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Sok há zon ta lál ha tó táb la, hogy mû em -
lék, még is egy–két ki vé telt le szá mít va ke -
vés sé is mer jük eze ket az épü le te ket. A há -
zak hoz ter mé sze te sen csa lá dok tör té ne tei is
hoz zá tar toz nak. Cik kem ben egy csa lá dot
sze ret nék bõ veb ben be mu tat ni, akik egy
he lyi vi szony lat ban je len tõs há zat emel tek,
mely ma mû em lék, még is – mi vel ez már
ré gen tör tént, s köz ben a csa lád is ki halt –
már szin te sen ki sem em lék szik rá juk.

A Pilaszánovits-kastélynak ma már nem
Pilák-ház a ne ve, a tõs gyö ke res ba ja i ak
Ala pít vá nyi, vagy Fischer-házként em le -
ge tik, mert az utol só tu laj do nos a zsi dó hit -
köz ség re hagy ta ala pít vá nyi bér ház ként. A
Pilák ne vet a ház az épít te tõ csa lád után
kap ta, bár a csa lád ere de ti ne ve Pila-
szanovits. Ezt a ne vet elég sok fé le ké ppen
ír ták le, ma guk a vi se lõi is sok fé le kép pen
hasz nál ták. A kön  nyebb ejt he tõ ség vé gett
ma radt a csa lá don a Pilák név a köz hasz -
ná lat ban, és a roglaticai bir to ka i kon fek võ
egyik völgy is ezt a ne vet kap ta. 

A Pilák-házzal kap cso lat ban az el sõ rej -
tély, hogy a há zon lé võ táb la és a ró la szó ló
is mer te té sek szö ve ge nem egye zik. A mû -
em lék táb la sze rint: „Klas  szi cis ta la kó ház.
Épült 1830 kö rül. 1870 kö rül át épí tet ték.
Jel leg ze tes, ro man ti kus mo tí vu mok dí szí -

tik. A ka pu nál lát ha tó vas rács még ere de ti.”
A mû em lék jegy zék sze rint: „A há zat a
bács kai Pilaszánovics csa lád épít tet te 1820
kö rül, majd Fischer Sá mu el ke res ke dõ sze -
rez te meg, aki – a hom lok za ti fel irat sze rint
– a sze gé nyek és ag gok gyá mo lí tá sá ra az iz -
ra e li ta hit köz ség nek aján dé koz ta. 1870 kö -
rül át épí tet ték, 1989-ben újí tot ták fel.”

Mind két adat té ves. Fi gyel men kí vül
hagy ták a vá ros tör té nel mét. Ugyan is
1840-ben olyan nagy tûz vész pusz tí tott
Ba ján, hogy szin te az ös  szes épü let le égett.
A tûz vész rõl szó ló szin te ös  szes tu dó sí tás
fel so rol ja, hogy mely je len tõ sebb épü le tek
pusz tul tak el. Ezek bõl a fel so ro lá sok ból
rend re hi ány zik ez a ház, vi szont a szom -
szé dos Grassalkovich-kastély sze re pel. 

A Pilák-ház Ba ja egyik leg na gyobb ne -
me si la kó há za volt. Ba ja, az egy ko ri ke res -
ke dõ me zõ vá ros fõ té rén csak két ne me si
kú ria épült: a Grassalkovits-kastély (ma
vá ros há za) és a Pilák-ház a ré gi vá ros há zá -
val szem ben. (Ez utób bi he lyén az 1840-es
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tûz vész elõtt bol tok vol tak.) A ház má ra
már el fe lej tett épít te tõ je öz vegy
Pilaszánovits Pálné Kar dos Má ria volt. A
dél szláv ere de tû ka to li kus Pilaszánovits
csa lád a 17. vé gén köl tö zött Bács me gyé -
be, majd a 18. szá zad ele jén Ba ján te le pe -
dett le, ami ek kor Bod rog vár me gyé nek a
köz pont ja volt. A roglaticai Pilaszanovits
ne me si csa lád is mert tör té ne te 1741. ok tó -
ber 21-én kez dõ dik, ami kor Má ria Te ré zia
cí me res le ve let ado má nyo zott négy Pila-
szanovits test vér nek „Bu da vis  sza vé te lé -
nél és a Rá kóczy moz gal mak ban ta nú sí tott
ér de me i kért”. Ist ván ne mes sé gét 1742-ben
Bács me gyé ben hir det ték ki. Há rom fia:
Dá vid, György és Márk 1771. ja nu ár 15-
én meg vet te a Miskolczy csa lád tól Roglat-
ica pusz ta (Bajsához kö zel, ma Szer bia)
fe lét, és er re 1777. már ci us 24-én Bécs ben
Má ria Te ré zia ki rály nõ tõl ado mányt is
kap tak, ami a csa lád elõ ne ve lett. Az 1741-
ben ka pott cí me rük: „vö rös sel és kék kel
jobbharánt vá gott pajzs ban zöld föl dön
jobb ra for dult da ru fel emelt jobb já ban ka -
vi csot tart. Si sak dísz: kö nyök lõ vö rös-ru -
hás kar kar dot tart. Ta ka rók: vö rös-ezüst,
kék-ezüst.” 

A Pilaszánovits csa lád 1826-ban Bács-
Bodrog vár me gyé ben a 20. leg na gyobb
föld bir to kos 6445 hold bir tok kal. En nek
majd nem fe le (2800 hold) Pilaszanovics
Pál bir to ka volt, ugyan is a há rom, bir to -
kot szer zõ test vér kö zül a leg idõ sebb nek,
Dá vid nak õ volt az egyet len fér fi le szár -
ma zott ja.

Pilaszánovits Pál fe le sé ge, vászkai Kar -
dos Má ria (1796-1848) ba jai ne mes lány
volt. Édes ap já tól, Kar dos Már ton tól egy
ba jai há zat örö költ. 1814. má jus 31-én Ba -
ján  kö töt tek há zas sá got. Há rom gyer me -
kük szü le tett: La jos (1815-1880), Ju li an na
(1816-1861) és Má ria (1818-1840). 1826-
ban meg halt Pilaszánovits Pál, Kar dos Má -
ria ez után egye dül ne vel te a gye re ke ket. 

A csa lád presztizsének rep re zen tá lá sa -
ként és fia kar ri er jé nek ér de ké ben fo gott
hoz zá egy új ház épí té sé hez. A kú ria épí té -
sé nek gon do la ta már az 1840-es tûz vész
elõtt meg szü let he tett, de meg va ló sí tá sá ra
csak 1840 után ke rült sor. Té ves az a né zet,
hogy az Eöt vös ut ca és a fõ tér sar kán ál ló
há zat 1820 kö rül épí tet ték.

1840. má jus 1-je nem csak Ba ja pusz tu lá -
sá nak nap ja volt, ha nem az új, szép vá ros
meg szü le té sének kezdete is, mert a pusz tu lás
kö vet kez té ben a Szé pí tõ Bi zott mán  nyal
egyet ér tés ben a ta nács nak le he tõ sé ge lett a
vá ros sza bá lyo zá sá ra. A fõ tér ese té ben az a
dön tés szü le tett, hogy a tér nek az észa ki ol -
da la is le gyen egye nes, mint a töb bi. Ez nem
je len ti azt, hogy a tér má sik két ol da lá val de -
rék szö get zár be. Az egye nes vo na lat az Ut -
ca és Ház sza bá lyo zás az 1840. má jus 1-i
nagy tûz vész után sze rint a tér két sar ka kö -
zött, va gyis Jorgovits Bazil há za sarkátol a
Fe hér ha jó ven dég fo ga dó ig je löl ték ki: „A
kas tély elõt ti piarcznak éj sza ki ol da lán le võ,
és tõbbnyire Bol tok nak szol gált ház tel ke ken
Jorgovits Bazil há za sarkátol a Fe hér ha jó
vandégfogadó duna fel öli sar ká ig huzandó
egye nes vo nal ra té tes se nek az épü le tek, ugy
hogy mind egyik ház fe de le a szomszédétol
mind elöl mind hátol tüz fal lal el vá laszt va le -
gyen- a’ mos ta ni érin tett egyes vo nal huzása
ál tal nye ren dõ, vagy el vesz ten dõ Tér nek egy
négy szeg öle 6. pen gõ fo rint ra ha tá roz tat -
ván”. A for rás ból ki de rül, hogy ezen az ol da -
lon bol tok vol tak, és a fõ té ren ek kor még
nem volt a Pilaszánovits csa lád tu laj do ná ban
ház vagy te lek. A tér, il let ve az észa ki ol da -
lá nak fon tos sá gát mu tat ja, hogy el sõ ként ezt
vet ték fel a jegy zõ könyv be és a könyv vé -
gén ta lál ha tó vég re haj tás ban is el sõ ként sze -
re pel Ezen az ol da lon lé võ tel kek a kö vet ke -
zõk bir to ká ban vol tak: Georgovits Bazil,
Naum Popovits, Tokalits Já nos, Bakits Pé -
ter, Koszta Teodorovits, Toth Ekactor úr
(Tóth György ura dal mi szám tar tó, Tóth Kál -
mán édes ap ja), Cso kor Ist ván, Izak Nukasi-
movits és a Fe hér ha jó fo ga dó. A te lek tu laj -
do no so kat a fõ ut cá tól a Sugovica-partig sor -
rend ben so rol ták fel. A fel so rol tak kö zül az
el sõ négy nek a tel két vá sá rol ta meg 1840-
ben öz vegy Pilaszánovits Pálné. Az nem ál -
la pít ha tó meg, hogy ezek a há zak men  nyi re
ká ro sod tak a tûz vész ben, de ha nem is ég tek

el, az új sza bá lyo zá si vo nal mi att a tu laj do -
no sok nak a meg ma radt épü le te ket min den -
kép pen le kel lett bon ta niuk és újat épí te niük.
Ép pen ak kor, mi kor a ka taszt ró fa mi att nem -
csak va gyo nuk egy ré szét vesz tet ték el, ha -
nem az épí tõ anyag ok ára is fel ment. A foly -
to nos esõ zés mi att sem a cse rép-, sem a tég -
la- vagy vá lyog ve tõk nem tud tak dol goz ni.
Az új já épí tés te hát vi szony lag las san ha ladt,
bár se gé lye ket gyor san ka pott a vá ros, és a
biz to sí tók is fi zet tek a ká ro sul tak nak. 

A Pilaszanovits csa lá dot sze mé lyes tra -
gé dia is ér te eb ben az év ben. A leg ki sebb
lány, Pilaszánovics Má ria 22 éves ko rá ban,
1840. jú li us 30-án „tü dõs orv”-ban meg -
halt. A csa lád töb bi tag já hoz ha son ló an a
Ró kus-ká pol na alat ti krip tá ba te met ték.

Pilaszánovitsné a kö vet ke zõ év ben kez dett
hoz zá az új ház hoz, ugyan is két ház tel ket,
há zat is vá sá rolt 1841. jú li us 24-én. Jorgovits
Basiltól és hit ve sé tõl, Manojlovits Ka ta lin tól
a pi ac sar kán ál ló há zu kat, va la mint a fõ tér
fe lõ li szom széd ház tel ket Popovics Naumtól
és Naum öc  csé tõl, a kis ko rú Popovocs Pál -
tól. A Jorgovits-féle te lek nek kút ja is volt,
ami ért 11500 vál tó fo rint ba, a má sik te lek
csak 4000 fo rint ba ke rült. Ugyan eb ben az
év ben Tokajlits Já nos kal már tól is meg vet te
a tel ké nek fõ té ri ré szét 4000 vál tó fo rint ért
(1300 fo rin tért). Tokajlits Já nos a fõ ut cai kis
há zát meg tar tot ta. A szer zõ dés ben a desz ka
te tõt nem ad ta el Tokajlits, te hát az épü let fa
még min dig drá ga a vá ros ban. A szer zõ dés
má so dik pont ja tesz em lí tést elõ ször egy
újon nan épí ten dõ ház ról. (A ren del ke zé sem -
re ál ló ira tok alap ján nem tud tam meg ál la pí -
ta ni, hogy a te lek vá sár lás hoz szük sé ges
össze ge ket hon nan te rem tet te elõ Pilaszá-
novits Pálné. Az biz tos, hogy nem meg lé võ
há za i nak el adá sá ból, hi szen az 1840-es
évek bõl csak egy szer zõ dést ta lál tam, hogy
Pilaszanovics Pál öz ve gye egyik tel két el ad -
ta 1843-ban. A te le kért ka pott 104 fo rint 36
kraj cár pe dig a kö vet ke zõ évi ház vá sár lá sát
sem fe dez te, azt nem is em lít ve, hogy ek ko -
ri ban szõ lõ ket is vá sá rolt.)

1844-ben si ke rült egy fõ ut cai tel ket
meg sze rez nie, Tokajlits Já nos szom széd ja,
Mesnyák Er zsé bet ad ta el a há zat 1600 fo -
rin tért. A kö vet ke zõ két év ben is mét nem
tör tént sem mi a fõ té ri te lek kel kap cso lat -
ban. Eb ben az idõ ben va ló szí nû leg bér let be
ad ta ki a meg lé võ épü le te ket ke res ke dõk -
nek. A sa rok ház zal kap cso lat ban fenn ma -
radt egy szer zõ dés, hogy azt a ko ráb bi bér -
lõ nek, Fröchlichnek bér be ad ta az épít ke -
zés meg kez dé sé ig. 1847 ele jén si ke rült az
utol só – a ház hoz szük sé ges - tel ket is meg -
vá sá rol ni Bakits Pé ter szap pa nos mes ter tõl
és fe le sé gé tõl 7000 vál tó fo rin tért (2800 fo -
rint). Õk adós sá ga ik mi att ad ták el há zu kat. 

A Pilaszánovits csa lád címere
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Kar dos Má ri át a bir tok te en dõi gyak ran
el szó lít hat ták Ba já ról, ilyen kor ügye it –
pél dá ul a há zak vé tel árnak kifizetését –
test vé re, Kar dos Dá ni el intézte. A ház át -
vé te le kor, ami még feb ru ár ele jén volt,
„Pilaszanovics szül. Kar dos Má ria asz -
 szony ság” meg bí zott ja uno ka test vé re,
Bogor La jos táb la bí ró és ügyész volt. Az
öz vegy igye ke zett nem csak meg õriz ni a
va gyont, ha nem gya ra pí ta ni is. Fér je már
ko ráb ban be von ta a va gyo ni ügyek ke ze lé -
sé be, sõt a há zas sá gi szer zõ dés sze rint va -
gyo ná nak igaz ga tó ja fe le sé ge lesz. La jos
ek ko ri ban még sa ját – me gyei – kar ri er je
épí té sé vel volt el fog lal va. 1837-ben Tol na
me gye táb la bí rá ja, 1839-ben hi tes ügy véd
lett. 1840-ben lett Bács-Bodrog me gye
alügyvédje, 1842-ben táb la bí ró nak vá lasz -
tot ták. 1835-tõl a ba jai Lö vész egy let tag -
ja,1842-ben egyik új já a la kí tó ja mint tár sa -
sá gi biz tos, ké sõbb a vá laszt mány tag ja.

A ház he lyé nek meg vá lasz tá sa kor Kar -
dos Má ri át a már em lí tett ket tõs cél ve zet -
te, hi szen a Grassalkovich-kastély (ma vá -
ros há za), a ba jai ura da lom köz pont ja mel -
lett, a vá ros há zá val szem ben vá sá rolt tel ke -
ket. Az el sõ ba jai vá ros há zá ról nem ma radt
fenn áb rá zo lás. Egy sár ga sa roképü let volt,
a fõ tér fe lõ li hom lok zat kö ze pén nagy ka -
pu val. A tér nek a vá ros há zá val szem be ni
ol da lán a tér ké pek alap ján re konst ru ál ha tó -
an sok kis ház állt, egyet len na gyobb te lek
a fõ tér és a Provália ut ca ( a Sugovica fe lõl)
sar ka volt, ahol a Fe hér ha jó ven dég lõ állt.
Ér de kes mó don a 19. szá zad má so dik fe lé -
ben a tér nek ezen az ol da lán a Pilák ház ki -
vé te lé vel csak föld szin tes há zak áll tak, míg
a vá ros há za el bon tá sa után a szem ben lé võ
ol da lán – a tér keleti ol da lá hoz ha son ló an –
eme le tes há zak. 

1847. áp ri lis 5-én Kar dos Má ria szer zõ -
dést kö tött Novák Jó zsef ba jai ács mes ter rel
és épí té si vál lal ko zó val. Novák Jó zsef a vá -
ros ban el is mert épí té si vál lal ko zó, kül sõ ta -

nács nok, 1847-ben ta nács nok is volt. Ne vé -
hez több ba jai köz épü let is köt he tõ. 1836-
ban Benger Já nos sal kö zö sen õ ter vez te a
Kál vá ria-ká pol nát. 1841-ben a bel vá ro si
temp lom új to rony si sak ját ké szí tet te, 1845-
ben pe dig a zsi na gó ga ki vi te le zõ je volt.

A szer zõ dés ben sze re pel, hogy a ter ve -
ket Frey La jos(1816-1877) és Novák Jó -
zsef fia, Novák Ist ván ké szí tet te. A Bécs -
ben ta nult Frey La jos a tûz vész után több
épü le tet ter ve zett Ba ján, töb bek közt a zsi -
na gó ga épü le tét is. Az 1850-es évek ben
Pest re köl tö zött és szá mos klas  szi cis ta, ro -
man ti kus stí lu sú épü le tet ter ve zett. 1854-
67 kö zött Gerster Kár oly, majd Kauser Li -
pót volt a tár sa.

A szer zõ dés ez zel kez dõ dik: „Ál tal ve szi
és ma gá ra válalja Novák Jozsef Ur minda
kõmives, mind ács mun ká ra néz ve, azon
épitési válalatot: mellyet a Ba jai Fõpia-
czon, Nagy Jánostol kezd ve a fo úczában
Tokajlits Já no sig nyúlo té ren a tisz telt Öz -
vegy Pilaszanovics Pálné as  szony ság
épitéttni kiván, a ház felépitését megkészi-
tését, és kicsinositását, szoval a ház nak
tökélletes fellálitását a most fennálo ház és
fa lak el bon tá sát, tég lák, vájogok ki ásá sát,
és tisztitását”.

A ház mé re tét a szer zõ dés ben így ha tá -
roz ták meg: „a föld szint 206 1/24 4    ölterüle-
tet jelessen ebböl a 11ra 2 alat ti terv kép ként
folyo 2 öl ma gas sá got és, 2 láb 6 uj szé les -
sé get a föld alatt – a föld szinén pe dig 11ra 3.
ugyan fo lyó 2 öl 3 láb ma gas ság ban – széle-
segébe 2 lábot – vég re az el sõ eme let ben a
te tõ ig 11r 2ként 3 öl mágosságot – széle-
segében 1 láb bujat – és így 11r 5 alat ti
kiszámitásként öszvesen az egész külsö
föld szintöl fõ párkázatokig 5 öl 4 láb és 6
uj magasságu ra kott fa lat fog lal ma gá ban”.

Az új ház épí té sét áp ri lis 8-án kezd ték el
a te rü let meg tisz tí tá sá val, va gyis le bon tot -
ták a ko ráb ban itt ál ló épü le te ket, me lyek -
nek tég lá it meg tisz tít va az új ház épí té sé -

nél is fel hasz nál ták. Az épít ke zés hez szük -
sé ges fa anya got egy ko má ro mi fa ke res ke -
dõ tõl, Csetke Mi hály tól vá sá rol ta meg özv.
Pilaszánovits Pálné. A me szet vi szont a ba -
jai Sinkó (Schinko) Mi hály tól. Jú li us 3-án
már kész volt a pin ce és a föld szint. De -
cem ber 8-áig fel épült az eme let és a te tõ
fa szer ke ze te is, hi szen ok tó ber 18-án már
Selig And rás és Jó zsef cse rép fe dõ mes te -
rek kel kö tött szer zõ dést Pilaszá-novits
Má ria. A „szá raz dup la cse rép fe dés”-sel
1848. má jus 1-ig vé gez tek.

