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Ba ja ter mé sze ti adott sá ga i nál fog va a
ke res ke de lem és az ipar köz pont ja volt
már az új kor ban. Bács me gye te le pü lé se in
kö zel há rom száz kéz mû ipa rost re giszt rál -
tak a 18. szá zad vé gi ös  sze írás kor. A Du -
na-men ti vá ros el sõ cé hei kö zé tar to zott a
csiz ma di ák tár su lá sa, akik 1700. már ci us
4-én sze rez ték meg ki vált sá ga i kat. A láb -
be li ké szí tõ ipar ágak szám ará nyuk kal min -
dig ki emel ked tek a töb bi ipar ág kö zül. A
cé hes idõk el múl tá val az ipar tár su la tok,
majd kis ipa ri szö vet ke ze tek tag jai kö zött
is min dig ma gas volt a csiz ma di ák, ci pé -
szek szá ma. 

A ka na dai fi lo zó fus mot tó ként idé zett
mon da tá ban sze rep lõ zsu go ro dás sok he -
lyen a lokalitások fel ér té ke lõ dé sét is ered -
mé nyez te. Nap ja ink ban kön  nyen el kép zel -
he tünk egy olyan vir tu á lis „fa lut” vagy mú -
ze u mot, ahol le he tõ ség nyí lik ar ra, hogy a
mú ze um ba zárt tár gya kat, do ku men tu mo -
kat, ké pe ket ki sza ba dít suk a rak tá rak és az
ar chi vá ló em lé ke zet fog sá gá ból, és ez zel új -
ra a lokalitások és az élõ em lé ke zet, a he lyi
iden ti tás ré szé vé te gyük õket.

Tóth G. Pé ter, a Nép raj zi Mú ze um fõ -
osz tály ve ze tõ je egyik ta nul má nyá ban fel -
tet te a kér dést: a mú ze um olyan „em lé ke zet

hely”, aho va a tár gyak azért ke rül nek, hogy
ott, mint em lé ke ket rak tá roz zuk õket; ma -
gya rán: töb bé ne kell jen em lé kez ni rá juk?
Nap ja ink má sik ak tu á lis kér dé se: a mú ze u -
mok tud nak és akar nak-e úgy em lé ke ket
rak tá roz ni, hogy köz ben a mû tár gyak ko -
ráb bi je len té se it is meg õriz zék, meg tart va a
tár gyak sze mé lyes sé gét?

A köz gyûj te mé nyek a lo ká lis kul tu rá lis
ér té ke ket be gyûjt ve sok eset ben a pusz tu -
lás tól men tet ték meg azo kat. A mú ze u -
mok ban fo lyó fel dol go zó mun kát kö ve tõ -
en azon ban a tár gyak, do ku men tu mok to -
váb bi sor sa még is csak ki zá ró lag az ar chi -
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Kéz mû ves örök ség vir tu á lis tér ben
„A globalizációval »faluvá« zsu go ro dott a vi lág.” (Marshall McLuhan)
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vá ló, rak tá ro zó em lé ke zet re lett bíz va. A
tár gyak vis  sza szár maz ta tá sá nak, vis  sza he -
lye zé sé nek egyik esz kö ze le het a ma már
ké zen fek võ di gi ta li zá lás és a tér be li, vir tu -
á lis há ló zat ba szer ve zés, más részt a tár -
gyak ere de ti hely szí ne ken va ló sze re pel te -
té se, szín pad ra ál lí tá sa. 

Az idei Mú ze u mok Éj sza ká ja prog ram
ke re té ben 2011. jú ni us 18-án az Új vá ro si
ÁMK Fel sõ vá ro si tag in téz mé nye vir tu á lis
mú ze um má ala kult. Je len ta nul mány az ott
el hang zott elõ adás írá sos vál to za ta. 

A vá ros észa ki ke rü le té ben, a Föl vé gen a
Fló ri án ut ca az ipa ro sok la kó he lye volt egé -
szen a 20. szá zad má so dik fe lé ig. Az egy ko -
ri mes ter em be rek em lé két 2004 óta név táb -
lák jel zik a já ró ke lõk nek. A föl vé gi ál ta lá -
nos is ko la di ák jai vé gig jár ták az ut cát és
fény ké pe zõ gép pel, tol lal-pa pír ral do ku -
men tál ták az aláb bi név táb lá kat, a ne vek
után zá ró jel ben fel tün tet ve a ház szá mot: 

Hirschler Lász ló fû szerüz le te (44.!),
Csepregi Ár pád réz mû vesmes ter (3.),
Váradi La jos órásmes ter (5.), Szalai An dor
fû szerüz le te (15.), Spitzer Osz kár tex til-
üz le te (19.), Kupka Dezsõné hen tesüz le te
(21.), Ma da rász Bé la ci pészüz le te (23.),
Lichter De zsõ la ka tosmes ter (25.),
Fehérváry Ist ván arany ko szo rús ci -
pészmes ter ki ál lí tó he lye (27.), Nuszpl
Már ton ci pészmes ter (37.), Lichter Mór
tex tilüz le te (39.), Baumgartner Mi hály
hen tes-mé szá ros (43.), Stang Je nõ ci -
pészmes ter (47.), Evetovics Gyu la kõ mû -
vesmes ter (49.), Csankó Fe renc kocs má -
ros (53.), Bor si Pálné fod rászmes ter (2.),
Ditrich Gyu la ci pész-, pa pu csosmes ter
(12.), Se bõk Ferencné var ró nõ (28.), Ke -
mény Ist ván cuk rászmes ter (38.), Adolf
Mi hály bor bély és fod rász (44.), Id.
Fehérváry Ist ván csiz ma dia- és ci pész mes -
ter (50.), Fel sõ vá ro si Ró mai Ka to li kus Ol -
va só kör, „Bu bus kocs ma” (52.).

A Fló ri án ut cá ban te vé keny ke dõ egy ko -
ri mes ter em be rek nyo má ba ered ve for rás -
ként a ré gi ipar lajst ro mo kat hív tuk se gít sé -
gül. Né mi nyo mo zó mun ka ered mé nye ként
szem be tû nik, hogy két szer an  nyi mes ter -
em ber ne vé re buk ka nunk, mint amen  nyi
táb la jel zi ma a tisz tes mes te rek em lé két.
Az aláb bi ak ban fel so rol juk, hogy kik mi -
lyen mes ter sé get ûz tek Fló ri án ut cai mû -
he lyük ben a 20. szá zad ban, és há nyas ház -
szám alatt lak tak:

Glücksman Pál fér fi sza bó (25.), Baum-
garten Fe renc mé szá ros (43.), Ke re kes Pál
ha ris nya kö tõ (48.), Danzinger Li pót bor -
ügy nök (37.), Beloszity Dorinka nõi ka lap-
ké szí tõ (30.), Hurtonyi Mi hály pa pu csos
(45.), Csotity Mátyásné (szül. Bundity
Má ria) hen tes és mé szá ros (5.), Szik ura

An tal gép la ka tos és he gesz tõ (45.), Hu bert
An tal mé zes bá bos és vi asz gyer tya-ké szí tõ
(37.), Se bõk La jos ki sebb kõ mû ves (35.),
Nuszpl Fe renc pa pu csos (16.), Fe nyõ
Sománé nõi ka la pok dí szí té se és ja ví tá sa
(18.), Ke mény Ist ván cuk rász és mé zes bá -
bos (29.), Kupka Dezsõné hen tes és mé -
szá ros (21.), Salló Mór ci pész (5.), Kuli-
sics Er nõ ki sebb ács ipar (48.), Evetovics
Pálné hen tes és mé szá ros (5.), Suhajda Gé -
za ács mes ter (42.), Nyiraty De zsõ má zo ló
(33.), Batcznay Jó zsef hen tes (9.), Kodáty
La jos kocs má ros (47.), Pin tér Mar git hen -
tes (24.), Gigamário Fe renc és Baum-
garthisek Mi hály mé szá ros és hen tes (43.),
Evetovics Re zsõ elekt ro mos sze re lõ (49.),
Eisenberg Mór órás és ék sze rész (34.),
Grozdanics Nenádné nõi sza bó (fe hér ne -
mû var ró) (26.), Perky La jos ci põ fel sõ rész-
ké szí tõ (46.), Novák Nán dor arany mû ves
(13.), Lichter Mik sa ci põ fel sõ rész-ké szí tõ
(27.), Gavlik Kál mán ko vács (18.), Fütyü
Ro zá lia nõi ka lap-ké szí tõ (52.), Czigler
Józsefné (szül. Zsubori Te réz) nõi sza bó
(23.), Hor váth Ka ta lin nõika lap- ké szí tõ
(51.), Büchler Mi hály órás (47.), Scherk
Já nos asz ta los (46.), Bánfi Jó zsef ci pész
(7.), Berényi Gyu la könyv kö tõ (6.), Ar -
nold Fe renc szo ba fes tõ (51.).

A for rá sok ban né hány sze mély ne ve
mel lett to váb bi ér té kes ada tok ra lel he tünk.
Meg tud hat juk pél dá ul, hogy Ke mény Ist -
ván cuk rász és mé zes bá bos 1948. ja nu ár
10-én mé zes bá bos ipa rát vi asz ön tõ ipar ral
bõ ví tet te. Hu bert An tal mé zes bá bos és vi -
asz gyer tya-ké szí tõ – aki egész Ma gyar or -
szág te rü le tén ér té ke sí tett – 1926. feb ru ár
17-én a cu kor ka (alvé) ké szí tés sel és áru sí -
tás sal bõ ví tet te szak mai te vé keny sé gét.
Batcznay Jó zsef hen tes rõl ki de rült, hogy
ipa rát 1925. de cem ber 1-jén ki bõ ví tet te a
mé szá ros ipar ral.

A mai föl vé gi is ko la szom széd sá gá ban
egy kor Gavlik Kál mán ko vács ver te a va -
sat, aki „pat ko ló ko vá csi bi zo nyít vány”-át
a Hon véd Köz pon ti Lovasiskolában sze -
rez te. A vas ve rõ mes ter ipa rá ról 1937. no -
vem ber 9-én mon dott le. 

Né hány adat utal a 20. szá zad el sõ har -
ma dá ban gya ko ri név ma gya ro sí tás ra.
Scherk Já nos asz ta los mes ter pél dá ul csa -
lád ne vét 1934-ben Szerényire ma gya ro sí -
tot ta. Kulisics Er nõ „ki sebb ács ipar”-t
foly ta tó mes ter pe dig 1938-ban Ko lozs vá -
ri ra ma gya ro sí tott. 

