Tu dá sa ter mé sze tes ran got adott azok -
nak, akik meg ér tet ték és sze ret ték õt.

Most, hogy utol só mû vét is be fe jez te,
hogy élet mû ve le zá rult – lát ha tó vá vál nak
ko ráb bi vélt ös  sze füg gé sek is: úgy tû nik,
mint ha min den mû al ko tá sa, üze ne te, gon -
do la ta, for ma vi lá ga az ál ta la min dig ke re -
sett kö zös pont ba tar ta na a múlt fe lé. S mi -

nél ré gebb re érünk, an nál na gyobb ös  sze -
füg gõ egy ség gé vál nak. S mint ha ele gen dõ
mes  sze ség be jut va egyet len egy kö zös mû -
velt ség be zá ród na min den. 

Adós sá ga ink kö zött en nek a mû velt ség -
be li tar to zá sunk nak ter he it is ma gunk elõtt
gör get jük. Mészy gyak ran zsör tö lõ dött emi -
att. E le ró ha tó tar to zás ban azon ban össze -
tar to zást is ér zett: ta nul ni va lót, esélyt a ki tö -
rés re. A ta ní tást is ezért tar tot ta fon tos nak.
Mert nem a gaz dag ság nak van mû velt sé ge,
ha nem a mû velt ség nek van gaz dag sá ga.
Hit te, hogy ez zel va ló ban meg elõz het nénk
a vi lá got. A fel hal mo zott, még is mú lan dó
anya gi ja vak he lyett a szel le mi (mû vé sze ti)
kin cse ink okán néz het ne fel ránk a vi lág.
Ha meg ír hat ta vol na, ta lán ez le het ne
Mészy egyik vég aka ra ta.

Pi linsz ky Já nos sza va i val bú csú zunk:

„Mindíg az el hányt bá dog ka na lat,
a nyo mo rú ság lim-lom tá ja it ke res tem,
re mél ve, hogy egy szép na pon
el önt a sí rás, vis  sza fo gad szeliden

a ré gi ud var, ott ho nunk
bo ros tyán csönd je, su so gá sa.

Mindíg,
mindíg is ha za vágy tam.”

Ked ves Mészy, ha za ér tél. „Por ból va -
gyunk és por rá le szünk.” Mind az, ami por
Be lõ led, por rá om lott a hét köz nap ok ál do -
za to san, alá za to san szür ke mun ká já ban,
hogy vé gül az ma rad jon Be lõ led, ami so -
ha sem vá lik por rá. 

Ba ja vá ros kö zön sé ge, a pá lya tár sak, ta -
nít vá nyok, jó ba rá tok, tisz te lõk, a Ma gyar
Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te, a
Mû hely Mû vé sze ti Egye sü let, s a Ba jai
Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let ne vé ben
né mán, gyász ban, de büsz kén haj tunk fe jet
elõt ted – mert is mer tünk, mert is mer het -
tünk Té ged.

Ha za ér tél. Le gyen Ne ked kön  nyû a föld!
Imád sá gunk kal kí sé rünk a túl só part ra, és
szí vünk re szo rít juk, amit ránk hagy tál.

Ko vács Zi ta

Hos  szú az út a „nem hi szem el” bénu-
latától a meg bé ké lõ el en ge dé sig. Mi, akik
ezen a tér fé len ma rad tunk, most ezt az utat
jár juk – ki így, ki úgy. És még na gyon az
ele jén, hi szen a pusz ta tényt is most íz lel -
get jük. A Társ, éle ted és al ko tó fo lya ma tod
el ár vult fe le las sú, ke ser ves kál vá ri á já nak
el sõ lé pé se it jár ja, és va la hol tud ja, hogy
élet hos  szig tar tó pró ba lesz ez…

Lé ted szer ves kö te lé kei a sú lyo sabb hi -
ányt szen ve dik meg – de mi, akik a pá -
lyád nak csu pán sta tisz tái vol tunk, mi is
meg ál lunk né hány spon tán pil la nat ra, ahol
ta lán ak kor re a gá lunk a leg õszin téb ben, ha
meg sem szó la lunk…

Per sze hal lunk – s né ha mon dunk is –
rész vét tel jes, szé pen meg konst ru ált mon da -
to kat… de Mészy, te nem ezek ben vagy!
Sok kal in kább az asz tal nál fel idé zett szto -
rik ban (uram bocsá' még az em lé ke zõ fel -
ne ve té sek ben is), a ré gi ze nék ben, ami ket
szí ve sen hall gat tál, a rád em lé kez ve emelt
po ha ra ink ban, a meg re kedt mon da to kat kö -
ve tõ csönd ben. Mint ahogy ott vagy a rész -
vét le nül hét köz na pi tár gyak ban is, ami ket a
kol lé gi um pin cé jé ben (ma kói mû vész te le pi
bá zis he lye den) hagy tál: az el tört agyag -
szob rocs ká ban, az ott fe lej tett üres ká vés po -
hár ban, a gaz dá ja vesz tett ke rék pár ban…

És per sze ma gasz tos kéz nyo ma i dat is

szer te hagy tad. Vá ro sunk is ab ban a szo mo -
rú sze ren csé ben ré sze sült, hogy a Hagy-
matikum cso dás szín te rét köl csö nöz het te
leg utób bi (ak kor még nem sej tet tük, hogy
utol só) meg mu tat ko zá sod hoz. Utol ér he tet -
len al ko tói pá ro so tok nak ez a cso dás do ku -
men tu ma – már tud juk – a ket té tö rés elõt ti
pil la na tot kon zer vál ja… De az is mint ha
csak most lett vol na, ami kor egy év vel ko -
ráb ban a mú ze um ud va rát va rá zsol tá tok
me se be li kert té a szob ra i tok kal…

Az ér té kes, ér zé keny, al ko tó em ber lel ke
és el mé je leg gyak rab ban a fáj da lom ból
épít ke zik – gyön gyöt pré sel ki ma gá ból,
né ha fa lat is emel be lõ le ma ga kö ré, sõt
sok szor még szít ja is ezt a fáj dal mat… és
eb be a ger jesz tett fáj da lom ba bi zony be le
is rop pan hat…

Ta lán szent ség tö rõ en hang zik, de mi,
akik itt ma rad tunk, az al ko tás sá ne me sült
fáj da lom ha szon él ve zõ i vé vá lunk. És ez
már így ma rad, hi szen a hi ány is egy fáj -
dal mas ins pi rá ció lesz a Té ged nél kü lö zõ
mû vész tár sak szá má ra…

A NATURA mû vész te lep idei ve zér gon -
do la ta a víz jel. Ez az egye di vé ne me sí tõ
jel zés be le si mul az õt kö rül ve võ pa pír tex -
tú rá já ba, szin te lát ha tat lan, de ha fény fe lé
tart juk, tö ké le te sen ki raj zo ló dik, örök ka -
rak tert köl csö nöz ve hor do zó já nak. Tri vi á -

li san kí nál ko zó ha son lat tal él ve, egy ilyen
mes ter je gyet hagy tál/hagysz az al ko tó kö -
zös ség szel le mi-mû vé szi anya gá ban. Szer -
ve sen, be le ég ve, és már idõfüggetlen ál -
lan dó ság ban…

Je len vagy a kö zös ki ál lí tá son is, ma dár
ala ko kat ölt ve. És va la hogy ez sem vé let -
len! Ezek be a fi nom szí nek ben ját szó, le si -
mult vo na lú kis lé nyek be va ló szí nû leg be le -
csem pész ted  mind azo kat a kép zet tár sí tá so -
kat, gon do la ti kont rasz to kat, ame lyek óha -
tat la nul eszünk be jut nak a ma dár-em ber
pár hu zam ürü gyén: szí vós ság és tö ré keny -
ség, ma té ria és lé gi es ség, ég és föld kö zöt ti
élet tér (bi zarr, de kö zöt tünk egye dü li ként,
Te ta lán már is me red ezt a ket tõs sé get)…

Szó val hos  szú az út az el en ge dé sig. És
per sze tud juk is, hogy en nek ott kell len ni
a fo lya mat vé gén, de az em be ri el me ön zõ
és vég sõ kig ma rasz tal. Elõ szám lál min den
le sö pört élet mor zsát,  fél re tolt gon do la tot,
kéz nyo mo kat vi se lõ tár gyat – így van ez
rend jén. Kér lek, ne ne hez telj ér te oda át ról!

És még va la mi: tár sa dat, al ko tó éle ted
má sik fe lét fi zi ka i lag ma gá ra hagy tad, de a
spi ri tu á lis kö te lé ket ugye – leg alább õfe lé –,
nem en ge ded el?!

Mi – amíg tud juk – in nen rõl tes  szük
ugyan ezt…

Oláh Nó ra

Vé nu szok, ma da rak és egy üres hely…

Mé szá ros Gá bor Mészy em lé ké re
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Meg pró bál ta tá sok kal, vesz te sé gek kel
te li hó na pok van nak mö göt tünk.

Feb ru ár ban, ugyan ezen a he lyen, Udvar-
di Er zsé bet ko por só já nál áll tunk, majd
Rapcsányi Lász lót te met tük Bu da pes ten,
múlt hét szom bat ján Mé szá ros Gá bor tól,
Mészytõl bú csúz tunk, most B. Mikli Fe -
ren cet kí sér jük utol só út já ra.

Ezer szál lal kö tõd tek Ba já hoz, ezer szál -
lal kö tõ dünk hoz zá juk. Éle tük, mun kás sá -
guk, al ko tá sa ik, mû vé sze tük, a ve lük va ló
sze mé lyes kap cso lat for mál ta Ba ja vá ros
ar cu la tát, for mál ta vi lág lá tá sun kat, ér ték -
ren dün ket, fel emelt a hét köz nap ok szür ke -
sé gé bõl. Át ad ták azt, ami mû vész lé tük bõl
adó dott. ahogy Rudnay Gyu la meg fo gal -
maz ta: „Mû vész nek len ni vég te len el me -
rü lést je lent a min den ség eset le ges sé gé tõl
meg tisz tí tott élet ben, mely ben ott tük rö zõ -
dik ké pe Is ten nek.”

Rudnay Gyu la, a Mes ter. Fe ri bá csi min -
dig így hív ta, nagy tisz te let tel és el is me rés sel
be szélt ró la, egész éle té nek meg ha tá ro zó ja
volt. B. Mikli Fe renc szer ve zé sé ben 1946-
ban jött lét re  a Ba jai Mû vész te lep Rudnay
Gyu la ve ze té sé vel a Vojnich-kúriában, majd
a Kép zõ mû vé sze ti Sza bad Aka dé mia és a
Rudnay Gyu la Kép zõ mû vé sze ti Kör. A Rud-
nay Kört 1953 óta õ ve zet te.

A Kép zõ mû vé sze ti Sza bad is ko lá ból in -
dult mû vé szi pá lyá jára Udvardi Er zsé bet,
Bartos End re, Szurcsik Já nos, Gon dos
Hildegard, Weinträger Adolf, Klossy Irén,
Bá lint At ti la, Pump Kár oly és rajtuk kívül
még sokan mások.

B. Mikli Fe renc ala pí tó ja volt a To ka ji,
Veránkai Mû vész te lep nek, a Ká rá szi Al ko -
tó tá bor nak.

Mun kás sá gát, mû vé szi ki vá ló sá gát sok-
sok díj jal, ki tün te tés sel is mer ték el. B.
Mikli Fe renc a Ba ja Vá ros Dísz pol gá ra ki -
tün te tõ cím nek is bir to ko sa volt.

Tag ja volt a Ma gyar Kép zõ mû vé szek
Szö vet sé gé nek, a Ma gyar Al ko tó mû vé -
szek Or szá gos Egye sü le té nek, a Ma gyar
Víz fes tõk Tár sa sá gá nak, a Mû hely Mû vé -
sze ti Egye sü let nek.

Ki ál lí tá sa i val be jár ta nemcsak Ma gyar -
or szá got, ha nem Eu ró pa nagy vá ro sa it is.
Szí ve sen ál lí tott ki kis  te le pü lé seken is
(így például Dávodon), és kü lö nö sen ked -
vel te az al ko tó tá bo ro kat kö ve tõ zá ró ki ál -
lí tá so kat. Nagy meg tisz tel te tés volt szá má -
ra a Rudnay ta nít vá nyok cso por tos ki ál lí -
tá sá ra va ló fel ké rés, s a kö zel múlt ban, a
Nagy Ist ván Kép tár ban meg ren de zett
Mes te rek, is ko lák, ta nít vá nyok cí mû ki ál lí -
tás, amely a 90 éves B. Mikli Fe renc, a 80
éves Szurcsik Já nos és a 70 éves Bá lint At -
ti la kö zös ki ál lí tá sa volt. A mes ter és ta nít -
vány vi szonyt fon tos nak tar tot ta, ápol ta ta -
nít vány ként és mes ter ként is.

B. Mikli Fe renc sok fe lé járt a vi lág ban,
de min de nekelõtt ba jai volt. Lo kál pat ri ó ta,
aki vá ro sá ban, vá ro sá ért gon dol ko dott, al -
ko tott: Rudnay mes ter 1946-ban, mi u tán
nem volt haj lan dó po li ti kai tár gya kat ta ní -
ta ni a képzõmûvészeti fõ is ko lán, va la hol
vi dé ken sze re tett vol na mû vész te le pet lé -
te sí te ni. Fe ri bá csi gyõz te meg, majd jár ta
ki hely ben, hogy Ba ján le gyen ez a mû -
vész te lep.

Mû vé szi pá lyá já nak leg mo nu men tá li -
sabb al ko tá sa is Ba ján lát ha tó, a szerb te -
me tõ ká pol na, a Szent György-ká pol na
szekkódísze. Mi u tán a vá ros fel újí tot ta a
pusz tu lás ra ítélt épü le tet, Fe ri bá csi szin te
kö te les sé gé nek érez te, hogy nagy mé re tû
fal fest mé nye in ke resz tül is továbbítsa
nekünk a meg bé ké lés üze ne tét a bi zán ci és
la tin, a ke le ti és a nyu ga ti ke resz tény ség
szim bo li ká já nak se gít sé gé vel. Ba ja vá ro sa
aján dék ba kap ta a fal ké pe ket, a Meg bé ké -
lés ká pol ná ját a meg bé ké lés, bé kes ség
üze ne té vel.

Az al ko tómunkán kívül ta ní tott is, ne -
vel te a kép zõ- és ipar mû vé szet fe lé von zó -
dó fi a ta lo kat. A 100 éves Kis csá vo lyi Is ko -
la ün nep ség so ro za tá nak ré sze ként, mint
ré gi kiscsávolyi di ák, rend ha gyó osz tály -
fõ nö ki órát tar tott a mos ta ni di á kok nak a
Szent György-ká pol ná ban. Tud ta, hogy az
if jú ság ne ve lé se, ta ní tá sa a nem zet meg -
ma ra dá sá nak, gaz da go dá sá nak alap pil lé re.

Az „ügy” fon tos sá ga mi att el vál lal ta a
2011-ben meg ala kult Ba jai Nagy Ist ván Mû -
vé sze ti Egye sü let tisz te let be li el nök sé gét.

Sze ret te a tár sa sá gi éle tet, a bölcs bo roz -
ga tá so kat, jó han gu la tú kocs má kat, a jó ze -
né sze ket. So kan õriz zük em lé ke ink ben a
ve le töl tött idõ mély sé gét és ma gas sá gát,
vi dám sá gát és em ber sé gét.

B. Mikli Fe renc pél dát ál lí tott mind any -
 nyi unk nak: mû vé szek nek, ta nít vá nyok -
nak, ba rá tok nak, ba ja i ak nak éle té vel, tet te -
i vel, mun kás sá gá val. Olyan kö ve ten dõ
pél dát, amit mes te re, Rudnay Gyu la így
fo gal ma zott meg: „A ma gyar nem zet nek a
lel ke ránk van bíz va. Jöj je nek a ka taszt ró -
fák, az em ber te len ül dö zé sek, kí nok, gyöt -
rel mek – hóban, fagy ban, me zít lá ba san is
– dé del get ve, me len get ve, szí vünk be zár va
ápol juk a ma gyar lel ki sé get, mert ez a mi
éle tünk egyet len ér tel me.”

Feb ru ár ban a fény ha za tért a ba jai Ró -
kus te me tõ be, most B. Mikli Fe renc is ha -
za tér a csa lá di sír bolt ba. 

Fe ri bá csi, nyu godj bé ké ben!
Zsigó Ró bert

B. Mikli Ferenc
1921-2013

Városunk szülöttének, a neves festõmûvésznek, Baja város díszpolgárának,
a Bajai Nagy István Mûvészeti Egyesület tiszteletbeli elnökének tartalmas élete július 30-én lezárult.

Sok-sok tisztelõje augusztus 14-én kísérte utolsó útjára a Rókus temetõbe.
A gyászszertartás közben elhangzott két beszédet közöljük.

In memoriam B. Mikli Ferenc
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Üze net B. Mikli Fe renc nek
Ked ves Ba rá tun kat, Mikli Fe renc fes tõ -

mû vészt kí sér tük itt, föl di út já nak vé gén,
nyug vó he lyé re. Nem bú csú zunk, mert sze -
mé lye, te het sé gé nek ös  szes je le, em lé ke itt
ma rad ve lünk. A tá vol ság nõtt meg csak
kö zöt tünk, ami ed dig is el vá lasz tott tõ led,
kit ke vés bé, kit mes  szebb rõl.