1848 ta va szán a ház dí szí té sé hez kezd -
tek hoz zá. A fes tõ Muzika Já nos volt, a
gipsz mun ká kat pe dig Ma u ser Carolina
ké szí tet te. A la ka tos mun kák Kratzl Mi -
hály, az üve ges mun kák Jilk Jó zsef ke ze
mun ká ját di csér ték. A mes te rek ki fi ze té se
aka do zott, a csa lád bir tok köz pont ját nem -
csak 1848/49 te lén fosz to gat ták, ha nem ta -
vas  szal is több ször ra bol tak on nan fõ ként
ga bo nát és ál la to kat. A Pilaszánovitsok
valószínûsíthetõleg az 1849-es év egy ré -
szét nem is töl töt ték Ba ján. Pél dá ul
Pilaszánovits La jos uno ka test vér ének,
Pilaszánovits Jó zsef nek, akit 1848 nya rán
meg vá lasz tot ták Ba ja vá ros fõ bí ró já vá,
1849 feb ru ár já ban a vá ro si tiszt vi se lõk kel
és pol gá rok kal együtt me ne kül nie kel lett a
vá ros ból. Zombor be vé te le után a csá szá ri
se re gek Ba ját is meg száll ták 1849. áp ri lis
ele jén fel sza ba dult a vá ros, de jú ni us kö ze -
pé tõl is mét front vá ros lett Ba ja, jú li us 30-
án a csá szá ri csa pa tok is mét meg száll ták.
Ok tó ber 6-án a Fõ té ren ál ló, de üres
Pilaszanovics ház ban a 35 fõ nyi ka to nai
õr ség nek fog lal tak le szo bát.  

A ház tel jes el ké szül tét Kar dos Má ria
már nem él het te meg. 1848. jú ni us 28-án,
hos  szas be teg ség után Ba ján halt meg, a
Ró kus-ká pol na krip tá já ba te met ték a Ba -
rá tok temp lo má nak egy ko ri jó te võ jét
(töb bek kö zött a már vány lép csõk épí té -
sé hez já rult hoz zá nagy ado mán  nyal). 

1850-ben ké szí tet te a föld szin ti bolt aj -
tó kat Gebhardt Fe renc és fes tet te le kí vül -
rõl fe ke té re és há rom szor „copal” lak kal,
míg be lül rõl két szer tölgy fa szí nû re. A
csa tor ná kért Ville Já nos bá do gost 1850.
jú li us 2-án fi zet ték ki. A ház ere de ti ko vá -
csolt vas rá csos er ké lyét Ganz Áb ra hám tól
vá sá rol ták, és va ló szí nû leg a vas kály há -
kat is. A ház elõt ti jár dá ért 1850. szep tem -
ber 13-án fi ze tett Pilaszanovits La jos 20
ezüst fo rin tot Dimitrovits Anasz táz kö ve -
zõ mes ter nek. 

1850-ben vá sá rol ta meg az utol só tel ket
a ház hoz Pilaszánovits La jos Tokajlits Já -
nos tól 6000 fo rin tért. A köz gyû lé si jegy zõ -
könyv sze rint 1850 ja nu ár 9-én: „Tokalits
Já nos úr sze mé lye sen meg je len vén val lot -

Aláírások az 1847. április 5-én kelt építési szerzõdés végén
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ta, hogy õ a’ fõ utczában (ma Eöt vös ut ca)
lé võ s’ t. cz. Pilászanovits La jos úr há za, s’
ház tel ke i tõl kör nye zett ki sebb, és na gyobb
két há zát, ide tar to zó ház tel kek kel együtt,
imént ne ve zett Pilaszánovits La jos úr nak
pen gõ 6000 ftért és 360 da rab ezüst
érczhuszasokért örökössen, és  meg má sol -
ha tat la nul el ad ta lé gyen.” Két nap pal ké -
sõbb az adás-vé tel el len õr zé sé vel meg bí -
zott ta nács no kok már azt je len tet ték, hogy
Forstinger An tal és Diczli Jó zsef szom szé -
dok je len lét ében Pilaszanovits La jost ün -
ne pé lye sen „bévezették” új tu laj do ná ba.
Négy év vel ké sõbb a fõ té ri szom széd
Nagy Já nos há zát vá sá rol ta meg 2000 pen -
gõ fo rin tért. 

Az 1850-es évek ben a tu laj do nos a be -
ren de zés sel volt el fog lal va. A kö zé let tõl
vis  sza vo nul va Pilaszánovits La jos gaz -
dál ko dott, gya ra pí tot ta bir to ka it. 1853-
ban fe le sé gül vet te a ki vé te les szép sé gû
czabaji Hor váth Irént(1834-1864), né hai
czabaji Hor váth Pé ter bá csi al is pán le á -
nyát. Két gyer me kük ér te meg a fel nõtt
kort, De zsõ (1855-1874) és Má ria (1857-
1919). Hú ga, Julianna férj hez ment
hódosi Ka rá csony Li pót hoz(1807-59),
Bács-Bodrog vár me gye egy ko ri le vél tár -
no ká hoz, Ba ja vá ros ké sõb bi pol gár mes -
ter éhez (1856-59).

Az 1860-as évek ele jén az adó ter hek
csök ke né sé vel és a gaz da sá gi fel len dü lés
kö vet kez té ben Pilaszánovits La jos gon -
dol ha tott a ház foly ta tá sá ra. 1863. ja nu ár
28-án kö tött szer zõ dést Var ga Já nos sal és
fi á val egy új ház fel épí té sé re és „az új ház
fa la i nak a már fenálló ház zal egyen lõ vo -
nal ban le en dõ fel ál lí tá sát, s öszvekapcso-
lását”. Var ga Já nos kõ mû ves mes ter volt,
ezért a ház te tõ ze té nek el ké szí té sé hez egy
ács mes ter rel is szer zõd nie kel let Pila-
szanovits La jos nak. 1863. ja nu ár 15-én
kö tött szer zõ dést Spitznagel Lõ rinc ács -
mes ter rel az épü let fák el ké szí té sé re 2400
oszt rák ér té kû fo rin tért. Az épü let fák be -
szál lí tá sá ra má jus 3-án ke rült sor, ok tó ber
11-én pe dig az ács mun ká kat fe jez ték be.
A két – 16 év kü lönb ség gel kez dõ dött –
épít ke zé sen csak egyet len azo nos mes tert
ta lál tam. 1847-ben ugyan is Selig And rás -
sal és Já nos sal kö tött szer zõ dést öz vegy
Pilaszanovits Pálné, Pilaszanovits La jos
pe dig 1863. szep tem ber 26-án Szé lig
And rás cse re pe zõ mes ter rel. Selig And rás
ek kor 87 fo rint 70 kraj cá rért vál lal ta a
cse re pe zést és a bá do gos ál tal el ké szí tett
csa tor na fel ra ká sát. A ház 1863-as épí té -
sét meg erõ sí tik a vá ro si ira tok is, mi vel
az épí ten dõ ház alat ti csa tor nát, ami a fõ
ka ná lis hoz csat la ko zott, hi va tal ból is el -
len õriz ték.

Az 1863-as épít ke zés pon tos mé re tét
csak az ere de ti ter vek kel ös  sze vet ve le het
meg ál la pí ta ni. Ma már nem lát ha tó, de
1863-ban egy má so dik ka pu be já rat is épült
az Eöt vös ut cá ban. A ka pu fe lett ma az
eme le ten a kö zép sõ ab la kot két fe hér csík
ve szi kö rül. Et tõl az ab lak tól jobb ra és bal -
ra is 7-7 ab lak ta lál ha tó. Az 1863-as szám -
la 9 új ab lak ké szí té sé re vo nat ko zik, de a
két ház ös  sze kap cso lá sa kor és fõ ként az új
ka pu zat el ké szí té se kor az eme let szél sõ ab -
la ka i nak új el ké szí té se is szük sé ges sé vál -
ha tott. Az ut cai hom lok zat az 1863-as épít -
ke zé sek kap csán meg dup lá zó dott. A
Pilaszanovits csa lád ál tal hasz nált la kás
mé re te nagy mér ték ben még sem vál to zott,
mert az új eme le ti részt – a bol tok hoz ha -
son ló an – bér be ad ták. Ez a má sik la kás há -
rom ut cá ra né zõ szo bá ból, kony há ból, élés -
kam rá ból, pin cé bõl és pad lás ból állt. A csa -
lád ál tal hasz nált la kás he lyi sé gei kö zül az
ere de ti alap raj zon négy ren del te té sét tün -
tet ték fel: a két lép csõ ház ét, a kony hát, a
tea kony hát és a mel lék helyi sé ge ket. A
kony ha és a tea kony ha a ház két el len té tes
szár nyá ban volt, te hát a tea kony ha mel let ti
helyi ség volt az ebéd lõ. A ter vek alap ján
még két há ló szo ba azo no sít ha tó be, mert
mind ket tõ höz fél kör íves al kóv (há ló fül ke,
fül ke szo ba, vak szo ba, mert nincs raj ta ab -
lak, a bie der mei er ked velt há ló szo ba meg -
ol dá sa.) kap cso ló dik, és az egyik be két
ágy hoz ha son ló tég la la pot is be raj zol tak
ce ru zá val. A csa lád rep re zen ta tív te re it ké -
pez ték a lép csõ ház, a két elõ szo ba, a ház
sar ká ban el he lye zett sza lon, a „vö rös szo -
ba” és a „Szá la”. Az édes apa, a csa lád fõ
sze mé lyes hasz ná la tú hely sé gei vol tak: a
„pa pa szo ba” a vö rös szo ba és a szá la közt;
a szá lá ból nyí ló há ló szo ba, és az eb bõl nyí -
ló dol go zó szo ba; a há ló szo bá ból nyílt az
ud var fe lé az „irat szo ba”. A gye re kek szo -
bá ja az ebéd lõ mel lett volt el he lyez ve. Az
er ké lyes te rem ben, a „szá lá ban” le he tett el -
he lyez ve Pilaszánovits Lajos és fe le sé ge
pá ros port ré ja, amely most a sza bad kai mú -
ze um Az idõk ar cai cí mû idõ sza ki ki ál lí tá -
sán lát ha tó.

1863 utá n a te lek egy fõ té ri ré sze be épí -
tet len ma radt. A ré gi vá ros há za le bon tá sa
után a vá ro si ta nács a fõ te ret ren dez te, ek -
kor kö te lez ték Pilaszánovits La jost a be épí -
tés re. 1866 ele jén szer zõ dést kö tött Var ga
Já nos sal egy új ház épí té sé re. Ez a ház föld -
szin tes, a fõ té ri fõ hom lok za ton bol tok kal és
pin cé vel is ren del ke zõ ház volt.

Pilaszanovits La jos az 1870-es évek kö -
ze pén csõd be ju tott, ezért el kel lett ad nia
in gat la na it. A csõd el já rás so rán a ba jai fõ té -
ri há zat és a ház he lye ket 86.676 fo rint ra
be csül ték. 1877-ben a Ba ja cí mû új ság ban

je lent meg a hír: „a Pilaszanovitz-fé le há zat
Fischer Sa mu föld bir to kos 52.002 fo rin tért
vet te meg.” Ek kor tûnt el a fõ té ri hom lok -
zat tim pa non já ból a Pilaszanovits cí mer, és
ke rült he lyé be az F.S. mo nog ram.

1850-ben a Grassalkovich-kastély utá ni
leg na gyobb la kó ház volt a vá ros ban. 

A föld szint leg jel leg ze te sebb mo tí vu mai
a fél kör íves nyí lás zá rók, bolt aj tók a 20.
szá za di át ala kí tá sok mi att ma már nem lát -
ha tók, csak a ház ud va rá ban, il let ve az
egy ko ri Ipar cikk ben. A kör nye zõ épü le tek
kö zül leg job ban a Schnetzer-házon (Eöt -
vös és a Grauaug sar ka) lát ha tó ma is. A
Pilák-ház pár ja, a szerb ala pít vá nyi ház, a
kis szerb temp lom elõtt, az 1850-es évek -
ben épült. Az 1850-es tér ké pen még nem
lát ha tó, az 1860-as Ba jai Köz löny ben már
em lí tik. A két ház kö zött a ma is meg fi -
gyel he tõ ha son ló ság a ka pu ik. 

A Pilaszanovics-kastély Ba ja vá ros képé -
re gya ko rolt ha tá sát mu tat ja az új vá ros há -
za ter ve, ami a Türr Ist ván Mú ze um ál lan -
dó vá ros tör té ne ti ki ál lí tá sán lát ha tó. A
Benger Já nos ál tal ké szí tett ter ven va ló já -
ban a Pilák-ház hos  szabb vál to za ta sze re -
pel egy kö zé pen ál ló to ron  nyal ki egé szít -
ve. Ez a terv szin tén 1847 kö rül ké szül he -
tett, de so hasem va ló sí tot ták meg, va ló szí -
nû leg az 1848-as ese mé nyek kö vet kez té -
ben. A Ha zánk 1847-ben így tu dó sí tott Ba -
já ról: „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”. 

Fá bi án Bor bá la

Az épület bajárati része ma
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Szent-Györ gyi Al bert ame ri kai nap jai
2007 októberében je lent meg a ba jai

Türr Ist ván Mú ze um és a Mú ze um ba rá tok
Kö re ki adá sá ban, Merk Zsu zsa és Rapc-
sányi Lász ló szer kesz té sé ben, gon do zá sá -
ban és jegy ze te i vel A vá ros ke re si múlt ját
cím mel Bor bí ró (Vojnics) Fe renc nek, Ba ja
1915 és 1937 kö zöt ti pol gár mes ter ének le -
ve le zés bõl, em lé ke zé se i bõl és egyéb do -
ku men tu ma i ból egy be szer kesz tett gyûj te -
mény. Be lõ le egy re mek egyé ni sé get is -
mer het meg az utó kor, nemcsak Ba ja mai
la kó ja, ha nem az or szág min den ha zá ját
sze re tõ ál lam pol gá ra. Köny vét kö te le zõ vé
ten ném az Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko lán.

1
Vojnics Fe renc ként sza bad kai bu nye vác

ne me si fa mí li á ba szü le tett 1879. feb ru ár 27-
én. Anyai nagy ap ja Bács-Bodrog vár me gye
fõszolgabírája, édes ap ja Sza bad ka fõ jegy -
zõ je volt. Szá má ra ez a csa lá di örök ség tu -
da tos hi va tás sá ne me se dett: a köz igaz ga tás -
nak, vagy ahogy õ szû kebb re és így ér zel -
mi leg is hoz zá közelebbre von va szí ve seb -
ben ne vez te, a vá ro sigaz ga tás nak ra jon gó ja,
egy szer smind ki vé te les tu dá sú szak ér tõ je, a
hí res-ne ves Magyary Zol tán nak, a ma gyar
köz igaz ga tás-tu do mány meg ala po zó já nak
mél tó mun ka tár sa lett. Köny vét kö te le zõ ol -
vas mán  nyá ten ném az Ál lam igaz ga tá si Fõ -
is ko lán. (Ha van még ilyen.)

Édes ap ját még érett sé gi je elõtt el ve szí -
tet te. De érett sé gi je után rög tön Sza bad ka
szol gá la tá ba ál lott: 1897-ben fõ is pá ni ír -
nok, s köz ben me zei jo gász ként foly tat ta
ta nul má nya it a pes ti egye te men. 1902-ben
al jegy zõ, majd mi u tán 1904-ben a jog- és
ál lam tu do mány dok to rá vá avat ták, kul tu -
rá lis ta nács nok ká ne vez ték ki, 1908-ban
pe dig fõ jegy zõ vé vá lasz tot ták. Ugyan ab -
ban a szo bá ban, ugyan an nál az író asz tal -
nál dol go zott, ahol az édes ap ja.

In nen hív ta meg 1915-ben Ba ja vá ro sa
pol gár mes ter ének. Több ször és jog gal di -
csek szik írá sa i ban, hogy õ az or szág egyet -
len pol gár mes te re, akit nem vá lasz tot tak,
ha nem meg hív tak poszt já ra. Olyan át gon -
dolt, terv sze rû vá ros po li ti kát, mint ame -
lyet õ, má ig ke ve sen va ló sí tot tak meg. Az
1918. vé gi szerb meg szál lás kor, bár szár -
ma zá sa mi att a meg szál lók hív ták, ke cseg -
tet ték, nem tet te le az es küt. „Azok kö zé
tar to zom – úgy mond –, akik csak egy ha -
zát és csak egy es küt is mer nek.” Ba ja föl -
sza ba du lá sá nak ti ze dik év for du ló ján,
1931-ben vet te föl a Bor bí ró ve ze ték ne vet. 

1937-ben vo nult nyug ál lo mány ba.
1938-ban, bár nem volt a kor mány párt tag -

ja, ki ne vez ték a vis  sza tért Kas sa fõ is pán já -
nak. Tíz hó nap után, mi vel el len té te tá -
madt a pol gár mes ter rel és ér dek szö vet sé -
gé vel, le kö szönt. „El ve im hez ra gasz ko -
dom, a fõ is pá ni szék hez nem” – val lot ta.
Ek kor már a fõ vá ros la kó ja volt.

1951 jú ni u sá ban csa lád já val ki te le pí tet -
ték a Bi har me gyei Nagyrábéra. Vál lalt ha -
zá ja így há lál ta meg hoz zá va ló hû sé gét és
ter mé keny éle té nek ered mé nyes mun ká ját.
Októberban an  nyit eny hült sor suk, hogy
si vár kény szer la kó he lyü ket Keszt hely re
cse rél het ték.

1906-ban vet te fe le sé gül a föld bir to kos
csa lád ból szár ma zó Beretzk Pi ros kát. Há -
rom gyer me kük szü le tett. 1907-ben Adri-
enne, 1927-tõl Hirmann (utóbb Bodroghy)
Ferencné. 1908-ban Pong rác fi uk, aki fi a -
ta lon, 1937-ben, sú lyos be teg ség ben Sze -
ge den hunyt el, s itt is nyug szik. Har ma dik
gyermekük, Már ta lá nyuk 1910-ben szü le -
tett, és 1931-ben férj hez ment a szin tén ba -
jai szü le té sû sze ge di or vos pro fes  szor hoz,
Miskolczy De zsõ höz. (Ideg- és el me -
gyógy ász ként a har min cas évek ele jén ke -
zel te Ju hász Gyu lát is, majd a köl tõ ha lá la
után agyát hí res gyûj te mé nyé ben õriz te
meg. Ezt az „agy mú ze u mot” ma gá val vit -
te Ko lozs vár ra, majd Ma ros vá sár hely re.
1964-ben ne kem is meg mu tat ta. Ki tû nõ ta -
nul mányt írt Ju hász Gyu la be teg sé gé rõl.)
Bor bí ró Fe renc egy íz ben, 1934 no vem be -
ré ben két hét sza bad sá gát Sze ge den töl töt -
te lá nyá nál, ve jé nél. Már ta azon ban tíz év
há zas ság után, 1941-ben el vált Miskoczy
De zsõ tõl, és hoz zá ment az 1937-ben No -
bel-díj jal ki tün te tett Szent-Györ gyi Al bert -
hoz. A tu dós el sõ fe le sé ge, Demény Kor -
né lia, nem tért ha za Ame ri ká ból; el vál tak. 

Bor bí ró Már ta együtt hagy ta el fér jé vel
az or szá got 1947-ben.

Bor bí ró Ferencné Beretzk Pi ros ka 1953-
ban rák ban hunyt el. (Bor bí ró Fe renc édes -
any ját és utóbb mind két lá nyát szin tén rák
öl te meg. A haj lam, úgy lát szik, nõi ágon
örök lõ dött.) „Csa lá di sír bol tunk – pa na -
szol ta Bor bí ró Fe renc 1958-ban egyik ha -
za kül dött le ve lé ben – Sza bad kán, Pong rác
Sze ge den, Fri ci Ba ján, Pi ros ka Bu dán,
Adrienne Van cou ver ben, én föl te he tõ leg
itt a Woods Hole-i csen des te me tõ ben.”
Ami kor 1956 no vem be ré ben Bor bí ró Fe -
renc el hagy ta az or szá got, Adrienne lá nyá -
val és ko ráb bi ve jé nek öc  csé vel, Miskol-
czy Lász ló val és en nek csa lád já val lép te át
az oszt rák ha tárt.

Szent-Györ gyi Al bert tá mo ga tá sá val
már de cem ber 20-án a Massachusetts ál -

lam ban le võ Woods Hole-ba ér kez tek.
Adrienne in nen a ko ráb ban ki ju tott fi á hoz,
Bodroghy Ta más hoz köl tö zött Vancou-
verbe, így Bor bí ró Fe renc másik lá nyá val
és ve jé vel élt 1962-ig. 