Lichter Mik sa ci põ fel sõ rész-ké szí tõ
1943. már ci us 8-án el tá voz ván az élõk so -
rá ból, ipa rát öz ve gyi jo gon fe le sé ge, szü le -
tett Klimmenberg Má ria foly tat ta.

Az ipar lajst rom-kö te tek bõl meg tud tuk,
hogy Fehérváry Ist ván csiz ma dia ipa rát

1921. dec. 31-én sze rez te és 1926. ok tó -
ber 1-jén a ci pész ipar ral ki bõ ví tet te. A
kéz mû ves mes ter a Han gász u. 9-bõl köl -
tö zött a Fló ri án ut ca 50. szá mú ház ba.
Fia, Fehérváry Ist ván arany ko szo rús ci -
pész mes ter a szak ma csín ját-bín ját még
apától sa já tít hat ta el. Ami kor mes ter vizs -
gá ját 1944 jú li u sá ban le tet te, Ba ján 73 ci -
pész, 20 pa pu csos és mint egy 15 csiz ma -
dia dol go zott. 

A Türr Ist ván Mú ze um leg újabb, A csiz -
ma dia- és a ci pészmes ter ség ba jai nyo mai
c. idõ sza ki ki ál lí tá sa el sõ sor ban Fehérváry
Ist ván nak a ba jai mú ze um ra ha gya té ko zott
sa ját, va la mint elõ de i tõl örö költ tár gyi
anya gá ra épít ve igyek szik be mu tat ni az
egy kor vi rág zó mes ter sé get, és em lé ket ál -
lí ta ni a több mint fél év szá za dig tisz tes ség -
gel, be csü let tel és nagy szak ma sze re tet tel
al ko tó mes ter nek. Az esz köz anya got he -
lyen ként ki egé szí tet tük más ba jai mes te -
rek, el sõ sor ban Jurátovits Mi hály ci pész
ko ra be li mû hely kel lé ke i vel, szer szá ma i -
val, ez zel is ér zé kel tet ve az egy szak mán
be lü li mun ka esz kö zök szé les re per to ár ját,
és az azo nos mes ter sé get ûzõk kö zött egy -
kor meg lé võ tisz tes sé ges vi szonyt. 

Nap ja ik ban min den mú ze um a kol lek tív
em lé ke zet ki tün te tett he lye. Emi att egyet -
len élõ mú ze u mi gyûj te mény sem te kint -
he tõ le zárt nak. Fon tos fel adat a mú ze u -
mok meg újí tá sa, tár sa dal mi új ra hasz no sí -
tá sa, át ál lí tá sa az ana lóg rend szer rõl a di gi -
tá lis ra. Az egyik leg fon to sabb cél egy részt
a köz zé té tel és a ke res he tõ ség, más részt
ezek kap cso la ti ér te ke i nek be mu ta tá sa, a
tár gyak és az em be rek kö zöt ti sze mé lyes
vi szony ki ala kí tá sa. 

Kothencz Ke le men

Részlet a cipészkiállításról. Elõtérben a
csizmakészítésnél használt ványológép



Bajai Honpolgár 32011. augusztus

10 éve halt meg Kõ he gyi Mi hály
Ír hat nám, hogy 1934-ben szü le tett

Katymáron, hogy a ba jai III. Bé la gim ná -
zi um el vég zé se után Bu da pes ten szer zett
ré gész-dip lo mát, hogy 1958-ban lett a ba -
jai mú ze um ré gé sze, 1986-tól ve ze tõ je. Ír -
hat nám, hogy nél kü le alig tud nánk va la mit
nem csak Ba ja kör nyé ké nek, de egész
Észak-Bács ká nak rég múlt já ról. Ír hat nék
ha tal mas pub li ká ci ós te vé keny sé gé rõl is,
em lít het ném alap ve tõ fon tos sá gú ré gé sze -
ti, nu miz ma ti kai és tör té ne ti ta nul má nya it.
De mind ezek rõl már so kan ír tak, és még
na gyon so kan fog nak.

Én most más mó don aka rok em lé kez ni.
*

Van an nak már jó négy év ti ze de, hogy
édes apám két ség be es ve be ron tott a
Frankel ta ná ri szo bá já ba: „Ké rem, csi nál -
ja nak va la mit, a lá nyom a fe jé be vet te,
hogy ré gész akar len ni, ahe lyett hogy va la -
mi nor má lis szak mát ke res ne ma gá nak!”
So kat lá tott ta ná ra im egy más ra néz tek,
majd ru ti no san vígasztalták: „Nem kell ag -
gód ni! Be mu tat juk a Kõ he gyi Mis ká nak,
majd õ kéz be ve szi az ügyet…” Rö vi de sen
jött is a hír: Kõ he gyi Mi hály vár egy kis
be szél ge tés re, és én né mi képp meg szep -
pen ten be men tem a mú ze um ba.

A ne kem ak kor igen csak kö zép ko rú nak
tet szõ úr (én vol tam 16, Mis ka bá csi tán 35
éves…) a leg ke vés bé sem volt fé lel me tes,
ahogy vár tam. El len ke zõ leg: ba rát sá gos és
ér dek lõ dõ volt, ala po san ki kér de zett, majd
fel aján lot ta, hogy ve gyek részt nyá ron a
madarasi ása tá sán. Édes apám nem volt
ugyan el ra gad tat va a be szél ge tés ered mé -
nyé tõl, de el vitt Ma da ras ra, ahol egy sá ros
Pan nó nia mo tor ke rék pá ros, gu mi csiz más,
vas tag gu mi-esõ kö pe nyes em ber várt ránk.
„Ma ga a Kõ he gyi Mi hály?” – hü le de zett
apám. – „Azt hit tem, a ré gé szek ele gáns ru -
há za tú, tu dós kül se jû em be rek, de ma ga, hát
ne is ha ra gud jon…” Mind ket ten még jó so -
ká ig ne vet ve em le get ték ezt a ta lál ko zást.

Ez az el sõ ása tá som – ahol meg is mer ked -
tem Bo ros Fe ri bá csi val is, aki a Kõ he gyi-fé -
le fel tá rá sok ál lan dó „tech ni ku sa” volt, ké -
sõbb az én ása tá sa i mon is dol go zott –, vé gül
per sze nem vet te el a ked ve met. Egye te mi ta -
nul má nya im ele jén el sza kad tam ugyan kis sé
a ba jai mú ze um tól, de ami kor szak dol go za ti
té mát kel lett vá lasz ta nom, ter mé sze te sen
Mis ka bá csi hoz for dul tam. Az õ ja vas la tá ra
dön töt tem egy avar ko ri te me tõ, a Sükösd-
Ságodon ál ta la fel tárt 180 sír fel dol go zá sa
mel lett. So kat jár tam ak ko ri ban a ba jai mú -
ze um ba, raj zol gat tam a tár gya kat, ta ná cso kat
kér tem Mis ka bá csi tól – és ta nul tam tõ le.

Majd egy-két év vel ké sõbb, ami kor ép pen
el kezd tem dol goz ni a kis kun ha la si mú ze um -
ban, fel hí vott: szük ség len ne rám a ha jó si
avar ko ri te me tõ fel tá rá sá nál, ha van ked -
vem-idõm, men jek. Hát per sze, hogy volt!
Ez volt az tán az el sõ olyan ása tás, ahol a je -
len té sek ben a ne vem az övé vel egyen ran gú -
ként sze re pelt: kol lé gák let tünk (bár ása tá si
mód sze re im egyi ké re-má si ká ra idõn ként a
fe jét ráz ta és hüm mö gött, de vé gül azt mond -
ta: fe lõ lem csi nál ja, ahogy akar ja!). 

Az tán jött megint Sükösd-Ságod, az avar
te me tõ – amely jó egy év ti zed re meg ha tá -
roz ta kap cso la tun kat. A te me tõ domb ját pla -
ní roz ták, a sí rok ve szély ben vol tak, és Mis -
ka bá csi en gem kért, hogy ve zes sem le a le -
let men tést. Nagy öröm mel in dul tam a mun -
ká nak (hi szen a szak dol go za tom té má já nak
a foly ta tá sát je len tet te), de a kö vet ke zõ né -
hány év ben csak a fel tá rá sok ha lad tak elõ re
– ket tõnk vi szo nya bi zony év rõl év re hû vö -
sebb, ba rát ság ta la nabb, már-már el len sé ges
lett; és 1982-ben nem csak a sükösdi ása tá so -
kat fe jez tük be, de an nak a men tor-ta nít vány
vi szony nak is vé ge sza kadt, ami kez det tõl
jel le mez te kap cso la tun kat. Tíz évig gya kor -
la ti lag nem be szél tünk egy más sal. Ne kér -
dez zék en  nyi év után, ki volt a hi bás – nyil -
ván mind ket ten, két vég te le nül ko nok, a ma -
ga iga zát a kö röm sza kad tá ig vé dõ, ab ból en -
ged ni nem aka ró em ber. Az egyik, aki vál to -
zat la nul ta nít vány ként te kin tett a má sik ra, és
több nyi re úgy is bánt ve le, vagy a má sik, aki
a fi a tal dip lo má sok ha tár ta lan ön tu da tá val
pró bál ta ki har col ni a ma ga szak mai önál ló -
sá gát – nem tu dom, és mind egy is ma már.
De azért a tíz évért kár…

Az tán a 90-es évek ele jén egy mú ze u mi
ér te kez le ten va la mi ak kor na gyon fon tos -
nak tû nõ kér dés ben tö ké le te sen azo nos ál -
lás pon tot kép vi sel tünk, és a szü net ben
oda jött hoz zám, és el kezd tünk be szél get ni.
Jó volt le zár ni vég re a múlt be li vi tá kat, jö -
võ be li együtt mû kö dést ter vez get ni, és jó
volt hal la ni, ami kor azt mond ta: „Sze rin -
tem te ge zõd jünk mos tan tól.” Így lett Mis -
ka bá csi ból Mis ka…