Több mint negy ven éve, az 1970-es évek
ele jén is mer tem meg e fes tõt, ked ves fe le sé -
gét, Ró zsi kát, s hû en ápolt ki csi, me se be li
öreg né ni anyó sá val és az õt kö rül ve võ ket.
Bõ ven volt al kal munk be szél get ni, ki tár va
mû vé szi út ját a kez de tek tõl az utol só rez dü -
lé sig. Együtt lé te in ket ki ál lí tá sa i nak szer ve -
zé se és elõ ké szí té se, meg va ló sí tá sa, cik kek
írá sa töl töt te ki, a meg ér tés, mél tány lás örö -
me és ki sebb-na gyobb bá na tai mel lett. Szí -
ve sen me sélt fi a tal ko rá ról, mû vé szi in du lá -
sá ról, ta ná rai, leg fõ kép pen Rudnay Gyu lá -
hoz fû zõ dõ mély kap cso la tá ról, aki nek szár -
nyai alatt tel je se dett ki mû vé sze te. Rudnay
szel le me úgy irá nyí tot ta pá lyá ján, hogy sem
kö ve tõ je, sem meg ta ga dó ja nem lett. Mikli
Fe ri ké pei tük rö zik min den moz za na tát lel -
ké nek: bol dog sá gát és tra gi kus pil la na tok

bá na tát. A va ló sá got át lé nye gí tet te su gár zó -
an fi nom szí nek ké, és szo mo rú sá gát is, ko -
mor han gu la tú él mény vi lá gú mû vek ké.

Vá ro sa, a sze re tett Ba ja, szí vét, lel két ra -
bul ej tet te. Hi á ba volt már fi a tal ko rá ban
nagy si ke re kül föld ön, hi á ba vár ták õt él mé -
nyek kel te lí tet ten más tá jak, vá ro sok, ba rá -
tok, re mé nyek kel és le he tõ sé gek kel te lít ve,
ha za vá gyott. Úgy mu tat ta be Ba ját, mint az
egyet len él te tõ föl det, a ha zá ját. So kat uta -
zott és fes tett, raj zolt más vi dé ke ken, ám
min den ké pé ben érez zük a ma gyar ízt, a
ma gyar szí nek han gu la tá nak je len lét ét. 

Nem csak mû ve i vel irá nyí tot ta ér dek lõ -
dé sün ket, ha nem a ba jai mû vész te le pen
hos  szú év ti ze de kig vég zett mû vé szet-pe -
da gó gi ai mun kás sá gá val is. Sok nagy hí rû
mû vészt in dí tott út já ra. Tud ta, hogy Ba ja
szá má ra a tel jes ség: em be re i vel, ut cács ká -
i val, ré gi szo ká sa i val, a Du na kö zel sé gé -
vel. Men tet te a ré gi sí ro kat, a meg bé ké lés
ká pol ná ját, ame lyet fres kó i val dí szí tett.
Ugyan úgy ott hon volt a bib li ai tör té ne tek -
ben, mint a szor gos hét köz nap ok ban, ame -
lyeket fes tõi át lé nye gí té sé ben nyúj tott át

hí ve i nek. Mé lyen ku tat ta az em be ri ér zé -
se ket, szü le i nek, fe le sé gé nek cso dá la tos
em lé ket ál lí tott ké pe i vel, szám ta lan ön arc -
ké pe pe dig õszin tén je lez te lel két, sok-sok
nosz tal gi á val és vá gyó dás sal.

Sze ret te az õt szív bõl be fo ga dó kat, ba rá -
ta it, nagy szá mú, iga zi ra jon gó ját, de mély
em ber is me re te ré vén a tõ le tá vol ma ra dó kat
is fel is mer te. Sok szor hi á nyol ta a tö rõ dést,
az igaz em be ri sza va kat. Ké pei be fo ga dá sa -
kor eze ket is vé gig kí sér het jük. Ám az õ ren -
dít he tet len sze re te te, gon dos ko dá sa és az
õszin te ad ni aka rá sa min den cse le ke de té -
ben, így mû ve i ben is meg nyil vá nult. Na -
gyon vá gyott ar ra is, hogy egy könyv ben is
meg je len hes sen al ko tói pá lya fu tá sa, ezt saj -
nos éle té ben nem si ke rült meg va ló sí ta nia.

Sze líd, ked ves lé nye, alak ja, a ko po gó
ci põ i vel, már nem tû nik fel a ba jai te re ken,
ut cá kon. El ha gyott mû ter me, há za új éle tet
kell hogy su gall jon, ame lyet ne künk kell
meg ál mod nunk és meg va ló sí ta nunk.

Fe ri kém, nyu god jál bé ké ben, sze re tünk,
és to vább ra is gon dos ko dunk ró lad!

Kratochwill Mi mi

Egy szep tem be ri dél után a ba jai Du na-par ton
No ha már szep tem ber kö ze pén jár tunk,

a nyár még nem akar ta át en ged ni he lyét az
õsz nek. Az éj sza kák már kis sé hû vö sek
vol tak, de nap pal ra gyo gó an sü tött a nap,
és a hõ mé rõ hi gany szá la még a 25 oC-kal
ka cér ko dott.

Mi u tán Ma gyar or szá gon tar tóz kod tam,
szo ká som sze rint né hány nap ra el lá to gat -
tam sze re tett vá ro som ba, Ba já ra. Ha már
ilyen ra gyo gó idõ ben Ba ján vol tam, ebéd
után el ha tá roz tam, hogy ki hasz ná lom az al -
kal mat, hogy ki ruc can jak egy kis dél utá ni
sé tá ra a Du na-part ra. Az el ha tá ro zást tett
kö vet te, be ül tem a ko csi ba, és irány a Du na.
Vé gig haj tot tam a rég jól is mert Szentjánosi
úton, és pár perc múl va már a híd fö lött, a
haj da ni koppányi zá to nyok nál vol tam. A
Du na-part vál to zott né mi leg a ré gen is mert -
hez ké pest, de azért ha ma ro san ta lál tam egy
kis ho mo kos part részt, ahol le tud tam te le -
ped ni. Min de nütt csend és nyu ga lom ho nolt
a fo lyó part ján, mind ös  sze egy csa lád rak ta
a tü zet la ci kony há hoz a kö zel ben. A nap
me le gen sü tött, így le te rí tet tem tö rül kö zõ -
met a ho mok ra, für dõ ru há ra vet kõz tem és
le fe küd tem a tö rül kö zõ re na poz ni. (A für -
dés hez szük sé ges kel lé ke ket min dig ma -
gam mal hor dom a ko csi ban.) Él vez tem a

nap su ga rak me leg si mo ga tá sát, ami jól esett
a dél elõt ti ko csi ká zás után. A lá bam nál
höm pöly gött öreg ba rá tom, a Du na, és csá -
bí tó an hí vo ga tott hab ja i ba. En gem se kel lett
na gyon biz tat ni, hisz min dig ra jon gó ja vol -
tam a fo lyó nak, így hát fel áll tam, és a lan -
kás ho mo kon lé pés rõl lé pés re las san be le -
eresz ked tem a friss dunavízbe (17,5 oC), és
el kezd tem úsz ni. A friss víz tõl nem fé ltem,
hisz fi a tal ko rom ban a Du nán meg szok tam
azt, és az At lan ti-óce án part ján is sok szor
ilyen hõ mér sék le tû a ten ger. Per sze nem
szán dé koz tam hos  szan úsz ni, vagy át úsz ni
a fo lyót, mint ré gen, ami kor ez gya ko ri szó -
ra ko zá sunk volt, csak egy kis íze lí tõt akar -
tam ven ni. Rá fe küd tem a víz re, át ad tam
ma gam az ár nak, és hagy tam ma gam so dor -
ni. Ezen a part sza ka szon lej jebb egy for gó
le he tett, ame lyik meg for dí tot ta a sod rás irá -
nyát, mert az ár fel fe lé vitt. Is mer tem már
rég rõl ezt a tü ne ményt, mert mi kor va la ha a
Ha jós Egy let du nai strand já ra jár tunk, ott is
ha son ló ese mény ben volt ré szünk. Egy da -
ra big él vez tem, hogy a víz visz fel fe lé, majd
meg for dul tam, hogy vis  sza ús  szam a ru há -
im hoz. Ek kor bi zony meg kel lett küz de ni
az ár ral, an nál is in kább, mert jobb tér dem
csak ke vés sé haj lik, így jobb lá bam nak nem

sok hasz nát ve szem az úszás nál. Nem cse -
kély erõ fe szí tés után si ke rült a ru há im vo -
na lá ba ér nem, ahol ki evic kél tem a víz bõl.
Aki nem ta pasz tal ta, az nem tud ja, mi lyen
pom pás ér zés ki jön ni a hi deg víz bõl a me -
leg nap ra. Az em ber úgy ér zi, hogy pe zseg
a vé re, mint ha ezer tû vel szur kál nák a bõ rét.
Szin te új ra húsz éves nek érez tem ma gam. 

Le fe küd tem a tö rül kö zõm re, és néz tem
a ré gi ked ves Du ná mat. In nen néz ve a táj
nem so kat vál to zott hat van év alatt, szem -
ben az ár té ri er dõ zöld fá i val öve zett fo lyó
épp oly mél tó ság gal höm pö lyög dél fe lé,
mint ré gen. Lej jebb a Vénduna le ága zá sa
sza kít ja meg az er dõ sáv ját. Ott ma már
für dõ te lep épült, a haj da ni cser kész tá bo -
runk sá tor ta nyá ja he lyén. Alat ta a híd acél -
vá za sze li át a Du nát, már nem a ré gi bolt -
íves, ame lyet az ame ri kai re pü lõk 1944
szep tem be ré ben le bom báz tak, s amely nek
ron csai éve ken át szo mo rú an lóg tak a Du -
ná ba, ha nem egy új, ame lyik 1950 kö rül
épült. Kis sé el me reng tem a múlt ban, s ma -
gam elõtt lát tam a fi a tal di á kot, aki skiffel
szám ta lan szor csa lin ká zott ezen a tá jon
õszi csen des dél utá no kon, fo gócs kát játsz -
va a vöcs kök kel. Ké sõbb, egye te mis ta ko -
rom ban, a nyá ri szü ne tek ben õr si ha jó val
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vagy la di kon jöt tünk ide a zá to nyok ra lá -
nyok és fi úk tár sa sá gá ban, s töl töt tünk kel -
le mes va sár na pokat für dés sel és na po zás -
sal. Bi zony, a leg több jük már a men  nyei
vi ze ken csó na ká zik.

Köz ben alul ról fel tûnt egy von ta tó, ame -
lyik uszá lyo kat tolt ma ga elõtt. Igen csak
erõl köd nie kel lett, hogy ha lad ni tud jon az
ár el len. Ké sõbb egy ha tal mas tu ris ta ha jó
jött fe lül rõl, és gyor san ha ladt az ár ral a fo -

lyás irá nyá ba. Va la mi kor ilyen „monst ru -
mok” nem jár tak a Du nán, csak két ké mé -
nyes fe hér gõz ha jók, a Szent Ist ván vagy a
De ák Fe renc, ame lyek le bo nyo lí tot ták a
for gal mat Bu da pest és Moh ács kö zött, ezek
ma tör pé nek tûn nek ezen óri á sok mel lett.
Ami kor az egy  órai ha jó jött Moh ács fe lõl,
mi, gye re kek na gyon sze ret tünk be úsz ni és
rin gat ni ma gun kat a hul lá ma i ban. Az óta
már más hul lá mok kal is mer ked tem meg

az óce án part ján, ahol né ha mé te res kü -
lönb sé gek van nak a hul lám hegy és a hul -
lám völgy szint je kö zött.

Egy da ra big még él vez tem a nap si mo -
ga tó su ga ra it, de saj nos so ká ig nem ma rad -
hat tam, mert még sû rû prog ram várt rám
dél után, de öröm mel töl tött el, hogy 85
éves fej jel meg ér het tem ezt a két ked ves
órát sze re tett ba jai Du nám part ján.

Dr. Kosz to lá nyi Kár oly

Bu ko vi nai szé kely pász tor ko dó gye re kek
Élet kép

Hogy ës mon ta Ëmre, hogy mejik ré szit
csap juk fël ezënn a hétën – kér dez te Gyu ri
Jánoska a má sik Já nos tól, aki nek Jó ba volt a
csúf ne ve. – Én úgy tu dom, hogy a baltulsót
ëtessük le. a ke rek domb nál kezzük s úgy ha -
la dunk fëlfelé. Nekëm ës Kor mos Máttyás
monta, s azt tu dod, hogy méjen. Az a leg na -
gyobb örö me hogy ha va la ki vel a bolongyát
já rat has sa. Mëglehet, hogy most az iga zat
monta – vé le ke dett a má sik Já nos, aki kö té -
len ve zet ve vit te a Hó ka ne vû te he nét a fa lu
vé gé tõl nem mes  sze foly do gá ló pa tak fa híd -
ja fe lé. Ez a kis híd volt az irány adó a le gel -
te tést il le tõ en. A pa tak mind két fe lén le ge lõk
vol tak, ami ket kö zös meg egye zés sel be osz -
tot tak. A fa lu fe lõl néz ve a híd túl só ré sze volt
a baltulsó. Az ezenfelõl lé võ a bal innensõ.
Ugyan így a jobb ol dal is. És  sze rû volt, mert
míg az egyik részt „nyúz ták”, ad dig a má sik
há rom he lyen za var ta la nul nõ he tett a fû.
Kán tor Emre volt a te he ne ket õri zõ gye re kek
min den ha tó ve ze tõ je, pa ran cso ló ja. Emre
há rom-négy év vel idõ sebb is volt, mint a leg -
több pász tor ko dó gye rek. Õ ma ga sok szor ki
sem ment. Más fe lé volt „dol ga”. Meg te het te.
A gye re kek job ban vi gyáz tak az õ te he né re,
mint a ma gu ké ra, ak ko ra res pek tu sa volt Im -
ré nek kö zöt tük. Hogy ne, mi kor – a gaz dag
ap ja ré vén – ne ki volt csak pén ze futballra,
amit idõn ként kö zé jük do bott, hadd rúg ják
egy-egy óra hos  szat. Óri á si kü lönb ség volt
a bõr lab da s az õ szõrlabdájuk kö zött, ami
meg volt kan tá roz va – ma dzag gal kö rül hur -
kol va –, hogy va la hogy to vább tart son. Fut-
ballt rúg va, az zal triblizve (cse lez ve) ma gu -
kat is na gyobb nak, kü lönb nek érez ték.

Im re már a na gyob bacs ka lá nyo kat les te.
Ahogy mond ta: azok nak imá ki van szök tet -
ve a csicsik. Egyik-má sik mi kor a legénkék
ker ge tik õköt, úgy ügyekëznek fut ni, hogy
utol ës le hes sen ér ni. Csak azétt sikojtoznak,
hogy mëglëgyën a láccattya an nak, hogy õk
ugyan nem akarták, ha jól mëgszorongassák
s mëgcsibbedik a mejecskéjikët. Azok közt ës

Han gya Ëtëlt le het leg ha ma rább utol ér ni.
Poce Mári ës jó „kupacska”. Õ még szép ës
be lé (hoz zá).

Ad dig, amíg a lá nyok nak nin csen kü lö nö -
sebb ki fo gá suk, jó-jó, de Kor mos Máttyás
Lovász Etelt „fëlforgatta” – erõ szak kal fel -

emel te a szok nyá ját meg les ni az alat ta lé -
võt. Nagy volt a ri a da lom. Meg vol tak
szeppenve a gye re kek, mi kor lát ták, hogy
Etel bõg ve ment ha za, av val fe nye get ve
Ma tyit, hogy meg mond ja az ap já nak. Nem
is kel lett so kat vár ni. Jött Endre-Ferenc-
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Antal (ra gad vány név). Az ar ca szí né bõl le -
he tett lát ni, hogy itt nem csak ég zen gés,
ha nem vil lám lás is jócs kán ki lá tás ban van.

Antalbám a fa lu nak egyik elöl já ró ja lé -
vén va la mi ün ne pély re ké szült. A lábán bõ
szá rú, fe hér ga tya, fönt laj bi, a most vö rös
fe jén Kos suth-ka lap. Úgy meg ijed ve Ma -
tyit még nem lát ták a gye re kek, mint ak kor.

Egy ide je nem esett esõ, s a se kély ré szek -
rõl el pá rol gott a víz, mély hibókot hagy va a
he lyén Ma tyi nagy sze ren csé jé re. Ez meg ál -
lí tot ta Antalbámot. Jól szá mí tott Ma tyi, mi -
kor ar ra vet te az irányt. Me zít láb Ma tyi sze -
ren csé seb ben ki evic kélt be lõ le, s õt ha ma ro -
san el nyel te egy ku ko ri cás. Antalbám el tor -
zult arc cal rá zo gat ta az ök lét a „tërëbuza”
táb la fe lé. No, várj csak Máttyáska, met ev -
vel mi ket ten még nem vé gez tünk! Ne
várd, hogy a ke zem kö zi kerüj, met ki fa -
csa rom a nyakadot!

Meg eny hül ve néz ték, amint Antalbám a
sá ros csiz má it s a ki fe hé rí tett in gét-ga tyá -
ját vil log tat va vi szi ma gá val „vi har fel hõ -
ként”, vis  sza-vis  sza néz ve a ku ko ri cás fe lé.
Lát ni le he tett, de ér te ni már nem, hogy mi -
lyen ál dá so kat szór Ma tyi irá nyá ba.