2
Le ve le zé sé ben elõ ször 1956. áp ri lis 4-én

buk kant föl Szent-Györ gyi Al bert ne ve.
Leg ki tar tóbb le ve le zõ tár sá nak, szak mai
ba rát já nak, Magyary Zol tán mun ka tár sá -
nak, Göbel Jó zsef nek ír ta. Ne ki kö szön -
het jük egyéb ként a könyv anya gá nak jó -
rész ét: õ õriz te meg a le ve le ket, a Bor bí ró -
tól rá bí zott kéz ira to kat; õ tá rol ta, s Bor bí ró
meg bí zá sá ból ado gat ta el köny ve it is. A ki -
te le pí tés után õ is, né hány egy ko ri ba jai
mun ka tár sa, ba rát ja cso ma gok kal eny hí tett
ne héz éle tü kön. 

Bor bí ró már ek kor ké szült ve jé hez Ame -
ri ká ba. Ak kor még úgy ter vez te, ki ván dor -
ló út le ve let kér. Nem sej tet te, hogy a for ra -
da lom meg kön  nyí ti ki ju tá sát. „Albinak –
ír ta em lí tett le ve lé ben – jól megy a dol ga,
amíg pro du kál – az tán? Hi szen õ nin csen
stal lum ban! Ami kor meg nõ sült, nem gon -
dol ha tott ar ra, hogy két gye re ket is vesz
ma gá hoz ide gen bõl. Az meg bi zo nyo san
nem sze re pelt szá mí tá sá ban, hogy se gí te -
nie kell majd fe le sé ge egész ro kon sá gát,
pe dig te szi, és pe dig ga val lé ro san.” Szent-
Györ gyi Bor bí ró Már tá nak elõ zõ há zas sá -
gá ból va ló Miskolczy Gá bor ról és Miskol-
czy Or so lyá ról gon dos ko dott.

1957. má jus 27-én már Ame ri ká ból szá -
molt be Göbel Jó zsef nek az ot ta ni hely ze -
té rõl. „Per sze nagy sze ren csénk Al bert.
Sok bi zony sá gát kap tuk már ed dig is,
hogy a pusz ta név is mi lyen ko moly va lu -
ta ide künn. Ezt nem ér zé kel te ti elég gé az a
tény, hogy el sõ ma gyar, aki ren des tag ja az
Ame ri kai Tu do má nyos Aka dé mi á nak. Ta -
lán töb bet mond szá mo tok ra, hogy te le
van meg hí vá sok kal, ame lyek nek csak ki -
vé te le sen te het ele get (a múlt év ben Me xi -
kó, Brüs  szel), an  nyi ra le kö tik ku ta tá sai.
Hús vét ra négy köny ve je le nik meg, be szá -
mo lók az ered mé nyek rõl!”

Bor bí ró tól re mek hely zet ké pet ka punk a
te le pü lés rõl, amely ott hont adott Szent-
Györ gyi nek és most õne ki is. A ten ger par ti
kis vá ros ban volt Szent-Györ gyi mû he lye,
az USA Izom ku ta tó Tu do má nyos In té ze té -
nek ten ger bi o ló gi ai la bo ra tó ri u ma. A vá ros -
fej lesz tõ, urbanista szem lé let ra gyo gó an ér -
vé nye sül be szá mo ló já ban: „Woods Hole
ame ri kai mé re tû Ti hany. Csak itt nem a Ba -
la tont vizs gál ják, ha nem az óce ánt. Lé lek -
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szá ma té len 800 kö rül van, nyá ron leg alább
az öt szö rö se, mert nyá ron-õsszel nya ra ló is.
De nya ra ló az egész Cap Cod-félsziget is.
Ezer szám ra lát tam szép vil lá kat, ame lyek -
ben most sen ki se la kik, de nyár ra majd
kinyílnak– ta lán. (Le het, hogy a »tulaj« egy
má sik nya ra ló já ban pi hen. Va la hol Ka li for -
ni á ban, vagy az öt tó vi dé kén. A mel let tünk
lé võ nagy vil lá ban pl. 6 év óta sen ki sem la -
kott! De azért ál lan dó an gon do zott. A múlt
hé ten lát tam egy fa mí li át. Kö rül néz tek. Le -
het, hogy az idén Woods Hole-t fog ják
meg tisz tel ni, ha ad dig mást nem gon dol -
nak.) Ez a kis fél szi get egyéb ként ke re ken
100 km hossz ban, szé les ség ben át lag cca 8
km. Mi a fél szi get kö nyö kén egy »féreg-
nyúlványon« va gyunk, a la bo ra tó ri u mok tól
gya log ½ órá nyi ra. Ez a fé reg nyúl vány
azon ban olyan vé kony, hogy jó ha ji gá ló tán
két he lyen is át tud ná dob ni. De min de nütt
gáz- és víz ve ze ték, s a vil lany, te le fon ká -
bel ben. Ada to kat írok le, ame lye ket ne héz
el hin ned: Al bert há za ré gi mó di, tu laj don -
kép pen már avult ház. De van ben ne 8 há -
ló szo ba, mind kü lön für dõ szo bá val. (Van
ál lam, amely elõ ír ja, hogy 3 szo bás ház hoz
már 2 für dõ szo ba épí ten dõ!) Már több mint
egy he te künn vol tam, ami kor meg lát tam az
el sõ gya lo gost!” 

A kö vet ke zõ so rok meg ér té sé hez tu da to -
sí ta nunk kell ma gunk ban, hogy ép pen fél
év szá zad dal ez elõt ti vi szo nyok ról tá jé koz -
tat nak. Az óta ezek a je len sé gek – ha saj nos
nem mind egyik is – már szá munk ra is egy -
re ter mé sze te seb bek: „A vá ro sok fõ ut cái
te le au tó val, jár dá in csak lé zen ge nek az
em be rek. A temp lom ba is au tón jár nak!
Majd min den ki nek van au tó ja, a há zas tár -
sak nak rend sze rint ket tõ, hi szen mind a
ket tõ ke re sõ, s a mun ka hely tõl tá vol van -
nak. Az utak pom pá sak, a mi transz ver zá -
lis utaink itt har mad ren dû ek. A for ga lom
szé dí tõ, fõ leg mun ka idõ elõtt és után. He ti
40 óra a mun ka idõ. A szom bat is szün nap.
A leg ki sebb óra bér 1 dol lár. Va la mi re va ló
kez dõ ha vi 270-et ke res. A he ti 100 dol lár
ál ta lá nos a jobb mun kás nál. Hát azt el hi -
szed-e, hogy ná lunk sen ki se zár ja la ká sát,
még ak kor se, ha több nap ra van tá vol! Ne -
héz volt meg szok nom, hogy Albiék mind -
ket ten benn a la bo ra tó ri um ban, s a há zuk -
ba sza ba don be jár a fû sze res, a te jes, a gá -
zos, a he ti ta ka rí tó stb., és so se hi ány zik
sem mi. Az em be rek itt se jók mind, de
még a bû nö zõk is na gyobb stí lû ek. Kol -
dus, el esett itt is me ret len. Min den ki tisz tes
la kás ban él, ren de sen ke res, a be csü le tét
akár mi ért sen ki se koc káz tat ja.”

Hírt adott Bor bí ró ar ról is, hogy lá nya,
Már ta ek kor el lát ta ma gyar me ne kül tek
gon do zá sát, fel ügye let ét. A Ti mes az na pi

szá ma sze rint 30 000 me ne kült bõl csak 12
je len tett be ha mis ada tot. „A ma gya rok
akar nak dol goz ni, s ér te nek is a mun ká hoz.
Meg ér dem lik a meg be csü lést! Ez a di csé -
ret en gem még is csak el szo mo rít. A for ra -
da lom nak je len tõs volt a vér ál do za ta. Kár,
na gyon kár. So kan van nak de por tál va.”
Ami kor ezt ír ta, én is Tö köl fog lya vol tam.
„De his  szük, hogy ezek elõbb-utóbb visz -
 sza ke rül nek, csak ide ig le nes vesz te sé ge
Hun gá ri á nak. Me ne kül tek – tud tom mal –
sok kal töb ben van nak, s el vesz té sük még
na gyobb sze ren csét len sé ge ha zánk nak!
Mert az zal le gyünk tisz tá ban: ha ez a fi a tal -
ság át esik a nyel vi ne héz sé ge ken, hoz zá -
szo kik az it te ni élet hez, s ta pasz tal ni fog ja,
hogy itt men  nyi vel ma ga sabb az élet szín -
vo nal, az ha za tér ni so ha se fog.”

Bor bí ró le ve lét e meg ha tó so rok kal zár -
ta: „Öreg, ha mar fá ra dó kéz zel, si et ve, ren -
det le nül ír tam. De te ki ér zed ugye, hogy a
szí vem te le sze re tet tel, és fáj, és majd
meg sza kad, de tõ le tek s a ma gyar rög tõl
nem fog el sza kad ni so ha sem! Ha zul ról na -
gyon ke ve set hoz hat tam ma gam mal. De
egy ke vés ma gyar föl det a zse bem be dug -
tam. Ed dig Pi ros kám sír ján volt, nem so ká -
ra majd az enyé met fog ja ta kar ni.”

Még en nek az év nek a vé gén, Ame ri ká ba
ér ke zé sük után bõ egy év vel, de cem ber 28-
án ír ta a fi á nál élõ Adrienne-nek: „Ren des
szo ká som, hogy be fe jez vén a va cso rát, jó
éj sza kát kí vá nok. Még el ren de zem a kony -
há ban a va cso ra edé nye ket, az tán fel jö vök a
szo bám ba, reg ge lig nem lát juk már egy -
mást. Vé let len ki vé tel volt, hogy teg nap –
még le fek vés elõtt – le men tem a nap pa li ba.
El bá mul tam: Al bert Már tá val sak ko zott!
Tud tom mal Már ta sakk tu dá sa iga zán csak
kez det le ges, Al bert ját szó ked vét nem ké pes
ki elé gí te ni.” Meg ír ta, hogy ka rá csony ra há -
rom sakk-köny vet ka pott, de Szent-Györ gyi
köl csön kér te tõ le õket. Úgy vél te, Már ta
se gít sé gét is igény be vet te a szá muk ra bo -
nyo lult an gol-ame ri kai ter mi no ló gia meg -
ér té sé hez. „Így lát tam én ket te jü ket a sakk -
táb lá ra ha jol va.” „Szá mom ra szív vi dí tó je -
le net. Mu tat ja, hogy Al bert nek men  nyi re
fon tos Már ta, s hogy tár sa sá ga men  nyi re ki -
elé gí ti. Nem tu dok ar ról, hogy – ott ho ni ér -
te lem ben vett – ba rát ja egy is len ne. De azt
lá tom, hogy mily kel le mes ne ki Már ta kö -
zel sé ge. Ha Már ta va sal, gyak ran ül le mel -
lé, ha a kony há ban fog la la tos ko dik, ott lá -
bat lan ko dik kö röt te. Az egyet len, aki vel
szem ben köz lé keny, aki vel min den prob lé -
má ját meg be szé li. És Már ta min dig kész sé -
ges. Leg job ban tán ap ró sá gok ból lát szik
meg, hogy fi gyel me men  nyi re fe lé irá nyul.
Hát hi szen a Bib li á ban is Már ta az, ki nek fi -
gyel me ki ter jed min den re!”

3
1958. ja nu ár 26-án szin tén Adrienne-nek

szá molt be meg fi gye lé sé rõl, egy si rály vi sel -
ke dé sé rõl. El küld te „je len té sét” a ma dár ta ni
in té zet nek is. Ez a si rály min den nap óra
pon tos ság gal je lent ke zett. „Alberték 9 tá ján
in dul nak a la bor ba, ½ 10 van, mi re rend be
ho zom a reg ge li edé nye ket, s vi he tem por ci -
ó ju kat a ma da rak nak.” A kis szár nya sok a
sza lon ná val nem tud tak meg bir kóz ni, de a
si rály zsi ne ges tül le nyel te! Bor bí ró ag gó -
dott, hogy be le pusz tul, de a si rá lya más nap
pon tos idõ ben vár ta a ma ga adag ját! 

Ugyan eb ben a le vél ben szá molt be ar ról,
hogy Szent-Györgyi há rom elõ adás ra is ké -
szül: feb ru ár 6-án in dul Lon don ba.

Adrienne nem so ká ra, feb ru ár 25-én el -
hunyt. Csa lád já ból most már csak Már ta
ma radt. Au gusz tus 16-án a kö ze lebb rõl nem
is me re tes pes ti tisz te lõ jé nek, Wieland
Albinnénak küld te be szá mo ló ját. „Az élet –
fõ ként nyá ron – ná lunk is moz gal mas. Per -
sze min den Al bert kö rül fo rog. Cso dá la tos a
mun ka bí rá sa, s erõs a tem pó, me lyet kör -
nye ze té re is rá dik tál. Sze ren csé re bír ja, alig -
ha nem azért is, mert oko san él, min den nap
be ug rik a ten ger be, né ha több ször is, s ha te -
he ti, hor gá szik. Ko moly ne ki ké szü lés sel és
igen ered mé nye sen. Az egész há zat el lát ja,
még té li re is. Erõs a gya núm, azért sze ret
hor gász ni, mert ked vé re füs tö lög het prob lé -
má i val is. Nyá ron élénk a ven dég já rás is, na -
gyon mes  szi rõl se res tell nek el is mert tu dó -
sok egy-két nap ra hoz zá »beugorni«. Ál lan -
dó a meg be szé lés, a dis pu ta, él ve zik a hosz -
 szú szó csa tá kat, s ered mé nyül mind egyik -
nek az esze köz ben kö szö rü lõ dik. Té len
meg õ jár kál. Volt a ta vas  szal Ang li á ban,
Svéd or szág ban, s a Sor bonne nagy év for du -
ló ján. Õ volt a dísz elõ adó! Nem két sé ges:
ma di vat ban van. Re mél jük, ered mé nyei ré -
vén ab ban is ma rad so ká ig.”

Lá nyá ról is írt: „Már tá ra is rá-ráesik a ref -
lek tor fény. De így kö zel rõl bi zony az is

KED VES OL VA SÓ INK!

Adó juk 1%-ának fel aján lá sá val im -
már hos  szú évek óta hoz zá já rul nak la -
punk fo lya ma tos és za var ta lan mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sá hoz. Kér jük, hogy eb -
ben az év ben is a Ba jai Hon pol gár Ala -
pít ványt je löl jék meg ked vez mé nye -
zett ként adó be val lá suk el ké szí té se kor.

Adó szá munk: 19047403-1-03
Tá mo ga tá su kat elõ re is há lá san kö -

szön jük.
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

ku ra tó ri u ma
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meg lát szik: De ne héz ilyen em ber fe le sé gé -
nek len ni! Szép, har mo ni kus élet, de min dig
fel aj zott. Már ta ál lan dó an ko moly mun kát
vé gez a la bo ra tó ri um ban is. Hoz zá ez a zû -
rös ház tar tás, a sok rep re zen tá lás, és te te jé -
ben tár sa dal mi mun ka, amely ben »illik«
részt ven ni, nem csak a pa rá dés ré szé ben!
Eb ben a nagy me gyé ben ko moly mun ka
volt a me ne kül tek el ren de zé se is, pél dás
ered mén  nyel!” Meg is mé tel te ko ráb bi né ze -
tét: „Ez az egyet len, ami nagy fáj dal mam…
ne kem. Akik el es tek, azok nem vesz te sé -
günk, ha nem mér he tet len gaz da go dá sunk!
A de por tál tak, ha meg fogy va is, egy szer
csak ha za tér nek. De ezek itt: vég le ges vesz -
te ség a ma gyar ság szá má ra! Szív vi dí tó, de
egy ben szív fa csa ró is, mily sok kö zöt tük a
ki vé te les ér ték, a nem zet kö zi vi szony lat ban
is el is mert te kin tély!”

Le ve lé nek vé gén vis  sza tért a csa lád ügye -
i re. „Alberték tel ke leg alább két hold. Csak
a ház kö rü li rész pá zsit és gon do zott kert, a
jó val na gyobb rész jungle, sû rû, bok ros va -
don. Egy ré szét va la hogy ren dez tem, egy kis
fe nyõt, vi rá got ül tet tem. Ide csak én já rok lá -
to ga tó ba, vi szo noz ni a lá to ga tást. Nem is
igaz. Õk ál lan dó an itt van nak. Szo bám nak
ke let re né zõ ab la ka alatt az író asz ta lom. Fel -
jebb szent kép, fe szü let, alat ta fény ké pek.
Nem ér zem más tár sa ság hi á nyát.”

1959. jú li us 27-én Miskolczy Fe renc ba -
jai szob rász mû vész nek írt le ve let. A cím -
zett Bor bí ró el sõ ve jé nek, Miskolczy De -
zsõ nek volt a má sik öc  cse. Je les sze re pe
volt a ba jai kép tár lé te sí té sé ben. Bor bí ró a
Miskolczy csa lád dal lá nyá nak vá lá sa után
is tar tot ta a kap cso la tot. Nem vé let le nül
így szó lí tot ta meg a ba jai mû vé sze ti élet -
ben haj da ni küz dõ tár sát: „Ked ves Dru -
szám!” Ne ki is be szá molt ker tész ke dé sé -
rõl. Sze ré nyen hoz zá tet te: „Több igye ke -
zet tel, mint si ker rel.” De szí ve sen csi nál ja.
„Egyéb ként il lik is – foly tat ta –, mert Már -
ta is, Al bert is ször nyen ben ne van nak
»szakmájukban«. Két hó nap ra ide csõ dí -
tet ték az izom ku ta tás ban élen já ró kat, s
ezek a hét öt dél után ján csa táz nak. Csak
épp hogy ezek nek a csa ták nak még se be -
sült jei sin cse nek. De re mény lik, si ke rei
lesz nek a tu do mány nak.”

Azu tán rész le tez te ta pasz ta la ta it. „Stock -
holm ból el jött egy No bel-dí jas kol lé ga. A
pá ri zsi Sor bonne két el mé le ti fi zi kus sal van
kép vi sel ve. Lon don ból is sze re pel egy nagy -
ágyú. De van nyu gat né met és hol land is.
Ame ri kát fel sem tu dom so rol ni. Elég, ha
meg írom: közülök öt ma gyar. Mi vel mind -
nyá jan csa lá dos tul jöt tek »nyaralni«, ezek jó
el he lye zé se, gon do zá sa Már ta fel ada ta. Na -
gyon sok kö rül te kin tés sel, ta pin tat tal já ró,
fon tos sze rep. Meg is ér dem lik, ha már ide -

jöt tek, ne csak ered mé nyek kel tá voz za nak,
ha nem fe led he tet len em lé kek kel is.” Min -
den tu dós tel jes kom for tú vil lá ban él, „el -
szór tan a vé ge lát ha tat lan er dõ ben, min dig a
ten ger kö ze lé ben”. Megint fi gye lem be kell
ven ni, hogy mi volt ná lunk ugyan ak kor, öt -
ven éve. Ott: „Nemcsak gáz, hi deg-me leg
víz, ha nem pl. te le fon, te le ví zió is. Jel lem zõ:
az idén el ké szült 20 egé szen új vil la, tel jes
be bú to ro zás sal és fel sze re lés sel… az elõ -
adók szá má ra. An nak sem mit se kell ma gá -
val hoz nia. Ott hon be száll az au tó já ba, s csa -
lád já val együtt itt ki száll be lõ le, a nagy for -
gal mas vá ros ból az üdü lés re min den nel
meg ál dott pa ra di csom ba. Az eu ró pa i ak nál
csak an  nyi ban komp li ká ló dik a do log, hogy
egy kis da ra bon re pül ni ük kell, és itt vesz -
nek ma guk nak au tót, s azt a vé gén el ad ják
na gyon je len ték te len ár vesz tés sel. De au tó
az kell, hogy mo zog has sa nak. Pom pá sak az
utak, 80-100 km itt nem tá vol ság.” Di csé ri
ezt a pa ra di cso mot, de a vé gén csak föl tör
be lõ le a ba jai nosz tal gia: „A du nai fö veny -
nek nincs pár ja szé les e vi lá gon!”