Mis ka ak ko ri ban kez dett el be te ges ked ni.
Így az tán ami kor 1993-ban ho mok hor dás kor
meg boly gat tak Bács al más ha tá rá ban egy te -
me tõt, õ lett vol na ugyan a te rü le ti leg il le té -
kes ré gész, en gem kért meg, hogy ve zes sem
le a le let men tést. A Bácsalmás–Homok-
bánya le lõ hely az tán alap ja i ban vál toz tat ta
meg szak mai ér dek lõ dé se met, és a mai na pig
is alap ve tõ en be fo lyá sol ja szak mai mun ká -
mat. De ezt ak kor még nem le he tett tud ni.
Csak an  nyit sej tet tünk (sej tet tünk? – Mis ka

sej tet te!), hogy va la mi fé le kö ze lesz a hó -
dolt ság kor ban a Bal kán-fél szi get rõl a bács -
kai te rü le tek re ván dor ló rá cok hoz, akik rõl
ad dig csak a tör té net írás tu dott, a ré gé szet
még nem ta lál ta nyo mu kat. „Itt kell, hogy le -
gye nek va la hol” – mond ta né hány szor. „Itt
kell len ni ük, évek óta meg aka rom õket ta lál -
ni!” Pe dig ak kor már ré gen meg ta lál ta. No,
nem Kõ he gyi Mi hály, a ba jai mú ze um ne ves
ré gé sze, ha nem – Zalotay Elem ér 1952. évi
ása tá si je len té se alap ján – egy 16 év kö rü li
le gény: „Mú ze u munk kül sõ mun ka tár sa,
Kõ he gyi Mi hály gimn. ta nu ló je len tet te,
hogy Katymáron, a tég la gyár mel let ti bá nyá -
ban évek óta fo lya ma to san le le tek re buk kan -
tak.” Igen, a katymári szü le té sû Kõ he gyi Mi -
hály gim na zis ta már el sõ ré gé sze ti tény ke dé -
se so rán hó dolt ság ko ri rác – azon ban év ti ze -
de kig még kö zép ko ri ma gyar nak tar tott – te -
me tõ re buk kant. Pon to san 50 év múl va, ha -
lá la évé ben, de már azt kö ve tõ en je lent meg
az a ta nul mány, mely ben Kõ he lyi Mi hály és
egy ko ri párt fo golt ja a katymári tég la gyár te -
rü le tén ta lált sí ro kat a hó dolt ság ko ri rác-vlah
be te le pü lõk ha gya té ká nak ha tá roz ta meg.
Katymár ke ret be zár ta Mis ka éle tét…

Ezek rõl az idõk rõl min dig eszem be jut
leg utol só le ve le, amit ne kem írt. (Azok a
jel leg ze tes, min dig csak pár so ros, lé nyeg -
re tö rõ le ve lek a fél be té pett A4-es pa pí ron,
so se tisz ta be tûs író gé pen ír va!) A ba jai
mú ze um ban õr zött katymári ezüstfülbe-
valópárt, egy szép sé ges bal ká ni ere de tû
ék szert sze ret tem vol na fel dol goz ni, eh hez
kér tem az en ge dé lyét. Azt ír ta, per sze, csi -
nál jam csak meg egye dül, õ már nem akar
ez zel fog lal koz ni, és nem ezek most szá -
má ra a leg fon to sabb dol gok az élet ben…

Nem él het te már meg a ha son ló ko rú és
et ni ku mú Bács al más-ho mok bá nyai te me -
tõ fel tá rá sá nak be fe je zé sét sem, és mind -
azt, ami vel az az ál ta la oly an  nyi ra ku tat ni
kí vánt rác-vlah né pes ség tör té ne te és ré gé -
sze ti em lék anya ga szem pont já ból gaz da -
gí tot ta a tör té ne lem- és ré gé szet tu do -
mányt. Ezt a mun kát egye dül kel lett el vé -
gez nem. PhD-disszertáció, majd könyv
lett be lõ le, s ha va la ki ki nyit ja, az el sõ ol -
da lak egyi kén eze ket a so ro kat ta lál ja:

PhD-disszertációm ké szí té se so rán már
nem kon zul tál hat tam az zal, aki nem csak
ré gé sze ti pá lyá mon in dí tott el, de e té ma
ku ta tá sá nak fon tos sá gá ra is fel hív ta fi -
gyel me met: je len mun ká mat Kõ he gyi Mi -
hály em lé ké nek aján lom. 

Kö szö nöm Mis ka bá csi, kö szö nöm,
Mis ka.

Wicker Eri ka
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Bajai diák gyászbeszéde Széchenyi fölött
Né hány nap pal ez elõtt kü lön le ges do ku -

men tu mok ke rül tek a ke zem be: a ba jai fõ -
gim ná zi um egy he te di kes ta nu ló já nak né -
hány 1860-ban írt „ma gyar gya kor la ta”. Az
egy ko ri dol go za tok el ol va sá sa szá mom ra
azért volt kü lö nö sen ér de kes,mert kö zel há -
rom év ti ze de hos  szabb ta nul mányt ír tam az
is ko lá nak er rõl a kor sza ká ról A ba jai fõ gim -
ná zi um el sõ év ti ze de (1851-1861) cí men (in:
A ba jai III. Bé la Gim ná zi um ju bi le u mi em -
lék köny ve, 1982. 111-155. old.), s ab ban
rész le te sen fog lal koz tam a dol go za to kat író
di ák ma gyar ta ná rá nak, Kolmár Jó zsef nek
ne ve lõi és köz éle ti te vé keny sé gé vel.

Kolmár éle té rõl itt csak an  nyit, hogy a
pá pai re for má tus kol lé gi um ban ta nult, ala -
pí tó tag ja volt az ot ta ni Kép zõ-tár sa ság -
nak, ké sõbb jo got vég zett, ügy vé di vizs gát
tett. Iro dal mi am bí ci ó ját jel zi, hogy Pe tõ fi
és Jó kai ba rát ja ként egy ide ig a Pes ti Di -
vat lap, majd az Élet ké pek se géd szer kesz -
tõ je volt. A sza bad ság harc ide jén csat la ko -
zott Noszlopy Gás pár du nán tú li nép fel ke -
lõ csa pa tá hoz.

Ba jai ál lá sát 1854-ben, 34 éve sen fog lal -
ta el. A négy fel sõ osz tály ban õ ta ní tot ta a
ma gyar nyel vet és iro dal mat. 1857-ben is -
ko lai ön kép zõ kört szer ve zett, és há rom
egy mást kö ve tõ év ben (1858, 1859, 1860)
Emlény címen ki ad ta nyom ta tás ban a kör
tag ja i nak leg job ban si ke rült ver se it.

Ba ját a sza bad ság harc bu ká sa után az
ön kény el sza kí tot ta Ma gyar or szág tól, és a
Szerb Vaj da ság és Temesi Bán ság né ven
ak kor ki ala kí tott ko ro na tar to mány hoz csa -
tol ta. A fõ gim ná zi um ban a tan tár gyak
több sé gé nek né met nyel vû ta ní tá sát kö ve -
tel ték. A ma gyar nyel vû kö te tek azt mu tat -
ták meg a kö zön ség nek (és a ha ta lom nak
is), hogy az is ko la min den ár tó szán dék el -
le né re ma gyar szel le mi sé gû. Az el sõ kö tet
elõ sza vá ban a célt Kolmár egy distichon-
ban így fog lal ta ös  sze: „Kell, hogy zeng jen
a lant hazaszerte az if jú ke zek ben: / Nyel -
vé ben nem zet él ni, enyész ni szo kott.”

Az oszt rák bi ro da lom 1859 nya rán tör -
tént meg rop pa ná sa (Lom bar dia el vesz té se)
és Bach bel ügy mi nisz ter bu ká sa után az ön -
kény ura lom gé pe ze te csi ko rog ni kezd, az
el len ál lás erõ re kap. Ka zin czy Fe renc szü le -
té sé nek cen te ná ri u ma ki tû nõ al ka lom a ha -
za fi as ér zés ki nyil vá ní tá sá ra. A ma gyar or -
szá gi ün nep ség so ro zat hoz kap cso lód va
Kolmár né hány tár sá val 1859. no vem ber
19-én Ka zin czy -em lék es tet ren dez. A mû -
sort Páz mán Mi hály színtár su la ta szol gál -
tat ta, s az ál ta luk elõ a dott Him nuszt és Szó -
za tot a kö zön ség el ra gad ta tás sal fo gad ta.

Kolmár a kö vet ke zõ he tek ben a nyil vá -
nos ság elé lé pés újabb for má ját gon dol ja ki.
Egy-két ta nár tár sa köz re mû kö dé sét meg -
nyer ve be le fog az el sõ ba jai ma gyar nyel vû
he ti lap, a Ba jai Köz löny szer kesz té sé be. Az
1860. ja nu ár 22-én meg je lent 4. szám is mét
egy or szá gos ak ci ó hoz kap cso ló dik: „Le -
gyen az or szág nak Aka dé mia-há za!” cím -
mel ada ko zás ra szó lít fel, s ez zel mint egy
ig no rál ja Ba ja ki sza kít ta tá sát a ha zá ból. Áp -
ri lis ban gyász ke ret ben je len ti Szé che nyi
Ist ván ha lá lát, ké sõbb pe dig ja va sol ja, hogy
más vá ro sok pél dá ját kö vet ve a ba jai vá sár -
te ret, „amely pár év ti zed múl tá val gyö nyö -
rû er dõ vel fog ékes ked ni”, Szé che nyi rõl ne -
vez zék el. Jú li us tól Aldunai La pok cím mel
je le nik meg az új ság, s egy re több írá sa
okoz bos  szú sá got a ha ta lom nak.

A meg tor lás nem so ká ig vá ra tott ma gá ra.
1860. au gusz tus 30-án a hely tar tó ság Kol-
márt szer kesz tõ tár sá val, Klamarik Já nos sal
együtt el bo csá tot ta ál lá sá ból, még pe dig az
in dok lás sze rint azért, „mert nem le het im -
már tõ lük vár ni, hogy a ne ve zet tek a ba jai
fõgymnasiumnál a ta ní tás és val lás er köl csi
ne ve lés elõ moz dí tá sá ra mû köd hes se nek.”