Most a gye re kek a fan tá zi á juk nak sza -
bad utat en ged ve ta lál gat ni kezd ték, hogy
mi lett vol na, ha el kap ja Antalbám Ma tyit.
Volt, ame lyik azt is el tud ta kép zel ni, hogy
meg nyu vasz tot ta vol na, ahogy fel volt
„haraguva”.

Ráfel, kihasználva a vi har utá ni ki sü tött
na pocs kát, el ki ál tot ta ma gát. No, ki jõ
fërëdni? Le rúg ta ma gá ról a ki roj to so dott
ga tyá ját. Töb ben kö vet ték a pél dá ját, bal -
kéz zel ta kar gat va még ár tat lan fi tye gõ jü -
ket. Cu ki Bé la, aki ki csit idõ sebb is volt,
egy kéz zel el se tud ta egé szen ta kar ni.

Ki csi Gergécske is kö zé jük me rész ke dett.
Õ nem volt va la mi me rész legényke, de
több volt a fe jé ben, mint a leg több ott hen -
ce gõ erõ sza kos nak. Ki csit tisz te let tel is néz -
tek rá, mert sú lya volt an nak, amit mon dott.
Nem egy szer for dult elõ, hogy ha va la mi -
lyen vi tás kér dés ben nem tud tak meg egyez -
ni, az hang zott el, hogy: Gye re, kérdëzzük
mëg ki csi Gergécskét! Amit pe dig õ mon -
dott, el lett fo gad va, mint mi kor a bí ró íté le -

tet hir det. Úsz ni tu dott va la me lyest, de
burulni (víz alá buk ni) nem sze re tett.
Sehogyse sze ret te, ha a fe je a víz alá ke rült.

Ahogy Ráfel ész re vet te en nek a ki csit
vissza hú zó dó gyer mek nek a nem va la mi
nagy ba rát sá gát a víz alat ti vi lág gal, fel -
emel te s csak an  nyit mon dott, hogy: fogd
bé a zórodot! Az zal – nem tö rõd ve a fiú
ka pá ló zá sá val – be le te rem tet te egy mé -
lyebb rész be. Sze gény gye rek leg szí ve seb -
ben fel mond ta vol na a ro kon sá got, mert
apai ol dal ról uno ka test vé rek vol tak Ráfel-
lel. Va la hogy ki kec mer gett a ki csit ro hadt
sza gú víz bõl, mert ken dert is áz tat tak on -
nan nem mes  sze a tó ban.

Azért õ sze ret te ezt a vi zet. Ami kor csak
te het te, el ül dö gélt a tó part ján a hi dacs ka
mel lett, s el néz te a sok élõ lényt, ami gaz da -
gon moz gott ben ne. A pi ó cá kat (vérszipók-
nak mond ták ott), ami bõl ugyan csak sok
volt. Ví zi pó ko kat, csíborokat, amint két láb -
bal lök ték ma gu kat elõ re a víz ben. Sok mást,
ami rõl nem is tud ta, mik azok, csak na gyon
ér de kes nek  s ér té kes nek, ki csit mu lat sá go -
sok nak is ta lál ta. Leg in kább a sok apró ha lat
sze ret te néz ni, amint a se kély víz ré sze ket
meg-meg ló du ló élet tel töl töt ték meg. Vol tak
eb ben na gyobb ha lak is. Itt-ott még csu ka is
ke rült a fe ne ket len ko sár ba, mert leg töb bet
az zal ha lász tak. Az egyik gye rek egyik ol da -
lon meg ta pos ta a vi zet a purcbokor (ká ka -
cso mó) mel lett, ki ijeszt ve az ott tar tóz ko dó,
meg bú vó ha lat. Ugyan ak kor a má sik gye rek,
a má sik ol da lon meg bo rí tot ta a jó tér dig érõ
vi zet. Ez után pusz ta kéz zel fog ta meg a ben -
ne re kedt ha la kat. Eb ben a tó ban s kör nyé kén
nyüzs gött a ter mé szet ál dot ta élet min den fé -
le for má ja. A bí bicma dár (amit ma nap ság
alig lát ni) an  nyi volt, hogy majd nem ki a bál -
ni kel lett a vij jo gá suk mi att. A sze gé nyebb
csa lá dok gyer me kei több ször vit tek ha za
rán tot tá nak a szep lõs bí bic to já sok ból.

Ami a pi ó cá kat il leti, nem csi nál tak be -
lõ le ügyet. Alig volt für dés, ha lá szat, hogy
nem kel lett ket tõt-hár mat le szed ni be lõ lük
a láb szá ruk ról. Egy ilyen al ka lom mal iga -
zi ka cag ni va ló ra lett fi gyel mes a ki csit tá -
vo labb hú zó dott gye rek cso port, akik a ki -
fo gott ha la kon osz toz kod tak. Oda néz ve

ugyan csak fur csa kép mu tat ko zott ott.
Ráfel volt ott le tolt ga tyá val le ha jol va, s
Láz ár (aki amúgy is elég vak si volt) a fe -
ne ké ben kotorászott, ku kucs kált be le. Ki -
de rült, hogy a pi ó ca éppen a li ká ba ka pasz -
ko dott be le. Lá zárt si ke rült ne ki rá ven ni,
hogy valamiképen tá vo lít sa el. Ez az „ope -
rá ció” ki vé te le sen igen fáj dal mas le he tett,
ami Ráfelbõl elég han gos „ujjogást” vál -
tott ki, amin a töb bi ek na gyo kat de rül tek.

A na pok ban tör tént egy majd nem tra gé dia
is. Dilinger Albét (aki fej ben egy ki csit visz -
 sza ma ra dott volt) majd nem agyon ütöt te
Nyisztor Fe ri két. Úgy tör tént, hogy Albét
sze rel mes volt Ágniskába, aki a gye re kek rá -
be szé lé sé re úgy tett, mint ha el fo gad ná az ud -
var lá sát. Ezt bi zo nyí tan dó, még keszkenyõt
ës adott ne ki. Fe ri ke vál lal ko zott ri vá lis nak
az Albéttal va ló ki to lá sos já ték ban. Albét
több ször ki je len tet te, hogy õ biza fejbeüti
azt, aki el me ri tölle sze ret ni Ágniskát. A dol -
got úgy si ke rí tet ték, hogy Albét vé let le nül
meg lás sa, mi kor Fe ri ke ölel ge ti Ágnist. Any -
 nyit mon dott Ágniskának, hogy „ki nek attál
te keszkenyõt?”. A fe nye ge tést pe dig szó
sze rint be vál tot ta. Fe ri két úgy fej be kó lin tot -
ta a matyukás bottyával (bun kós bot), hogy
fé lõ volt, tán meg is halt. Elég so ká ig he vert
ön tu dat la nul a fû ben, kö rül áll va a ta nács ta -
lan pász torgye re kek kel. Egyik nek se volt fo -
gal ma olyan ról, mint el sõ se gély. Or vos?
Olyan csak a leg kö ze leb bi vá ros ban lé te zett.
Amíg va la ki gya log vagy akár ló há ton ér te -
sí tet te vol na, ad dig száz szor is meg hal ha tott
vol na. Te le fon? Ta lán az egész fa lu ban se lé -
te zett. Biciklije is csak Pi tyó kás Ist ván nak
vót, akit ezermesternek is mer tek.

Egy jó idõ múl va Fe ri ke még is ma gá hoz
tért. Ös  sze szed te ma gát an  nyi ra, hogy ha za -
ve zet ték. Nó! Vár jál csak Albët, met ezt te
még vis  sza ka pod! – fo gad ko zott a ros  szul
járt Fe ri ke. Eb bõl az tán sze ren csé re még -
sem lett sem mi. Idõ köz ben idõ sö dött az az -
na pi nap is. Már meg ha jol va eresz ke dett a
tó ná da sai fö lé. Mo so lyog va, ki pi rult arc cal
kõszõnve el a te he ne i ket ha za fe lé irá nyí tó
szé kely legénykéktõl, akik a szem ben jö võ
fel nõt tek nek dicsirtessék-kel kö szön tek.

Lõrincz Ger gely

Dobai Tamás
1950-2013

Au gusz tus 7-én írt e-mailemben pi ron -
kod va kér tem bo csá na tát, ami ért több mint
két hé tig nem je lent kez tem. Mi u tán el telt
újabb tíz nap, ar ra gon dol tam, ta lán azért
nem ka pok vá laszt, mert érez tet ni akar ja,

mi lyen az, hi á ba vár ni. És az tán mint vil lám -
csa pás ért a döb be ne tes hír: Ta más meg halt.

1971 õszén ta lál koz tunk elõ ször. Õ már
egy éve ta nár se géd ként dol go zott a Ba jai
Ta ní tó kép zõ In té zet ben, én ak kor ke rül tem

oda ad junk tus ként. Õ ze nét ta ní tott, én fõ -
leg iro dal mat. Nem áll tunk na pi kap cso lat -
ban, de a kép zõ ben ak kor tájt igen gya ko ri
iro dal mi és ze nés mû so rok ös  sze hoz tak
ben nün ket. Di na mi kus egyé ni ség volt, tes -
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ti leg, szel le mi leg egy aránt friss, moz gé -
kony, és ki tû nõ zon go ris ta. Em lék szem,
kü lö nö sen Cho pin mû ve it ját szot ta mély
át élés sel, fõ vá ro si kon cert ter mek elõ adá -
sa it idé zõ mû vé szi erõ vel.

Pé csett szü le tett, de csak „tech ni ka i lag”
(ezt õ mond ta így), Köb lény ben nõtt fel, a
kis du nán tú li hely sé get tar tot ta szü lõ föld jé -
nek, és az el sõ vá ros, amel  lyel négy-öt éve -
sen meg is mer ke dett, Ba ja volt. Édes ap ja ak -
kor a fa lucs ka meg be csült ta ní tó ja, a ná la
húsz év vel idõ sebb báty ja a ba jai ze ne is ko la
ta ná ra. Egész éle té ben szí ve sen fel em le ge -
tett em lé ke volt, ta lán zon go ra mû vé szi am -
bí ci ót is az ül te tett a lel ké be, hogy hatéve sen
azon a kon cert zon go rán ját szot tak négy ke -
zest a báty já val, ame lyen egy kor Bar tók ját -
szott a Nem ze ti Szál lo da nagy ter mé ben.
(Kon cert jük re a be lép ti díj 1 Ft volt.)

1975-ben el vál tak út ja ink, de azért tud -
tam ró la, fi ai igaz ga tó sá gom ide jén jár tak a
III. Bé la Gim ná zi um ba. Is mer tem és ala -
pos, jó mun ká nak tar tot tam az 1977-ben
meg je lent Ba ja és kör nyé ke cí mû úti köny-
v ét, és tud tam, hogy a ta ní tás mel lett szí ve -
sen ku tat gat. Utá na járt pél dá ul Fülep La jos
ba jai éle té nek, és e ku ta tá sá nak ered mé nyét
pub li kál ta is (Fülep La jos ba jai évei,
Dunatáj, 1982. már ci us, 25-37. ol dal).

Az 1976-1981 kö zöt ti öt év ki vé te lé vel
(ak kor a szek szár di ze ne is ko la ta ná ra volt)
1989-ig a ta ní tó kép zõ ben dol go zott. Jól
érez te ma gát, sze ret te a ta nít vá nya it, de

egy re töb bet gon dolt ar ra, hogy má sutt,
va la hol kül föld ön is ki kel le ne pró bál nia
ma gát. 1975-ben egy me gyei mû vész kül -
dött ség gel járt Finn or szág ban, utaz gat tak,
kon cer te ket ad tak. Ak ko ri kel le mes em lé -
kei is köz re játsz hat tak ab ban, hogy vé gül
az észa ki or szá got, tá vo li ro ko na in kat vá -
lasz tot ta. Csa lá dos tól ke re ke dett fel, de
egy idõ után egye dül ma radt. 

Ba já val so ha sem sza kadt meg a kap cso -
la ta. A gyer mek ko ri él mé nyek és a kö zel
két év ti zed, amit fel nõtt ként töl tött a vá -
ros ban, ide kö töt ték. Õriz te, ápol ta az itt
kö tött ba rát sá go kat, és min den ér de kel te,
ami itt tör tént. Meg sze rez te, ol vas ta a ba jai
ki ad vá nyo kat, az el múlt év ti zed ben a Ba -
jai Hon pol gár-t is. Új ra é le dõ kap cso la tunk
en nek kö szön he tõ. Éve kig egy itt élõ jó
ba rát in téz te az elõ fi ze tést, de ami kor ez a
le he tõ ség meg szûnt, egy ne kem cím zett
le vél ben ér dek lõ dött, ho gyan le het ne kül -
föld rõl át utal ni a 2012. évi elõ fi ze té si dí jat.
Örül tem a le vél nek. Meg ad tam a kért fel -
vi lá go sí tást, és mind járt fel kér tem ar ra is,
le gyen mun ka tár sunk, kül föl di le ve le zõnk,
hi szen – így in do kol tam az aján la tot – em -
lé ke im sze rint va la mi kor nem csak a bil -
len tyûk kel tu dott vir tu óz mó don bán ni, ha -
nem jól for gat ta a tol lat is.

Ha mar rá állt a do log ra. A 2012. már ci u si
szám ban már meg is je lent az el sõ le ve le
Ked ves, Jó Ba ja i ak! Egy eljegesmedvesült
hon fi tár sa tok jegy ze tei cím mel. Össze sen

ti zen négy le ve lét kö zöl het tük, az utol sót ez
év jú li u sá ban. A meg szó lí tás mind vé gig ez
volt, csak az al cím vál to zott. A le ve lek bõl
sok min dent meg tud tunk Finn or szág ról, és
sok min dent Ta más ról is. Írt az ot ta ni ha -
gyo má nyok ról, szo ká sok ról, a fin nek be -
csü le tes sé gé rõl, ün ne pe ik rõl és új ra és új ra
a zord klí má ról, a der mesz tõ hi de gek rõl, a
depresszióssá te võ sö tét ség rõl. Meg tud hat -
tuk azt is, ha ne tán ad dig nem tud tuk, hogy
a ke rí tés ott sem kol bász ból van, s a meg él -
he té sért ke mé nyen meg kell dol goz ni. Egy
ze ne ta nár nak pél dá ul ezer ki lo mé te re ket
kell au tóz nia, hogy el jus son oda, ahol az
órá it hét rõl hét re meg kell tar ta nia.

Az utób bi idõ ben kö zölt írá sa i ban is, ma -
gán le ve le i ben is fel-fel tûnt a vá gyó dás az
„ide ig le ne sen” el ha gyott ha za után. Jú li us ra
szánt le ve lé ben el küld te, kö zöl tük is, a
Juhannusruusu, az az a Szent Iván ró zsá ja
ké pét. Azt ír ta mel lé: „Ta valy ül tet tem, az
idén már vi rág zik, s mi re iga zi bo kor lesz –
me gyek vég leg ha za, Ma gyar or szág ra.”

Nem így tör tént, a sors köz be szólt. Egy
ér té kes élet vá rat la nul meg sza kadt. Hi á ba
mon do gat juk, hogy meg ér de mel te vol na
az itt ho ni bé kés öreg kort. Sze ret te i nek, ba -
rá ta i nak be le kell tö rõd ni ük a meg vál toz -
tat ha tat lan ba.  

Fájó szívvel csak a halottakról szóló õsi
kí ván sá got is mé tel gethet jük: Nyu god jék
bé ké ben!  

Bá lint Lász ló

150 éve vá ros há za 
150 éve köl töz tek a vá ro si hi va ta lok a Grassalkovits-kastélyba  

A leg több ba jai szá má ra ter mé sze tes, hogy
a vá ros há za a Grassalkovits-kastély. Né há -
nyan azt is tud ják, hogy mai for má ját a 19.
szá zad vé gén nyer te el, ami kor a ba rokk épü -
le tet neoreneszánsz stí lu sú vá ala kí tot ták.
Hogy mi ó ta vá ros há za a kas tély? S hogy hol
volt a ré gi vá ros há za? Ezek re a kér dé sek re
már ke ve sen tud ják a vá laszt ...

Más fél száz év nagy idõ! A ju bi le um kap -
csán két épü let tör té ne te fo nó dik ös  sze: a ré -
gi vá ros há záé és a Grassalkovits-kastélyé. A
ré gi vá ros há za tör té ne te a ke vés bé is mert, hi -
szen épí té si ide jét sem tud juk. A fõ tér dé li ol -
da lá nak kö ze pén volt, és a te lek majd nem az
egész ol dalt el fog lal ta. (A Ka ma rás Du na-
par tig a vá ros há za mel lett volt a fõ jegy zõi
lak, mö göt te az al jegy zõi, és a fõ jegy zõi lak
elõtt még a ka szi nó épü le te is el fért.) Csak
Klenáncz Já nos fû szer ke res ke dõ há za volt a
Fõ ut ca (ma: Sza bad ság út) fe lé „mel let te”,
va ló já ban ki csit bel jebb, hi szen egy kis tér

vagy a fõ tér egy be nyú ló ré sze volt mel let te.
A fõ tér dé li ol da la ugyan is a mai De ák Fe -
renc ut ca meg hos  szab bí tá sá ban volt, te hát
va la mi kor ennyi vel ki sebb volt a fõ tér.  