Uno ká já nak, Bodroghy Bá lint nak 1961-
ben, pe da gó gi ai cél zat tal, szá mos ön élet -
raj zi ér té kû em lé két ír ta meg. Be le szõt te
ak ko ri él mé nye it. „Amit Al bert és Már ta
ve lem cse lek sze nek, az több mint di csé re -
tes. Nem is an  nyi ra az, hogy ga val lé ro san
min den nel el hal moz nak – el vég re ez csak
pénz kér dés, és õk ép pen nem zsu go ri ak.”
Idéz te uno ká já nak a ma gyar köz mon dást:
„Akár mi lyen ked ves ven dég, há rom na pig
un tig elég!” „Ki se tu dom szá mí ta ni, a há -
rom na pot hány szor lép tem már át, és
hány szor fo gom még át lép ni?” Ser ken tet te
a fi a tal em bert, aki egyéb ként itt volt Ba ján
nagy ap ja köny vé nek be mu ta tó ján, hogy ne
fu kar kod jék ide jé vel, és idõn ként ír jon le -
ve let nagy nén jé nek, és az õ fér jé nek is:
„Már ta is, Al bert is meg ér de mel nek tõ led
is mél tá nyo ló fi gyel met.” „Már ta gyûj ti az
Al bert re vo nat ko zó ada to kat, új ság cik ke -
ket, fo tog rá fi á kat stb. Kér lek, se gíts ne ki!
Ha le het, vágd ki azo kat, vagy ha más képp
nem le het: má sold ki a szö ve ge ket, pon to -
san kö zöl ve, hogy hon nan ír tad ki!”A
fény má so lás ak kor még Ame ri ká ban sem
volt el ter jed ve.

4
Bor bí ró Fe renc 1962-ben, ke vés sel a ha -

lá la elõtt köl tö zött a Penn syl vania ál lam -
ban le võ ligonieri Beth len Ott hon ba, s ott
halt meg de cem ber 31-én. Nem vált be te -
hát jós la ta: nem a Woods Hole-i te me tõ ben
nyug szik, ha nem a ligonieriban. „A ligo-
nieri te me tõ sír kö ve alatt egy da rab ka Ba -
ja van el te met ve” – ír ja köl tõi sza vak kal
Rapcsányi Lász ló.

Nem tu dom, mi ért ke rült ka to li kus lé té -
re e re for má tus in téz mény be. Itt egyéb ként
1975. szep tem ber 16-án Nagy La jos ko -
ráb bi püs pök nek és Csia Sán dor lel kész -
igaz ga tó nak fe le sé gem mel én is ven dé ge
le het tem. A sze ged-al só vá ro si szü le té sû
Vasváry Ödön re for má tus lel kész nek, az
ame ri kai ma gyar ság tör té ne te leg na gyobb
ku ta tó já nak aján lá sá val néz het tem meg az
ame ri kai re for má tus ság ki ad vá nya it gaz -
da gon õr zõ ot ta ni gyûj te ményt. (Nem tu -
dom, meg van-e még.) Az in téz mény
Vasváry Ödön apó sá nak, Kalassay Sán dor
es pe res nek ala pí tá sa volt.

Ha ak kor tu dok Bor bí ró Fe renc rõl, meg -
lá to gat tam vol na a sír ját.

5
Bõ fél év vel Bor bí ró Fe renc ha lá la után,

1963. jú li us 13-án el hunyt a lá nya is, Bor -
bí ró Már ta. Szent-Györ gyi Al bert öz ve -
gyen ma radt. Göbel Jó zsef 1964. ja nu ár 9-
én írt le ve lé ben föl aján lot ta ne ki, hogy a
Bor bí ró Fe renc tõl még itt hon ka pott csa lá -
di em lé ke ket ren del ke zé sé re bo csát ja.
Szent-Györ gyi már 22-én vá la szolt: „Ott -
hon ról már oly ré gen jöt tem el, hogy nem
is em lék szem, mi ket hagy tam hát ra. Csak
egy do log el vesz té sét saj ná lom: a No bel-
dip lo má ét, de az nem hi szem, hogy a meg -
õr zött hol mi közt le gyen. A töb bi re leg -
alább is sür gõ sen nin csen szük sé gem. Így,
ha nincs út ban, ké rem, tes sék meg õriz ni.
Ta lán egy szer el tu dok Bu da pest re lá to gat -
ni, és ak kor ki se lej tez het jük a dol go kat.
Ad dig ké rem, tes sék há lás kö szö ne tem fo -
gad ni a ked ves gon dért.”

Péter László

Ba ja
Hír ne vé ért Díj

• 2011 •
Ci vil szer ve ze tek, ma gán sze mé lyek

ja vas la ta it mér le gel ve az Er dei Lász ló
Ala pít vány éven te egy al ka lom mal Ba -
ja Hír ne vé ért Dí jat ado má nyoz egy, a
vá ros hír ne vé ért ön zet le nül és ered mé -
nye sen mun kál ko dó pol gár nak. Idén a
ku ra tó ri um Udvardi Er zsé bet Kos suth-
dí jas fes tõ mû vészt, vá ro sunk szü löt tét,
dísz pol gá rát ta lál ta leg ér de me sebb nek
e ki tün te tés re.

A ran gos el is me rés ün ne pé lyes át -
adá sa már ci us 30-án tör tént meg a vá -
ros há za dísz ter mé ben.

Gra tu lá lunk.
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Non omnis moriar

In memoriam Schmidt An tal
IV. Aki ab la kot nyi tott a vi lág ra

„Nem hal min de nem itt, jobb fe lem el ke rül Charont és Acheront…” (Ho ra ti us)

Az elõ zõ köz le mény ben ír tam tu do má -
nyos élet mû vé rõl. Ek kor azon ban in tel lek -
tu á lis ér dek lõ dé sét ki töl tõ gaz dag vi lá gá -
nak csu pán egy sze le tét is mer het tük meg.
A jó ne vû algológus fo gé kony szel le me
ugyan is élénk ér dek lõ dést mu tat a ze ne és
a kép zõ mû vé sze tek iránt is. A már kis di ák -
kor ban éb re de zõ haj lam a Sze ge den töl tött
egye te mi évek ben tel je se dik ki.

A dél al föl di met ro po lisz már bõ év szá za -
da al ko tó mû he lye és ki su gár zó cent ru ma a
tu do mány nak és mû vé szet nek A civis vá ros
fo gad ja be a bu kott pes ti hír lap írót, Mik -
száth Kál mánt, majd in dít ja el ma gas ba íve -
lõ pá lyá ján. In nen star tol Don Vigole, va gyis
az írói ál ne vét el ha gyó Gár do nyi Gé za. De
so rol hat nám – szer fe lett hi á nyo san – a ma -
gyar gé ni usz szá mos to váb bi büsz ke sé gét:
Bay Zol tán, Domján Edit, Lo vász Lász ló,
Mó ra Fe renc, Páger An tal, Sik Sán dor,
Szentgyörgyi Al bert, Szõkefalvi-Nagy Bé la.
Ar ra vo nat ko zó an, hogy mi lyen szel le mi
au ra övezi az Al föld déli Athén ját az 1960-
as évek ben, hall gas suk meg Toncsi év fo -
lyam tár sá nak, dr. Mar ton Já nos nak a le írá -
sát: „Sze ged ak kor egy ér tel mi sé gi fi a tal nak
ma ga a pa ra di csom volt. Kis vá ros is, nagy -
vá ros is, mind ket tõ elõ nye i vel… A szo ci a -
liz mus ak kor en ged te be fo ko za to san és
meg szûr ve – ahogy ma is kel le ne – a nyu ga -
ti kul tú rát. Meg néz het tük Az ügy nök ha lá lát
a szín ház ban Kiss Fe renc cel, ös  sze ha son lít -
hat tuk az ame ri kai Há bo rú és bé ke cí mû fil -
met a szov jet tel, Dürrenmattot Brecht tel.
Telt ház zal mû kö dött az egye te mi szín pad…
a Collegium artium (Nagy Pis ta ta nár úr ze -
ne elem zé se i vel). Mi, hall ga tók ad tunk fa -
zont a vá ros nak, pe dig igen csak ke ve sen
vol tunk má hoz ké pest. Szó val volt mi ért
Sze ge den ma rad ni.”

Toncsi 1967-ben el hagy ja e szel le mi böl -
csõ dé del ge tõ me leg sé gét. Nyil ván va ló an
ar ról szó sem le het, hogy be le sül  lyed ne va -
la mi kis vá ro si pro vin ci a liz mus ba. Ter mé -
sze te sen tud juk, hogy ko ráb ban is vol tak
Ba ján olyan al ko tó ha bi tu sú sze mé lyi sé gek,
akik kon tak tust tar tot tak tu do má nyuk vagy
mû vé sze tük mér ték adó, min tá ul szol gá ló
kö re i vel. Toncsi pá lya kez dé sé tõl kezd ve tö -
rek szik ar ra, hogy szak má ja te rü le tén és más
ér dek lõ dé si irá nyai fe lé meg fe le lõ kap cso la -
to kat épít sen ki. „Ab la kot nyit ni a vi lág ra” –
fo gal maz za meg prog ram ját szem lé le te sen.

Le mez gyûj te mé nyét – mint már em lí tet -
tük – a nagy szü lõk 1959-es ado má nya ala -
poz za meg. Az el telt év ti zed so rán az ál lo -
mány szé pen gya ra po dott. Toncsi ka rak te -
risz ti kus sze mé lyi sé gjegye, hogy esz té ti -
kai él mé nye it sze ret né mi nél szé le sebb
kör rel meg osz ta ni. Ezért a le mez tár és egy
jó mi nõ sé gû vis  sza ját szó bir to ká ban elõbb
szûk kö rû dzsessz klu bot szer vez, majd na -
gyobb nyil vá nos ság nak szánt be mu ta tó kat
tart. Toncsi azon ban az „ab lak nyi tás”-on
az élõ ze ne mû ve lõ i nek ba jai fel lé pé sét ér -
ti. Va la me lyes sze mé lyes kap cso lat tal már
ren del ke zik, hi szen a Molnár dixiland
együt tes név adó ja egye te mi bi o ló gus cso -
port tár sa. Is me ret sé gi kö rét igyek szik ki -
szé le sí te ni. Fo gé kony ér dek lõ dés sel lá to -
gat ja a fõ vá ros ban meg szó la ló és a szó ra -
koz ta tó ze né ben uta kat nyi tó együt te sek
hang ver se nye it. Ta lá lé kony sá ga pá rat lan,
kap cso lat te rem tõ kész sé ge ki vá ló. Kü lön -
fé le öt le tek kel és mód sze rek kel is mer ke -
dik meg Cseh Ta más sal, Binder Ká rol  lyal,
a Tolcsvay test vé rek kel, Se bes tyén Már tá -
val, Koncz Zsu zsá val, va la mint a
dzsesszmu zsi ka szá mos to váb bi mû ve lõ jé -
vel. A kez de ti al kal mi ta lál ko zá sok õszin te
és tar tós ba rát ság gá mé lyül nek.

A Ba ját cent rum ként vá lasz tó, egy sze -
mé lyes kul túr po li ti ka ered mé nyes sé ge le -
mér he tõ a há rom év ti zed so rán egy re gaz -
da go dó ze nei kí ná la ton. La bo ra tó ri u mi
mun ka tár sai ér de ke sen jel lem zik a mód -
szert, mel  lyel a fõ nök igyek szik be von ni
õket a dzsessz rit mus vi lá gá nak él ve ze té be.
A hang ver se nyek elõtt né hány mon dat ban
fel hívja a fi gyel met a mû sor ra és a mû vé -
szek re. Váradi Zsolt és fe le sé ge, Fe hér Gi -
zel la el mond ják, hogy a je len tõs sze mé lyi -
sé gek kel, az élõ ze né vel va ló meg is mer ke -
dés szá muk ra egyes ze ne mû vek meg ked -
ve lé sét gyü möl csöz te. Toncsi ez után még
egyé ni leg is foly tat ta a ze nei mû velt ség
meg szi lár dí tá sát. Amen  nyi ben volt le mez -
fel vé tel a fi gyel met fel kel tõ, együtt meg -
hall ga tott al ko tás ról, mag ne to fon sza lag
má so la tot ké szí tett hoz zá for du ló mun ka -
tár sa i nak.

Ter mé sze tes, hogy a ze ne kul tú ra ter jesz -
té se idõn ként fi as kó val is járt. Tér jünk vis-
sza a het ve nes évek hez. Ek kor még a la bo -
ra tó ri um a Pan dúr-szi ge ten, a szer tár te le -
pen mû kö dik. Tó ni szo bá já ban mikrosz-

kopizál, és szo ká sa sze rint mag ne to fon já -
ról ze nét hall gat. A szom széd he lyi ség ben
Csilics Má ria lángfotométerrel anyag mi -
nõ ség-meg ha tá ro zást vé gez. A mag nó egy -
szer csak oly szi laj rit mu sú dzsessz re vált,
hogy még a fo to mé ter láng ja is meg va dul.
„Juj! Toncsi, kap csold le, mert meg õrü lök
et tõl! – Ma ri ka, ezt ér te ni és él vez ni kell! –
Ne ha ra gudj, Toncsi, de kap csold el!” – is -
mét li meg most már ha tá ro zott ké ré sét a
ze ne i leg még „ki mû ve let len” mun ka társ.
Né hány nap múl va is mét pár hu za mo san
mun kál kod nak, mi köz ben a ze ne gép har -
mo ni ku sabb han go kat intolál. „Jé, ez a
sze gedi Mol nár dixiland! De sze re tem ezt
a Vad macs ka blu est!” – re a gál ja le az él -
ményt Ma ri ka. Toncsi a má sik szo bá ban
fel rik kant: „Van re mény!” Majd a kö vet -
ke zõ na po kon a mun kál ko dást alá fes tõ ze -
né be is mét be csem pész né hány me ré szebb
rit mu sú szá mot.

Ar ról, hogy Toncsi a mu zsi ká val lel ki leg
mi lyen mér té kig han go ló dott ös  sze, ké pet
ka punk, ha õt ze ne hall ga tás köz ben fi gyel -
jük meg. Hat va na dik szü le tés nap ján ba rá -
tai, Binder Kár oly és Vukán György hang -
ver senyt ad tak tisz te le té re. Nos, mi kor az
ün ne pelt a zon go rá ból fel szár nya ló fu ta -
mo kat hall gat ta, meg szûnt lé tez ni a kör -
nye zõ vi lág. Sze me le huny va, fe je, tes te,
min den iz ma és ideg szá la a dzsessz rit mu -
sá ra re zo nált. Pan to mim je az át élés, a bel -
sõ azo no su lás leg ma ga sabb fo kát fe jez te
ki. Be le ér zõ ké pes sé ge azon ban nem volt
egy ol da lú. Íz lé sé tõl el té rõ har mó nia vi lág -
gal is tu dott azo no sul ni. 1980 tá ján tör tént,
hogy meg kér te Csilics Ma ri kát, sze rez zen
je gyet a Préló tánc ze né jét szol gál ta tó
Vujicsics együt tes elõ adá sá ra. A füg göny
fel gör dül, a hang sze rek meg szó lal nak és a
te ret be töl ti a dél szláv mu zsi ka zson gá sa.
Ne gyed óra sem te lik el, és Ma ri ka ész re -
ve szi Toncsi rit mi kus moz gá sán, hogy a
dzses  szel te lí tett vé rû ze ne ba rát ez út tal
szláv dal lam vi lág ra han go ló dott rá.

Sok ol da lú kul tu rá lis ér dek lõ dé se ki ter -
jed a film mû vé szet te rü le té re is. Mi vel
sze mé lyi sé gé nek alap vo ná sa az él mé nyek
meg osz tá sá ra va ló tö rek vés, ez út tal is je -
lent ke zik moz gó sí tó haj la ma. Bár két ség -
te len, hogy e te rü le ten vég zett köz mû ve lõ -
dé si te vé keny sé gét már ko ráb ban meg kez -
di, az el sõ adat az 1988-as év hez köt he tõ.



Bajai Honpolgár 92011. április

A Tör vény sér tés nél kül cí mû fil met a víz -
ügyi igaz ga tó ság Tóth Kál mán té ri klub he -
lyi ség ében ve tí tik. A Gu lyás test vé rek vád -
irat ér té kû al ko tá sa azt a po kol já rá sát mu -
tat ja be, mely re a Rá ko si-re zsim a ki te le pí -
tett „osz tály ide gen ele me ket” kár hoz tat ja.
Ba rá tunk igé nyes sé gét, íz lé sé nek szín vo -
na lát mi nõ sí tik a ki vá lasz tott al ko tá sok. A
Gyö ke rek cí mû film 2006-os ve tí té sé re
Gaál Ist ván al ko tót is meg in vi tál ja. A ren -
de zõ – aki nek ne vét a nagy kö zön ség a
Sod rás ban cí mû film bõl is mer he ti – ez út -
tal Bartók Bé lá ról ké szí tett élet raj zi tri ló gi -
át mu ta tott be. A Pa csir ta 2007-es fel újí tá -
sa kor a kö zön ség Törõcsik Ma ri val és
Nagy An ná val sze mé lye sen is ta lál koz ha -
tott. Maár Gyu la Tö re dék cí mû film jét
2008-ban a Du na Szál ló kis ter mé ben ve tí -
tik. Mind a pro duk ci ók szer zõi, mind a
mû vek a ma gyar moz gó kép gyár tás szí ne-
ja vát kép vi sel ték. Fel hasz nálta a ve tí tõ gép
nyúj tot ta él mény adás le he tõ sé gét a
„couleur locale” szel le mé nek meg idé zé sé -
re is. A Du na Tv fil met fo ga tott a ge men ci
táj egy ség ben, be mu tat va Fel sõ Bar na bás
ter mé szet vé del mi õrt. Az ízes be szé dû,
ere de ti gon dol ko dá sú, fõ zés tu do má nyát is
be mu ta tó érsekcsanádi pol gár tár sunk ele -
ven em lé ket ha gyott a han gu la tos pro duk -
ció meg szem lé lõ i ben. 

A film kul tú ra ter jesz té se ter mé sze te sen
járt buk ta tók kal is. Idéz zük is mét Csilics
Má ri át. A ki tû nõ hu mo rú kol lé ga nõ kö zel
há rom év ti ze den át mun ka tár sa ba rá tunk -
nak, így ért he tõ, hogy me mó ri á ja a leg gaz -
da gabb em lék tá ra a la bo ra tó ri u mi élet sza -
kasz tör té né se i nek. Toncsi idõn ként ked ves
gesz tus sal tu cat nyi je gyet vá sá rolt, és mun -
ka tár sa it cso por tos mozilátogatásra in vi tál -
ta. Egy al ka lom mal azon ban nem tá jé ko -
zód ha tott elõ ze te sen, mert a ki vá lasz tott
mû vész film nem ta lál ko zott a mo zi lá to ga -
tók tet szé sé vel. Az már ele ve gya nús nak
tûn he tett vol na, hogy az Urá nia elõ csar no -
kát csu pán az unat ko zó pénz tá ros nõ és a
jegy ke ze lõ né pe sí tet te be. A kis cso port
olyan ma gá nyo san ár vál ko dott a kon gó an
üres né zõ té ren, mint óce án tük rén egy ha -
jó tö rött tu taj. A szín el sö té tül, a ve tí tõ gép
züm mög ni kezd, és be bi zo nyo so dik, hogy
a ba jai né zõk tá vol ma ra dá sa nem volt meg -
ala po zat lan elõ í té let. Azt, hogy ez a kol lé -
gák ban is tu da to sul, jel zik az idõn ként el -
sur ra nó árnyala kok. Csu pán Ma ri ka mu tat -
ko zik áll ha ta tos nak és tart ki a fõ nök ol da -
lán. Kis idõ múl va mell ék jük te le pe dik a
jegy sze dõ nõ. Egy da ra big hall gat, majd
köz vé le mény-ku ta tást vé gez a két sze mé -
lyes pub li kum kö ré ben. „Tet szik a film? –
Ne kem tet szik!” – vá la szol ja Toncsi. Né mi
csönd után meg szó lal a szom széd: „Egye -

dül tet sze nek len ni. – Jé, tény leg!” Né mi
hall ga tás után ér ke zik a sze líd kész te tés:
„De ha el men né nek, mi is ha za me het -
nénk”. Va ló szí nû leg most már Toncsi is ér -
zé ke li hogy a ren de zõ túl me re dek re ál lí tot -
ta a ka tar zis ma gas sá gá ba ve ze tõ laj tor ját.
Más részt de mok ra ti kus fel fo gá sa tisz te li a
há romfõs sze mély zet több sé gi aka ra tát:
„Hát, Ma ri ka, ak kor men jünk mi is!”