Néz zük meg, iga zol ják-e ezt a vá dat a
ren del ke zé sünk re ál ló ada tok! Az is ko la ál -
tal 1856 és 1860 kö zött éven te ki adott ér te -
sít vé nyek cím sze rint kö zöl ték a fel sõ osz -
tá lyok anya nyel vi fel ada ta it. Em lí tett ta nul -
má nyom ban ezt ír tam ró luk: „A dol go zat cí -
mek egy tõl egyig ha tá ro zott ne ve lõ szán -
dék ról ta nús kod nak. Gya ko ri ak az er köl csi
ta nul sá got su gal ló té mák: Tégy jót, de há lá -
ra ne szá míts; A sze líd ség és alá za tos ság
leg szebb éke a vi ru ló if jú nak; Min dig iga zat
szólj; Mi ért kell a szen ve dé lye ken ural kod -
ni; Egy fös vény sír ira ta; Erõ sebb, ki ma gát
meg gyõ zi, a leg vi té zebb hõs nél. Köz tük
ilye nek is: A gaz da gok kö te les sé gei a sze -
gé nyek iránt; Szebb-e a ne mes sé get ér de -
mel ni vagy örö köl ni? Jel lem zõ ek a he lyes
élet vi tel re ser ken tõ cí mek: A tu do mányt
mun kás élet tel pá ro sítsd; Az er kölc  csel pá -
ro sult tu do mány be cse sebb min den va -
gyon nál; Ke ve seb bet ol vass, töb bet gon dol -
kod jál: ez a leg biz to sabb út az ön mû ve lés -
re; Rend a lel ke minden nek, így a ta nu lás -
nak is. A ha za fi as ér zés éb resz té sé nek szán -
dé ka ilyen cí mek ben tük rö zõ dik: Mi a ha za;
A ha zát min den rom lat lan keb lû nek sze ret -
ni kell; Ide gen nyel ve ket ta nul ni szép, a ha -
za it mû vel ni kö te les ség. Köl csey. Kolmár
Jó zsef nem ri adt vis  sza a po li ti kai ak tu a li tá -
sú té te lek ki tû zé sé tõl sem: Fõ nél kül nincs
egy ség, egy ség nél kül nincs bol dog ság; Vö -
rös mar ty em lé ke ze te; Gr. Szé che nyi Ist ván

fö lött; A nem zet, mely je le se it nem tisz te li,
el vész; Egye sült erõ- és aka rat ban rej lik az
ál la mok bol dog sá ga. Ér te ke zés, kü lö nös te -
kin tet tel a XIX. szá zad szel le mi fej lõ dé sé re;
Fe je de lem nél kül vesz té re ha nyat lik az or -
szág. Rajnis.”

Sok a ta nu lók élet hely ze té hez iga zo dó, a
sze mé lyes él mé nyek ki fej té sét bá to rí tó fel -
adat, és van szép szám ban vers ér tel me zé sét
igény lõ vagy vers írá sá ra ösz tön zõ cím is,
de fel so ro lá su kat mel lõz het jük, mert az ed -
di gi ek is kel lõ en bi zo nyít ják, hogy az el bo -
csá tás in dok lá sa sze men sze dett ha zug ság.

A cso dá la tos mó don meg ma radt más fél
év szá za dos di ák mun kák azért is rend kí vül
ér té ke sek, mert se gít sé gük kel fo gal mat
nyer he tünk ar ról, ta ná ri irá nyí tás sal ho -
gyan foly ha tott  elõ ké szí té sük a tan órán.
Az egyi ket, ame lyik a Szé che nyi Ist ván
ha lá la utá ni he tek ben ké szült, ezért tel jes
egé szé ben, be tû hí ven köz löm:

„Em lé ke zet Szé che nyi re
A ha za leghivebb fi á nak, a leg na gyobb

ma gyar nak, ki nek ne ve csil lag be tûk kel
leend föl je gyez ve a tör té net em lék lap já ra
– em lé ke ze te fö lött aka rok va la mit mon da -
ni. Igen! an nak em lé ke ze te fö lött aka rok
va la mit mon da ni,  ki láng lel ke al ko tó ere -
jé vel felkölté ben nünk a ha la dás esz mé jét,
mond ván Le gyen vi lá gos ság! És lõn vi lá -
gos ság, mely be ha tott a ma gyar nép osz -
tály ok min den ré te gebe. Le gyen szel le mi
és anya gi jó lét, ez áldásdús, de par la gon
ha gyott föl dön, le gyen mü velt ség, s ál ta la
nem ze ti ön tu dat, nem ze ti nagy ság, mint
mi nõ az elõtt so ha nem volt a négy fo lyó tól
hasitott ha zá ban, hogy igy az ön ere jé bõl
ki fej lett nem zet re tisz te let tel te kint sen a
mü velt vi lág. –

A nagy ma gyar nak láng lel ke volt az,
mely be ha tott ha zánk köz és társaséletének
min den  ré te gé be, szó-, írás- tet tek és rend-
kivüli hazafiui ál do za tok kal buzditván
min den kit a kö zös cél el éré sé re. – Mint
nyá ri nap õ ma ga ápolá és érlelé il la tos vi -
rá gok ká és hasz nos gyü möl csök ké a ha za
ol tá rá ra, a szép nek, jó nak, és ne mes nek ál -
ta la bu ján el hin tett mag va it. –

Szechenyink mondá, hogy „Nem volt, de
lesz Ma gyar or szág” és va ló ban lett is Ma -
gyar or szág ezer szer szebb, jobb és mû vel -
tebb.. –  

Nem csu da te hát, ha el huny ta kor nagy
köl tõnk halhatlan sza vai sze rint „az em ber
mil li ó i nak sze mé ben gyászköny ül”.

Mé lyen gyá szol ja õt, a ma gyar ha zá nak
min den tal pa lat nyi föl de, mely ural gó sza -
vá ra áldáshozobb lõn – gyá szol ja õt, az ál -
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ta la gyors röp tû gõ zö sök kel felékesitett
Du na és Ti sza – gyá szol ja õt a Du nán
büsz kél ke dõ lánchid, a vi lág emez egyik
cso da mû ve – gyá szol ja õt a ma gyar tu do -
má nyos ság szen té lye, a ma gyar aka dé mia
– gyá szol ja õt ipa runk és gaz dá sza tunk,
me lye ket an  nyi ra fel vi rá goz ta tott – sõt
gyá szol ja õt min den szép és di csõ lé te zik e
hon ege alatt.

A mer re szét né zünk e ha zá ban, min de nütt
te rem tõ lel ki ere jé vel ta lál koz nak sze me ink.
Di csõ ha za fi sá ga, és ál do zat kész sé gé nek
élõ s ma ra dan dó em lé ke i vel te le van a ket -
tõs Ma gyar ha za, mi ket rom bo ló idõk vi ha -
rai sem lesz nek ké pe sek el tö röl ni so ha.

Ha jol junk meg te hát ujjáteremtõnk nagy
szel le me elõtt, és hul las sunk nem ze ti ön ér ze -
tünk for ró könycsepjeibõl né hány igaz gyön -
gyöt nagy ha lot tunk em lé ke ze te fö lött.”

A dol go zat író ja Kar ácson Gyu la volt. Há -
rom évig, VI., VII., VIII. osz tá lyos ként ta nult
a ba jai fõ gim ná zi um ban, majd jo got vég zett,
s utá na Bács-Bodrog vár me gye köz igaz ga tá -
sá ban dol go zott. A rang lét rát vé gig jár va al is -
pán ként vo nult nyu ga lom ba l906-ban. Itt
em lí tett írá sa it és még sok min dent, ami ha -

gya té ká ban fenn ma radt, Zomborban élõ
déd uno ká ja õriz te meg ed dig, s most a Türr
Ist ván Mú ze um nak kí ván ja át ad ni.

A tör té net hez tar to zik, hogy a di ák ja it ha -
za fi as szel lem ben ne ve lõ s ezért ál lá sát vesz -
tett Kolmár Jó zse fet né hány hó nap múl tán,
1861. ja nu ár 5-én há lá san kö szön töt te a tar -
to má nyi kü lön ál lás el tör lé sét fák lyás me net -
tel ün nep lõ tö meg (lásd Tisz tel gõ fák lyás me -
net az el bo csá tott ta nár la ká sa elõtt, Ba jai

Hon pol gár, 1995. no vem ber), ál lá sá ba is
vissza he lyez ték, sõt be vá lasz tot ták az új já a -
la kult vá ro si ta nács ba. Mi vel azon ban az év
õszén az al kot má nyos jo go kat új ra vis  sza -
von ta a ha ta lom, a ki tû nõ ta nár nem vár ta
meg a fe lül ke re ke dõ re ak ció bos  szú ját, hét
év után el hagy ta a vá rost, s a kö vet ke zõ év ti -
ze dek ben a po zso nyi fõ gim ná zi um ban foly -
tat ta az if jú ság ne ve lé sét.

Bá lint Lász ló

Érdemes felfigyelni a gondos, szép írásra is

„Hír he dett ze né sze a vi lág nak”
II. (befejezõ) rész

A 19. szá zad kö ze pe több szem pont ból is
for du ló pont Liszt Fe renc éle té ben. Azo kat a
drá mai ese mé nye ket, me lye ket Ma gyar or -
szág ezek ben az évek ben át él, leg fel jebb
csak fe lü le te sen kö ve ti. A lát szó la gos kö -
zöm bös ség oka nem lel ki rest ség. Ha zánk -
ban csak né hány hétnyi idõ tar ta mú kon cer -
te zés ere jé ig tar tóz ko dik. Bár jól is me ri
Bat thyá ny La jost, Szé che nyi Ist vánt, Fes te -
tics Le ót és a szek szár di Augusz An tal bá -
rót, a po li ti ká ról szó ló kor lá to zott be szél ge -
té sek nem ele gen dõk a for ra dal mi fej le mé -
nyek ér tel me zé sé hez.

A sza bad ság harc hó nap jai alatt Weimar-
ban nagy sza bá sú ze nei szer ve zõ mun kát vé -
gez ve tar tóz ko dik. A nagy her ceg nek ek kor
leg fõbb am bí ci ó ja, hogy Goe the és Schil ler
egy ko ri vá ro sát a né met ze ne kul tú ra köz -
pont já nak rang já ra emel je. Szí vó san tö rek -
szik ar ra, hogy Lisz tet e bá jos vá ros ka ope -
ra há zá hoz édes ges se Úgy tû nik, el ér ke zett
az al kal mas pil la nat.

A ze ne igaz ga tást és ze ne kart ve he men sen
át ren de zõ mes ter nél 1849. má jus 13-án egy
zi lált lel kû, ret te gõ ba rát ja kér me ne dé ket.
Párt fo golt ja, a már évek kel ko ráb ban meg -
is mert Richard Wag ner a szász ki rály ope ra -
há zá ban kar mes ter ke dett és szin te ba ga tell

ügy so dor ja a drez dai for ra da lom ba. Az ud -
va ri pénz tár nok meg ta gad ja egy fon tos és
ér té kes kla ri nét vé tel árá nak ki uta lá sát. A
bü rok ra ta ki csi nyes sé gé tõl fel in ge relt, lob -
ba né kony ter mé sze tû Wag ner csat la ko zik a
for ra dal má rok hoz, és a ki rá lyi ön kény el le -
ni lá za dá sát in du la tos pub li cisz ti ká ban nyil -
vá nít ja ki. Csak hogy ez év ta va szá ra a sza -
bad ság hõ sök nek be al ko nyul. Fenn áll a ve -
szé lye, hogy Drez dá hoz kar na gyi hi va ta lá -
nál szo ro sabb kö te lék fog ja lán col ni. Fran ci
el buj tat ja az ül dö zöt tet, majd meg fe le lõ ok -
má nyok kal és bõ sé ges pénz zel el lát va
Svájc ba szök te ti.