1831-ben For du lás az al föld ön cí mû írá sá -
ban Mind szenthy An tal így mu tat ta be: „A'
Várasháza, szin te a piaczon meg le he tõs föld -
szint va ló épü let; kö zé pet a' hom lok ol da lon
a ka pu, bal ra egy pár nagy üres szo bák, szeg -
let ben a' ta nács üllések he lye, mel let te a' le -
vél tár, pénz tár st. E'f jobb ról a vá ro si Cancel-
laria, cancellisták, pandurok st. Szo bá ik, há -
tul az ud var ban s a mel let te va ló kü lön ma -
jor for ma ud var ban ló is tál lók, szinek s egyéb
szük sé ges épü le tek. Ne ve ze tes a Vá ros há za
alatt va ló de rék pin ce”. Más for rás ból tud juk,
hogy sár ga szí nû volt – va ló szí nû leg a ba -
rokk épü le tek nél el ter jedt Má ria Te ré zia-sár -
ga – és ne ve ze tes volt a nagy ka pu ja is, mely
szá mos 18. és 19. szá za di Ba ja vá ros ké pes
mes ter le vé len fel tû nik. Ez alap ján le het be -

azo no sí ta ni az épü le tet. (Az egyik 19. szá za -
di mé szá ros mes ter le vél met sze tén pél dá ul a
fõ tér észa ki ol da lá ra, a Sugovica part já ra ke -
rült.) Több ma nap ság vagy a 20. szá zad ban
meg je lent könyv ben – vá ro sis mer te tõ ben –
ír ják, hogy a vá ros há za az 1840-es nagy ba -
jai tûz vész nek lett az ál do za ta. Nem ez tör -
tént, hi szen a ke vés épen ma radt bel vá ro si
ház egyi ke volt. Bár már a tûz vész elõtt,
1833-ban ter vez ték, hogy eme le tes re épí tik,
ez 1847-ben és 1858 kö rül sem va ló sult meg.
Va ló szí nû leg 1860-ban ké szült Benger Já nos
ter ve a tor nyos, eme le tes vá ros há zá ról, mely
most a Türr Ist ván Mú ze um vá ros tör té ne ti
ál lan dó ki ál lí tá sán lát ha tó. 1847-ben ír ta egy
re form ko ri lap: „a' vá ros ház jö võ ta vasz kor
ujra fog épít tet ni, eme let re (mert ed dig nem
volt az!) és ma gas õrtoronynyal”. Az
Aldunai La pok 1860-ban így pa nasz ko dott:
„Nincs vá ros há za; az már nem igaz, ha nem
az igaz hogy újat le het ne épiteni.” A tûz vész
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után te hát már nem fe lelt meg a kor igé nye -
i nek és el vá rá sa i nak – mi kor a pes ti tor nyos
eme le tes vá ros há za volt a min ta a töb bi vá -
ros szá má ra – a ré gi – 18. szá za di vagy még
öre gebb – vá ros há za. Köz ben ugyan is 1853
ele jé tõl Istvánmegye Ba já hoz csa tol ta tott,
1858-tól ki rá lyi sza ba dal mú lett a vá ros.
1862-ben meg vá sá rol ta a Ba jai Ura dal mat
(1863. ja nu ár 1-én vet te át). Ez utób bi tet te
le he tõ vé, hogy az egy ko ri föl des úri lak -
hely re, az ura da lom köz pont já ba köl töz ze -
nek át a hi va ta lok. A szep tem ber 3-i szer zõ -
dés sze rint a kas té lyért és a mel let te lé võ
prés ház ért és ura sá gi pi a ci bol to kért 100
ezer fo rin tot fi zet tek. (Ös  sze ha son lí tás ként
a nyolc kocs má ért és a ser há zért, va la mint a
mé szár szé ke kért és a bor és pá lin ka mé ré si
jo gért 400 000 fo rin tot.)

Az át köl tö zést a kor társ – a ba rá tok ház -
tör té ne té nek író ja – így örö kí tet te meg:
1863. már ci us 26-án „az ura sá gi kas tély ban
(mely egy kor a nagy mél tó sá gú gróf Zichy
csa lá dé volt, most azon ban Ba ja vá ro sé)
meg kezd ték a fel újí tást: a fel sõ eme le ten
lesz nek a vá ro si hi va ta lok, alul pe dig kö rös-
kö rül meg nyit ják a bolt íve ket, ami ként a
nyu ga ti ré szen egy új ut cát”.

Az õ szem pont juk ból, ugyan is a leg fon to -
sabb vál to zás, a ko los tor be já ra ta elõt ti meg-
növekedett for ga lom je len tet te, mely az új
ut ca nyi tá sá val járt. Ezt az ut cát Hen tes-köz -
nek is ne vez ték (ma Apponyi Al bert ut ca),
mert az új pi a ci be osz tás sze rint ide ke rül tek
a hen te sek. A hen te sek után a sza lon ná sok és
a fõtt étel áru sok is eb be az ut cá ba ke rül tek.
Ép pen 10 év vel ko ráb ban kel lett ren dez ni a
céh be li és az ipar jo gos hen te sek közt, hogy
hol árul ja nak, ak kor a fõ té ren a Pilaszánovits
La jos (Pilák-ház, ma: Zsi dó ala pít vá nyi vagy
Fischer-féle ház ként is mert) há za elõtt két
sor ban ren dez ték el. Ak kor a zsír áru lók és a
hal sü tõk kö vet kez tek a hen te sek után. Az új
ut ca azon ban nem tet szett az ipar jo gos hen -
te sek nek és õk egy év vel ké sõbb kér ték,
hogy a ré gi he lyü ket – a Pilák-ház elõtt –
kap ják vis  sza, ugyan is sze rin tük nem elég gé
hu za tos az új ut ca és na gyon ide süt a nap és
így áru juk kön  nyen meg rom lik.

Az új ut ca már a Szent György-na pi vá -
sár ra kész le he tett, mi vel a szer zõ dés sze rint
az új fa lat áp ri lis 17-ig kel lett el ké szí te ni és
ek kor egy ka put is ké szí tet tek a ba rá tok fe -
lé. A ke rí tés ha ma rább kész lett, hi szen áp -
ri lis 8-áról szár ma zik Benger Já nos épí tõ -
mes ter nek a szám lá ja, hogy a ré gi bol tok nál
ke rí tés fa lat épí tett. A fõ tér fe lõ li ke rí tés el -
bon tá sa után a szél sõ sa rok bolt fa lát is hely -
re kel lett ál lí ta ni, amit már egy má sik ba jai
épí tész, Viltsek Mik lós vég zett el. (A ta nács
má jus 15-én ren del te meg a mun kát és 30-
ára már kész is lett.) Az új ut ca tel jes meg -

nyi tá sa a nyár ele jé re ma radt, ugyan is a jú -
ni us el se ji ta nács ülé sen ar ról dön töt tek,
hogy a szûk fõ pi ac tér rõl né mely áru so kat
át he lyez nek ide, il let ve a töb bi áru sí tó he lyet
is sza bá lyoz ták. A ta nács uta sí tot ta a ka pi tá -
nyi hi va talt, hogy mi vel a hen te sek úgy is
kér ték az új ut cát pi a ci-vá sá ri áru sí tó hely -
nek, ide he lyez zék el õket, ahogy fent em lí -
tet tem. Az itt áru ló hen te sek rõl kap ta az új
ut ca ké sõbb a Hen tes-köz ne vet.

A vá ros há za át ala kí tá si ter veit Gerster és
Frey pes ti épí tész urak nál ren del ték meg,
va gyis Frey La jos – Gerster Ká rol  lyal kö -
zös –  épí tész iro dá já nál. Frey már az 1840-
es tûz vész utá ni új já épí tés ben részt vett.
Leg hí re sebb ba jai épü le te a zsi na gó ga, de a
sza bad ság harc elõtt ter vez te meg a fõ té ri
Pilaszánovits-kastélyt és 1864-ben a vá ros -
há za mel let ti ta ka rék pénz tár épü le tét a prés -
ház he lyén. A ta nács 100 fo rin tot fi ze tett a
kas tély épü le té nek fel mé ré sé ért és az át ala -
kí tá si ter ve kért.

Már ci us 7-én dön töt tek ar ról, mely szo bá -
kat ala kít ják bolt tá. A leg több eset ben nem -
csak a szo bát, ha nem a hoz zá tar to zó ám bi -
tust (nyi tott fo lyo só, tor nác) is bolt tá ala kí tot -
ták. Ha nem volt ambitus, ak kor egy ki sebb
hely sé get csa tol tak a bolt szo bá hoz, va ló szí -
nû leg azért, hogy rak tár is le gyen a bolt hoz.
Ös  sze sen 18 bol tot ala kí tot tak ki. A sza kács
szo bá ból is bolt lett. A spájz ból õr mes ter és
káp lár szo ba, az ura sá gi nagy kony há ból pe -
dig a ka pi tá nyi hi va tal lett. A föld szin ten ala -
kí tot ták ki még az ár va tá rat, az adó sze dõi, a
há zi pénz tá ri és a szám ve või hi va talt is. 

Az eme le ten az er ké lyes ter met ere de ti ál -
la po tá ban hagy ták, eb bõl lett a gyû lés te rem.

Mel let te lett a fõ jegy zõi és az al jegy zõi szo -
ba, iro da, ik ta tó és le vél tár nok szo bá ja, le vél -
tár, tör vény szol ga szo bá ja, a te lek hi va tal két
szo bát ka pott, 6 ta nács no ki szo ba mel lett a
bör tö nö ket is itt ala kí tot ták ki. (Ös  sze ha son -
lí tás ként 1857-ben a ré gi vá ros há zán ezek a
szo bák vol tak: pol gár mes te ri hi va tal, ka pi tá -
nyi hi va tal, ta nács te rem, ta nács te rem elõt ti
szo ba, Göröntsér ta nács nok úr, le vél tá ri hi va -
tal, adó sze dõi hi va tal, pénz tá ri, fõ jegy zõi,
szám ve või, gyám tá ri, cse léd biz to si hi va tal,
ár va jegy zõi hi va tal, kasz ná ri hi va tal, Oszto-
ics úr, Zottományi úr, a négy ír nok nak kü lön
szo bá ja volt (Pap, Kopeczki, Jankovits,
Stauder), pan dú rok szo bá ja, õr mes te ri szo ba,
ös  sze sen 22 szo ba. A volt kas tély épü let ben
pe dig a föld szin ten 6, az eme le ten 15 szo ba
volt a vá ro sé.) 1864 ja nu ár já ban dön tött a ta -
nács ar ról, hogy a bör tö nö ket is át köl töz te tik
a ré gi vá ros há zá ból. Elõ ször az épü let fel sõ
eme le tén a mag tár észa ki ré szén volt há rom
szo ba, ké sõbb a pin cé be he lyez ték át.

Elõ ze te sen 41 ke res ke dõ je lez te, hogy bé -
rel ne a vá ros tól bol tot, töb ben az „el sõ fron -
ton”, te hát a fõ tér fe lõ li ol da lon sze ret tek vol -
na he lyi sé get kap ni. Egyi kük, Vá ri Sza bó Pál
még feb ru ár 23-án ke res te meg a ta ná csot az -
zal, hogy sze rin te a kas tély mely ré sze vol na
a leg al kal ma sabb bol tok ká ala kí tás ra, és egy
ter vet is nyúj tott be er rõl.

A kas tély épü let észa ki és dé li ol da lát is
meg kel lett erõ sí te ni, eh hez 2733 font kö tõ -
va sat vá sá rol tak Heinrich és fi ai pes ti vas ke -
res ke dõ tõl. A mun kát Hekeshoffer Ala jos ba -
jai la ka tos mes ter vé gez te. A vá ros há zán
Benger Já nos (aki ko ráb ban ter vet ké szí tett
az új vá ros ház ára) és Var ga Já nos épí té szek

A városháza. Mellette az épülõ takarékpénztár látható (Türr István Múzeum)
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dol goz tak. Hunyady An tal az új ut ca mel let -
ti vá ro si bolt sar kán dol go zott. A kõ mû ve sek
ne vét nem is mer jük, hi szen õket az épí té -
szek, akik épít ke zé si vál lal ko zók is vol tak,
fo gad ták fel. Az épí té si tör me lék el szál lí tá sa
már a vá ros fel ada ta volt, ezért a le vél tá ri ira -
tok közt fenn ma radt, hogy kik tisz tí tot ták
meg az ud vart: Kolonis Já nos és tár sai,
Maksa Ist ván, Karlicskó Mik sa, He ge dûs
Pé ter és tár sa és még né hány nap szá mos.

Az ud var ban új ku tat kel lett fúr ni, mert a
kony ha – ahol ko ráb ban az épü le ten be lül
volt a kút – a ka pi tá nyi hi va ta lé lett. Mesch
An tal és Já nos garai la ko sok épí tet ték az új
ku tat (ápr. 30-i szer zõ dés). A kút szer ke ze tét
Redl Jó zsef gé pész ké szí tet te, de Bauer Já -
nos réz mû ves mes ter tõl is vá sá rol tak réz csö -
vet a szi vat  tyú hoz.

Az épü let fon to sabb ja ví tá sa i val má jus
kö ze pé re már kész let tek, Hadzsits György
ta nács nok, Aczkovits Sán dor kép vi se lõ Ott
Már ton fel ügye lõ és Novák Jó zsef el len -
õriz ték a mun ká la to kat és er rõl a 15-i ta -
nács ülé sen tet tek je len tést. Né hány mun ka
az év vé gé ig el hú zó dott, a vég sõ ellenõrzés
1864 ele jén volt (az el len õr zõ bi zott ság
tag jai: Hadzsits György, Tarczal An tal ta -
nács no kok és Aczkovits Sán dor, Kailbach
Jó zsef, Ott Már ton és Novák Jó zsef kép vi -
se lõk). Var ga Já nos csak ez után kap ta meg
az utol só rész le tet.   Az épü let föld szint jé -
nek leg na gyobb át ala kí tá si mun ká ja a bol -
tok ki ala kí tá sa volt, eh hez nem csak a kõ -
mû ve sek mun ká já ra, ha nem az asz ta lo so -
ké ra is szük ség volt. Õk (Poth An tal és
Vukálovits An tal) 23 kül sõ két szár nyú
bolt aj tót és 15 két szár nyú ab la kot is ké szí -

tet tek az üve ges sel kö zö sen. Az aj tók la ka -
to si mun ká it Kraczl Mi hály és fia, Já nos
vé gez te. Ehrlich Má tyás üve ges szám lá i ból
meg tud ha tó, hogy a  fel sõ gang már ak kor
is üve ge zett volt. Az aj tó kat, ab la ko kat –
más mun ká ik mel lett – Köbling Má tyás és
Muzika Já nos fes tet ték le. A me sze lé si
mun ká kat az egyik épí tész, Var ga Já nos
vál lal ta el. Más asz ta los mun ká kat Man-
hold Pál és Mayer György vég zett el.

A bú tor za tot át vit ték a ré gi vá ros há zá ról.
Egy keresvénybõl meg tud ha tó, hogy még
Rónay Ama dé pol gár mes ter egy ko ri mun ka -
he lyé rõl, a fõ szol ga bí ró ság ról el vitt egy Fe -
renc Jó zse fet áb rá zo ló fest ményt – egy ilyen
fest mény volt a köz gyû lé si te rem ben.

A ré gi vá ros há zát bér be ad ták, il let ve a
táv ír da hi va talt és a vá ro si rajz is ko lát köl töz -
tet ték ide. 1864-ben dön töt tek ar ról, hogy a
„pi ac tágasbítása”, a fõpiarczi tér na gyob bí -
tá sa  ér de ké ben le bont ják a ré gi vá ros há zát
és a mér ték bó dét, Ka szi nói épü le tet is. Ma a
Bács kai Kul túr pa lo ta fõ -
té ri épü le te áll Klenáncz
Já nos fû szer ke res ke dõ, a
lö vész egy let fõ lö vé sze
(el nö ke) há zá nak he lyén,
mely nek sar ká tól a ka -
szi nó és a fõ jegy zõi lak
kö zöt ti vo na lon a Sugov-
ica-partig ha tá roz ták el a
vá ros há zi te lek épü le te i -
nek le bon tá sát. Az au -
gusz tus 4-i köz gyû lés
hagy ta jó vá a ter vet, de a
Hely tar tó ta nács csak két
év vel ké sõbb, te hát a ré -

gi vá ros há zát va la mi kor 1864 és 1866 kö -
zött bon tot ták le. A tel ke ket úgy ad ták el,
hogy a ve võk nem egy ös  szeg ben fi zet ték ki
a vé tel árat, ha nem több éves rész le tek ben. A
pi ac na gyob bí tá sá ért fi zet tek: Po lyák Sá mu -
el, Pilaszanovits La jos, Krainik Lász ló,
Reich Jó nás, Po lyák Ja kab, Markus Im re,
Bachrach Herman, Pukl Fe renc, Ba jai Ta ka -
rék pénz tár, Klenantz Já nos, Blitz Mór. A vá -
ros há zi te lek bõl vá sá rol tak: Bachrach Her-
man, Kriszhaber Li pót, Reich Jó nás, Vei-
dinger Sa la mon.

Frankenberger Fe renc kõ fa ra gó jú li us 4-én
nyúj tot ta be a szám lá ját Ba ja vá ros cí me re
el ké szí té sé ért. Az 1870-es évek ele jén ké -
szült Fe renc-csa tor na em lék al bum fény ké -
pén is ki ve he tõ, de job ban lát szik a Türr Ist -
ván Mú ze um ban  õr zött,1880 után ké szült
fo tón, hogy az er kély aj tó fö lé ke rült a vá ro si
cí mer, és min den ki szá má ra mu tat ta, hogy ez
már nem kas tély, ha nem vá ro si épü let.