Toncsi szel le mi ho ri zont já nak szé les
szek to rát töl ti ki a kép zõ mû vé sze tek irán ti
ér dek lõ dés. Tóth Gyu ri sze rint az igény fel -
éb resz té sé ben dön tõ sze re pet ját szott a
gim ná zi um mû vé szet tör té ne ti stú di u ma. A
tár gyat ok ta tó Sáfrán Lász ló kol lé ga jó ér -
zék kel irá nyí tot ta in tel lek tu á li san nyi tott
ta nít vá nyai fi gyel mét a mo dern mû vé sze -
tek re. Gyu ri vis  sza em lé ke zé sé ben két
olyan fes tõ ne vét eme li ki, akik az eu ró pai
pik tú ra poszt imp res  szi o nis ta sza ka szá nak
je len tõs mes te rei vol tak. El mon dá sa sze rint
Paul Gau guin és Vincent van Gogh azok,
akik nek ké pei ma ra dan dó ha tást gya ko rol -
tak esz té ti kai íz lé sé nek ala ku lá sá ra. Úgy
em lék szik, hogy e te rü le ten Toncsi ve le
kon szo náns lé lek kel szív ta fel a kö zép is ko -
la nyúj tot ta alap ve tõ imp res  szi ó kat. A sze -
ge di pe ri ó dus ról szó ló be szá mo lók ban is
sze re pel nek tár la tok meg te kin té sé re vo nat -
ko zó uta lá sok. Az elõ zõ cikk ben már em lí -
tet tem azt a lá to ga tást, me lyet Toncsiék
Ró má ban, Prokop Pé ter nél tet tek. A nyil -
ván va ló an fo lya ma tos szel le mi igény ki tel -
je se dé se 1982 után bon ta ko zott ki. Ek kor
fog lal ja el a Simor Jó zsef ve ze té se alatt ál -
ló osz tály azt a mo dern épü le tet, mely bõ
két év ti ze den át haj lé ka lesz a kör nye zet vé -
de lem nek és a kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok
tár la ta i nak. A má so dik eme le ten kap he lyet
a víz ké mia-víz bi o ló gia la bo ra tó ri um.

A kul tú ra vi rág zá sá nak nagy kor sza ka i -
ban – pél dá ul a 15. szá zad be li Fi ren zé ben –
az al ko tás, a mes ter és mû ér tõ kö zön sé ge
ré szei és ré sze sei az esz té ti kai má mor nak.
Toncsi is me ri vagy ösz tö nö sen meg sej ti e
hár mas egy ség tit kát. A La bor Ga lé ria tár -
la ta i nak meg nyi tá sán min dig meg je le nik
al ko tá sa i nak hát te re elõtt a mû vész is.

Toncsi so kat adott ar ra, hogy kol lé gái fi -
gyel mét fel hív ja a kö zel gõ ese mény re.
Sza va i nak sú lya van, ér dek lõ dést éb resz te -
nek. A meg nyi tó há zi ün nep ség ran gú. Tó -
ni be ve ze tõ je mag vas, az egy sze rû en szer -
kesz tett mon da tok lé nyeg re tö rõ fo gal ma -
zá sú ak. A két- vagy há rom di men zi ós szép -
ség kul tuszt vers mon dás, hang szer szó ló
vagy ének be tét be ik ta tá sá val szí ne sí ti. A
vi rág cso kor, a fi gyel mes ap ró aján dék át -
nyúj tá sa után sze rény fo ga dás sal zár ják a
há zi ün nep sé get. Em lí tett kol lé gái há rom
szem pont ból is ér té ke lik fõ nö kük kultúr-

missziós te vé keny sé gét. Egy részt az esz té -
ti kai él mény mint egy be köl tö zött mun ka -
hely ük re, hi szen je len tõs mû vé szek al ko tó -
mû he lyé nek gaz dag kí ná la tá ba pil lant hat -
tak be. Más részt sze mé lyes kap cso lat ba ke -
rül het tek az ad dig csak mé di á ból is mert
mû vé szek kel. Har mad sor ban Toncsi al kal -
mat te rem tett ar ra, hogy né hány, sze mük -
nek tet szõ, szí vük nek ked ves mû tár gyat
meg vá sá rol has sa nak.

A La bor Ga lé ria né ven is mert té vá ló
kul tú rin téz mény Toncsi buz gal ma és a
mun ka tár sak fel éb resz tett ér dek lõ dé se
alap ján ter jesz ked ni kez dett. A fest mé -
nyek, gra fi kák, fény ké pek, szob rocs kák
ele in te csak az elõ tér fa lát bo rí tot ták el.
Ké sõbb a tár la tok ob jek tu mai he lyet kap -
tak ab ban a nagy ta nács te rem ben is, ahol a
la bo ra tó ri um sze mély ze te he ti mun ka ér te -
kez le tét tar tot ta. Két ség te len, hogy az egy -
mást vál tó mû tár gyak szin te fo lya ma tos
je len lé te az ar tisz ti kum at mosz fé rá já val te -
lí tet te a szak szol gá lat el lá tá sá ra ren delt he -
lyi sé ge ket. 

A ga lé ri á ban ki ál lí tó mû vé szek nagy há -
nya dá nak ne ve or szá go san is mert, de a ren -
de zõ be mu tat ko zá si le he tõ sé get biz to sít pá -
lya kez dõ fes tõk nek, te het sé ges ama tõ rök -
nek is. Toncsi mes  sze ága zó kap cso la tai
Ba já ra csa lo gat nak olyan al ko tó kat, akik -
nek tár la tai már meg jár ták Eu ró pát. Gross
Arnold, Prokop Pé ter, Richter Ilo na,
Udvardi Er zsé bet, Péreli Zsu zsa mûvei
meg je len nek a Sugovica-parti épü let fa la -
in. Más al ka lom mal a de rût, har mó ni át és
szép sé get Ko vács Éva kis plasz ti kái idé zik
meg. Ba rá tunk kultúrszervezõ ne mes szán -
dé ka ter mé sze te sen a la bo ra tó ri um nál tá -
gabb kör re ter jed ki. Kez de mé nye zõ sze re -
pe van a vá ros mû ve lõ dé si in téz mé nye i ben
ren de zett tár la tok meg szer ve zé sé ben. Für -
ké szõ fi gyel me, élénk ér dek lõ dé se fel ku -
tat ja azo kat a nem moz dít ha tó, hely hez kö -
tött mû kin cse ket is, me lyek Ba ja tá gabb
kör nye ze té ben, ne tán az or szág tá vo lab bi
vi dé ke in lel he tõk fel. Jól szem lél te ti ezt a
Ró má ban meg is mert ba rát, Prokop Pé ter
fres kó i nak szám ba vé te le te rén vég zett te -
vé keny sé ge. El kö te le zett ügy buz gal má ra
jel lem zõ, hogy éles sze me fel de rí ti az or -
szág túl só sar ká ban – Sop ron tól ti zen nyolc
ki lo mé ter re fek võ – hegy kõi temp lom ban
is Prokop mes ter ké pe it.

Már a ko ráb bi ak ban szó esett ar ról, hogy
Toncsi 1999-ben egy olyan szer zõ dést köt,
mely éven ként vál ta ko zó szín he lyû eu ró pai
üdü lõ he lyek fel ke re sé sét te szi le he tõ vé. A
bér let egy hét re és négy sze mély re szól.
Az el sõ úti cél Dá nia lesz, ezt kö ve tõ en az
olasz Do lo mi tok ban töl te nek egy nap -
fény tõl be ara nyo zott he tet. A kö vet ke zõ 
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Péreli Zsuzsa gobelin kiállításán
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al ka lom mal Szar dí nia szi ge tét ke re sik fel,
ez út tal lá to gat ják meg Ga ri bal di szi ge tét is.
Toszkána a me di ter rán de rû mí ves szép ség -
gel dí szí tett föld je. Ért he tõ, hogy ha za té rés
köz ben csak ara szol gat va sze lik át Itá li át.
Pi sá ban fel ke re sik a zöld gyep szi ge ten
meg õr zött kö zép kort, a Camposantót, a
Duomót és a fer de tor nyot. Egy kis vá ros -
ban ide gen for gal mi att rak ci ó ra lel nek: ra -
gyo gó ra lak ko zott ve te rán au tók gyûj te mé -
nyé ben gyö nyör köd het nek. Toncsiban ve -
he mens a tré fa csi ná ló szán dék, ra va szul
imi tál ja az au tóma tu zsá le met kor mány zó
úr ve ze tõt. Auszt ria, Spa nyol or szág, majd
Finn or szág él mény vi lá ga gaz da gít ja a tró -
fea gyûj te ményt. Az utol só, a Bad Gas-
teinbe ve ze tõ tú ra már a vég zet ár nyé ká val
ter hes. Pi he nõ éj sza ká val oszt ja ket té az
utat, és a más kor fá rad ha tat lan au tó ve ze tõ
idõn ként uta sa i nak en ge di át a vo lánt. Nyil -
ván va ló, hogy az év ez red el sõ év ti zed ében
lel kén már bo rús sej te lem ural ko dik. Kol -
lé gái ész le lik, hogy az 1997-es mû té tet kö -
ve tõ évi el len õr zé sek re szo ron gó elõ ér zet -
tel ké szül. A rend re is mét lõ dõ ne ga tív ered -
mé nyek bi za ko dást éb resz te nek ben ne, ám
a tu dat mély ré te ge i ben meg hú zód hat va la -
mi rej tõzõ ag go da lom.

Toncsi ér zé keny, nyi tott, fo gé kony
egyé ni ség, ért he tõ te hát az él mény for rá sok
mo hó fo gyasz tá sá nak kész te té se. Va ló szí -
nû azon ban, hogy az imp res  szi ók hal mo -
zá sá ban sür ge ti õt az irigy idõ ro ha mos fo -
gyat ko zá sa. Le het, hogy is me ri Goe the pá -
rat lan tö mör sé gû meg fo gal ma zá sát:
„…sem mi hez nem le het ha son lí ta ni azt az
új éle tet, amit egy gon dol ko dó em ber nek
egy új or szág meg szem lé lé se je lent. Én,
no ha ugyan az va gyok, aki vol tam, úgy ér -
zem, a cson tom ve le jé ig meg vál toz tam.”
Va ló ban, ha va la ki kel lõ is me ret anyag gal
és be le élé si ké pes ség gel ke res fel egy õsi
kultúrcentrumot – pél dá ul Ve len cét –, le -
he tõ sé ge nyí lik egy új sze mé lyi ség élet ér -
zés ének ki tel je sí té sé re. Az ez red év nyi idõ -
táv lat kor sza ka it õr zõ épü le tek, me lye ket a
mû vé szet a szép ség esz mény lá to má sa i val
dí szí tett fel, szin te szug ge rál ják a meg vál -
to zott kör nye zet ben va ló új já szü le tés le he -
tõ sé gét. Az uta zó az új szín hely be he lye zi
át lé tét, mint egy meg ket tõ zi ön ma gát.
Nem von zó-e kü lö nö sen, nem csa lo ga tó-e
ez az il lú zió, ha az ere de ti, az ott hon ha -
gyott lét fe lett ott bo rong a sors be tel je sü -
lé sé nek ko mor fe nye ge té se?

Éle te utol só éve i ben Toncsi ide ha za is
so kat uta zik. Ba rá tai tár sa sá gá ban be cser -
ké szi az Õr ség vi dé két, több ször jár a han -
sá gi nem ze ti park ban, ván do rol Fel sõ-Ma -
gyar or szág tá ja in. Igen va ló szí nû, hogy e
bo lyon gá so kon az „atra cura sedet post

equitem” nyo masz tó ter hé tõl kí ván pil la -
nat nyi lag sza ba dul ni. Csak hogy a me ne -
kü lõ lo vas nem hagy hat ja el a nyer ge mö -
gé te le pe dett sö tét gon dot.

Az asphodélus me zõk fu val la tá ban
Az 1997-es jú ni u si tan év zá ró elõt ti reg gel

nem in dul jól. Ka ti pa na szai ugyan nem sú -
lyo sok, Toncsi azon ban ag gó dó, gon dos
férj. Fel hív ja te le fo non a kór há zat, és pe da -
gó gus fe le sé gét be vi szi az am bu láns ren de -
lés re. Míg a di ag nó zis meg ál la pí tá sát vár ja
a fo lyo són, meg pil lant ja õt az uro ló gia
egyik fõ or vo sa. „Ne töltsd az idõt hi á ba,
gye re és meg vizs gál lak té ged is” – in vi tál ja
be ba rát ját a ren de lõ be. Az öt let pil la nat nyi,
a ru tin vizs gá lat nyil ván va ló an csak a makk -
egész ség ál la po tát fog ja kons ta tál ni. A va ló -
ság azon ban lé leg zet el ál lí tó an der mesz tõ.
Az ult ra hang ké szü lék a jobb ve sén oly sú -
lyos el vál to zást je lez, mely sür gõs, azon na -
li ope rá ci ót tesz szük sé ges sé. A mû té tet há -
rom nap múl va Ba ján vég zik el. A szö vet ta -
ni le let meg erõ sí ti a mak rosz ko pi kus kép
alap ján fel ál lí tott kór ké pet. Az el tá vo lí tott
szerv ben rossz in du la tú da ga nat fej lõ dött ki.
Bár a mo dern fi zi kai esz kö zök kel fel sze relt
di ag nosz ti ka egyes te rü le te ken cso dá kat
mû vel, a sá padt rém vég le ges el ûzé sé ben a
ki rur gus so ha sem le het biz tos. Éven ként
kell meg bi zo nyo sod ni ar ról, hogy egy rejt -
ve meg bú vó, go nosz át tét nem ter me li-e új -
ra a va dul bur ján zó sej te ket. Az el sõ ered -
mé nyek biz ta tó ak, majd túl lép a szo rong va
meg kö ze lí tett öt éves li me sen, me lyet a
gyógy ulás ha tá rá nak te kin te nek.

Nyil ván va ló, hogy az 1997-et kö ve tõ
év ti ze det Toncsi am bi va lens ér zé sek kö -
zött le beg ve éli át. Mi kor Friedmann Im re
asztrobiológus kol lé gá ja ame ri kai lá to ga -
tás ra hív ja meg, Csilics Ma ri ká nak õszin -
tén be vall ja, mi ért vá laszt ja a hos  szú ha jó -
uta zás he lyett a re pü lõt. „Tu dod, Ma ri ka,
át ér té kel tem a dol go kat. Szá mot ve tet tem
az zal, mi re van idõ, mi re nincs…” E mon -
da tok azon ban ta lá nyo sak. Je lent he tik az
élet vé ges sé gé vel va ló bölcs szám ve tést,
vagy a ha tár cö ve ket mind kö ze lebb le tû zõ
rém som poly gá sá nak ér zé ke lé sét. A bo rú -
san de rûs év ti zed leg ér zék le te sebb han gu -
lat kép ét egy éles sze mû év fo lyam társ, Paf-
fériné Tassy Ol ga fi gye li meg. A le írás ter -
mé sze te sen az el sõ mû tét utá ni idõ szak ra
vo nat ko zik. „…az aján dék ba ka pott to váb -
bi éve ket, az új já szü le tés örö mét su gá roz -
ta fe lénk, és tö ké le te sen érez tem, ezt az
örö möt át akar ja ad ni. …leg ben sõbb tör té -
né se it ve tí tet te ki ne künk, ese mé nyek kel,
él mé nyek kel, gon do la tok kal, szin te fel ráz -
va ben nün ket, örül jünk, ve gyük ész re,
hogy van mi ért!”

Az Asphodelus a li li om faj ták csa lád já ba
tar to zó nö vény. Ho mé rosz az Acheron-
part me zõ it bo rít ja vi rá ga i val, a ter mé szet
a Mediterránum lan ká i ra te le pí ti õket. Fa-
nyaran cuk ros gyö ke rük már az óko ri
pelasgok cse me gé je, al ko tó ele me i ket a ku -
ruzs lók hi te gyó gyí tó erõ vel ru ház za fel. A
vi rá gok keser-édes il la ta – az agg dal nok,
az Odüs  sze ia szer zõ je sze rint – a túl vi lág
bû vös üze ne te.

A 2008-as fe lül vizs gá lat ról Toncsi rossz
hír rel tér ha za. A szö vet ta ni le let ben is mét
meg je len tek a ga lá dul bur ján zó sej tek. Az
új, ne héz és hos  szú ope rá ci ó hoz kü lön le -
ges szak tu dás, kli ni kai fel ké szült ség szük -
sé ges. Toncsi – bár nyil ván õszin tén tá jé -
koz tat ták a mû tét ered mé nyes sé gé nek ke -
vés sé biz ta tó sta tisz ti ká já ról – alá ve ti ma -
gát a be avat ko zás nak. A gyó gyí tó kés mû -
vé sze té nek si ke rét a ke mo te rá pia fel hasz -
ná lá sá val is igye kez nek biz to sí ta ni. In jek -
ció kú ra kö vet ke zik, majd pi ru lák, me lyek
bû vös ere je, – igaz, csak rit kán, de még is
meg ál lí tot ta a fel tar tóz tat ha tat lan nak lát -
szó vé get. Ám né hány hó nap múl tán az
ult ra hang mû sze re újabb ve sze del met je -
lez. Az echo-készülék vis  sza vert hul lá mai
a tü dõn mu tat nak ki át té te ket.

A sors és a mu lan dó per ce ket rög zí tõ
tech ni ka le he tõ sé get ad ar ra, hogy Schmidt
An tal ránk örö kít se éle te ke ret be fog lalt
summázatát. 2010. ja nu ár 12-én Pethõ At -
ti la tv-in ter jút ké szí tett az egy hó nap ja ki -
tün te tett dísz pol gár ral. Aki a kö rül mé nye -
ket is me ri és a fel vé telt meg te kin ti, azon a
döb be net, ámu lat és mér he tet len tisz te let
ér zé se ural ko dik el. A ka me ra rá kö ze lí té sei
két ség te len né te szik, amit már a to tál ké pek
alap ján is sejt he tünk. Az élet fog la la tát ki -
kezd te a pusz tí tó rom lás, a por hü vely re a
halál már rá je gyez te zá lo gát. A sze mek ben
azon ban még vál to zat lan tûz zel lo bog a lé -
lek. A mon da tok pon tos fo gal ma zá sú ak, a
sza vak jól meg vá lasz tot tak, szí ne sen csil -
log min den jel zõs szer ke zet. Az esen dõ test
fe lett ural ko dik a szár nya ló szel lem. Nem
le het két sé günk: Toncsi tisz tá ban van hely -
ze té vel. Az el ke rül he tet len vég ze tet még is
pá tosz nél kü li emel ke dett, ne mes mél tó -
ság gal fo gad ja.

2010 jú li u sá nak ele jén már a hit ves gon -
dos ápo lá sa és az oxi gén pa lack ból ára dó
dú sí tott élet erõ ke vés a pis lá ko ló lán gocs ka
táp lá lá sá ra. A kró ni kus be te gek bel gyó gyá -
sza ti osz tá lya is csak há rom nap nyi ha la -
dék kal nyújt ja meg a föl di lé tet. Az aspho-
delus me zõk keser-édes il la ta mind erõ tel -
jes eb ben, bó dí tób ban árad. A lé lek ki sza ba -
dul és út ra kél, már vár ja õt „a nem is mert
tar to mány, mely bõl nem tér meg uta zó”.

Dr. Dá ni el Jó zsef
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2011. már ci us 8-án Ba ján, az Eöt vös Jó -
zsef Fõ is ko la Kor társ Ga lé ri á já ban dr. Bra-
chinger Ta más fõ is ko lai do cens nyi tot ta
meg azt a ki ál lí tást, mely ben Léphaft Pál
ka ri ka tú ris ta 59 al ko tá sát mu tat ta be.

A mû vész teg nap még, több ki ál lí tá sán
túl, Er dély ben volt, és es te már Új vi dék re
megy ha za, hogy ott hon le gyen.

Új vi dé ken él, s köz ben az elekt ro ni kus
sztrá dán utaz nak raj zai Bu da pest re a Ma -
gyar Nem zet hez és a He ti Vá lasz hoz.