A mû vész má so dik, 1847-tõl in du ló élet-
szakaszát két nagy fel adat meg va ló sí tá sá nak
szen te li. Egy részt meg kez di a fo lya ma tos
kom po ná lói te vé keny sé get, mely nek so rán
az úgy ne ve zett prog ram ze ne ki sebb-na -
gyobb mû ve it al kot ja meg. Meg jegy zen dõ,
hogy en nek az új stí lus nak a ki mun ká lá sá ra
Hector Ber li oz Fan tasz ti kus szim fó nia cí mû
szer ze mé nyé nek meg is me ré se ösz tön zi.

A ze ne ter mé sze tes funk ci ó ja, hogy ér zel -
met, han gu la tot, eset leg gon do la ti hul lám -
zást köz ve tít sen. A prog ram ze ne am bi ci ó -
zus mû ve lõi vi szont en nél sok kal tá gabb
tar ta lom át adá sát bíz zák a lágy le ve gõ re ül -

te tett hul lá mok ra. Pél dá ul he gyi táj le írá sát
zú gó pa ta kok kal, ha va si me zõk kel, ég be
szö kõ je ges hegy or mok kal. Vagy a vég sõ
tu dás meg ra ga dá sá ért har co ló, sá tán nal szö -
vet ke zõ Fa ust in tel lek tu á lis po kol já rá sát.
To váb bá Ham let ha bo zó, vizs gá ló dó, két -
ke dõ jel lem fej lõ dé sét a mérgezett ví vó tõr
el tö kélt meg ra ga dá sá ig. Csak né hány pél dát
ra gad tam ki Liszt élet mû vé nek bá mu la to -
san gaz dag ter mé sé bõl. Nyil ván va ló: bár -
mi lyen sok szí nû és cso dá la tos a hang sze rek
szó lam vi lá ga, a fel adat túl lé pi az akusz ti kai
le he tõ sé ge ket. Érez te ezt pél dá ul Ber li oz is,
mert egyes mû ve i hez ér tel me zõ szö ve ges
ma gya rá za tot mel lé kel. 

A meg elõ zõ év szá zad ze ne kul tú rá ján ne -
vel ke dett kö zön ség nek csak kis ré sze fo gé -
kony az új har mó ni ák ra. Ez a ma gya rá za ta
an nak, hogy Liszt, a kom po nis ta, lé nye ge -
sen ki sebb si ke re ket arat le, mint a len gõ ha -
jú vir tu óz, Fran ci. Egyéb ként ma ga is tisz tá -
ban van az zal, hogy több mû ve az utó kor
elõ adó mû vé sze i nek hoz majd pó di um si kert.

A nagy mû vész egyik leg von zóbb jel lem -
tu laj don sá ga, hogy a leg cse ké lyebb mér ték -
ben sem fél té keny kon ku rens pá lya tár sa i ra.
Ha egy mód van rá, bíz ta tás sal, párt fo gás sal,
sõt te te mes pénz ado mán  nyal se gí ti az el is -
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mert ség part jai fe lé ver gõ dõ te het sé ges kol -
lé gát. A leg szem lé le te sebb pél da Richard
Wag ner ese te. Amen  nyi ben Haydnt, Mo zar -
tot és Bee tho vent oszt rák ka te gó ri á ba so rol -
juk, a né met ze ne két fe lül múl ha tat lan óri á -
sa Johann Sebastian Bach és Richard Wag -
ner. Alig ta lá lunk azon ban zse nit, aki rö gö -
sebb úton, csú szó sabb kap ta tó kon pró bált
vol na fel ka pasz kod ni a ze nei Olimposzra.
Bu kást hoz szá má ra A boly gó hol lan di és a
Tannhäuser be mu ta tá sa is. Ne vá dol juk a
haj da ni, né ha bi zony ék te len fütty kon cert be
kez dõ pub li ku mot idét len fe gyel me zet len -
ség gel. Õk Do ni zet ti, Rossini, Ver di belcan-
tóján és a fran cia ope ra kul tú rán is ko lá zód -
tak. A ger mán mes ter más szer kesz té sû, né -
ha halk zen gé sû, más kor fen sé ges har so gás -
ra vál tó mu zsi ká ja ide gen volt a ho ni fü lek -
nek. Így kö vet ke zik be az a fur csa eset, hogy
az oszt rák szü le té sû, bon ta ko zó ma gyar ság -
tu da tú Liszt han gol ja a né met ze ne ér tõ ket a
lel kük bõl lel ke dzett ger mán ze ne kul tú ra be -
fo ga dá sá ra. Ek kor tör té nik meg a vár va várt
cso da. A weimari ope ra ze ne ka rát és ének -
ka rát Fran ci ta nít ja be a Tannhäuser be mu -
ta tá sá ra. Az 1850-es elõ adás át ü tõ si ke rû, és
ez nagy részt Liszt sze mé lyes te kin té lyé nek
kö szön he tõ. Nem kis ered mény, hogy ki har -
col ja egy olyan szer zõ da rab já nak szín pad ra
ál lí tá sát, aki for ra dal mi múlt ja mi att Svájc -
ban kény te len meg hú zód ni.

A gyõ ze lem nem pirruszi, hi szen osz tat lan
si ker fo gad ja a Lohengrin weimari be mu ta -
tá sát is. Jel lem zõ Liszt sze rény sé gé re és
szenv te len ob jek ti vi tá sá ra a ze ne kri ti ká i ban
meg fo gal ma zó dott vé le mény. Igyek szik
meg gyõz ni ol va só it, hogy zse ni á lis fel fe de -
zett je meg ha lad ja õt ze nei al ko tó erõ te kin te -
té ben. Szót sem ejt ar ról, amit majd ér tõ ze -
ne tu dó sok ki ele mez nek. Ne ve ze te sen azt,
hogy Liszt szim fó ni á i nak me rész újí tá sai
bá to rít ják Wag nert ope rái meg le põ ef fek tu -
so kat ki vál tó hang sze re lé sé ben.

Liszt Fe renc az év ti ze dek so rán mind
gyak rab ban tér vis  sza a Habs burg bi ro da -
lom ba, il le tõ leg Ma gyar or szág te rü le té re. A
csá szá ri ház zal va ló kap cso la ta szer fe lett ba -
rát ság ta lan. Az anya csá szár nõ, Zsó fia hang -
ver seny tar tá sá ra in vi tál ja. A mû vész ud va ri -
a san, de ha tá ro zot tan jel zi, hogy a nyil vá nos
sze rep lés e for má já tól már év ti ze de vis  sza -
vo nult. A Burg tit kos ka ma ril lá já nak e go -
nosz szel le me nem szo kott hoz zá a vis  sza -
uta sí tás hoz. Bécs haj dan dé del ge tett cso da -
gyer mek ének el szi ge telt ség ben lesz ré sze.

Ke ser ves ta pasz ta la to kat gyûjt be ma -
gyar or szá gi tá mo ga tó i nak áll ha tat lan sá gá ról
is. A her ceg prí más szék he lye új ka ted rá li sá -
nak fel ava tá sá hoz ké ri fel. Az óhaj ta lál ko -
zik a mû vész lel ké ben rég óta meg hú zó dó
kész te tés sel. Kedv vel, friss al ko tó erõ vel fog

mun ká hoz, és a mû el ké szül. Kí nos meg le -
pe tés kö vet ke zik be. Bár Scitovszky meg -
ren de lé se ha tá ro zott és egy ér tel mû volt, a
be nyúj tott al ko tást ha lo ga tó fa nyal gás sal fo -
gad ják. Majd ki bú jik a szög a zsák ból: a fel -
szen te lés kor egy je len ték te len bé csi kot ta -
fab ri ká ló tá kol má nyát kí ván ják elõ ad ni.
Lisz tet ez zel vé rig sér tik. Ki de rül, hogy a
za va ros tör té net hát te ré ben go nosz int ri ka,
egy Fes te tics gróf ár mány ko dá sa rej tõ zik.
Sze ren csé re még idõ ben köz be lép né hány
be fo lyá sos fõ úr. Scitovszkyt meg gyõ zik: ve -
gye elõ a job bik eszét, és ne cse rél je el csil -
lám pa lá ért a szín ara nyat. A tüs ke azon ban
ne he zen he ge dõ se bet ejt a mû vész szí vén.

Nem si ker tör té net az 1861-ben be mu ta -
tott Ko ro ná zá si Mi se his tó ri á ja sem. A li tur -
gi kus ze nét be ta ní tó mû vészt tar tó san in ger -
lik az ud var ki csi nyes ke dõ szer tar tás mes te -
rei. A be te tõ zést a ko ro ná zást kö ve tõ ki rá lyi
ebéd tel je sí ti ki. Liszt már if jú mes ter ként
meg szok ta, hogy Nyu gat ko ro nás fõ i vel
tisz te let tel, de szel le mi egyen ran gú ság gal
érint ke zik. Nem tud ni, hogy a szer tar tás -
mes te ri os to ba ság vagy a Habs burg gõg kö -
vet kez mé nye a ki ala kí tott ülés rend. Bár ki
kö vet te is el az ot rom ba sá got, a zon go ra eu -
ró pai fe je del me nem haj lan dó a csá szá ri
macs ka asz tal hoz te le ped ni.

A bicentenárium al kal má val Ma gyar or -
szág lel ke sen öle li keb lé re gyer me két, ezt
az Eu ró pa tér ké pén bo lyon gó kó bor lo va -
got. Amen  nyi ben a tar tóz ko dá si idõ alap ján
pró bál ná va la me lyik nem zet ki sa já tí ta ni a
ze ne köl tõt, ne héz len ne igaz sá got ten ni. A
pál má ra va ló szí nû leg Fran cia or szág ér de -
mes, azon ban Liszt hos  szú idõt tölt
Weimarban és más né met fe je de lem sé gek
te rü le tén is. Tar tós ven dé ge Észak-Itá li á nak
és Ró má nak. Fi gye lem re  mél tó azon ban,
hogy az öre ge dõ mû vész mi lyen gyak ran
tér vis  sza Ma gyar or szág ra, és mi lyen erõ fe -
szí té se ket tesz új ra- fel fe de zett ha zá ja ze ne -
kul tú rá já nak ki fej lesz té sé re.