Fá bi án Bor bá la

Arcok, életképek az 1930-as évekbõl
A fagy lal tos

A gye re kek 50-60 év vel ez elõtt is olya -
nok vol tak, mint ma: amit meg lát tak, azt
meg is kí ván ták. Ha meg kí ván ták, ad dig
nyösztették a szü le i ket, míg meg nem vá -
sá rol ták ne kik. Fel té ve, ha volt mi bõl.
Mert a mi bõl, az nagy gond volt ak kor. A
sze gény em ber száz szor is meg gon dol ta,
mi re költ se a fil lér ké it. Több nyi re azok la -
pul tak a zse bé ben, s ne he zen akar tak elõ -
jön ni. A ke nyér, a min den na pi, na gyobb úr
volt az édes ség nél. Min den cu kor ká nál és
fagy lalt nál. A cso ko lá dé ról nem is be szé -
lek. Az még el ér he tet le nebb tá vol ság ra
volt min den fé le édes ség nél.

Ab ban az idõ ben csak há rom cuk rász da
volt a vá ros ban, fagy lal tot sem sok kal több
he lyen kí nál tak. De az a na gyon kí vá na tos,

cso dá la tos va la mi azért el ju tott a leg ki sebb
ut cá ba is, a leg sze gé nyebb vá ros rész be is.

Kis, fe hér re fes tett ko csik ban tol ták ut -
cá ról ut cá ra. Kis csen gõ csi lin gelt raj tuk,
hogy job ban rá fi gyel je nek az em be rek. De
na gyobb ha tást gya ko rolt a fe hér ru há ba
öl tö zött, fe hér sap kát vi se lõ árus: a fagy -
lal tos. Lan ka dat la nul tol ta kis ko csi ját,
han go san kí nál ta por té ká ját ko ra dél után -
tól estélig, amíg csak el nem fo gyott hûs
cse me gé je.

Fe lénk Fábik bá csi járt, szi kár, cson tos
em ber. Ki csit bi ceg ve tol ta ko csi ját, mert
egyik lá bát el hagy ta a há bo rú ban. Az or vo -
sok fá ból ké szí tett vég tag gal igye kez tek
pó tol ni az ere de tit. Él nie kel lett ne ki is va -
la mi bõl, s né pes csa lád já ról is gon dos kod -

nia kel lett. Hogy a hi de gebb idõ be áll tá val
mi bõl élt, azt nem tu dom, de nya ran ként
fagy lal tot árult a kül vá ros po ros ut cá in.
Nem öm lött a pénz a zse bé be, alig-alig
csö pö gött, de több volt a sem mi nél.

Amint a csen gõ je hang ját s a han gos ki -
ál tást meg hal lot tuk, csa pa to san vet tük kö -
rül a bá csit mi, gye re kek. Irigy ked ve néz -
tük, ha va la ki nek vet tek egy-egy tölcsérke
fa gyit. Úgy em lék szem, hogy tíz fil lér volt
a leg ki sebb adag. Ha az ak ko ri nap szám -
hoz vi szo nyí tom, ak kor bi zony nem volt
ol csó. Hi szen a nap szá mos, aki reg gel tõl
es tig ka pált, nem ke re sett töb bet két pen -
gõ nél. De ak kor jól meg fi zet ték a mun ká -
ját. A nõk ugyan azért a mun ká ért ke ve seb -
bet kap tak.

A városháza 1880 után (Türr István Múzeum)
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Ak ko ri ban egy adag el ké szí té se kü lön
szer tar tás nak szá mí tott a mi sze münk ben.
Nem gom bó cot rak tak a töl csér be. Ak kor
még olyan ada go ló szer ke zet nem lé te zett.
Fábik bá csi nak sza ru ból ké szült kis lapátká-
ja volt, az zal rak ta a töl csér be a fa gyos
fagyit. Az zal ké pez te kú pos ra vagy gú la for -
má jú ra a te te jét. Ret ten tõ so ká ig tar tott szá -
munk ra ki vár ni, amíg egy-egy töl csér el ké -
szült, pe dig gyor san dol go zott a mes ter. Ha
va la mit na gyon kí vá nunk, ak kor a pil la nat is
mér he tet le nül hos  szú idõ nek tû nik. Nem kel -

lett vol na si et nie, hi szen nem to long tak a ve -
võk. Sok gye rek ve rõ dött ös  sze ko csi ja kö -
rül, de a sok nak nem volt an  nyi fil lér je ös  sze -
sen, hogy akár egy ada got is meg ve hes sünk.
Így az tán kö nyö rög tünk ne ki:

– Fábik bá csi, ad jon egy kis fagy lal tot!
Nem ad ha tott, mert szét oszt hat ta vol na a

na pi hasz not. Tü rel me sen in gat ta a fe jét.
Min dig azt mon do gat ta:

– Nem ad ha tok, nem ad ha tok.
Majd gon dolt egyet, és a kö vet ke zõ ket

mond ta:

– Sze ret tek fut ni? Fus sá tok kö rül ezt a ne -
gye det. Aki elõ ször ér ide, az kap egy fa gyit.

Mon da nom sem kell: úgy fu tot tunk,
mint még so ha. Min den ki el sõ akart len ni.
Ami kor zi hál va, le ve gõ után kap kod va
vis  sza tér tünk, a fagy lal tost már nem ta lál -
tuk. Õ is el in dult ve lünk együtt. Igaz, las -
san, dö cög ve, de el len ke zõ irány ba, hogy
egy má sik ut cá ban, egy má sik helyen, ott
is gye re kek tõl kö rül vé ve kí nál ja a por té ká -
ját: fagy lalt, fagy lalt.

Ci giz tünk

Men  nyi bajt, tûz vészt, gon dot, be teg sé -
get okoz. Még is ter jed meg ál lít ha tat la nul,
fél re so dor va min den in tést, el len ér vet,
bün te tést az út já ból. Mint ha va la mi lyen
ká bí tó szer len ne, mely ká bu lat ba rin gat a
na pi gon dok ter hei elõl. Ez ál tal kí ván
nagy nak, fel nõtt lát sza ni a gyer mek. A kis -
lány nõ nek kép ze li magát. A fel nõtt meg
ad dig sem dol goz ik, amíg a rá gyúj tás és a
füs tö lés szer tar tá sa tart.

Ta lán nincs is olyan gye rek, aki meg ne
pró bál ta vol na, s a kez deti si ker, bal si ker
az tán be fo lyá sol ta a füs tö lés sel kap cso la -
tos vé le mé nye ki ala kí tá sá ban.

Már nem tu dom pon to san, hogy nyár
volt-e már, vagy a ta vasz vé ge fe lé jár tunk.
Tény, hogy szü net volt az is ko lá ban, s a hú -
gom mal és két ro kon fi ú val ott hon vol tunk,
amíg szü le ink kinn dol goz tak a ha tár ban.
Bú jócs káztunk. Ki vá ló an el le he tett búj ni a
pin cék ben, a pad lá son, a gó ré ban és az ólak
kö rül is. De a kert is ra gyo gó bú vó he lye ket
kí nált, mert ott állt a szal ma ka zal, a szé na -
bog lya és né hány szár kúp is. Hát bi zony
elég ne héz volt egy mást meg ta lál ni. Meg is
un tuk né hány órai já ték után a bú jócs kát. 

Ak kor tá madt a nagy öt let: ci giz ni kel le -
ne. Do há nyunk nem volt, de an nak pót lá sa
nem oko zott nagy gon dot. Ott állt a szár -
kúp. Ta lál tunk ku ko ri ca ba juszt bõ ven. Új -
ság pa pír is akadt – ez már ko ránt sem
olyan bõ ven. A kel lé kek adot tak vol tak.
Azt kel lett el dön te ni: hol szív juk el a jó ko -
rá ra si ke rünt ci ga ret tá in kat. A la kás ban
nem, mert a füst sza ga meg ma rad, s szü le -
ink rög tön rá jön nek, mi vel töl töt tük az
idõt. Jó lett vol na a tá gas ud var is, ott el il -
lan a füst, nyo ma sem ma rad. Még is "job -
bat" vá lasz tot tuk: a szár kúp mel lett, a szal -
ma ka zal ol da lá ban füs töl tünk.

A füst ví gan szállt. Csíp te a nyel vün ket
és a sze mün ket. Né ha, egy-egy mo hó szí -
vás nál láng ra is lob bant nagy mé re tû szi -
va runk. Hogy más faj ta tûz nem ke let ke -
zett, az a Gond vi se lés nek kö szön he tõ, nem
a mi kö rül te kin tõ ma ga tar tá sunk nak.

Örö münk azért nem volt za var ta lan. Ott
volt a hú gom is, egy lány, aki biz to san el -
mond ja szü le ink nek tet te in ket. Ki gon dol -
tuk: ha bûn társ lesz, biz to san hall gat ni fog.
Ezért ne ki is so dor tunk egy hos  szú,, vé -
kony ci ga ret tát. Meg gyúj tot tuk s biz tat tuk,

hogy szív ja. Szív ta is sze gény olyan erõ -
vel, hogy láng ra lob bant a re mek mû vünk,
s a láng el ér te hú gocs kám or ra vé gét. Ha
el ér te, meg is pör köl te, pi rí tot ta, sõt szép
hó lyag is ke let ke zett raj ta. Azt hi szem, ez
volt el sõ és utol só ci ga ret tá ja.

Nagy volt az ijed sé günk. Mit tegyünk az
or ral? Bo ro gat tuk víz be már tott tö rül kö zõ -
vel. Azt hi szem, bo ro ga tást se hol sem vé -
gez tek ilyen buz gó ság gal és gond dal a vi -
lá gon egy meg pör költ or ron a cso dás
gyógy ulás ér de ké ben. Be val lom, nem volt
ked vünk a to váb bi füs tö lés hez. El szállt a
fel nõtt sé günk, mint a kék füst.

Hú gom tar tot ta az ígé re tét: nem árult el
min ket, ami kor el jött az es te, és szü le ink
ha za ér kez tek a föld rõl. Õ hall ga tott, de be -
szélt a né ma, pi ros, hó lya gos or ra.

El kel lett mon da nunk, mi is tör tént,
hogy is tör tént.

Ami ez után kö vet ke zett, em lé ke ze tes a
mai na pig. Apám ta lált va la hol egy vesz -
 szõt, azt hasz nál ta föl de lés nek, mel  lyel le -
ve zet te ha rag ját, fel in du lá sát és fé lel mét
egy iga zi tûz tõl. Jól ki po rol ta a ga tyán kat.

Kovács T. Sándor

A tan év kez dés ne héz sé gei 110 év vel ez elõtt
Az 1868. évi XXXVIII. tör vény cikk – a

bá ró Eöt vös Jó zsef val lás- és köz ok ta tás ügyi
mi nisz ter ne vé hez kap csolt nép is ko lai tör -
vény – alap el vei és cél ki tû zé sei a mai na pig
helyt ál ló ak. Az Eöt vös ál tal táv la ti cél ként
meg je lölt, a ma gyar or szá gi mo dern is ko la -
rend szer ki ala kí tá sát és az anal fa bé tiz mus
fel szá mo lá sát cél zó in téz ke dé sek ki in du ló -
pont ja lett e jog sza bály. A 148 pa ra gra fus ból
ál ló tör vény rész le te sen fog lal ko zik az egy -
há zi, az ál la mi és az egyéb ma gán cé lú ele mi
és pol gá ri is ko lák kal. A tan tár gyak fel so ro lá -
sa mel lett a tör vény meg ha tá roz za a fenn tar -
tó in téz mény jo ga it és kö te le zett sé ge it; a

nép is ko lák fe lett ál ló szak ha tó ság el épí té sét;
a nép is ko lai ta ní tók kép zé sét biz to sí tó in téz -
mé nyek –- ta ní tó ké pez de – for má ját és az is -
ko lák ban dol go zó ta ní tók el lá tá sát is. Az
anal fa bé tiz mus fel szá mo lá sát el sõ sor ban a
6-12 éves kor kö zött kö te le zõ vé tett ele mi
ok ta tás, és a 12-15 éves kor kö zött elõ írt is -
mét lõ is ko lai ok ta tás se gít sé gé vel le he tett fel -
szá mol ni. A tan kö te le zett ség be ve ze té sé vel a
ma gyar is ko la rend szer ben az ad dig egyed -
ural ko dó egy há zi és a ma gán is ko lák mel lett
meg je len tek az ál la mi nép-, pol gá ri és is mét -
lõ is ko lák, ahol in gye nes ok ta tás folyt. A ta -
nu lás egy re szé le sebb nép ré te gek szá má ra

vált el ér he tõ vé (kö te le zõ vé), de ez a sze gé -
nyebb sor sú csa lá dok szá má ra ad dig be lát ha -
tat lan anya gi ter he ket rótt. Az is ko lai ru ha –
nem fel tét le nül egyen ru ha –, a tan sze rek, a
tan köny vek a du a liz mus idõ sza ká ban sem
vol tak ol csók, így a bi zony ta lan ke re se tû, el -
sõ sor ban me zõ gaz da sá gi idény mun ká ból élõ
sok gyer me kes csa lá dok na gyon ne he zen
tud ták elõ te rem te ni a gye re kek is ko láz ta tá sá -
nak költ sé ge it. A leg ne he zebb kér dés nek a
tan köny vek be szer zé se bi zo nyult. Gyak ran
hasz nál tak ré gi tan köny ve ket, de ez nem je -
len tett min den eset ben meg ol dást, ek kor újat
kel lett vá sá rol ni. Az új tan köny vek meg vá -
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sár lá sa el vi leg a szü lõk fel ada ta volt, de sze -
gény di á kok szü lei ezt nem te het ték meg, így
az is ko la igaz ga tók és a szü lõk se gé lyek bõl
biz to sí tot ták a szük sé ges pénzt. Ba ján a du a -
liz mus ide jén au gusz tus vé gén és szep tem -
ber ele jén meg sza po rod tak a vá ro si ta nács -
hoz be adott be is ko lá zá si se gé lyért fo lya mo -
dó ké rel mek. A sze mély re sza bot tan nyúj tott
se gé lyek mel lett min den is ko la igaz ga tó ke -
res te a le he tõ sé get egyéb kül sõ for rá sok be -
vo ná sá ra, so kan sze mé lyes kap cso la ta i kat is
lat ba ve tet ték ki sebb na gyobb ado má nyo -
kért. Az ado má nyo zók kö re eb ben az idõ ben
na gyon szé les volt, ma gán cé gek – el sõ sor -
ban ke res ke dõk –, jó mó dú szü lõk, egy há zak
mel lett a vá ro si ta ná csok és a me gyék is fog -
lal koz tak a tan könyv tá mo ga tás ügyé vel.
1903 szep tem be ré ben Ba ján az evan gé li kus
ele mi is ko la és az ál la mi pol gá ri is ko la for -
dult – te je sen más in dít ta tás ból – tan könyv -
tá mo ga tás ügyé ben a vá ro si ta nács hoz.

A pol gá ri is ko la hely ze te a rá szo ru lók tan -
könyv vel tör té nõ el lá tá sá ban egy sze rûbb nek
bi zo nyult, mi vel az is ko la igaz ga tó ja, Heller
Ri chárd sze mé lyes kap cso la tai ré vén szer zett
tá mo ga tást az is ko lá ban ta nu ló sze gény sor -
sú gye re kek nek Wodianer Fe renc bu da pes ti
könyv ke res ke dõ tõl.

„13305 / 1903 [ér ke zett: 1903. szep tem -
ber 21.]

Te kin te tes Vá ro si Ta nács nak Ba ján.
A pol gá ri is ko la igaz ga tó já nak hiv. [hi va -

ta los] je len té se a bu da pes ti Wodianer-cég
tan könyv ado má nyá ról.

Ba ja Vá ro si Pol gá ri Is ko la
343 sz. 1903.
Te kin te tes Ta nács!
A Wodianer F. és Fi ai könyv ke res ke dõ

czég (Bu da pest VI. Andrássy út 21.)
szegénysorsú ta nu lók szá má ra 32 K. 20 f. ér -
té kû köny ve ket kül dött; azon ké re lem mel já -
ru lok a Te kin te tes Ta nács hoz, hogy ne ve zett
czégnek el is me ré sét ki fe jez ni mél tóz tas sék.

Ba ján 1903. szept. 21-én
Heller Ri chárd Igaz ga tó
Ha tá ro zat
A pol gá ri is ko  lai igaz ga tó je len té se, mely

sze rint a Wodianer F. és fi ai bu da pes ti könyv -

ke res ke dõ cég sze gény sor sú ta nu lók szá má -
ra 32 Ko ro na 20 fil lér ér té kû köny vet ado -
má nyo zott ör ven de tes tu do má sul vé te tik, s a
vá ro si ta nács a ne ve zett cég szí ves ado má -
nyá ért kö szö ne tét fe je zi ki, s er rõl a cé get ér -
te sí ti.

Ba ja 1903. szept. 24-én tar tott ta nács -
ülés bõl.

Sza bó”
Az evan gé li kus ele mi nép is ko lá ban ta nu ló

gye re kek tan könyv tá mo ga tá sa ügyé ben
Friedrich Zsig mond evan gé li kus lel kész és
is ko la szé ki el nök a vá ro si ta nács hoz for dult
se gít sé gért.

„12799 / 1903 [ér ke zett: 1903. szep tem -
ber 9.]

45/903.
Te kin te tes vá ro si Ta nács!
Tisz te let tel alul írott, mint a ba jai ág.