Sze re tet re mél tó, kel le mes em ber. Iga zi
charmeur. A leg jobb ér te lem ben vett vi lág -
pol gár. A Ma gyar Nem zet ben 2010 szep -
tem be ré ben meg je lent in ter jú ban mond ja
Far kas Adrienne-nek: „A hu mor ér de kes
do log, de sem er rõl, sem ar ról, hogy itt
élek Új vi dé ken, nem le het be szél ni anél -
kül, hogy ne be szél jünk a ha tá rok ról. Te -
kin tet tel ar ra, hogy a ha tá rok kép lé ke nyek,
a leg oko sabb, amit az em ber te het, az, ha a
sa ját ha tá ra in be lül ma rad. Egy részt õrizz
meg ma gad nak olyan dol go kat, ame lyek a
sa ját ha tá ra i don be lül tar ta nak, más részt
füg get le nül at tól, hogy hol vagy – az Észa -
ki-sar kon, Új vi dé ken, Pes ten –, pró bálj
meg az ma rad ni, aki vagy! Én egy ma gyar
nyel vû, ma gyar kul tú rá jú pol gár va gyok.”

Néz ve az öt ven ki lenc al ko tást, meg kér -
dez het jük a mû vészt, mi is a ka ri ka tú ra. S õ
ta lán azt vá la szol ja – mi ként a már idé zett
in ter jú cí mé ben –, ha lá los öle lés, fi no man.
Vagy ta lán azt, hogy jó gyü mölcs pá lin ka, a
sze re tet tel, gond dal ne velt gyü mölcs fi nom
es  szen ci á ja, ahogy a meg nyi tón mond ta.

És azt is, hogy egy ka ri ka tú ra an nál
jobb, mi nél több rétegû. Fel fejt ve szö ve tét,
újabb és újabb ré te gek re lel ve, egy iz gal -
mas szel le mi ka land tú ra részt ve võ i vé vá -
lunk; s eköz ben a kül csín és bel becs tö ké -
le tes egy sé gét él vez zük. Bra vúr ral,
könnye dén oda ve tett vo na lak, szín folt ok.
Pont csak an  nyi, amen  nyi kell. Eg  gyel sem
több, mint amen  nyi szük sé ges. És mí ve -
sen. A cél ér de ké ben csak egyen ran gú
négy zet mil li mé te rek van nak. Mi csak a
vég ered ményt lát juk, és ami mö göt te van?
A már idé zett cikk bõl: „Az a baj, hogy én

min dent száz szor át raj zo lok, míg nem ál -
lok tér dig pa pír ban, nem va gyok elé ge dett.
… Én szen ve dek a pa pír mel lett, te szen -
vedsz, hogy meg raj zol ta lak, az tán mind -
ket ten örü lünk.”

Hu szon négy szug gesz tí ven ka rak te res
köz éle ti-mû vé szi port ré hoz zá juk köt he tõ
je gyek kel. Szent Pé ter kul csá val uta zó II. Já -
nos Pál, a tu ris ta ru hás Só lyom László,
Faludy György és Eszterházy Pé ter haj ko -
ro ná san. Bra vú ro san játsz va a vo na lak kal.
Csoóri Sán dor és Makovecz Im re. Hertha
Müller köny vet for má zó Bá nát fel ira tú bõ -
rönd del. És még ti zen ha tan, meg a töb bi
har minc öt…

Kö ze pén ket té tört ke nyérsze let, nem ze -
ti szín sza lag gal ös  sze fûz ve. Me ne kü lõ
Szent Csa lád au tók kö zött, majd híd alatt.
Ke reszt alatt ros ka do zó Krisz tus a be vá -
sár ló tö meg ben, szem ben ha lad va. Há rom -
ki rá lyok té vé elõtt né zik a bet le he mi csil -
la got a kép er nyõn. Szö ges drót nyak lán con
a Hit-Remény-Szeretet me dál. Colt – bo -
rot va pen ge ra vas  szal…

Ked ves Lépaft Pál, kö szön jük, hogy ma -
gunk ra is mer het tünk, meg döb ben het tünk,
el gon dol kod hat tunk, de min den kép pen
gyö nyör köd het tünk.

Bá lint At ti la

Hely re iga zí tás
Már ci u si szá munk Vé den dõ véd te le nek

so ro za tá ba (20. ol dal) hi ba csú szott: a
cikk ben be mu ta tott nö vényt az eu ró pai
arany ves  szõ (Forsythia europaea) fo tó i val
il luszt rál tuk. A lap ki nyo ma tá sa után
azon nal ész lel tük a hi bát, de örö münk re
szol gál t, hogy né hány nap múl tán töb ben
is je lez ték, õk is fel fi gyel tek a cikk szö ve -
ge és ké pei köz ti el len tét re. Eb ben an nak
bi zony sá gát lát juk, hogy ol va só ink ala po -
san ta nul má nyoz zák írá sa in kat. A mos ta ni
ba ki ért el né zé sü ket kér jük, és szá mí tunk
rá, hogy a to váb bi ak ban is szó vá te szik té -
ve dé se in ket, azo kat is, ame lye ket mi ma -
gunk esetleg ész re sem veszünk.

Mellékelten az arany esõ ké pe i: Az arany esõ (Laburnum anagyroides) vi rá ga és ter mé se
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Békésy György
(1899-1972

A No bel-díj jal ki tün te tet tek ne vét –
„akik az elõ zõ esz ten dõ ben az em be ri ség -
nek a leg na gyobb hasz not haj tot ták” –
1961-ben de cem ber ele jén je len tet ték be.
A fel so rolt öt ju tal ma zott egyi ke az Egye -
sült Ál lo mok ban élõ Békésy György. A hír
il lõ és meg fe le lõ tény anyag ba ágya zott
köz zé té te le a ma gyar saj tó ban sok fej tö rést
oko zott. A stock hol mi bi zott ság in dok lá sa
sze rint Georg von Békésy (így ír ta alá né -
met nyel vû szak cik ke it) a ran gos el is me -
rést az em be ri fül hal lá si fo lya ma tát fel de -
rí tõ ku ta tá sa i val ér de mel te ki. A zsur na -
lisz ták azon ban hi á ba for dul tak az egye te -
mek szak tan szé ke i hez, a fül or vos ok az új
No bel-dí jas ról vaj mi ke ve set tud tak.

Amen  nyi ben Békésy fõbb bio grá fi ai
ada ta it fel so rol juk, el lent mon dás ok so rá ba
üt kö zünk. Bern ben ké mi kus dip lo mát sze -
rez, Bu da pes ten a Pos ta kí sér le ti Ál lo má -
son elekt ro mér nö ki mun ka kör ben dol go -
zik, 1940-tõl a Páz mány Pé ter Tu do mány -
egye tem fizikapro fes  szo ra. Hu szon egy év -
vel ké sõbb vi szont – ek kor már a Har vard
egye tem akusz ti kai la bo ra tó ri u má nak
igaz ga tó ja – az or vo si No bel-díj jal tün te tik
ki. A kö vet ke zõk ben lát ni fog juk, hogy
mind ezek nek az is me re tek nek egy vizs gá -
ló dó ér te lem ben va ló in teg rá lá sa nél kü löz -
he tet len elõ fel té te le volt a mo dern hal lás -
el mé let meg al ko tá sá nak.

A csa lád leg idõ sebb gyer me keként
1899-ben, Bu da pes ten szü le tett. A kis
György véz na, be teg sé gek re fo gé kony al -
ka tú, ezért az or vos le ve gõ vál to zás út ján
meg va ló sít ha tó fi zi ko te rá pi át ja va sol. Az
apá nak – aki gaz da sá gi és pénz ügyi szak -
ér tel mé rõl is mert, te kin té lyes dip lo ma ta –
ez idõ tájt kí nál ják fel a mün che ni kül szol -
gá lat le he tõ sé gét. A ba jor fenn sík üde,
friss, erõ tel jes le ve gõ je va ló ban ha tá sos
gyógy szer. Az erõ re ka pó fi úcs kát szá mos
olyan be nyo más éri, mely ké sõb bi élet út -
ján meg ha tá ro zó fon tos sá gú lesz. A kör -
nye zet ha tá sa kö vet kez té ben a ma gyart és
a né me tet anya nyel vi szin ten sa já tít ja el.
Más részt eb ben az idõ ben Mün chen Eu ró -
pa Pá riz  zsal és Ró má val egyen ran gú mû -
vé sze ti köz pont ja. A jó mó dú Békésy csa -
lád nagy pol gá ri éle tet él, sza lon juk ban is -
mert ven dég az iro da lom, a fes té szet,
szob rá szat és ze ne több je les rep re zen tán -
sa. Így tör tén het meg, hogy a ser dü lõ, nyílt
ér tel mû fi úcs ka vi szont lá to ga tást tesz egy-
két mû vészbarát mû ter mé ben. Az al ko tás
fo lya ma tá ba va ló be pil lan tás két te rü le ten

gya ko rol rá ma ra dan dó ha tást. Egy részt
mû ér tõ vé és mû gyûj tõ vé vá lik. Fel nõtt ko -
rá ban nö vek võ anya gi le he tõ sé ge it fel -
hasz nál va pá rat la nul gaz dag kol lek ci ót ál -
lít ös  sze in di án, af ri kai és ke let-ázsi ai mû -
tár gyak ból. Más részt az al ko tó mun ka
olyan fi nom fá zi sa it fi gye li meg, me lyek a
tu do má nyos ku ta tás ban is hasz no sít ha tók
lesz nek.

A ket tõs Mo nar chia kül szol gá la ta idõn -
ként na gyo kat len dít a Békésy csa lád sor -
sán. 1909-ben a kö vet sé gi ta ná csost Kons -
tan ti ná poly ba akk re di tál ják. Vil lá juk a
Bosz po rusz ázsi ai part ján van, és az
Arany szarv fe let ti nap le men te fe led he tet -
len él mény ben ré szel te ti õket. A Ma gas
Por ta szom széd sá gá ban el töl tött há rom év
je len tõ sen já rul hoz zá György fiú nyelv is -
me ret ének gya ra po dá sá hoz. A fõ vá ros elit
is ko lá ja (már mint az eu ró pai ne bu lók szá -
má ra) a fran cia je zsu i ták gim ná zi u ma. A
ki vá ló an kép zett, jó pe da gó gi ai ér zé kû
atyák azon nal fel is me rik a fiú ki emel ke dõ
ké pes sé ge it, és meg kü lön böz te tett fi gye -
lem mel gon doz zák a zsen ge pa lán tát.
Békésy olyan jól meg ta nul fran ci á ul, hogy
há rom év múl tán már tö ké le te sen ér zé ke li
e nagy ki fe je zõ  e re jû nyelv ár nya lat nyi fi -
nom sá ga it is.

A bû vös Ke le ten töl tött szép na pok nak
1912-ben vé get vet a tör té ne lem. A szul -
tán ság el ag gott in téz mé nyét az el ké sett és
fél re si ke rült re for mok már nem men tik
meg. Nap ról nap ra nõ a meg úju lást fegy -
ver rel ki kény sze rí tõ „if jú tö rö kök” for ra -
dal má nak ve szé lye. Békésyék ba rát ja, egy

ud var hoz kö zel ál ló pa sa fi gyel mez te ti
õket: a szét esõ osz mán bi ro da lom már
kép te len meg vé de ni az eu ró pai dip lo ma -
ták sze mé lyi biz ton sá gát.

Egy éves ma gyar or szá gi in ter mez zo kö -
vet ke zik. A cse me ték – már hár man van -
nak – meg íz le lik a ma gyar is ko la rend szert
és ki egé szí tik anya nyel vi tu dá su kat.

Egy év múl va Békésy Sán dort a zü ric hi
nagy kö vet ség ta ná cso sá vá ne ve zik ki.
György a Mi ner va Gim ná zi um ban foly tat -
ja ta nul má nya it. A sváj ci is ko la rend szer le -
he tõ vé te szi, hogy a ki emel ke dõ ké pes sé -
gû di ák egy év alatt két osz tály nyi tan -
anya got ab szol vál jon. György él is a le he -
tõ ség gel, és két év alatt négy osz tály vizs -
gát tesz. Az érett sé gin ma te ma ti kai tu dá sá -
val a szi go rá ról is mert ber ni pro fes  szort,
Kohl-Schüttelt ej ti ámu lat ba. Ám a nagy
si et ség vá rat lan mó don üt vis  sza. Az egye -
tem sza bály za ta elõ ír ja, hogy az uni ver zi -
tás pol gá rá vá csak ti zen nyol ca dik évét be -
töl tõ di ák avat ha tó.

A fi a tal em ber éle té nek kö vet ke zõ for du -
la ta rend kí vü li, ám a No bel-díj hoz lo gi ku -
san fel ve ze tõ lép csõ fok. Ké ri szü le it, hogy
az egye tem meg kez dé sé ig hát ra lé võ idõt
egy fi nom me cha ni kai mû hely ben, inas nak
el sze gõd ve tölt hes se el. Az öreg mes ter
csak vo na kod va, kel let le nül, az ele gáns úr
szug gesz tív rá be szé lé sé nek en ged ve fo -
gad ja be a fi nom ke zû ta non cot. A kez de ti
ide gen ke dés azon ban ha mar ol dó dik. Az
új inas igyek võ és ügyes. Más részt az elõ -
ál lí tan dó al kat ré szek re vo nat ko zó mé re te -
zé se ket és szá mí tá so kat vir tu óz gyor sa ság -
gal old ja meg, kön  nye dén le kö röz ve a ma -
te ma ti ka i lag ke vés bé is ko lá zott fõ nö köt.
Mind ez ki vált ja az „igen öreg és igen pre -
cíz” mes ter cso dá la tát és õszin te be csü lé -
sét. Békésy vi szont meg is me ri a fi nom
fém meg mun ká lás esz kö ze it és el já rá sa it.
Bõ év ti zed múl tán majd nagy ha szon nal
gyü möl csö zet he ti tu dá sát. Kí sér le te i hez
új sze rû szer ke ze tû, rend kí vül ap ró mé rõ -
mû sze rek lesz nek szük sé ge sek. A Pos ta kí -
sér le ti Ál lo má son majd pon tos és szak sze -
rû uta sí tá so kat ad hat a sohasemvolt tí pu sú
mû sze rek le gyár tá sá ra vo nat ko zó an.

Még Svájc fe lett de rûs kék ség gel ra gyog
az ég, a bé ke és jó lét szi ge tét a négy sar kán
lán go ló Eu ró pa fog ja kö rül. Békésyék – él -
vez vén a dip lo má ci ai stá tus vé dett sé gét és
a böl csen kor mány zott or szág sem le ges sé -
gét – a há bo rú bor zal ma i ból nem érez nek
sem mit. Az egye te mi érett ség ko rát el érõ
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fiú ta nul má nya it a vegy ta ni fa kul tá son
kez di meg. In tel lek tu á lis ka pa ci tá sa azon -
ban ké pes sé te szi ar ra, hogy a ké mi ai stú -
di u mo kon kí vül ala pos fi zi kai és ma te ma -
ti kai is me re tek re is szert te gyen. Bár az
1921-ben meg szer zett dip lo ma ve gyés  szé
avat ja, fi zi kus szak tu dá sa is el éri a leg ma -
ga sabb kva li fi ká ci ót.

A ber ni egye tem te het sé ges ta nít vá nyát
már nyil ván hal lga tó ko rá ban is övez he ti
va la me lyes nim busz, ugyan is azon nal
meg kí nál ja ku ta tói ál lás hel  lyel egy ran gos
la bo ra tó ri um. A vá lasz jel lem zõ Békésyre,
és ma gyar ságtu da ta mély sé gé re. Bár az
elõ ke lõ in té zet sza bad ku ta tá si le he tõ sé get,
gond ta lan meg él he té si biz ton sá got és
gyors kar ri ert ígér, az aján la tot el uta sít ja.
Vis  sza tér meg té pett kis ha zá já ba, Bu da -
pest re, aho vá csa lád ja már ko ráb ban ha za -
köl tö zött. Dok to ri dis  szer tá ci ó ját a Páz -
mány Pé ter Tu do mány egye te men ké szí ti
el és vé di meg.

A kö vet ke zõ év ben a csa lá dot olyan tra -
gé dia sújt ja, mely anya gi hely ze tü ket is
vál sá gos ra for dít ja. Békésy Sán dor és
Mazaly Pa u la há zas ság kö tés ük hu szon ötö -
dik év for du ló ját ün nep lik. Már asz talt bon -
tot tak, a kis fa mí lia a ká vé nál tart, mi kor a
csa lád fõ ke zé bõl ki for dul a csé sze. A szív -
ro ham gyors, bru tá lis, vég ze tes. A per cek
alatt meg ér ke zõ or vos már mit sem te het.
A fris sen dok to rált György ter mé sze te sen
ál lást ke res ne. A csa lád fenn tar tó já nak el -
vesz té se után ez már pa ran cso ló szük ség -
sze rû ség len ne. Nos, le he tõ sé ge lesz ar ra,
hogy Svájc tu do mány pár to ló nyá jas sá gát a
mos to ha ha zai vi szo nyok kal ös  sze ha son -
lít sa. Több hó nap nyi idõ, meg alá zó ki lin -
cse lés után egy tan szer gyár tó kis üzem al -
kal maz za. Az már a sze ren cse vá rat lan ke -
gye, hogy a Pos ta kí sér le ti Ál lo má son rö -
vid idõ múl va meg üre se dik egy ál lás hely.
Igaz, a leg sze ré nyebb be so ro lá sú stá tu szok
egyi ke. Békésy szá má ra azon ban a vi lág -
hír név hez ve ze tõ út sze zám ja lesz, itt kez -
di vizs gál ni a hal lás fo lya ma tá nak tit kát.

A Pos ta kí sér le ti ek kor mint egy száz fõt
fog lal koz ta tó, ki vá ló szak em be re ket tö mö -
rí tõ, mo dern fel sze re lé sû in té zet. Meg le põ
tény, de ered mé nyes mû kö dé sét nem ze ti
ér dek ké te szi Tri a non. Bár ha zán kat egy -
har ma dá ra cson kí tot ta ke gyes jó aka rónk,
Georges Cle men ceau, föld raj zi fek vé sé nél
fog va köz pont ja ma rad a dé li és ke le ti
irány ba ha la dó nem zet kö zi te le fon vo na -
lak nak. Szom széd ál la ma ink vi szont (a
„kis an tant”) igen ke vés jó in du la tot mu tat -
nak a haj da ni anya or szág iránt. A te le fo nos
hír köz lés még gyer mek ci põ ben jár, és
szláv, va la mint ro mán ba rá ta ink haj la mo -
sak ar ra, hogy a tech ni ka gyar ló sá gát ma -

gyar ár mány ko dás nak mi nõ sít sék. Élénk
dip lo má ci ai jegy zék vál tás ok kö ve tik egy -
mást, és a Pos ta kí sér le ti Ál lo más meg bí -
zást kap a hang át vi tel mi nõ sé gé nek ja ví tá -
sá ra. Nem mel lé kes szem pont az sem,
hogy az át me nõ for ga lom te te mes de vi za -
be vé telt ja va dal maz.

Az in té zet if jú mun ka tár sa le he tõ sé get
kap ar ra, hogy öt le tes sé gét és fö lé nyes
szak tu dá sát meg mu tas sa. A be te ges ke dõ
te le fon vo nal ja ví tá sát meg elõ zõ be mé rés
kö rül be lül har minc-negy ven per cet igé -
nyelt. Az új tech ni kus egy ke vés sé is mert,
pe ri fé ri á lis nak tar tott fi zi kai tör vény al -
kal ma zá sá val a mé ré se ket má sod per cek
alatt vé gez te el. Békésy sze rény sé gé re jel -
lem zõ, hogy ezt a mû sza ki ered ményt,
mely a Fourier ana lí zis szel le mes al kal -
ma zá sán ala pul, sem ak kor, sem ké sõbb
egyet len közelményében sem hoz za nyil -
vá nos ság ra.