Az Örök Vá ros-bé li tar tóz ko dá sá nak két
oka van. IX. Pius ki tün te tõ fi gyel mes sé get
ta nú sít a vi lág hí rû ven dég gel szem ben, és
egy olyan mun ka elvégzésével bízná meg,
mely tö ké le te sen egy be esik Liszt kre a tív
haj la ma i val. Már if jú ko rá tól kész te tést érez
ar ra, hogy az év szá zad ok tól meg szen telt li -
tur gi kus szö ve ge ket új ze nei kom po zí ci ók
dal lam vo na lá ra ül tes se. Nem ha gyo mány -
rom bo ló, bar bár újí tó, hi szen a kö zép ko ri
gre go ri án ze ne ele me i bõl ki in dul va kí ván
épít kez ni. Cél ja az, hogy az egy ház transz -
cen dens ta ní tá sát a 19. szá zad ze nei fel fe de -
zé se i nek meg újí tott nyel vén köz ve tít se. Az
el gon do lás kb. ab ban kris tá lyo so dik ki,
hogy a Va ti kán egy ze ne igaz ga tói stá tust lé -
te sít szá má ra, és vá lasz tott mun ka tár sa i val

meg kez di a li tur gi kus mu zsi ka új ra fo gal ma -
zá sát. A meg bí zás ki adá sa azon ban egy re kí -
no sab ban ha lasz tó dik. A va ló szí nû ok nem
egyes bí bor no kok kon zer va ti viz mu sá ban,
ha nem a Va ti kán kül- és bel po li ti kai prob lé -
má i nak ös  sze tor ló dá sá ban ke re sen dõ. Itá lia
új ra egye sí té se ezek ben az évek ben sem mi -
sí ti meg a pá pák vi lá gi ál la mát. Más részt IX.
Pius ki hir de ti az ún. „Csal ha tat lan sá gi dog -
mát”, és ez ki hív ja az egy ház szá mos fõ pap -
já nak el len ke zé sét. A kor mány zás ne héz sé -
ge i tõl szo ron ga tott „Pio no no” meg fe led ke -
zik a li tur gi kus ze ne meg újí tá sá nak ko ráb -
ban dé del ge tett gon do la tá ról.

Egyik ró mai tar tóz ko dá sa ide jén tér vissza
a már ko ro so dó Liszt ar ra a gon do lat ra,
mely el sõ sze rel mi csa ló dá sa ide jén meg kí -
sér tet te. Sze ret ne be lép ni a klé rus szer ve ze -
té be. Sze ren csé jé re akad egy ér sek ba rát ja,
aki párt fo gol ja szán dé kát. A Meg vál tó nyo -
má ba va ló ily szo ros sze gõ dés nek ko moly
aka dá lya van. Fran ci ugyan is nem vég zett
sem mi, irat tal do ku men tál ha tó is ko lai ta nul -
mányt. Ír ni-ol vas ni a doborjáni lel kész ta ní -
tot ta, szé les kö rû mû velt sé gét, nyelv is me ret -
ét au to di dak ta mó don sze rez te meg. A men -
tõ kö rül mény meg ta lá lá sát egy vé let len se -
gí ti. Königsbergi kon cert je után meg be csü -
lé sét az egye tem az zal fe jez te ki, hogy dísz -
dok tor rá avat ta. Nos, ha egy ran gos egye tem
e gesz tus sal el is mer te min den elõ ze tes ta -
nul mány lé te zé sét, ezt a püs pök hi va ta la el -
fo gad ja. Né mi te o ló gi ai pal lé ro zás ra ke rül
sor, majd ér se ki ava tás sal fel ve szi az al sóbb
egy há zi ren de ket. Nem fel szen telt ál do zó -
pap, azon ban fel ölt he ti az elõ ke lõ ró mai sza -
bó nál ren delt, fi nom anya gú re ve ren dát. A
cím re va ló já ban nem jo go sult, még is jó né -
ven ve szi, ha ab bé nak szó lít ják.

Bár Weimarhoz szá mos si ker és az öreg
her ce gi pár ra gasz ko dó sze re te té nek em lé ke
fû zi, 1860 után e szá lak fo ko za to san el sza -
kad nak. Az új ural ko dó nyá jas, de nem ze ne -
ba rát. Szû kül nek a kis fe je de lem ség anya gi
le he tõ sé gei, és sze rény költ ség ve té sû a he lyi
szín ház is. Szó sem le het ar ról, ogy dé del ge -
tett ter vét, Wag ner tet ra ló gi á já nak be mu ta tá -
sát meg va ló sít sa. Bár uta zá sai so rán – me -
lye ket meg kön  nyít Eu ró pa fo lya ma to san ki -
épü lõ vas út há ló za ta – idõn ként fel ke re si
Weimart, azon ban a szép ter ve ket fel kell ad -
nia. Goe the és Schil ler vá ro sát nem avat hat -
ja a né met bi ro da lom ze nei fõ vá ro sá vá.

Aki azt a ha tal mas fej lõ dést vizs gál ja,
mel  lyel ha zánk a 19. szá zad ban meg kí sé re li
be hoz ni há rom száz év nyi el ma ra dott sá gát,
egy kü lö nös arány ta lan sá got ta pasz tal. Míg
iro da lom, fes té szet, ter mé szet tu do mány ok
és mû sza ki ha la dás te rü le tén ha tal mas tel je -
sít ményt fejt ki a nem zet, ze ne kul tú ránk fej -
let len ma rad. A fur csa aszim met ria még
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Lisz tet is meg té vesz ti, és fran ci á ul ki adott
köny vé ben úgy vé le ke dik, hogy a ma gyar
nem ze ti lel ket a ci gány mu zsi ka fe je zi ki.
Mi u tán ma gyar or szá gi hang ver se nye in sze -
mé lyes ta pasz ta la to kat sze rez, és meg is me ri
a mo nu men tá lis for má tu mú kor tár sat, Er kel
Fe ren cet, kor ri gál ja né ze te it. Vi lá go san lát ja
azon ban, hogy a ma gyar ze ne kul tú rát csak
ala pos, jó és mo dern fel fo gá sú szak mai kép -
zés ala kít hat ja ki. Ezt sa ját sor sá ból is tud -
hat ja, hi szen pá lyá já nak fel íve lé se a leg jobb
eu ró pai mes te rek szak sze rû kép zé sén ala -
pult. Ezért már 1840-ben in dít vá nyoz za egy
„Nem ze ti ze ne de” ala pí tá sát, és e célra egy
bé csi hang ver se nye be vé tel ét ajánl ja fel. A
meg va ló sí tás út ja azon ban dö cö gõ sebb a ma
már su ta meg ne ve zés hang lej té sé nél is.

1860 után a ko ro so dó Liszt mind hosz -
 szabb ide ig ven dé ges ke dik ma gyar or szá gi
ba rá ta i nál, és szí vó san, ma ka csul tér vis  sza
hu szon ki lenc éve sen meg al ko tott ide á já hoz.
Bár a ki egye zést kö ve tõ kor szak ha tal mas
ener gi á kat sza ba dít fel, és a fej lõ dés sok te rü -
le ten im po ná ló, az abbéköntösbe öl tö zött
haj da ni vir tu óz nak ne héz a ze nei kép zés fon -
tos sá gá nak gon do la tát a po li ti kus ko po nyák -
kal el fo ga dat ni. Tár gyal Eöt vös Jó zsef kul -
tusz mi nisz ter rel is, az át tö rés ben azon ban
va ló szí nû leg De ák Fe renc nek van dön tõ sze -
re pe. A bölcs öreg úr so kat ígé rõ po li ti kai tá -
mo ga tá sát egy jó ta nác  csal is meg told ja. Ke -
res se fel és nyer je meg a ze ne aka dé mia ala -
pí tá si gon do la tá nak Andrássy Gyu la mi nisz -
ter el nö köt. Fur csá nak tûn het, hogy a ma -
gyar sá gát vál la ló vi lág pol gár nak ilyen kö rül -
mé nyes had mû ve le tet kell le foly tat nia egy
ha zá ja ja vát szol gá ló in téz mény lé te sí té se ér -
de ké ben. Az okos De ák ta ná csa még sem volt
fe les le ges óva tos ko dás. Az ak kor még el len -
zé ki ve zér, Ti sza Kál mán nem ba rát ja sem

Liszt nek, sem a ze nei kul tu rá ló dás gon do la -
tá nak. Vé gül meg szü le tik a par la men ti ha tá -
ro zat, és 1875-ben a Ze ne aka dé mia meg kez -
di mû kö dé sét a Hal té ri sze rény szo bács kák -
ban. A négy tan szék egyi két a jó ba rát, Er kel
Fe renc, a má si kat ma ga Liszt Fe renc ve ze ti.
A je lent ke zõ ta nít vá nyok va ló ság gal se reg le -
nek. Az új in téz mény a szel le mi szom jú ság
egy ed dig ki nem elé gít he tõ vá gyá nak fa -
kasz tott for rást. A mu zsi ka el bû völt jei kö zött
bõ ven akad nak ki emel ke dõ te het sé gek, akik
majd Eu ró pa hang ver seny pó di u ma it fog ják
meg hó dí ta ni. Öt év múl tán az Aka dé mia tá -
ga sabb épü let be, az Andrássy út sar ká ra köl -
tö zik. Az el ve tett mag jó ta laj ra hull. Bár ezt
a doborjáni vir tu óz már nem ér he ti meg, a
Mihalovich Ödön igaz ga tá sa alá ke rü lõ fõ is -
ko la hu szon két év múl tán mél tó he lyet kap,
és eu ró pai rang ra emel ke dik. (Az im po záns
új épü let a mai Liszt Fe renc té ren áll.) Ala pí -
tá sa után negy ven hét év vel már vi lág szer te
is mert ne vû pro fes  szo rok kal büsz kél ked het.
Itt ok tat Bar tók Bé la, Ko dály Zol tán és a he -
ge dû mû vész Hubay Je nõ.

A si ker tör té net fé nyes lap jai kö zé ár nyé -
kos ol da la kat is fûz tek. A ha zá já ba tért pró fé -
ta sor sát a zon go ra mû vé szet e ki vá ló sá ga
sem ke rül he ti el. Alig né hány év nek kell csak
el tel nie, és a par la ment Trefort Ágos ton kul -
tusz mi nisz ter erõ tel jes til ta ko zá sa el le né re
tör li a költ ség ve tés bõl a Ze ne aka dé mia el lát -
má nyát. Be csü le té re szól jon Fe renc Jó zsef -
nek, hogy a né hány tíz ezer fo rint nyi sum mát
az ud var tar tás költ sé ge i re meg sza va zott,
úgy ne ve zett ci vil lis tá ból azon nal ki utal ja.