[ágos tai] h. [hit val lá sú] ev. [evan gé li kus]
ele mi nép is ko lai is ko la szé ki el nök, azon alá -
za tos ké re lem mel já ru lok a Te kin te tes vá ro si
Ta nács ke gyes szí ne elé: mi sze rint te kin tet tel
azon el szo mo rí tó kö rül mény re, hogy ele mi
nép is ko lánk ba be irat ko zott gyer me kek szü lei
oly sze gény, föld höz ra gadt nap szá mo sok,
hogy a ne héz ne vel te té si gon dok alatt ös  sze -
ros kad nak, s a szük sé ges is ko lai tan köny vek
be szer zé sé re tel je sen kép te le nek, te kin tet tel
azon ne mes, ma gasz tos cél ra, mely a Te kin -
te tes vá ro si Ta nács elõtt min den kor le beg,
hogy a vá ros sze gény sor sú la ko sa i nak gyer -
me ke i rõl, s azok szel le mi fej lõ dé sé rõl gon -
dos ko dik, sõt ál do za tot is kész hoz ni: mél tóz -
tat nék a mel lé kelt jegy zék ben ki tün te tett tan -
köny vek szí ves be szer zé sét, va gyis sze gény
is ko lás gye re kek nek tan köny vek kel va ló el lá -
tá sa cí mén 29 Ko ro na 20 fil lért, az az Hus-
zonkilencz Ko ro na 20 fil lért ke gye sen meg -
sza vaz ni és a há zi pénz tár ból sür gõ sen ki -
utal vá nyoz ni, mely nagy lel kû ado má nyért fo -
gad ja elõ re is a Te kin te tes vá ro si Ta nács úgy
az is ko la szék, mint a se gé lye zett ta nu lók leg -
há lá sabb kö szö ne tét.

Be cses jó in du la tá ba is ko lán kat és a szû -
köl kö dõ gye re ke ket leg me le geb ben ajánl va,
va gyok a Te kin te tes vá ro si Ta nács nak alá za -
tos szol gá ja ki vá ló tisz te let tel.

Ba ja 1903. szep tem ber 9-én.
Friedrich Zsig mond
ev. lel kész
is ko la szé ki el nök”
Friedrich Zsig mond lel kész le ve le mel lé

Bartal De zsõ ta ní tó csa tol ta a tan köny vek
pél dány szá mot és árat is tar tal ma zó rész le tes
jegy zé két: Gönczy ABC, ol va só könyv és
nyelv tan, Friedrich fé le föld rajz könyv és a
szám tan köny vek; ös  sze sen 77 da rab.

Ba ja 1903-ban ne héz anya gi hely zet ben
volt, de Hegedüs Ala dár pol gár mes ter 1903.
szep tem ber 16-án a köz gyû lés elé ter jesz tet -
te az evan gé li kus nép is ko la ké rel mét.

„Az ág. hitv. ev. Is ko la szék nek f. é. szep -
tem ber hó 9-én 45. sz. a. kelt elõ ter jesz té se
az ág. hitv. ev. Nép is ko la sze gény ta nu ló i -
nak tan köny vek kel va ló el lá tá sa vé gett a
há zi pénz tár ból 29 K 20 fil lér nek ki utal vá -
nyo zá sa iránt.

H.
Te kin tet tel a kor lá tolt költ ség ve té si ke ret -

re, mely e czímen ren del ke zés re áll, az elõ -
ter jesz tés nek rész ben hely ada tik és az ág.
hitv. ev. ele mi is ko la ta nu ló i nak tan köny vek -
kel va ló se gé lyé re 20 (Húsz) Ko ro na a sze -
gény há zi pénz tár ból ki utal vá nyoz ta tik, uta -
sít tat ván a pénz tár ke ze lõ sé ge, hogy ezen
ös  sze get Friedrich Zsig mond ev. lel kész,
mint is ko la szé ki el nök nek bé lyeg te len nyug -
tá val fi zes se ki és hoz za az I. czím 4. ro va ta
alatt ki adás ba.”

1903-ban az ál lam köl csön nel küz dõ vá ros
ne he zen vál lal hat ta fel a sze gény sor sú di á -
kok se gé lye zé sét, így az evan gé li kus is ko la
ügyé ben fe le más meg ol dás szü le tett. A pénz -
hi ány és a gaz da sá gi ne héz sé gek el le né re el -
in dult a tan év és 1904 jú ni u sá ban be is fe je -
zõ dött. Az ele mi ok ta tás ügyét a du a liz mus
alatt ki emel ten ke zel te mind a kor mány,
mind a me gyei tör vény ha tó ság ok ve ze té se,
mert meg ér tet ték, hogy Ma gyar or szág alap -
ve tõ gaz da sá gi és tár sa dal mi ér de ke kul tú ra
és az ok ta tás fej lesz té se. A 110 év vel ez elõt ti
ba jai pél da is mu tat ja, hogy a szû kös anya gi
for rá sok ból is le he tett meg ol dást ta lál ni a
prob lé mák ra.

Sar lós Ist ván

Fél évszázad szövetségben.

50 éve indult a Labdarúgó Bundesliga
Hogy me lyik a vi lág leg erõ sebb lab da rú -

gó baj nok sá ga, ar ról alig ha nem erõ sen meg -
osz la nak a vé le mé nyek. Év ti ze de ken át csak
áhí tat tal les het tük a nyu gat-eu ró pai li gák
ered mé nye it, és le het tünk büsz kék ar ra, ha

va la me lyik ben egy-egy ma gyar já té kos is
be mu tat ko zott. A (nyu gat)né met  el sõ osz tá -
lyú lab da rú gó baj nok ság, a Bundesliga a
leg fi a ta labb Eu ró pa nem ze ti pont va dá sza tai
kö zül; épp 50 éve, az 1963/64. évi sze zon nal

vet te kez de tét. E ju bi le um ürü gyén te kin -
tünk vis  sza az idõ köz ben ná lunk is so kak fi -
gyel mét le kö tõ ese mény kez de té re, po li ti kai
és gaz da sá gi hát te ré re, re kord ja i ra és leg si -
ke re sebb ma gyar részt ve võ i re.



Bajai Honpolgár16 2013. szeptember

Elõz mé nyek
A né met klub fut ball már a 20. szá zad ele -

je óta lé te zett, és né met baj no ki cí met 1903
óta le he tett sze rez ni, ám az egész or szág ra
ki ter je dõ, kör mér kõ zé ses jel le gû baj nok ság
egé szen 1963-ig nem lé te zett. En nek nem az
or szág ek kor már egy év ti ze de meg tör tént
ket té osz tott sá ga volt az oka, ha nem sok kal
in kább az, hogy né met te rü le ten – sok más
do log hoz ha son ló an – a lab da rú gás is re gi o -
ná lis ala pon szer ve zõ dött meg. A né met baj -
no ki cí met év ti ze de ken át úgy dön töt ték el,
hogy az önál ló baj nok sá go kat ren de zõ re gi -
o ná lis szö vet sé gek baj no kai csap tak ös  sze
egy af fé le rá ját szás ke re té ben a né met baj -
no ki cí mért. (A leg el sõ né met baj nok egyéb -
ként a VfB Leipzig csa pa ta volt.) Te rü le ti
ala pon ös  sze sen hét ilyen szö vet ség jött lét -
re;  a baj no ki cí mért fo lyó vég küz de lem ben
mind egyi ket a baj no ka kép vi sel te, raj tuk kí -
vül az elõ zõ évi né met baj nok au to ma ti ku -
san részt ve võ je volt a rá ját szás nak, 1925-tõl
már mind egyik szö vet ség két csa pa tot in dít -
ha tott ben ne. Azon ban az egyes ré gi ók ban is
több, ma gát „el sõ osz tály nak” ne ve zett li ga
mû kö dött, így már a re gi o ná lis baj no ki cí -
mek meg szer zé se is ko moly erõ fe szí tést
igé nyelt. Mi u tán a rá ját szás ba ke rü lõk szá -
mát ké sõbb to vább emel ték, a cí met egye nes
ki esé ses rend szer ben le he tett meg sze rez ni.
A nem ze ti szo ci a liz mus idõ sza ká ban a meg -
lé võ re gi o ná lis szö vet sé ge ket fel osz lat ták,
és va la men  nyi egye sü le tet az újon nan fel ál -
lí tott 16 ke rü le ti li ga (Gauliga) va la me lyik
osz tá lyá ba so rol ták be; a baj no ki cí mért pe -
dig a Gauligák gyõz te sei küz döt tek meg
egy más sal. A Saar-vidék, Auszt ria „csat la -
ko zá sa”, Cseh szlo vá kia fel da ra bo lá sa, majd
há bo rús te rü let gya ra po dás ré vén azon ban
1944-ig már 31 ke rü let tar to zott a Né met
Labdarúgó-Szövetség (DFB) szár nyai alá,
ám a az egye nes ki esé ses rend sze rû baj nok -
sá got szin te le he tet len volt le bo nyo lí ta ni. Az
1944/45-ös baj nok ság a há bo rús vi szo nyok
mi att fél be is sza kadt.

Az el vesz tett má so dik vi lág há bo rút kö ve -
tõ en az or szág négy ha tal mi meg szál lás alá
ke rült. Ez zel nem csak a köz pon ti ha ta lom
szûnt meg az or szág ban, ha nem a köz pon ti
fut ball szö vet ség is. Min den faj ta egye sü lés
csak az egyes meg szál lá si zó nák ban jö he -
tett lét re, így a lab da rú gást is zo ná lis szin ten
szer vez ték új já. A né met baj no ki cí mért az
egyes zó nák baj nok csa pa tai, va la mint egy,
a szin tén négy rész re osz tott Ber lint kép vi -
se lõ gár da csa pott (vol na) ös  sze, ám a há bo -
rú utá ni el sõ „össz né met” baj nok ság dön tõ -
jé re az ak kor már erõ sen fe szült ke let-nyu -
ga ti vi szony mi att a szov jet öve zet gyõz te -
sét, SG Planitzot a meg szál ló nagy ha ta lom
nem en ged te el. Ezt kö ve tõ en 1949-tõl a

szov jet öve zet te rü le tén lét re ho zott Né met
De mok ra ti kus Köz tár sa ság ban „sa ját” baj -
nok ság (Oberliga) lét re ho zá sá ról dön töt tek,
amely ál ta lá ban 14 csa pat tal mû kö dött, kez -
det ben még a ber li ni gár dák nél kül.

Nyu ga ton az or szág szu ve re ni tá sá nak
vis  sza nye ré se után sem jött lét re or szá gos
mé re tû baj nok ság, ha nem 1950-tõl az új já -
szer ve zett 5 ún. fel sõ li ga (Oberliga), a dé li,
dél nyu ga ti, nyu ga ti, az észa ki, va la mint a
(nyu gat-)ber li ni baj nok ság leg jobb jai küzd -
het tek meg a né met baj no ki cí mért. A le bo -
nyo lí tá si rend szer és a kva li fi ká ció azon ban
meg le he tõ sen bo nyo lult és hos  sza dal mas
volt, ezért pél dá ul vi lág baj nok ság ok éve i -
ben (1954, 1958) egy sze rû sí tett for má ban
ren dez ték meg a baj nok sá go kat. Az ek kor
Eu ró pa más ré sze in már ál ta lá nos nak te -
kint he tõ egy sé ges or szá gos baj nok ság gon -
do la ta már jó val ko ráb ban fel me rült; el sõ -
sor ban azért, mert a kü lön bö zõ li gák ban
sze rep lõ csa pa tok já té ká nak szín vo na la
igen csak el tért egy más tól, más részt so kan
üz le ti le he tõ sé ge ket is lát tak ben ne. A tar to -
má nyi szö vet sé gek azon ban éve ken ke resz -
tül le sö pör ték az asz tal ról az er re irá nyu ló
ja vas la to kat, mert at tól tar tot tak, hogy fõ -
ként a ma gas uta zá si költ sé gek mi att  csa pa -
tok csõd be me het nek, és ab ban is vol tak ké -
te lyek, hogy a sport bé li és gaz da sá gi ver -
seny fu tás va jon ös  sze egyez tet he tõ-e egy -
más sal. Az egy sé ges li ga öt let gaz dá ja,
Franz Kremer (az 1. FC Köln el nö ke) az
50-es évek vé gé re két tá mo ga tót is meg -
nyert ma gá nak, még pe dig Hermann Neu-
berger (ké sõbb év ti ze de kig a DFB el nö ke)
és a szö vet sé gi ka pi tány Sepp Herberger
sze mé lyé ben. Va ló szí nû leg az õ te kin té lyük
is ke vés lett vol na a ja vas lat meg va ló sí tá sá -
hoz, ha a nyolc év vel ko ráb ban még vi lág -
baj nok nyu gat né met vá lo ga tott nem „sze re -
pel le” az 1962-es chi lei vi lág baj nok sá gon.
(A csa pat a ne gyed dön tõ ben Ju go szlá vi á tól
szen ve dett ve re sé get.) Így vé gül a DFB
1962. jú li us 28-i, Dortmundban tar tott ülé -
sén szü le tett meg nagy több ség gel a dön tés
az egy sé ges, 16 csa pa tos (nyu gat)né met
baj nok ság lét re ho zá sá ról. Az új baj nok ság
el ne ve zé se – a ke let né met csa pa tok hí ján –
nem le he tett „nem ze ti baj nok ság” (a „nem -
zet” szó hasz ná la tá nak a ná ciz mus idõ sza ka
után a né me tek nél ele ve sa já tos mel lék íze
volt, amit ke rül ni akar tak), de ugyan így or -
szá gos baj nok ság sem. A vé gül meg szü le -
tett „Bundesliga” el ne ve zés per sze egy ki -
csit sze ren csét len, hi szen mind a „Bund”,
mind pe dig a „Li ga” szó szö vet sé get je lent,
még ha itt az egyik ös  sze té te li tag a né met
szö vet sé gi ál lam ra (il let ve an nak fut ball -
szö vet sé gé re), a má sik pe dig az egy sé ges
el sõ osz tá lyú baj nok ság ra utal.

A kez det ne héz sé gei
A baj nok ság lét re ho zá sa te hát el dön te -

tett, de szá mos kér dést meg kel lett még ol -
da ni; elõ ször is: mely csa pa tok ve het nék
részt ben ne, mi le gyen az ed di gi re gi o ná lis
li gák kal, ho gyan le het be ke rül ni a baj nok -
ság ba. A csa pa tok be so ro lá sa kor gaz da sá -
gi és sport szem pon to kat is ér vé nye sí tet tek.
Az alap elv az volt, hogy a na gyobb te rü le -
te ket át fo gó dé li és nyu ga ti Oberligából 5-
5, az észa ki li gá ból 3, a dél nyu ga ti
Oberligából 2, míg a ber li ni fel sõ li gá ból
egy csa pa tot so rol nak a leg ma ga sabb osz -
tály ba. Az is alap elv volt a kez det ben,
hogy egy vá ros nak csak egyet len csa pa ta
sze re pel hes sen az el sõ osz tály ban. A 74
oberligás csa pat kö zül vé gül 46 pá lyá zott a
Bundesliga-részvételre is, a DFB kö zü lük
vá lasz tot ta ki az el múlt (re gi o ná lis) baj -
nok sá gok ered mé nye it sú lyo zot tan fi gye -
lem be vé ve a 16 „ala pí tó gár dát”. Ter mé -
sze te sen ez szá mos vi ta for rá sa lett, hi szen
né hány pa ti nás egye sü let ki ma radt a sor -
ból, míg az ered mé nyei alap ján nem túl je -
len tõs, de start en ge délyt ka pott 1.FC Saar-
brückent az a vád ér te, hogy pusz tán azért
ke rült a ki vá lasz tot tak kö zé, mert szép sta -
di on ja volt, és mert a Saar-vidékrõl szár -
ma zó Neuberger ked vez ni akart szü lõ föld -
je csa pa tá nak. A leg ma ga sabb baj no ki osz -
tály alatt egy elõ re meg ma radt – töb bé-ke -
vés bé ama tõr ala pon – az öt re gi o ná lis li -
ga; a ké sõb bi ek ben en nek gyõz te sei küz -
döt tek meg a Bundesliga fel ju tó he lye i ért.
Az 1974-75-ös sze zon tól lé te zik a Bun-
desliga – szin tén hi va tá sos – 2. osz tá lya;
amely kez det ben egy észa ki és egy dé li
cso port ból állt. Az 1981-82-es idény tõl –
egy rö vid meg sza kí tást le szá mít va – a né -
met má sod osz tály is egy cso por tos, s an nak
leg jobb jai jut hat nak fel az el sõ li gá ba.