Az elekt ro mér nö kök mód sze re sen vizs -
gál ják át a hír adás tech ni kai lánc egyes sze -
me it, a táv ve ze ték tõl kezd ve a fül hall ga tón
és a mik ro fo non ke resz tül az em be ri fü lig.
Az utób bi ter mé sze te sen ki es ne az elekt ro -
tech ni kai vizs gá ló dás il le té kes sé gé nek kö -
ré bõl. Azon ban ér de kes mó don Békésy fi -
gyel me er re az or vos tu do mány kom pe ten -
ci á já ba tar to zó ér zék szerv re te re lõ dik.
Gya kor lott au to di dak ta lé vén, für ge szel le -
me ana tó mi ai at la szok és szak köny vek se -
gít sé gé vel ha mar el éri azt a ha tárt, amit a
fi zi o ló gia a hal lás fo lya ma tá nak fel de rí -
tésé nél el ér het.

A hang ér zé ke lé sé nek klas  szi kus el mé -
le tét Helmholtz 1863-ban meg je lent köny -
ve tar tal maz za. Helmholtz az utol só egye -
te mes láng el me, aki je len tõs és alap ve tõ
ered mé nye ket ér el há rom tu do mány te rü -
le tén is. A bon ni egye tem bonc ta ni tan -
szék ének pro fes  szo ra be ír ta a ne vét az
ana tó mia, ma te ma ti ka és fi zi ka klas  szi ku -
sa i nak arany köny vé be. Éles meg fi gye lõ,
és ki vá ló an mikroszkopizál. Meg vizs gál ja
és meg szá mol ja a bel sõ fül ún. Corti-
szervében lé võ szõr sej te ket. Szá muk meg -
kö ze lí tõ en húsz ezer.

A hang a le ve gõ ben ter je dõ hul lám. Az
em be ri fül ak kor ér zé ke li, ha rez gés szá ma
húsz és húsz ezer kö zé esik. A hang rez gés -
szá má nak és a szõr sej tek szá má nak kü lö -
nös egye zé sé ben Helmholtz tör vény sze rû -
sé get vél fel fe dez ni. Sze rin te a hal lás ideg -
ér ze té nek ke let ke zé se egy sze rû re zo nan cia
je len ség. Az ana tó mus kor rek tül, a ko ra be -
li tu do mány szá má ra hoz zá fér he tõ is me re -
tek tö ké le tes szin té zi sé vel al kot ta meg el -
mé le tét. Csak hogy 1928-ig ki ala kult és ha -
tal ma sat fej lõ dött az élet tan tu do má nya. A
fi zi o ló gi ai akusz ti ka mû ve lõi vi szont szá -

mos olyan je len tõs hal lás ta ni je len sé get fe -
dez nek fel, mely nem ma gya ráz ha tó a
Helmholtz te ó ri á val. Pon to sab ban: tö ké le -
te sen el len kez nek ve le. A szak iro da lom ból
szer zett is me re te ken el tû nõ dõ Békésy zse -
ni á lis in tu í ci ó val ta pint rá a bon ni ana tó -
mus el mé le té nek gyen ge pont já ra. A pro -
fes  szor egy holt szerv-kép let szer ke ze té bõl
kö vet kez te tett az élõ fül mû kö dé sé re. A
hal lás ér zet ki ala ku lá sá ra csak az élõ, vagy
leg alább mes ter sé ge sen moz gás ban tar tott
hal ló szerv ele mek meg fi gye lé sé bõl sza bad
kö vet kez tet ni. Hogy ezt Helmholtz el mu -
lasz tot ta, nem a lé lek rest sé gé nek ró ha tó
fel. 1860 tá ján sem azok a fi zi kai je len sé -
gek, sem azok a mû sze rek nem vol tak is -
mer tek, me lyek kel a fül pa rá nyi ana tó mi ai
kép le te i nek moz gá sa meg fi gyel he tõ lett
vol na. Békésy ek kor még nem is sej ti,
hogy fej szé jét mek ko ra fá ba vág ja. Min de -
nek elõtt köz vet len ana tó mi ai is me re te ket
kí ván sze rez ni a bel sõ fül szer ke ze té rõl. A
most kö vet ke zõ rész le tek kis sé mor bi dak,
a tu do má nyos meg is me rés azon ban nem
min dig ha lad már vány lap ok kal ki kö ve zett
ös vé nye ken.

Va la mi rej tett úton-mó don az ana tó mi ai
in té zet tõl sze rez egy em ber fe jet. Or vos ba -
rá tai azon ban – Sem mel we is in tõ pél dá já -
ra hi vat koz va – sor ra zár kóz nak el az
obskurus mû tét el vég zé sé tõl. Vé gül ta lál
egy el szánt se bészt, aki vál lal ko zik a szik -
la csont (eb ben van a fül csi ga já ra ta) ki -
eme lé sé re. A Békésy as  szisz tá lá sá val vég -
zett mû ve let azon ban si ral mas vég ered -
mén  nyel zá rul. A ké nyes és ér zé keny kép -
let az ügyet len ki rur gus szer szá mai alatt si -
lány csont ha lom má for gá cso ló dik. A csa -
ló dott Békésy a ma rad ványt öb lös bõr tás -
ká já ba rej ti, és az ana tó mi ai in té ze tet el -
hagy va sa ját la bo ra tó ri u má ba si et. El ha tá -
roz za, hogy fi nom fém meg mun ká ló szer -
szá ma it, va la mint az öreg sváj ci mes ter nél
szer zett kéz ügyes ség ét fel hasz nál va, az
épen ma radt fül bon co lá sát ma ga vég zi el.
Nos, a di let táns a spe ci a lis tá nál sok kal
ügye sebb nek bi zo nyult.

A cso da, a fi nom és bo nyo lult szer ke ze -
tû bel sõ fül egy va sár na pi dél utá non tá rult
fel. Kin csét Szte reo-mik ro szkóp alá he lye -
zi, és el bû völ ve szem lé li a ké pet. Ér de kes,
hogy az el sõd le ges él mény esz té ti kai jel le -
gû: el ha tá roz za, hogy tu do má nya esz kö ze -
i vel a ter mé szet e gyö nyö rû mû sze rét fog -
ja ta nul má nyoz ni. A rész le tek vizs gá la tá -
hoz, pre pa rá tu mok és mo del lek ké szí té sé -
hez ter mé sze te sen to váb bi ka dá ver ob jek -
tu mok szük sé ge sek. Eze ket már az Igaz -
ság ügyi Or vos ta ni In té zet szol gál tat ja.

Foly tat juk
Dr. Dá ni el Jó zsef
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POS VÁ NYOS
Gör be Fe renc

fel vé te lei

Víz zel gyak ran el ön tött, vi ze nyõs te rü let a Baj -
csy -Zsi linsz ky út (Szentjánosi út) és a Köl csey
utca kö zött. Fel töl té sé vel itt épült ki az Új vá ro si
la kó te lep.

„Év szá zad okon ke resz tül in nen ter mel ték ki a
tég lá nak és a ré gi ba jai gö lön csé rek nek va ló agya -
got. In nen ke rült ki úgy szól ván egész Ba ja vá ros
tég la anya ga. [...] A Szentjánosi út men tén lé võ
mély te rü le tek ré gi kubik göd re i ben hal te nyész tés,
nád ter me lés, egyéb la pos ré sze in ker té szet, sõt
mo dern, egé szen ko moly re mé nyek re jo go sí tó ne -
mes gyü mölcs-ker té szet vi rul...”

(Nagy And rás em lé ke ze te: Körséta a vá ros ban (1934)
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Szel le mi kul tu rá lis örök ség
mint kö zös sé gi erõ

Az ENSZ Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és
Kul tu rá lis Szer ve ze te, az UNESCO köz -
gyû lé se az 1972-es Épí tett és ter mé sze ti vi -
lág örök ség egyez mény to vább gon do lá sa
ered mé nye ként 2003-ban el fo gad ta a Szel -
le mi kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé rõl szó ló
egyez ményt. Ma gyar or szág a 2006. év ben
csat la ko zott az egyez mény hez, és 2009-
ben a szent end rei Sza bad té ri Nép raj zi Mú -
ze um kö te lé ké ben meg ala kult a Szel le mi
Kul tu rá lis Örök ség Igaz ga tó ság. 

A szel le mi kul tu rá lis örök ség le het szo -
kás, áb rá zo lás, ki fe je zé si for ma, tu dás, kész -
ség, ame lyet a kö zös sé gek kul tu rá lis örök sé -
gük ré sze ként el is mer nek. Ez a kö zös sé gi
tu dás nem ze dék rõl nem ze dék re örök lõ dik,
és töb bek kö zött az aláb bi te rü le te ken nyil -
vá nul meg: szó be li ha gyo má nyok és ki fe je -
zé si for mák; a tra di ci o ná lis elõ adó mû vé sze -
tek; tár sa dal mi szo ká sok és rí tu sok, ün ne pi
ese mé nyek; a ter mé szet tel és a vi lág egye -
tem mel kap cso la tos is me re tek; va la mint a
ha gyo má nyos kéz mû ves ter mé kek elõ ál lí tá -
sá hoz szük sé ges tu dás és kész sé gek.  

Az em be ri ség szel le mi kul tu rá lis örök -
sé gé nek rep re zen ta tív lis tá ján ed dig 232
elem sze re pel. A szom szé dos tag ál lam ok
kö zül Cseh or szág ból két elem ta lál ha tó
meg a jegy zé ken: a szlo vák ver bunk, to -
bor zó tánc (2008) és a shrovetide, ház ról
ház ra já ró szo kás Hlineko kör zet fal va i ban
(2010). Ro má ni á ból szin tén két ele met
vet tek fel ed dig a jegy zék re: a Caluº szer -
tar tást (2008) és a Doina ének ha gyo mányt
(2009). Ki eme len dõ Hor vát or szág, amely
ki lenc elem mel büsz kél ked het 2010-ig.
Ma gyar or szá got nap ja in kig mind ös  sze a
moh ácsi bu só já rás, masz kos tél ûzõ szo kás
kép vi se li az UNESCO lis tán.  

A nem ze ti jegy zék, mint a Ma gyar or -
szág te rü le tén ta lál ha tó szel le mi kul tu rá lis
örök ség nyil ván tar tá sa, a kö zös sé gek, cso -
por tok vagy egyé nek azon kul tu rá lis meg -
nyil vá nu lá sa it kí ván ja ös  sze gyûj te ni, do -
ku men tál ni és köz is mert té ten ni, ame lye -
ket a kö zös sé gi em lé ke zet és tu dás ré sze -
ként, mint élõ örök sé get is mer nek és gya -
ko rol nak.  

2010 szep tem be ré ig a kö vet ke zõ ele mek
ke rül tek fel a nem ze ti jegy zék re:

– Bu só já rás Moh ácson – masz kos far -
sang vé gi tél ûzõ szo kás (2008)

– A Nép mû vé szet Mes te re-díj ki tün te -
tett je i nek tu dá sa és te vé keny sé ge (2008)

– A kun sá gi bir ka pör költ kar ca gi ha gyo -
má nya (2009)

– Élõ ha gyo má nyok Ka lo csa kul tu rá lis
te ré ben: hím zés, vi se let, pin gá lás, tánc
(2009)

– Me zõ tú ri fa ze kas ság (2009)
– A ma gyar soly má szat (2010)
– A ha la si csip ke var rás élõ ha gyo má nya

(2010)
– Ma tyó örök ség – a hím zés, vi se let,

folk lór to vább élé se (2010)
Az UNESCO jegy zék re fel ke rül het nek

olyan jó gya kor la tok is, ame lyek az egyez -
mény el ve it, cél ja it leg job ban tük rö zõ nem -
ze ti és re gi o ná lis prog ra mok, ter vek, il let ve
te vé keny sé gek. Ilyen pél dá ul a spa nyol or -
szá gi Elche vá ro sá nak Pusol ke rü le té ben
mû kö dõ me zõ gaz da sá gi is ko la mú ze um pe -
da gó gi ai prog ram ja (2009). A pusoli ál la mi
is ko lát 1960-ban az zal a cél lal ala pí tot ták,
hogy a kör nyék fi a tal ja i nak ma ga sabb szín -
vo na lú ok ta tást biz to sít son. A ma gas szü le -
tés szám kö vet kez té ben meg tel tek az is ko la -
pad ok kü lön bö zõ ko rú és ér tel mi szin tû di -
á kok kal. Az inf rast ruk tú ra fej let len volt a
ré gi ó ban: víz és te le fon há ló zat ki épí tet le -
nek, a köz utak is rossz ál la po tú ak vol tak. A
pe da gó gu sok szá má ra nem volt csá bí tó az
új in téz mény, egé szen ad dig, míg Fernando
García fi a tal ön kén tes ta ní tó oda nem ke -
rült. Az if jú ér tel mi sé gi tisz tá ban volt az zal,
hogy Elche vi dé kén a 20. szá zad ele jén
még vi rág zó ga bo na- és zöld ség ter mesz tés
folyt, a ré gió sok ré tû me zõ- és kert gaz dál -
ko dá si ha gyo mán  nyal ren del ke zett, amely
kul tú ra meg ha tá roz ta az ott élõ em be rek
éle tét. A szá zad kö ze pé tõl a tér ség je len tõs
vál to zá so kon esett át, a gé pi e sí tés sel ha -
nyat lás nak in dult és fel gyor sult a tra di ci o -
ná lis gaz dál ko dá si for mák ki ha lá sa. García
fel is mer te, hogy a fi a ta lok már nem is me -
rik a ha gyo má nyos gaz dál ko dást és a hoz -
zá kap cso ló dó szo ká so kat, ün ne pe ket, és
ezt az élet mó dot át kell ad ni a kö vet ke zõ
ge ne rá ci ók nak. Úgy gon dol ta: ezt a kul tú -
rát úgy le het meg men te ni, ha be épí tik a he -
lyi is ko lai tan terv be. Az elchei szer ve ze tek -
kel ös  sze fog va 1985-ben a pusoli is ko la el -
nyer te a Me zõ gaz da sá gi Is ko la mú ze um ne -
vet, 2005-ben pe dig új el ne ve zést ka pott az
in téz mény: Ha gyo má nyos Kul tú ra Cent ru -
ma: Pusoli Is ko la mú ze um, amely nek fel -
ada ta az Elche kör nyé ki ál ta lá nos ha gyo -
má nyok meg óvá sa.

Úgy gon do lom, Ba ja kör nyé kén is len ne
mit meg õriz nünk szel le mi kul tu rá lis örök -
sé günk bõl. Gon dol junk csak a cé hes múlt -
ra vis  sza te kin tõ Já nos ka eresz tés meg ün -

nep lé sé re itt vá ro sunk ban. De em lít het -
nénk a szeremleiek kö ré ben gya ko rolt
egy kor pár vá lasz tó nép szo kást, a má ra át -
ala kult tar ta lom mal, de még élõ: pün kös di
la di ká zást.

Nem ze ti sé ge ink sok szor még job ban õr -
zik kul tú rá juk egy-egy sze le tét, mint a
több ség ben élõ la kos ság. A hartai né me tek
kö ré ben pél dá ul a bú tor fes tés ha gyo má nya
a he lyi is ko la tan terv ében is sze re pel. Or -
szá go san most zaj lik a tánc ház mint mód -
szer fel ter jesz té se az UNESCO szel le mi
kul tu rá lis örök sé gi lis tá já ra. Kör nyé kün -
kön ré geb bi múlt ja és nap ja ink ban is nagy
ere je van a préló ös  sze jö ve te lek nek. 

A tel jes ség igé nye nél kül szá mos olyan
nép szo kást, né pi mes ter sé get em lít het nénk
Ba já ról és von zás kör ze té bõl is, ame lyek
egy kor vi rá goz tak, nap ja ink ra azon ban már
csak a nyom ta tott saj tó ter mé kek tu dó sí ta -
nak meg lét ük rõl. Gon dol junk csak a far -
sang vé gi masz kos ala kos ko dás ra, amely -
nek fõ sze rep lõi a zsák ru há ba öl töz te tett
öreg em ber, a didák és a med ve vol tak.
Meg em lí ten dõ to váb bá a bu nye vác kralji-
ca-csoportok pün kös di ki rály nõ já rá sa,
amely a 20. szá zad ele jén még ele ve nen élt
a kör nyé ken. Ha son ló szo kás a hor vát or -
szá gi Gorjan te le pü lé sen gya ko rolt pün -
kös di ki rály né vá lasz tás, amely rõl el mond -
ha tó, hogy 2009 óta sze re pel a vi lág szel le -
mi örök sé gé nek rep re zen ta tív lis tá ján. 

A na gyobb fo lyók part ján fek võ vá ro -
sok ban a 19. szá zad ban még vi rág zott a
ha jó ács mes ter ség. Így Ba ján is, ahol leg -
in kább szerb mes ter em be rek, az ún. supe-
rok vol tak a szak ma je les kép vi se lõi. Tár -
gyi ha gya té ku kat a Türr Ist ván Mú ze um
õr zi, mes ter ség be li tu dá suk azon ban hor -
do zó ik kal együtt a föld alá szállt. El len pél -
da ként meg em lít he tõ Kí na, ahol a ha jó épí -
tõ mes te rek tu dá sa át örök lõ dött a 21. szá -
zad ele jé re. Így ke rül he tett fel az
UNESCO Sür gõs vé del met igény lõ ele mei
kö zé 2010-ben a kí nai vi tor lás ha jók, a
dzsun kák épí té sé nek kü lön le ges, víz zá ró-
vá lasz fa las tech no ló gi á ja. 

A ma gyar nem ze ti jegy zék re va ló je lö lés
so rán a be ter jesz tõ nek meg kell ne vez nie
az örök ségele met és az érin tett kö zös sé get,
cso por tot. Az elem föld raj zi el he lyez ke dé -
sét és el ter jedt sé gét is rög zí te ni kell. Rö vid
ös  szeg zést kell ad ni a vé den dõ örök ség rõl,
és meg fo gal maz ni a nem ze ti jegy zék re va -
ló fel vé tel fon tos sá gát. Le kell ír ni to váb bá
az örök ségelem meg õr zé sé re tett je len le gi



Bajai Honpolgár18 2011. április

és ko ráb bi erõ fe szí té se ket. Na gyon fon tos
a kö zös sé gek, cso por tok, egyé nek rész vé -
te le a je lö lés ben és hoz zá já ru lá sa a fel ter -
jesz tés hez. A je lö lés rész le tes me ne té rõl
bõ veb ben a Szel le mi Kul tu rá lis Örök ség
hon lap ján, a: www.szellemiorokseg.hu ol -
da lon le het ol vas ni. 

Nap ja ink ban a he lyi kö zös sé gek fo ko -
zot tabb ér dek lõ dés sel for dul nak sa ját
múlt juk, kul tú rá juk, örök sé gük fe lé. Ke -
re sik ben ne az egye dit, ami vel büsz kél -
ked ni le het, ami vonz za a tu ris tá kat. A
tra dí ció fel ele ve ní té se erõ sí ti a lo ká lis
iden ti tást, az adott kö zös sé gen be lü li cso -

port ko hé zi ót. A szel le mi kul tu rá lis örök -
ségele mek fel tér ké pe zé sé vel és köz zé té -
te lé vel az UNESCO egyik fon tos cél ja a
ha gyo má nyo kat ak tí van õr zõ kö zös sé gek
meg erõ sí té se. Ma gyar or szág nak ilyen té -
ren is van fel zár kóz ni va ló ja!

Kothencz Ke le men

Ami kor Tóth Kál mán
a ba jai gim ná zi um ba je lent ke zett ta nár nak…

Tóth Kál mán éle té rõl ke ve set tu dunk,
sok szor az is mert té nye ket is el fer dít ve
köz lik. Fi a tal ko rá val kap cso lat ban az
egyik leg na gyobb fer dí tés, hogy meg szö -
kött a pan non hal mi ko los tor ból, aho vá
val lá sos any ja mi att járt. Va ló já ban, ahogy
egyik Toldy Fe renc nek írt le ve lé ben is
mond ta: „Nem igaz az az adat, hogy én
anyám aka ra ta kö vet kez té ben let tem
benediktus; ezt atyám akar ta; a klast rom -
ból pe dig ak kor nem el len szenv, ha nem
be teg ség kö vet kez té ben lép tem ki.” El sõ
ver se it pé csi di ák évei alatt je len tet te meg
Tóth Kál mán. A je lent ke zé si le ve lé ben
nem sze re pel, hogy 1848-ban a Mé szá ros
Láz ár ál tal fel ál lí tott ha di aka dé mi á ra járt,
hogy kép zett hon véd tiszt le gyen. 1849-
ben hu szár had nagy ként a bács kai had osz -
tály ban, Perczel Mór se re gé ben har colt.
Részt vett a csurogi és titeli, ké sõbb a sze -
ge di és a te mes vá ri üt kö zet ben. A vi lá go si
fegy ver le té tel után Ba já ra me ne kült. A so -
ro zó bi zott sá got meg úsz ta, nem so roz ták
be 1849 vé gén az oszt rák se reg be. Ek kor a
Ba ja kör nyé ki er dõk ben buj do sott. Édes -
ap ja fél tet te a bi zony ta lan iro dal mi pá lyá -
tól. Allaga Im re, ba jai fõ jegy zõ ír ta egyik
vis  sza em lé ke zé sé ben: „Sok szor tünödtünk
aty já val, hogy mi lesz már ezen fi ú ból,
hogy az írói, és nem va la mi re á li sabb pá -
lyát vá lasz tott ma gá nak? S mert ak kor
igen sze rény kis ol va só kö zön ség pár tol ta
a ma gyar iro dal mat, õt szán dé ká ról min -
den ké pen le be szél ni akar tuk.” 