Ybl Mik lós pom pás al ko tá sá nak, az Ope -
ra ház nak hom lok za tát ma Er kel és Liszt
szob rai éke sí tik. Vall juk meg, az épü le tet dí -
szí tõ ke gye le tes gesz tus egyút tal nem ze ti
ve zek lés is. Az 1885-ös ava tó ün nep ség re

Liszt Fe ren cet az al ka lom hoz il lõ kom po zí -
ció al ko tá sá ra ké rik fel. Nos, a mes ter meg is
ír ja a Ki rály dal-t. Ami kor azon ban a ze nei
in ten dáns, Podmaniczky Fri gyes a kot tát
zon go rá ján in to nál ja, meg le pet ten pil lant a
szer ze ményt hall ga tó fõ ze ne igaz ga tó ra. Az
ural ko dót üd vöz lõ dal ba a ko misz öreg a
Rá kó czi -in du ló fu ta ma it csem pész te be. Fri -
ci bá ró, a sza bad ság harc egy ko ri da li ás hu -
szár ka pi tá nya már nem olyan ka ra kán le -
gény, mint volt a nagysallói lo vas ro ham vé -
res för ge te gé ben. Igaz, hogy Fe renc Jó zsef
nem vájtfülû ze ne ér tõ, de igen va ló szí nû,
hogy a dísz pá holy ven dé ge rá is mer a szi la -
jul ku ruc ko dó mo tí vu mok ra. Tör lik is a mû -
sor ból Liszt szer ze mé nyét, és a dísz elõ adás -
ra nem hogy meg hí vót, de még tisz te let je -
gyet sem kap. Így tör tént meg az a fur csa
eset, hogy a nem zet leg na gyobb ze ne szer zõ -
je a nagy sze rû kör úti pa lo tát – mely nek a
hal ha tat la nok büsz ke egy ked vû sé gé vel ve ti
szo bor há tát – be lül rõl so ha nem lát ta.

Liszt az utol só éve it két ár nyék fe nye ge té -
se te szi bo rús sá. Egy részt a haj szolt tem pó
me rí ti ki ere jét, és ne he zen tö rõ dik be le
ener gi á i nak fo gyat ko zá sá ba. Nem tud ja el -
fo gad ni, hogy az élet vi king szi laj sá gú her -
ce ge öreg ab bé vá tö pö rö dött. Más részt nyo -
maszt ja az ál ta la meg idé zett ha tal mas szel -
lem, Wag ner Ri chárd si ke re i nek vá rat lan
kö vet kez mé nye. Liszt má so dik gyer me ke,
Cosima Hans von Bülowhoz ment fe le sé -
gül. Az Eu ró pa hí rû zon go ra mû vész és
Cosima két gyer me ké vel bol dog há zas ság -
ban él. A bé kés idillt tu laj don kép pen Liszt
dúl ja fel, mi kor Wag nert a fi a ta lok kal meg -
is mer te ti. Az ope ra szer zõ nem lát szik fi gye -
lem re mél tó fér fi ú nak, a szür ke kül sõn azon -
ban át tün dök lik a zse ni a li tás bel sõ szi por ká -
zá sa. Az as  szonyt zsar no ki ere jé nek en ge -

A régi zeneakadémia. Ma Liszt Ferenc Emlékmúzeum

Az idõs Liszt
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del mes esz kö zé vé bû vö li a láng el me. Cosi-
ma el hagy ja csa lád ját, el vá lik Bülowtól, és
hû sé ges, szin te szol gai alá za tú kö ve tõ jé vé
vá lik a né met ope ra fe je del mé nek. Az öreg
ab bét – aki da li ás éve i ben ma ga sem volt a
fedd he tet len mo rá lis élet mo dell pél da ké pe –
a két csa lád éle tét meg rá zó ese mé nyek ször -
nyen meg vi se lik.

Kap cso la ta ba rát já val vég ze te sen meg -
rom lik. Az após és Ri chárd kö zött idõ vel
hely re áll va la mi langyme leg érint ke zés,
Cosima vi szont már vány szo bor hi deg ség gel
ér zé ket len ma rad ap ja irá nyá ban. Wag ner
kar ri er jét az ve zér li csil lag fé nyes ma gas sá -
gok ba, hogy meg is mer ke dik La jos ba jor ki -
rál  lyal. A kü lö nös egyé ni sé gû szu ve rén ér té -
ke li a ger mán õs mí toszt ze ne szár nya i ra ül te -

tõ zse nit. Fi nan szí roz za a Bayreuthban, Wag -
ner óha ja és ter vei sze rint meg épü lõ ope ra -
ház költ sé ge it. 1876-ban nyí lik meg a ma is
ál ló épü let, és a mes ter hét éven át él vez he ti
a be tel je sü lés di csõ sé gét. A ha lál vá rat la nul,
Ve len cé ben ra gad ja el. Cosima a ke gye le tet
is meg ha la dó ko nok ság gal foly tat ja a fér je
ál tal meg ala po zott ha gyo mányt. Az ün ne pi
já té ko kat jú li us-au gusz tus hó na pok ban ren -
de zik meg. Az elõ adá sok el sõ sor ban a
Nibelung-mondakörre ala po zott tet ra ló gi ák
és Wag ner to váb bi re me ke it ál lít ják szín re.

1886 nya rán a doborjáni mes ter Bayreuth-
ban tar tóz ko dik. A kis vá ros a ze nei ün nep
lá zá ban ég, a fõ szer ve zõ Cosima pe dig éjt
nap pal lá té ve szor gos ko dik az elõ adá sok
meg ren de zé se ér de ké ben. A het ven öt éves,

bi zony ala po san meg rom lott egész sé gû öreg
ab bét ri deg ér zé ket len ség gel fo gad ja, pe dig
gon dos ko dó sze re tet re és ápo lás ra ugyan -
csak szük sé ge len ne. Mi re fi gyel me ap já ra
te re lõd ne, már min den ké sõ.

A Wahnried vil la kert jé ben – ez a Wag ner
csa lád la kó he lye – im po záns, fo lyon dár ra
be szõtt sír domb jel zi Wag ner Ri chárd nyug -
he lyét. Né hány ut cá val ar rébb arany be tû fel -
ira tú fe ke te már vány lap fe di Franz Liszt sír -
ját. Ki lenc ven év múl tán fel éb red a nem ze ti
ke gye let szel lem is. A Liszt Fe renc Tár sa ság
1976-ban vég re ma gyar nyel ven és Vö rös -
mar ty már vány ba kí ván ko zó so ra i val ál lít
em lé ket Doborjánból ide gen föld re el bo -
lyon gó nagy ha zánk fi á nak.

Dr. Dá ni el Jó zsef

VIII. nem zet kö zi nép raj zi nem ze ti ség ku ta tó
tu do má nyos kon fe ren cia

A Bács- Kis kun Me gyei Ön kor mány zat
Nem ze ti sé gi Ala pít vá nya 1991. áp ri lis 27-
én ren dez te meg az el sõ Du na- Ti sza kö zi
nem ze ti ség ku ta tó kon fe ren ci át Ba ján. Ezt
kö ve tõ en 1993-ban, majd min den har ma -
dik év ben tar tot tak eh hez ha son ló tu do má -
nyos ta nács ko zást Bárth Já nos és Haj dú
Ist ván szer ve zé sé ben. A ta nács ko zá so kon
olyan ku ta tók vet tek részt, akik a Ceg léd
tá já tól Új vi dé kig ter je dõ tér ség nem ze ti sé -
ge i nek kul tú rá já val fog lal koz tak vagy fog -
lal koz nak. A kon fe ren cia so ro zat el sõd le -
ges cél ja, hogy fó ru mot biz to sít son a Du -
na-Ti sza kö ze nép cso port jai iránt ér dek lõ -
dõ ha zai és kül föl di nép rajz ku ta tók nak,
tör té né szek nek. Az el hang zott elõ adá sok
szö ve ge it ta nul mány kö te tek for má já ban
pub li kál ják azok szé les kö rû meg is mer te té -
sé re: ed dig hét kö tet ben 73 szer zõ ös  sze -
sen 153 ta nul má nya je lent meg.

Idén – im má ron nyol ca dik al ka lom mal –
jú li us 14-én és 15-én ke rült sor er re a ren-
dezvényre a Sza bad ság ut cai Nem ze ti sé gi
Köz pont ban, a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor -
mány zat, a Bács-Kis kun Me gyei Nem ze ti -
sé gi Ala pít vány és a Türr Ist ván Mú ze um
szer ve zé sé ben. A kon fe ren cia tu do má nyos
fõ szer ve zõ je Kothencz Ke le men, a mú ze um
mun ka tár sa volt. Az ülést a Bács-Kis kun
Me gyei Köz gyû lés Egy ház ügyi, Nem ze -
ti sé gi és Et ni kai Ki sebb sé gi Bi zott sá gá -
nak tag ja, Ikotity Ist ván nyi tot ta meg, aki
be szé dé ben hang súlyt fek te tett a nem ze ti -
sé gi ügy aktuál-politikai vo nat ko zá sá ra.

Bár a ta nács ko zás el sõ sor ban nép raj zi
kon fe ren cia so ro zat, de ahogy több nem ze -
ti sé gi té ma je le nik meg, úgy több tu do -

mány ág is kép vi sel tet ve van. A két na pos
ren dez vény igen tar tal mas volt, több olyan
ta bu nak szá mí tó té má ról is szó esett, me -
lyek rõl nem an  nyi ra le het hal la ni, ilyen
volt pél dá ul a ci gány ság mai tár sa da lom ba
tör té nõ be il lesz ke dé se, a ha lál tá bor ok vagy
a malenkij ro bot. A je len lé võk to váb bi, ér -
de kes elõ adá so kat hall hat tak töb bek kö zött
a né pi táp lál ko zás kul tú ra té ma kö ré bõl, a
Ba ja kör nyé ki ka to li kus dél szláv nép cso -
port szár ma zá sá ról, mig rá ci ó já ról, a ha jó si
svá bok és csávolyi bu nye vá cok egyes ün -
ne pi nép szo ká sa i ról, de a val lá si nép rajz és
je len ku ta tás kép vi se lõi is fel szó lal tak. A jo -
gi nép szo kás- és men ta li tás ku ta tás fon tos -
sá gát eme li a té ma idõ sze rû sé ge és az a
tény, hogy ke ve sek ál tal ku ta tott té ma.