Az el sõ baj no ki sze zon vé gül 1963. au -
gusz tus 24-én kez dõ dött a Werder Bremen
– Borussia Dortmund mér kõ zés sel, s az el -
sõ gól ra sem kel lett so kat vár ni: a dortmun-
di Timo Konietzka már 58 má sod perc el tel -
té vel meg sze rez te az el sõ ta lá la tot az egyéb -
ként 3:2-re el vesz tett mér kõ zé sen. Az el sõ
for du ló nyolc mér kõ zé sét ös  sze sen 327 ez -
ren néz ték meg a le lá tó kon, va gyis ha tal -
mas ér dek lõ dés kí sér te az új baj nok sá got.
Az el sõ baj no ki cí met né mi meg le pe tés re
az 1. FC Köln sze rez te meg a Meidericher
SV és az Eintracht Frank furt elõtt. (A
Saarbrücken a vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ -
en ki esett.) Az el sõ gól ki rály a Ham burg
le gen dás bom bá zó ja, Uwe Seeler lett 30
ta lá lat tal, míg a ve ze tõ né met sport ma ga -
zin, a Kicker osz tály za tai alap ján a sze zon
leg jobb já té ko sa a Meiderich csa tá ra,
Werner Krämer volt.
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A 60-as évek baj nok sá gai azon ban így is
szá mos ne héz ség gel jár tak, az el sõ vál ság
mind járt a má so dik idény so rán ki bon ta ko -
zott. A nyu gat-ber li ni Hertha BSC in du lá si
jo gát ugyan is a szö vet ség  a túl ma gas fi -
ze té sek mi att meg von ta (ezek a „túl ma -
gas” ke re se tek ma a har mad osz tá lyú klu -
bok nál adott já ran dó sá go kat sem érik el),
és a csa pa tot vis  sza so rol ták a má so dik (re -
gi o ná lis) li gá ba. Az így meg ürült hely re
azon ban az elõ zõ sze zon két ki esõ je is
igényt tar tott, rá adá sul a Hertha vis  sza so -
ro lá sá val Ber lin is Bundesliga-csapat nél -
kül ma radt vol na. Így vé gül az a dön tés
szü le tett, hogy az 1964/65-ös sze zon vé -
gén nem lesz ki esõ, vi szont a két fel ju tó val
és egy újon nan fel vett ber li ni csa pat tal, a
Tasmania 1900 Ber lin nel 18 csa pa tos ra
nö ve lik a li ga lét szá mát. A leg jobb eset ben
is leg fel jebb har ma dik szá mú nyu gat-ber -
li ni csa pat fel vé te le alig ha volt jó dön tés; a
gár da a sze zon vé gén min den idõk leg -
rosszabb tel je sít mé nyé vel, mind ös  sze 8
meg szer zett pont tal bú csú zott az el sõ osz -
tály tól. Az 1960-as évek nek nem volt do -
mi náns csa pa ta: 1970-ig min den baj nok sá -
got más egy let nyert meg.

Re kor dok, bot rá nyok, egyé ni sé gek –
a Bundesliga el sõ fény ko ra

Az 1968/69-es baj nok sá got  egy olyan
csa pat (az FC Bayern Mün chen) nyer te
meg, amely nem tar to zott a li ga ala pí tói kö -
zé, sõt so ká ig a ba jor fõ vá ros ban is in kább
sze gény ro kon nak szá mí tott a ré gebb óta
lé te zõ, 1966-ban baj nok 1860 Mün chen
mö gött. Ez zel a baj no ki cím mel kez dõ dik
meg a li ga el sõ arany ko ra, ame lyet egy év -
ti ze den ke resz tül a kor két meg ha tá ro zó
csa pa tá nak, az FC Bayern Mün chen nek és
a Borussia Mönchengladbachnak a ver -
seny fu tá sa ha tá ro zott meg. 1969 és 1981
kö zött csak két olyan év volt, ami kor nem
e két csa pat va la me lyi ke hó dí tot ta el a baj -
no ki sa lá tás tá lat. Nem is cso da, hi szen
mind két csa pat ban vi lág klas  szi sok ját szot -

tak: A Bayern alap pil lé rei a ka pus Sepp
Maier, a vé dõk csá szá ra, Franz Becken-
bauer és a „nem zet bom bá zó ja”, Gerd
Müller vol tak. A 'Gladbach kor sza kos
egyé ni sé gei kö zött em lít he tõ a vé dõ Berti
Vogts, az irá nyí tó Günter Netzer, vagy épp
a gól zsák Jupp Heynckes. (Az 1972-ben
Eu ró pa,- 1974-ben pe dig vi lág baj nok nyu -
gat né met vá lo ga tott nagy részt a két csa pat
já té ko sa i ra épült.) A ké sõbb újabb ha zai és
kül föl di ki vá ló sá gok kal meg erõ sí tett gár -
dák a nem zet kö zi po ron don is ko moly si -
ke re ket ér tek el; a Bayern eb ben az idõ ben
há rom szor is meg nyer te a Baj nok csa pat ok
Eu ró pa Ku pá ját, míg a Mönchengladbach
két szer az UE FA-ku pát hó dí tot ta el. De a
két sztár csa pat mel lett egy szer-egy szer a
Frank furt és a Ham burg is a leg jobb nak bi -
zo nyult va la me lyik nem zet kö zi ku pá ban,
to váb bi dön tõs sze rep lé se ket nem is em lít -
ve. Mind ez je lez te a né met baj nok ság ki -
emel ke dõ ere jét, pe dig eb ben az idõ ben
csak cse kély szá mú kül föl di sze re pelt né -
met csa pa tok ban, és azok sem a fut ball-
nagy ha tal mak ból, ha nem fõ leg Bel gi um -
ból, Skan di ná vi á ból vagy Ju go szlá vi á ból
ér kez tek. Ér de kes tény még az is, hogy az
1970-es évek baj no kai kö zött nem csak ke -
vés csa pa tot, de ke vés edzõt is ta lá lunk: eb -
ben az év ti zed ben csak olyan csa pat volt
baj nok, amely nek Udo Lattek, Hennes
Weisweiler vagy a hor vát Branko Zebec
volt az edzõ je. (Lattek a Bayern és a

Mönchengladbach, Weisweiler a Gladbach
és a Köln, Zebec  Bayern és a Ham burg tré -
ne re ként volt ré sze se arany ér mek nek.)

A 70-es évek hoz ták el az 1970/71-es
sze zon ban a li ga tör té ne té nek egyik leg na -
gyobb fo ga dá si bot rá nyát, amely mi att
csa pa tok ki zá rá sá ra, já té ko sok és ve ze tõk
el til tá sá ra is sor ke rült. De a né zõk is bün -
tet tek: az éves né zõ szám több mint egy -
mil li ó val csök kent a kö vet ke zõ évek ben, a
mér kõ zé sek át la gos né zõ szá ma 16 ezer re
esett vis  sza. (Per sze eb ben a bun da bot rány
mel lett a té vé köz ve tí té sek rend sze res sé
vá lá sa is sze re pet ját szott, majd ami kor
kö ze le dõ 1974-es vi lág baj nok ság mi att
több sta di ont mo der ni zál tak, a né zõ szá -
mok is mét emel ked ni kezd tek.)

Eb ben az idõ szak ban szü le tett a Bundesli-
ga tör té ne té nek szá mos má ig ér vé nyes re -
kord ja is. Az örö kös gól lö võ lis ta el sõ négy
he lye zett je, Gerd Müller, Klaus Fischer,
Jupp Heynckes és Manfred Burgsmüller is
eb ben az idõ ben él te fény ko rát; Müller 427
mér kõ zé sen szer zett 365 gól ja má ig meg -
kö ze lít he tet len nek tû nik. Má ig a frank fur ti
Karl-Heinz Körbel ját szot ta a leg több Bun-
desliga mér kõ zést; 602 ta lál ko zón lé pett
pá lyá ra 1972 és 1991 kö zött. Min den idõk
leg na gyobb kü lönb sé gû gyõ zel mét (12:0)
pe dig õsi ri vá li sa, a Dortmund fe lett arat ta
a Mönchengladbach 1978-ban. A 70-es
évek si ke re i ben alig ha nem dön tõ je len tõ sé -
gû le he tett, hogy a nyu gat né met fut ball
csak nem min den sztár já té ko sa a ha zai baj -
nok ság ban sze re pelt. En nek az az oka,
hogy a kül föl di szer zõ dé se ket eb ben az
idõ ben már-már ha za áru lás nak te kin tet ték,
és aki na gyobb fi ze tés vagy ta pasz ta lat -
szer zés re mé nyé ben még is más ho vá szer -
zõ dött, azt nem vet ték fi gye lem be a vá lo -
ga tott ban. Ez alól még olyan vi lág baj nok -
ok sem je len tet tek ki vé telt, mint az Egye -
sült Ál la mok ba szer zõ dõ Beckenbauer
vagy az ere je tel jé ben a  Real Madridot vá -
lasz tó Paul Breitner. 

Újabb idõk
Az 1980-as évek tõl kez dõ dõ en szá mos

vál to zás ér te el a nyu gat né met baj nok sá got
is. Egy részt egy re több mi nõ sé gi kül föl di
já té kos je lent meg a csa pa tok ban (ez út tal
már a ten ge ren túl ról – fõ leg Bra zí li á ból –
és egy re több ször a vas füg göny mö göt ti
ke let-eu ró pai or szá gok ból is), más részt vi -
szont a leg in kább pi ac ké pes né met já té ko -
sok kül föld re (fõ leg Olasz or szág ba) áram -
lá sát sem le he tett már fel tar tóz tat ni. A li ga
irán ti ér dek lõ dés vi szont né mi leg vis  sza -
esett; ez út tal nem a bot rá nyok vagy a szín -
vo nal mi att, ha nem el sõ sor ban azért, mert
a kö zön ség ér dek lõ dé se az ak ko ri ban

A német bajnoki címért járó salátástál

A liga történetének legjobb góllövõje,
Gerd Müller
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fény ko rát élõ Bo ris Beckernek és Steffi
Grafnak kö szön he tõ en in kább az ad dig ke -
vés bé nép sze rû te nisz fe lé for dult. Ma ga a
baj nok ság eb ben az idõ szak ban af fé le
észak-dél ver seny fu tás sá vált, hi szen a
nyolc va nas évek baj no kai (Bayern Mün -
chen, VfB Stutt gart, Werden Bremen,
Ham burg) min dig e két ré gió csa pa tai kö -
zül ke rül tek ki. Az év ti zed vé gén a baj nok -
ság köz ve tí té si jo gai egy ke res ke del mi te -
le ví zi ó hoz (az RTL Plushoz) ke rül tek,
ame lyet ak kor még  or szág ban nem is min -
den hol le he tett fog ni. Ez ugyan kez det ben
vesz te sé get ter melt, ám az egy re ma ga -
sabb ra sró folt köz ve tí té si dí jak (és a kap -
cso ló dó rek lá mok) ré vén a ko ráb bi ak nál is
jó val több pénz folyt a fut ball ba.

A po li ti kai vál to zá sok és fõ ként a né met
egye sí tés a baj no ki rend szert sem hagy ta
érin tet le nül. Elõbb a leg ki vá lóbb ke let né met
lab da rú gók (Ulf Kirsten, Matthias Sammer)
szer zõd het tek im már le gá li san is va la mely
nyu ga ti klub hoz, majd 1991-ben az NDK
lab da rú gó szö vet sé ge be ol vadt a DFB-be.
Az „össz né met” baj nok ság ról úgy dön töt tek,
hogy az NDK Oberliga két leg jobb csa pa tát,
a Hansa Ros toc kot és a Dynamo Dresdent
fel ve szik az ide ig le ne sen 20 csa pa tos ra duz -
zasz tott Bundesligába, míg a má sod osz tályt
egy idõ re is mét két cso por tos ra „hiz lal ták”.
Né hány év alatt azon ban az is ki de rült, hogy
a ke le ti tar to má nyok csa pa tai mö gött nincs
olyan erõs szpon zo ri és he lyi tá mo ga tói bá -
zis, amely nek ré vén áll ni tud nák a ver senyt a
nyu ga ti klu bok kal. Így az tán leg jobb já té ko -
sa ik elõbb-utóbb va la mely nyu ga ti nagy csa -
pat ban kö töt tek ki, ma guk a klu bok pe dig pár
év után bú csúz tak az el sõ, de gyak ran az tán
má so dik osz tály tól is. (Je len leg a Bun-
desligában egyet len ke let né met csa pat sem
ját szik, de  má so dik ban is csak há rom, to váb -
bá egy ber li ni ala ku lat.) A 90-es évek má so -
dik fe lé ben az ún. Bosman-ügyet kö ve tõ en
meg kel lett szün tet ni az Eu ró pai Kö zös sé -
gek bõl (majd az Uni ó ból) ér ke zõ já té ko sok -
ra vo nat ko zó kor lá to zá so kat. (Ad dig  egy
csa pat ban leg fel jebb 2, ké sõbb 3 kül föl di ál -
lam pol gár sze re pel he tett.) Ez zel meg in dult a
kül föl di ek tö me ges be áram lá sa az egyik leg -
job ban fi ze tõ baj nok ság ba, fõ leg, hogy szá -
mos or szág ból ol csóbb volt kész já té ko so kat
szer zõd tet ni, mint fi a tal né met te het sé ge ket
iga zol ni. De tö me gé vel je len tek meg a
játékospiacon azok a ven dég mun kás- és
bevándorlógyerekek is, akik nek szü lei az
1960-as, 70-es évek ben te le pül tek az NSZK-
ba, és a gye re kek már Né met or szág ban is -
mer ked tek meg a fut ball alap ja i val. E ge ne -
rá ció ki vá ló sá ga i nak egy ré szé bõl né met vá -
lo ga tott lett (pl. a szlo vén szár ma zá sú Fredi
Bobic), más ré szük vi szont a szü lõk ha zá ja

mel lett dön tött. A né met klu bok egy ré sze
na gyon meg erõ sö dött e nép ván dor lás ok ré -
vén; több ko ráb ban kö zép csa pat nak szá mí tó
egye sü let (Dortmund, Bayer Leverkusen,
Schalke 04) emel ke dett fel a leg job bak kö zé,
vi szont szá mos nagy ha gyo má nyú klub
(Mönchengladbach, Ham burg, Frank furt,
Köln) esett vis  sza, sõt né me lyi kük idõ le ge -
sen az el sõ osz tály tól is bú csút vett. A né met
klu bok – im már kül föl di sztá rok ve zér le té vel
– to vább ra is ér tek el nem zet kö zi si ke re ket,
ám a vá lo ga tott csa pat nem min den vi lág ver -
se nyen hoz ta a ko ráb ban meg szo kott szin tet.
(A leg in kább fá jó él mény az 1994-es és az
1998-as vi lág baj nok ság volt, ahol a né met
csa pa tot az ad dig se hol sem jegy zett Bul gá -
ria, il let ve Hor vát or szág már a ne gyed dön tõ -
ben bú csúz tat ta.)

A 2000-es évek vi szont a Bundesliga
újabb fel len dü lé sét hoz ták el. Mi u tán a mér -
kõ zé sek élõ köz ve tí té se a több ség szá má ra
el nem ér he tõ elõ fi ze tõs té vé csa tor na bir to -
ká ba ke rült, to váb bá a kö zel gõ, Né met or -
szág ál tal el nyert 2006-os vi lág baj nok ság je -
gyé ben a leg több klub új sta di on ba köl tö -
zött, vagy a ré gi e ket újí tot ták fel, a né zõ szá -
mok is mét me re de ken emel ked ni kezd tek.
Az új aré nák ban az üz le ti-szpon zo ri pá ho -
lyok (bu si ness lounge) ki ala kí tá sá val olyan
tár sa dal mi ré te gek is meg je len tek  fut ball pá -
lyá kon, ame lyek ko ráb ban so ha. Je len tõ sen
meg nõtt a nõi né zõk szá ma is, ami nem utol -
só sor ban a kom for to sabb sta di o nok nak és a
ko moly biz ton sá gi elõ írá sok nak is kö szön -
he tõ. (A Dortmund pl. min den for du ló ban
77 ezer né zõt von zott, va gyis mér kõ zé se i re
egy tel jes sze zon ban gya kor la ti lag min den
jegy el kelt.) A fut ball ba a nem zet kö zi si ke -
rek ré vén hi he tet len men  nyi sé gû pénz áram -
lott, ugyan ak kor az üz le ti ala pon mû kö dõ
né met csa pa tok több sé ge a má sutt jel lem zõ
pénz szó rás, sztár já té ko sok fel vá sár lá sa he -

lyett oko san épít ke zett, és az után pót lás-ne -
ve lés re is ko moly ös  sze ge ket ál do zott. S
hogy ez men  nyi re és  sze rû tak ti ka volt, az fõ -
képp a vál ság éve i ben lát szik: míg a spa nyol
és olasz klu bok nagy ré sze a csõd szé lé re ke -
rült, a né met fut ball újabb vi rág ko rát éli. A
leg utób bi év ti zed ki emel ke dõ csa pa ta a
Bayern Mün chen volt, a li ga anya gi lag
messze leg te he tõ sebb csa pa ta 2000 óta hét -
szer hó dí tot ta el a baj no ki cí met, de a ba jo -
rok az ös  sze tett lis tá nak is él lo va sai, hi szen
ös  sze sen 22 al ka lom mal ün ne pel het tek baj -
no ki cí met a Bundesligában. A né met klu -
bok pár év nyi vissza esés után több ko moly
nem zet kö zi ku pá ban is ered mé nye sen sze -
re pel tek, és a li ga ma is mét Eu ró pa leg erõ -
sebb baj nok sá gai kö zé tar to zik. A Bundesli-
ga tör té ne té ben az el sõ osz tály ban ös  sze sen
52 csa pat sze re pelt ed dig, de a Ham bur ger
SV az egyet len olyan csa pat, amely a kez de -
tek tõl fog va el sõ osz tá lyú, és so ha nem is
esett ki. Az egye sü le tek zö me nagy vá ro si
csa pat, az 50 év alatt csak négy gár da ke rült
fel 100 ezer fõ nél ki sebb la kos sá gú te le pü -
lés rõl, és ezek nagy ré sze is egy-két sze zon
után bú csú zott az el sõ osz tály tól. (Ez csak
azért ér de kes, mert pl. a né met ké zi lab da bá -
zi sai zöm mel kö ze pes és kis vá ros ok.) 