160 év vel ez elõtt írt egy le ve let Tóth
Kál mán Ba ja vá ros ve ze tõ sé gé hez, hogy
az Entwurf szel le mé ben újon nan szer ve -
zett fõgim ná zi um ban egy tör té nel mi ta ná -
ri ál lást kap jon. 1815 óta hatosz tá lyos
nagygim ná zi um volt Ba ján, fe ren ce sek
mû köd tet ték. 1839-tõl 1845-ig emi nens
di ák juk volt Tóth Kál mán. Az új ok ta tá si
tör vény a tan tár gyak sze rin ti ok ta tást ve -
zet te be, amit kép zett, ok le ve les ta ná rok -
hoz kö tött. A vá ros „csõ döt hir de tett” va -
gyis pá lyá za tot írt ki az új nyolcosz tá lyos
fõ gim ná zi um ta ná ri ál lá sa i ra. 

Tóth Kálmán pályázata:

Te kin te tes Vá laszt má nyi El nök Úr!
s mé lyen tisz telt vá laszt mány!
Vá ro sunk naprol nap ra jobb lét fe lé ha -

lad ván; egy fõbbtanoda föl ál lí tá sát határzá
el. A szer ve zés hez igény lett Ta ná rok pá lyá -
zat út ján vá lasz tat ván meg, – mi u tán sze -
rény te len ség nél kül ér zek ma gam ban an  nyi
ki kép zett sé get hogy az egye te mes Vi lág, s

magyarország okszerü tör té ne tét kel lõ mo -
dor ban tanithassam; an  nyi val in kább pá -
lyá zom ez ál lo más el nye ré sé ért – men  nyi -
ben mo ra lis érdekem ben is fek szik szü lõ vá -
ro som nak olly szol gá la tot te het ni, mi nõ
csak erõmtöl kitellik.

Pá lyá zá si ok má nya i mat, s né mi elõ nye i -
met van sze ren csém a Te kin te tes vá laszt -
má nyi El nök úr, s mé lyen tisz telt vá laszt -
mány elé ter jesz te ni.

1. A böl cse le ti ta nul má nyo kat olly jó si -
ker rel végzém, miszerént az ér dem so ro zat -
ban több elsö je les osz tály za tot is nyerék. A
böl csé sze ti el sõ osz tály be li sok kal jobb bi zo -
nyít vá nyo mért az idõ rö vid sé ge mi att a Pé -
csi aka dé mi át fel nem ke res het vén, csak a
má so dik osz tály be li bi zo nyít vá nyo mat van
sze ren csém a/ alá mellékelni.

2. A tör té né sze ten ma gán irói fog lal ko -
zá som ban is so kat buvárkodtam. Nem so -
ká ra saj tó alá kerülend egy 16 ivre ter je dõ,
tör té ne ti né pi es époszom, mi nek Ki ni zsi
Pál czim alat ti mu tat vá nyát a ma gyar iro -
da lom il lõ di csé ret tel fo gad ta. Az egész
tör té ne ti mû nek né mi meg is me ré sé re szol -
gál e kis mu tat vány b/ alatt.

3. A Szent Be ne dek Szer zet ben nö ven dék
pap lé vén – tanitási mo dort ott kellõleg
megtanulám, mi u tán a ne ve zett szer zet fel -
ava tott jai majd átallyában ev vel fog lal koz -
nak, s el sõ éve ik ben csak ezt ta nul ják.

Tóth Kálmán pályázatának befejezõ része
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4. A ma gyar nyelv ben – mint min den
szép iro dal mi la pok ban iró – tö ké le te sen, a
né met és franczia nyel vek ben pe dig a tár -
sal gá si pon tig jár tas va gyok.

5. Er köl csi és po li ti kai vi se le te met ér dek -
lõ bi zo nyít vá nyom c/ alá van mel lé kel ve –
erészbn min den ki elõtt tisz tán áll ván.

Ezen elõ nye im után, magátol ér te tõ dik,
hogy megválasztatásom ese té ben, a kel lõ
szi gor la tot a töb bi ta ná rok ként leteendem,
mi u tán ezen ál ta lam rég szándéklott lé pés -
ben csak a ki tört za va rok gá tol hat tak meg.

Mi dõn te hát az elõ so rolt pon tok után a
fenn cimzett vá laszt má nyi El nök urhoz, s a
mé lyen tisz telt vá laszt mány hoz a Tör té ne ti
fel sõbb ta nár sá gért fo lya mod nám; va gyok
ke gye ik be aján lá som mel lett

Ba ján Sep. 28. 851.
mély tisztelõjök

Tóth Kál mán író

Az 1851. ok tó ber 3-i ta nács ülé sen dön -
töt tek ar ról, hogy kit ve gye nek fel a ta ná -
ri kar ba. A 43 je lent ke zõ bõl Kurka Kár oly,
Petter Ist ván, Csicsáky József, Popovits
De me ter, Hoffmann Ala jos, Krsztits Mik -
lós, Hor váth Fe renc, Gauzer Já nos,
Schlank Kár oly, Csamáry Jó zsef, Greifet-
ter Bal ta zár és Navratil Edmund került a
kiválasztottak közé.

A fel ter jesz tés nyo mán a cs. kir. kor -
mány biz tos ság ok tó ber 25-én meghozott
el sõ ha tá ro za tá val a kö vet ke zõ ket hagy ta
jó vá. „Csicsáky Jó zsef is ko lai igaz ga tó és
gö rög nyelv, Kurka Kár oly val lás és ma -
gyar nyelv, Hoffman Aloiz ter mé szet tu do -
mány és né met nyelv, Hor váth Fe renc
szám tan és tör té net tu do mány, Gauzer Já -
nos La tin (latán) és né met nyelv, vég re
Csamáry Jósef urak, az 1sõ és 2od osztály-
ban a’ tör té net- 3ad és 4ed osz tály ban pe -
dig latán nyelv tanitóul ide ig le ne sen al kal -
maz va meg erõ sí tet tek”. Mi vel az el sõ év -
ben csak a négy al só osz tály in dult, több ta -
nár ra egy elõ re nem volt szük ség. A le irat
to váb bi ré szé ben jó vá hagy ják, hogy az is -
ko la to vább ra is „r. ch. Gymnasium” va -
gyis ró mai ka to li kus gim ná zi um ma rad -
jon, mert a vá ros la kos sá gá nak és a gim ná -
zi um ba já róknak több sé ge is ka to li kus val -
lá sú. A pá lyá zó ta ní tó urak ok le ve le it és
fo lya mod vá nya it vis  sza küld ték.

A fel sõbb ren de le tet a vá ro si ta nács tu -
do má sul vet te. A bé csi cs. kir. köz ok ta tá si
mi nisz té ri um 1851. de cem ber 29-én hagy -
ta jó vá a nyolc osz tá lyos fõgim ná zi um ala -
pí tá sát. Ba ja vá ros ta nácsa er rõl 1852. ja -
nu ár 26-án ér te sült.

A ta ní tás meg kez dé se elõtt még egy vál -
to zás tör tént. Csicsáky Jó zsef a for ra da -

lom ban vál lalt ko ráb bi sze re pe mi att vé gül
még sem le he tett az új in téz mény igaz ga tó -
ja, he lyet te Hor váth Fe renc ka pott er re
meg bí za tást.

Tóth Kál mán pályázata egyik el sõ bi zo -
nyí té ka an nak, hogy a költõt a tör té ne lem
min dig is ér de kel te, s nem vé let le nül vá -
lasz tott több mû vé nek tör té nel mi té mát
ala pul Ver sei kö zül: Ki ni zsi Pál, Ár pád sír -
ja, Ki volt na gyobb, Balassa dal nok a hét-
to rony ban, Losonczi öz ve gye, Szil ágyi Mi -
hály, Ulász ló, Szil ágyi Er zsé bet, Tóth Dá -
vid, … szín da rab jai kö zül: Az utol só Zách,
Egy ki rály né, A har ma dik ma gyar ki rály,
Do bó Ka ti ca, A ki rály há za so dik. 

A tör té nel mi té má jú ver se in kí vül sok kal
töb bet tett mint lap szer kesz tõ, mert az
1850-es, 60-as évek ben igye ke zett a ma -
gyar szel le met éb ren tar ta ni, a ger ma ni zá -
ló tö rek vé sek kel szem beszáll ni. Szü lõ vá -
ro sa or szág gyû lé si kép vi se lõ je ként a tör té -
ne lem ala kí tó ja is lett. Tör té ne lemta nár nak
fi át, Tóth Bé lát te kint het jük, aki nek mû ve -
it nap ja ink ban is új ra meg je len te tik. Tör té -
nel mi tu da tunk meg õr zé sét se gí tet te – se -
gí ti ma is – az zal, hogy ös  sze gyûj töt te
szét szórt kin cse in ket A ma gyar anek do ta -
kincs, Szájrúl száj ra, Men de mon dák cí mû
mû ve i ben. 

Fá bi án Bor bá la

Ado mák Bács ka múlt já ból
Bár az ado mát köz lõ könyv

Csáth Gé za éle té nek vé ge fe lé,
csak 1919-ben je lent meg, az
alap já ul szol gá ló szto ri nyil ván
írói pá lya fu tá sá nak kez de ti idõ -
sza ká ban es he tett meg. Úgy tû -
nik, éle tét itt még nem ár nyé kol -
ta be mor fi um füg gõ sé ge, és job -
ban ügyelt – még kor hely ke dés
köz ben is – a for ma sá gok ra, az
úri em ber hez il lõ vi sel ke dés re.

A szo lid író
„Egy fi a tal irónk Csáth Gé za,

aki na gyon büsz ke ar ra, hogy a
leg ki fo gás ta la nabb eu ró pai éle tet
éli és ra jon gó hive a zsentlmén-
formáknak, egy es te rossz tár sa -
ság ba ke rült. A bo hém kol lé gák
ma guk kal csal ták és vigan pezs gõz tek egy
ká vé ház ban.

A zsentlmén iró ké sõ éj sza ka az órá já -
hoz ka pott és ijed ten mond ta:

Tyüh, de ké sõ van már! No én me gyek
ha za. Még so ha sem ma rad tam el ha zul ról
ilyen so ká ig!

Eh, ma radj, már nem ér de mes ugyse ha -
za men ni. Majd reg gel el me gyünk a gõz -
für dõ be és ott ki alus  szuk ma gun kat!

Eb ben õ is meg nyu go dott és reg gel
vigan ban du kolt a gõz für dõ fe lé a töb bi vel
együtt. De mi kor a ka pu ban a bé kés pol gá -
rok kal ta lál ko zott akik jól ki alud va, ren de -

zett ru hák ban men tek a für dõ be,
egy szer re vis  sza hök kent.

Fi uk, én szé gyel lek be men ni!
Fuj, be utá lom ma ga mat! Olyan
lom pos va gyok, mint egy meg -
rög zött kor hely.

Ugyan ne bo lon dozz, hoz zá
van nak itt már szok va az ilyen
ala kok hoz.

Nem, nem! A sze mem ki sül ne,
ha igy lát ná nak a szol gák. Fuj!

El sza ladt, de az ut ca sar kon
meg ál lott. Még is csak na gyon
sze re tett vol na meg fü röd ni. Ek kor
fé nyes öt le te tá madt. Egy bolt ban
vá sá rolt Csáth egy kis ké zi uta zó -
tás kát, be ült egy konf lis ba, azu tán
oda haj ta tott a für dõ elé. Elõ ke lõ ál -
mos ság gal ment a pénz tár hoz és igy

szó lott a pénz tá ros hölgy höz:
Ké rek egy für dõ je gyet... Egész éj sza ka

utaz tam, te le va gyok ko rom mal!”
(Ka rin thy Fri gyes – Szini Gyu la – Tá bo -

ri Kor nél: Írói in ti mi tá sok. Bu da pest,
1919. 78-79. ol dal)

Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló
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A hos  szab bo dó nap pa lok és a nö vek võ át -
lag hõ mér sék let nyo mán me le ge dõ ta laj fel -
éb resz ti a hos  szú ide je szun  nya dó nö vény ze -
tet, amely nek gyö ke re i ben meg in dul a nedv -
ke rin gés, és haj tá sa ik nö ve ke dés nek in dul -
nak. A meg úju lás és a re mény év sza ká ban
kö zé jük tar to zik a ta vasz ked ves vi rá gá nak
szá mí tó és üde szí né vel ki tû nõ szártalan kan -
ka lin (Pri mu la vulgaris vagy társ ne ve P.
acaulis: a vulgaris je len té se kö zön sé ges, az
acaulis le for dít va szártalan). Az éve lõ nö -
vény ala csony, ma gas sá ga csu pán mint egy
5-11 cen ti mé ter. A ta laj fel szí nen el te rü lõ, tõ -
le vél ró zsát al ko tó le ve le i nek szí ne a hal -
vány tól a sö tét zöl dig vál toz hat, fe lü le tük rán -
cos, a fo nák ol da lu kon szõ rö sek és a friss le -
ve lek szé le vis  sza haj lott, eny hén be gön gyö -
lõ dött. A hosszú kás le ve lek leg in kább vis  szá -
san to jás dad for má jú ak és fo ko za to san szár -
nyas nyél lé kes ke nyed nek. Az il la tos, hal -
vány sár ga szí nû töl csé res vi rá gok to rok ré sze
sö té tebb sár ga. A pár ták cim pái kö zé pütt ki -
csí pet tek és kis sé szét te rü lõk. A ma gá nyo san
ál ló vi rá gok 3-7 cen ti mé ter hos  szú ko csány
vé gén nyíl nak. A nö vény ter mé se 7-14 mil li -
mé ter hos  szú sá gú tok.

A kan ka lin fé lék (Primulaceae) csa lád já ba
tar to zó szártalan kan ka lin leg fon to sabb élõ -
he lyei a ned ves ré tek, az üde gyer tyán- és
bükk ele gyes er dõk. Ha zánk ban leg in kább a
Du nán túl dél nyu ga ti ré szén, a Ba kony ban és
a Ba la ton-fel vi dé ken for dul elõ, ki sebb ál lo -
má nyai ta lál ha tók a Mát rá ban. A Du na-
völgy ben a Cse pel-szi get tõl dé li irány ban
ha lad va fo ko za to san nö vek szik a szubmedi-
terrán jel leg (Kevey Ba lázs: A nö vény vi lág.
169. ol dal. In: Du na-Drá va Nem ze ti Park.
Bu da pest, 2002. 134-196. ol dal). En nek rep -
re zen tán sai egyes, dé li es el ter je dé sû nö vé -
nyek fel buk ka ná sai. Pél dá ul Ba ja mel lett, a
Nyéki-Holt-Duna kö ze lé ben lé võ Pusz ta rét
er dõ rész ben ta lál ha tó il la tos hu nyor, vagy a
cik künk té má já ul vá lasz tott szártalan kan ka -
lin meg je le né se a Moh ácsi-szi ge ten
(Budzsáknál) és a Moh ácsi-sí kon (Kölked
tér sé gé ben). A szártalan kan ka lin el ter je dé si
te rü le te nagy já ból 1000 mé te res ma gas sá gig
Kö zép- és Nyu gat-Eu ró pa nagy ré sze.

A kan ka li nok nak szá mos fa ja és vál to za ta
is me re tes. A 10-30 cen ti mé ter ma gas sá got
el érõ su gár kan ka lin (Pri mu la elatior) és a ha -
son ló nagy sá gú ta va szi kan ka lin (Pri mu la
veris) sa já tos sá ga, hogy vi rá ga ik hos  szú tõ -
ko csány vé gén er nyõ ben nyíl nak. Az 5-25
cen ti mé ter ma gas sá got el érõ cif ra kan ka lin
(Pri mu la auricula subsp. hungarica) le ve lei
hú so sak és vi rá gai er nyõt for máz nak. A ki -
pusz tu lófél ben lé võ, fo ko zot tan vé dett, csu -

pán ha zánk né hány pont ján fel lel he tõ lisz tes
kan ka lin (Pri mu la farinosa subsp. alpigena)
ró zsa szín tõl bí bor ibo lyá ig vál to zó, ta lán leg -
gyak rab ban li lás ró zsa szí nû vi rá gai hos  szú
tõ ko csány vé gén, szin tén er nyõ ben nyíl nak.
A 7-8 alap faj leg több je egy más sal ke resz te -
zõd het, és így keverékfajok, al faj ok, vál to za -
tok ala kul tak ki az idõk so rán. Leg több jü ket
– ker ti dísz nö vény ként ter meszt ve – az em -
ber mes ter sé ge sen is sze lek tál ja, mó do sít ja,
amel  lyel nö ve li a ta va szi ked ven cek ar ze nál -
ját. Mag ról sza po rít va szin te min dig ke let -
kez het nek új faj ták.

A kan ka lin és ve le együtt a kan ka lék el -
ne ve zés elõ ször 1775-ben, Csa pó Jó zsef
köny vé ben buk kant fel (Új fûves és vi rá gos
ma gyar kert. Po zsony). A nö vény tu do má -
nyos ne ve Pri mu la, amely ter mi nus a la tin
primus szó ki csi nyí tett alak ja. Je len té se
elsõke, az az ko ra ta vas  szal nyí ló vi rág. Má -
sok kal együtt ez a sa já tos sá ga a kan ka li nok
szá mos to váb bi el ne ve zé sét ered mé nyez te.
A ta va szi kan ka lint hív ják szártalan vagy
guggon ülõ kan ka lin nak és sár ga ki ke rics -
nek; az or vo si kan ka lin el ne ve zé sei égi
kincs, kaczinka, kan ka lék, ká sa vi rág, kesz -
tyû vi rág, sár ga ki ke rics, kükörcs, kulcs vi rág
vagy Szent Pé ter kul csa, Szent Györ gyi ke
vagy Szent György vi rá ga, lúd láb, tavaszika
(Hoffmann Kár oly – Wag ner Já nos: Ma -
gyar or szág vi rá gos nö vé nyei. Bu da pest,
1907. 34-35. ol dal, il let ve Csapody Ve ra –
Priszter Szaniszló: Ma gyar nö vény ne vek
szó tá ra. Bu da pest, 1966. 94. ol dal). A sár ga
ki ke rics és kükörcs ne vek on nan ered nek,
hogy a sár ga szir mok el szá ra dás köz ben kö -
kör csin re em lé kez te tõ en meg ké kül nek.
Nyí lá sá nak ide jé re utal a Szent Györ gyi ke
vagy Szent György vi rá ga és a tavaszika,
míg vi rág szí né re a ká sa vi rág. Kulcs cso mó
mód já ra ló gó vi rág za ta ad ta a kesz tyû vi rág,

kulcs vi rág vagy Szent Pé ter kul csa ne ve ket;
gyó gyí tó tu laj don sá gá ra hív ja fel a fi gyel -
met az égi kin cs és a lúd láb; a kaczinka és a
kan ka lék a kan ka lin ból szár ma zik.

A gyógy ha tá sú nö vény te á ját kösz vé nyes
em ber it ta, de is mert ideg nyug ta tó, ve se kö -
vet el haj tó és lég csõ hu ru tot eny hí tõ ha tá sa
is. Gu ta ütött em bert a nö vény fõ ze té ben fü -
rösz töt ték. 

A szártalan kan ka lin vé dett, ter mé szet vé -
del mi ér té ke 2000 fo rint. 

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