Ma gya rok a Bundesligában
A baj nok ság el sõ évé ben mind ös  sze

négy kül föl di já té kos ka pott sze re pet, ma -
gyar nem volt köz tük. Mi u tán az 1970-es
évek vé gé ig ma gyar já té ko sok hi va ta lo san
nem szer zõd het tek Nyu gat-Eu ró pá ba, a
Bundesliga el sõ ma gyar nem ze ti sé gû já té -
ko sai csak a „dis  szi den sek”, il let ve a ha zá -
ju kat el ha gyó ha tá ron tú li ma gya rok kö zül
ke rül het tek ki. Az el sõ ma gyar Bundesli-
ga-szereplõ a dél vi dé ki Tóth Gyu la volt,
aki a Schalke ka pu sa ként 1964-ben mu tat -
ko zott be az él vo nal ban, majd leg na gyobb
si ke re it Nürn berg ben ér te el, amely nek
szí ne i ben 1968-ban baj nok lett. (Igaz, ab -
ban a sze zon ban csak egy ta lál ko zón vé -
dett a fran kok nál.) Ná la na gyobb név nek
szá mí tott az 1956-ban Né met or szág ba ke -
rült Sztáni Ist ván, bár õ – mi u tán több évet
Bel gi um ban is ját szott – csak pá lyá já nak
le szál ló ágá ban, 1966-tól sze re pelt a Bun-
desligában. (Frank furt ban en nek el le né re
szí ve sen em lé kez nek rá, ugyan is a he lyi
Eintracht csa pa ta 1959-ben az õ gól ja i nak
is kö szön he tõ en nyert né met baj nok sá got.)

Már Ma gyar or szá gon is sztár já té kos nak
szá mí tott az egy ko ri fe renc vá ro si csa tár,
Var ga Zol tán, aki 1969-ben a Hertha szí ne -
i ben lett Bundesliga-alkalmazott. Ki is mer -
he tet len cse lei, vi lág klas  szis tech ni ká ja ré -
vén ha mar a ber li ni szur ko lók ked ven ce
lett, né met or szá gi pá lyá ja még sem tel je sed -

A Bundesliga jelenlegi logója
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he tett ki: csa pa ta ugyan is sú lyo san be le ke -
ve re dett az 1970-71-es sze zon nagy bun da -
bot rá nyá ba, és a szö vet ség a leg in kább a
kül föl di já té ko so kon ver te el a port. Var gát
két év re el til tot ták. Var ga – im már az ak kor
má sod osz tá lyú Dortmund fut bal lis tá ja ként
– 1974-ben vis  sza tért a né met li gá ba, sõt a
csa pat fel ju tá sá ban is dön tõ ér de me ket szer -
zett,  a kö zön ség az õ ked vé ért ment a sta -
di on ba. Ám a csa pat új edzõ je, a ké sõbb vi -
lág hí rû vé vált Otto Rehhagel nem szá molt a
túl erõs egyé ni ség nek tar tott ma gyar fo cis -
tá val (ál lí tó lag ré sze volt elõd je meg buk ta -
tá sá ban), aki rõl egyéb ként is azt gon dol ta,
hogy az ilyen „ha gyo má nyos” irá nyí tók ra a
mo dern fut ball ban már nincs szük ség. Így
Var ga már csak ala cso nyabb osz tály ban és
kül föld ön iga zol hat ta te het sé gét, rá adá sul a
csa lás ban va ló rész vé tel bé lye ge ké sõbb is
raj ta ma radt, így Né met or szág ban edzõ ként
sem kap ha tott ko mo lyabb fel ada to kat. (Ér -
de kes egyéb ként, hogy az em lí tett Bun-
desliga-botránynak még egy ma gyar sze -
rep lõ je volt: a ko ráb bi 36-szo ros ro mán vá -
lo ga tott Ger gely Lász ló nak is tel je sen ket té -
tör te a né met or szá gi kar ri er jét az el til tás.)

Az 1980-as évek tõl kezd ve le gá lis úton
is szer zõd het tek ma gyar lab da rú gók erõ -
sebb pro fi baj nok ság ba, de a Bundesligába
csak ke ve sen ju tot tak el, és akik nek si ke -
rült, azok jó ré sze is  leg fel jebb epi zód sze -
rep lõ le he tett. Meg ha tá ro zó já té kos sá elõ -
ször Détári La jos vál ha tott, aki ugyan csak
egyet len sze zont (1987/ 88) ját szott a Bun-
desligában, ám an nak so rán szin te cso dát
tett az évek óta ver gõ dõ Eintracht Frank -
furt irá nyí tó ja ként, és a csa pat né met ku pát
nyert a ma gyar kö zép pá lyás bom ba gól já -
val. Ma is a klub tör té net egyik leg jobb já -
té ko sa ként em lé kez nek rá, és az idény vé -
gén ak ko ra ös  sze gért tud ták to vább ad ni a
gö rög Olympiakosznak, hogy ab ból új
csa pa tot tud tak épí te ni.

A Bundesliga tör té ne té ben még négy ma -
gyar já té kos mond hat ta ma gát né met baj -
nok nak: a ka pus Szûcs La jos és a vé dõ
Hrutka Já nos 1997/98-ban a Kaiserslautern,
Lisz tes Krisz ti án 2003/ 2004-ben a Werder
Bremen, míg Haj nal Ta más a Dortmund já -
té ko sa ként. (Igaz, utób bit a baj nok ság be fe -
je zé se kor klub ja már köl csön ad ta.) Raj tuk
kí vül még Dár dai Pál Bundesliga-pálya-
futása emel he tõ ki, a Pécs rõl szár ma zó kö -
zép pá lyás 14 éven ke resz tül sze re pelt a
Hertha csa pa tá ban, ez idõ alatt le ját szott
286 mér kõ zé sé nél töb bet sen ki nem ját szott
a né met el sõ osz tály ban a ber li ni csa pat tör -
té ne té ben. Leg jobb sze zon já ban bronz ér -
mes volt csa pa tá val. Az utób bi évek ben pe -
dig Ki rály Gá bor (Hertha), Szabics Im re
(Stutgart), Huszti Sza bolcs (Han no ver 96)
és Szalai Ádám (FSV Mainz, ké sõbb
Schalke 04) szá mí tott meg ha tá ro zó lab da -
rú gó nak klub já ban.

Nem csak já té ko sok, ha nem ma gyar edzõk
is dol goz tak a leg ma ga sabb né met osz tály -
ban. Az Arany csa pat egy ko ri kõ ke mény hát -
véd je, Ló ránt Gyu la 15 éven át edzõsködött
Nyu gat-Né met or szág ban, ahol töb bek kö -
zött az Eintracht Frank furt, a Kaiserslautern
és a Schalke mes te re volt. A Bayern Mün -
chen tré ne re ként (1977-78 kö zött) az el sõk
kö zött igye ke zett meg ho no sí ta ni Né met or -
szág ban az ad dig szo kat lan te rü let vé de ke -
zést, de köz is mert volt ró la, hogy kép te len
volt bár ho vá be il lesz ked ni és a já té ko sok kal
jó vi szonyt ki ala kí ta ni. Így hi á ba volt a Bun-
desliga egyik leg job ban fi ze tett és leg kép zet -
tebb edzõ je, szin te se hol sem tud ta szer zõ dé -
sé nek ide jét ki töl te ni. Sze mé lyes tra gé di á ja
volt, hogy – mi u tán 1963-ban il le gá li san
hagy ta el Ma gyar or szá got – csa lád ja so ha -
sem kö vet het te, min den ki uta zá si ké rel mü -
ket el uta sí tot ták. Lab da rú gó ként a nyo má ba
sem ért, edzõ ként azon ban túl szár nyal ta õt
Csernai Pál, aki a het ve nes évek nagy csa pa -

ta után meg újult Bayern Mün chen nel 1978
és 1983 kö zött két baj nok sá got is nyert, sõt
csa pa ta a BEK-dön tõ jé be is be ju tott, de ott
az an gol Aston Vil la le gyõz te. Csernai ké -
sõbb a Dortmund, a Hertha és a Frank furt
csa pa tát is di ri gál ta, ám mün che ni si ke re it
se hol sem tud ta meg kö ze lí te ni sem. Raj tuk
kí vül Bédl Já nos (Wuppertal), Csaknády Je -
nõ (Nürn berg), a te mes vá ri Schwartz Elek
(Frank furt) és Vincze Je nõ (Nürn berg)
mond hat ta el ma gá ról, hogy ma gyar em ber -
ként hos  szabb-rö vi debb ide ig el sõ osz tá lyú
Bundesliga-alakulat mes te re le he tett. Ma ha -
son ló ra még an  nyi esély sincs, mint hogy a
Bundesliga va la mely top csa pa tá nak ma gyar
já té ko sa le gyen.

A Bundesliga má ra nem csak Eu ró pa
egyik leg erõ sebb baj nok sá ga, de ki vá ló an
mû köd te tett gaz da sá gi vál lal ko zás is,
amely ben ját sza ni meg tisz tel te tést je lent,
és nem csak ma gas fi ze té sek kel, de ma gas
sport bé li és er köl csi el vá rá sok kal is jár. Az
50 év alatt szá mos vál sá got is túl élt baj -
nok ság alig ha nem a jö võ ben is a mi nõ ség
mér cé je ma rad.

Dr. Mayer Já nos

A liga legsikeresebb magyar edzõje,
Csernai Pál

Vé den dõ véd te le nek: a bú bos ban ka
„Né pünk azon ban tisz tá ta lan ság gal vá -

dol ja és il la tát sem di csé ri; a mi ben iga za is
van, mert hos  szú csõ ré vel leg in kább a ga -
néjt, trá gyát tur kál ja, kukaczok, pond rók
után ku tat gat va; fi a tal ko rá ban pe dig – míg
fész ké ben ül – an  nyi ra gyen ge fo gal mai
van nak a tisz ta ság ról, hogy nem átalja sa ját
ott ho nát bemocskítani. Ez a né pi es fel fo gás
ren des jel zõ je ma da runk ne vé nek s köz -
mon dás ban is ki fe je zést ta lált, pél dá ul
»Bü dös babuk ber zen ke dik a hat  tyú val«.”
– ol vas hat juk Chernel Ist ván köny vé ben
(Ma gyar or szág ma da rai kü lö nös te kin tet tel

gaz da sá gi jeletõségökre. Bu da pest, 1899.
III. kö tet 499. ol dal) a bú bos ban ká ról
(Upupa epops). A le ír tak to váb bi sa já tos sá -
ga i val (pél dá ul toll bó bi ta, hang, táp lá lék -
ke re sé si szo ká sok, a fi a tal ma da rak far tõ -
mi ri gyük bû zös vá la dé kát fröcs kö lik az
üre gük be be to la ko dó ra) együtt ma gya ráz -
zák a ma dár né pi el ne ve zé se it, ame lye ket
ta lán leg tel je seb ben Gozmány Lász ló gyûj -
tött cso kor ba: „búbosbanka, bú bos ban ka,
bü dös ban ka, ga naj ma dár, dutka, babuka,
lep cses, dudu, babucska, babuta, babutka,
bubutka, bubucska, bugybóka, sá ros ban -

ka, vubvub, ka kukk ban ka, babuk, dod,
baták, szalakakóta, szur tos dudu” (Eu ró pa
ál lat vi lá ga – hét nyel vû név szó tár. Bu da -
pest, 1979. I. kö tet, 1088. ol dal).

A ban ka fé lék (Upupidae) csa lád já ba tar -
to zó bú bos ban ka test hos  sza 26-29, szárny -
fesz tá vol sá ga 44-48 cen ti mé ter. Hos  szú,
eny hén le fe lé íve lõ csõ re, hul lám vo nal hoz
ha son lí tó re pü lé se és jel leg ze tes toll bó bi -
tá ja (a tol la i nak szí ne rozs da vö rös, az el -
sõk vé ge fe ke te, a töb bi e ké fe ke te-fe hér)
jól fel is mer he tõ vé te szik. A toll dísz le gye -
zõ sze rû en szét tár ha tó, míg nyu gal mi ál la -



pot ban rá si mul a ma dár tar kó já ra. A ki fej -
lett pél dá nyok nál a fej és a test tol la za tá -
nak alap szí ne vi lá gos rozs da bar na, a fe ke -
te fa rok és szár nyak fe hér ha ránt sá vo zá sú -
ak. A fi a tal ma da rak el mo só dot tabb és hal -
vá nyabb szí ne ze tû ek. A ma dár sze mei sö -
tét bar nák, lá bai sö tét szür kék; nász hang ja a
jel leg ze tes up-up-up ki ál tás.

Az Af ri ka kö zép sõ ré sze in át te lelt hím
bú bos ban kák már ci us kö ze pé tõl ér kez nek
vis  sza köl tõ te rü le te ik re, õket rö vi de sen
kö ve tik a to jók. Fész ke lõ te rü le tül a mo za -
i kos élõ he lye ket vá laszt ják, ked ve lik az ál -
lat tar tó he lye ket-te le pe ket, a le ge lõk és ho -
dá lyok kö zel sé gét, a fa lu si és ta nya si kör -
nye ze tet. Az ere de ti leg odú ban fész ke lõ
bú bos ban ka kul tú ra kö ve tõ: ki tû nõ al kal -
maz ko dó-ké pes sé gét mu tat ja, hogy a fa -
üre gek mel lett meg te le pe dik épü le tek te tõ -
ze té ben, lösz fa lak ban, kõ ra kás ok ban stb.,
alkalmadtán üres méh kap tár ban is. A pár -
ba ál lás után a ki vá lasz tott fész ke lõhe lyet a

hím és a to jó együtt tisz to gat ja, de fész ket
nem épí te nek. A 4-10, jel lem zõ en 5-8 to jás
a csu pasz alj zat ra ke rül: csak a to jó kot lik,
és köz ben a hím lát ja el ele ség gel. A to já -
sok a le ra kás idõ kü lönb sé gé nek meg fe le lõ
el té rés sel át la go san 2,5 hét után kel nek ki.
A fi ó ká kat mind két szü lõ ete ti. A ma da rak
leg in kább a ta laj szin ten szer zik táp lá lé ku -
kat (ese ten ként el kap ják az ala cso nyan re -
pü lõ ro va ro kat is), a ke re sés ben nagy
elõnyt je lent hos  szú és ér zé keny csõ rük. A
la za ta laj fel sõ ré te gét szur kál va nagy
szak ér te lem mel ki- vagy a föld rõl fel sze -
dik a ro va ro kat, her nyó kat, pó ko kat, fér ge -
ket, föl di gi lisz tá kat, de fel ve szik az ap ró
csi gá kat is. A le ge lõ ál la tok trá gyá já ban
tur kál va ke re sik a ga néj tú ró bo ga ra kat. A
fi ó kák nagy já ból 3,5 hét múl va re pül nek ki
a fész ke lõ üreg bõl, de né hány na pig még
szü lõi el lá tást igé nyel nek. Mi vel a fi ó kák
ürü lé két a fel nõtt ma da rak nem hord ják el,
ha ma ro san a la kó hely mel lett a ma da rak

szin tén igen csak sza gos sá
(va ló já ban bü dös sé) vál -
nak. Meg je len nek a le gyek
és sza po ro dá suk nyo mán
ha ma ro san a ku ka cok is.
He tek tel nek el, mi re a ki re -
pült ma da rak meg sza ba dul -
nak a szag tól. Az el ter je dé si
te rü let dé li ré sze in ked ve zõ
fel té te lek ese tén a bú bos
ban kák éven te két szer is
köl te nek. A ma da rak au -
gusz tus kö ze pé tõl kez de nek
el vo nul ni te le lõ he lye ik re.
Ma gyar or szá gon a bú bos
ban ká val a zárt er dõs te rü le -

tek ki vé te lé vel min den fe lé ta lál koz ha tunk,
fõ leg az Al föld ön fi gyel he tõ meg sok fe lé.
El ter je dé si te rü le té rõl el mond ha tó, hogy a
faj Eur ázsia kö zép sõ és dé li te rü le te in, to -
váb bá Észak-Af ri ká ban költ.

Az el múlt fél év szá zad ban a ma dár ál lo -
mány csök ke né se leg in kább a me zõ gaz da -
ság át ala ku lá sá val hoz ha tó ös  sze füg gés be:
a ha gyo má nyos gaz dál ko dá si mó dok in ten -
zí veb bé, emel lett mo no kul tú rás sá és nagy -
táb lás sá vál tak, a ta nyák szá ma ke ve sebb
lett stb. Jó al kal maz ko dó ké pes sé gük nek
kö szön he tõ en a pá rok ko ráb ban nem ta -
pasz talt kö rül mé nyek kö zött is ké pe sek
meg te le ped ni. Köl té sü ket mes ter sé ges fé -
szek odúk ki he lye zé sé vel nagy mér ték ben
se gít het jük. Mind ezek mel lett a bú bos ban -
ka a vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012.
szá mú ren de le te sze rint vé dett, ter mé szet -
vé del mi esz mei ér té ke 50 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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Hely re iga zí tás

La punk au gusz tu si szá má nak 9. ol da -
lán A Tax ven dég lõ ben, 1935 cí mû kép
egyik sze rep lõ jé nek ne ve hi á nyo san, egy
má si ké hi bá san je lent meg. Ne vük ki egé -
szít ve, il let ve he lye sen: Rapcsák Ist ván,
Witopil Ilo na.

To já sa in ülõ bú bos ban ka to jó

A le fény ké pe zett ma dár eb ben a használaton kívüli,
ki se lej te zett méh kap tár ban köl tött