Az elõ adók nak és a hall ga tó ság nak le he -
tõ sé gük volt egy-egy vi ta ke re té ben hoz zá -
szól ni a hal lot tak hoz, azok ról vé le mé nyü ket
ki fe jez ni, esz me cse rét foly tat ni. A kon fe ren -
cia ke re te in be lül ke rült sor a Bács-Bodrogh
Vár me gyei Tör té nel mi Tár su lat Év könyve
má so dik (1888-1890) és har ma dik (1891-
1893) kö te té nek be mu ta tó já ra. 

A szer ve zõk igye kez tek kü lön bö zõ
blok ko kat ki ala kí ta ni az egyes szek ci ó kon
be lül, eze ket a már meg lé võ elõ adás cí -
mek bõl ál lí tot ták ös  sze. Jö võ be ni ter ve ik
közt sze re pel, hogy már elõ re meg ha tá ro -
zott té ma ke re tek sze rint ké rik fel a ku ta tó -
kat a rész vé tel re, majd ala kít ják ki a ta lál -
ko zó prog ram ját.

Marusa Andrea

Pil la nat ké p a kon fe ren ci á ról. Fo tó : Sultis Lász ló
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Habs burg Alb recht fõ her ceg nyug he lye
Fo lyó ira tunk 2009. feb ru á ri szá má ban ír -

tunk az egy ko ri bellyei ura da lom ról, amely -
bõl Tri a non után a 2. vi lág há bo rú vé gé ig
csak a ma gyar or szá gi rész – Béda-Kara-
pancsa – ma radt a Habs burg fõ her ce gi csa -
lád tu laj do ná ban. A 19. szá zad utol só év ti -
zed ében és a 20. szá zad ele jén az it te ni ár té -
ri er dõk fe je del mi va dá sza tok nak ad tak ott -
hont, kö zü lük az 1903. évi rõl 2009. áp ri li si
szá munk ban rész le tes be szá mo lót kö zöl -
tünk. Az 1897-ben szü le tett Alb recht fõ her -
ceg 1936-tól lett az ura da lom, va la mint a
Bédán és a Karapancsán épí tett kas té lyok
utol só tu laj do no sa. El sõ há zas sá gát a bács -
kai Lelbach Irén nel 1930-ban kö töt te, aki tõl
hét év múl va el vált (er rõl 2010. ja nu á ri cik -
künk ben ír tunk). A fõ her ceg rö vi de sen –
1938-ban – új ból nõ sült: Bocskay Ka ta lin
Ju li an na gróf nõt vet te el. Há zas sá guk ból
1940-ben Sa rol ta, 1942-ben Iza bel la szü le -
tett. A ko ráb bi te vé keny sé gei mi at ti eset le -
ges re tor zi ók meg elõ zé se okán Alb recht a 2.
vi lág há bo rú vé gén el hagy ta Ma gyar or szá -
got és Dél-Ame ri ká ba ment. Má sod szor is
el vált, majd fe le sé gül vet te Lydia Ge or gi na
Strauss–Dörnert, aki tõl 1951-ben Ru dolf
Ist ván nevû fia szü le tett. Alb recht fõ her ceg
nem sok kal ez után, egy nap pal 58. szü le tés -
nap ja elõtt, 1955. jú li us 23-án el hunyt: Ar -
gen tí ná ban, a Bu e nos Airesben lé võ Deut-
scher Friedhof lett nyug he lye 1986-ig.

Ezen a pon ton ér de mes rö vi den fel idéz ni
a Fer tõ-tó mel lett, a ma gyar ha tár tól csu pán
né hány ki lo mé ter re fek võ auszt ri ai Fél-
torony (Halbturn) idén 300 éves kas té lyá nak
tu laj do no si tör té ne tét. A gróf Anton Harrach
ál tal 1711-ben épít te tett kas tély a kö vet ke zõ
év ti zed ben ki rá lyi bir tok ál lo mány ba ke rült.
Ér de kes ség ként ér de mes meg em lí te ni, hogy

III. Kár oly ma gyar ki rály – VI. Kár oly né -
ven né met-ró mai csá szár – szí ve sen tar tóz -
ko dott fa lai kö zött, és 1740-ben itt be te ge -
dett meg ha lá lo san. Le á nya, Má ria Te ré zia
a kas télyt a csá szá ri csa lád nyá ri re zi den ci -
á já vá tet te. Az ural ko dó nõ ké sõbb ked venc
lá nyá nak, Má ria Krisz ti na fõ her ceg nõ nek
és fér jé nek, Al bert-Káz mér szász-tescheni
her ceg nek aján dé koz ta. A kas télyt a ké sõb -
bi ek ben is a csa lád bir to kol ta, utol só
tescheni her ceg ként ha lá lá ig Alb recht tu laj -
do ná ban ma radt. Paul Waldbott von
Bassenheim bá ró (1924-2008) 1956-ban lé -
pett nagy báty ja, Alb recht fõ her ceg örö ké be.
A bá ró Alb recht nyolc le ány test vé re kö zül a
leg fi a ta labb nak, Má ria Aliz fõ her ceg nõ nek
(1893-1962) a Friedrich Heinrich Waldbott
von Bassenheim bá ró val (1889-1959)
1920-ban kö tött há zas sá gá ból szü le tett
gyer me ke. Paul Waldbott há zas sá gá ból
nem szü le tett gyer mek, ezért adop tál ta a fõ -
her ce gi csa lád egyik tag ját: Markus Graf zu
Königsegg-Aulendorf lett 2008-ban be kö -
vet ke zett ha lá la után a kas tély és a föld bir -
tok (19 000 hek tár szán tó, 600 hek tár er dõ
és 55 hek tár szõ lõ) ura.

A kas tély hoz nagy ki ter je dé sû park tar -
to zik, amely nek észak ke le ti pe re mén a
Féltorony-Wittmanshof-Kleylehof, vé gül
a Miklóshalmára (Nickelsdorf) ve ze tõ út
men tén, Féltoronyt el hagy va szak rá lis em -
lék kel ti fel az ar ra já ró fi gyel mét. De di ká -
ció nél kü li Nepomuki Szent Já nos-szo bor,
és né hány mé ter re mö göt te ne ki szen telt
ki csiny ká pol na áll. Krip tá já ban he lyez ték
vég sõ nyu ga lom ra Ar gen tí ná ból tör tént
ha za ho za ta lát kö ve tõ en Alb recht fõ her ceg
föl di ma rad vá nya it.

Dr. Nebojszki Lász ló

Elõ tér ben a Nepomuki Szent Já nos szo bor, hát tér ben a ká pol naA kastély Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) al ko tá sa

A ká pol na ol tá ra

Az ol tár elõtt, a sírt le zá ró már vány la pon
fõ her ce gi ko ro na or szág al má val, Alb -

recht sti li zált mo nog ram ja, va la mint szü -
le té sé nek és ha lá lá nak idõ pont ja lát ha tó 
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Ker ti vagy ne mes ró zsa Pi ros ba zsa ró zsa

Nagy cso da töl csér (pi ros és fe hér vál to zat ban) Ko kár da vi rág

Ár vács kaMály va
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Az év szak ok és vi rá gos nö vé nye ik
(Nyár)

A leg me le gebb év sza kunk csil la gá sza ti
idõ tar ta ma a jú ni us 22-tõl szep tem ber 23-ig
tar tó há rom hó na pot, míg a me te o ro ló gi ai
nyár – mint egy há rom hét tel el to lód va – a
jú ni us 1-jé tõl au gusz tus 31-ig ter je dõ idõ -
sza kot je len ti. Jú ni us 22-én a Nap a Rák té -
rí tõk (észa ki szé les ség 23,5 fo kán) de lel
me rõ le ge sen. E na pon ha zánk ban a nap pal

hos  sza 16 óra. Él te tõ égi tes tünk itt meg for -
dul és vis  sza in dul az Egyen lí tõ fe lé, amely
fö lé szep tem ber 23-án ér ke zik. A sok éves
át lag ban a jú ni us és jú li us hó na pok át la gos
hõ mér sék le te a leg ma ga sabb az év töb bi
hó nap já hoz vi szo nyít va. A mo bil le ve gõ
azon ban né ha meg tré fál hat ben nün ket, ha
egy-egy sark vi dé ki hi deg front tör be,hisz

ilyen kor hir te len le csök ken a hõ mér sék let
(1918 jú ni u sá ban pl. Bu da pes ten -2 Cel si -
us-fo kot mér tek a ta laj szin ten!).

A nyá ri év szak ban igen gaz da gon nyí ló,
sok szí nû vi rá gos nö vé nye ink ar ze nál já ból
aján lok né há nyat ked ves Ol va só im nak fel -
vé te le im bõl.

Dr. Laki Ferenc

Trom bi ta vi rág Gyû szû vi rág

Ökör fark kó ró és bak sza káll ter més ben Ke le ti szar ka láb (pi pacs és eb szék fû)
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A szél sõ sé gek olim pi á ja
75 éve zaj lot tak a ber li ni olim pi ai já té kok

2. (befejezõ) rész

Ber lin ma gyar hõ sei
A ma gyar olim pi ai kül dött ség min den

ko ráb bi nál na gyobb vá ra ko zás sal in dult a
né met fõ vá ros ba. 4 év vel ko ráb ban a ma -
gas költ sé gek, a nagy uta zá si tá vol sá gok és
az edzés le he tõ sé gek, a for má ba ho zás ez -
zel já ró hi á nya mi att csak a fel tét le nül esé -
lyes ver seny zõ ket in dí tot ták Los An ge les -
ben, de kö zü lük sem min den ki tud ta hoz ni
a re mélt ered mé nye ket, így Ma gyar or szág
ott csak 6 arany ér met szer zett. (Igaz, ak kor
ez is min den idõk leg jobb ma gyar sze rep -
lé se volt.) Ber lin be kö rül be lül négy szer
annyi ma gyar spor to ló uta zott el, mint
Ame ri ká ba, s kö zü lük töb ben is ko moly
esé lyes nek szá mí tot tak. Ez ak kor is igaz,
ha a Los An ge les-i arany ér me sek kö zül
már csak a meg vál to zott ös  sze té te lû kard-
és ví zi lab da csa pat le he tett je len is mét az
olim pi án. Az 1930-as évek Ma gyar or szá -
gán új ból vi rág zó sport élet folyt, amely las -
san ki ter mel te az új te het sé ge ket, akik ez út -
tal már mes  sze nem csak a jó mó dú pol gár -
ság és (mint ko ráb ban fõ képp a ví vók ese -
té ben) a ne me si ere de tû ka to na tisz tek so ra -
i ból ke rül tek ki, ha nem a leg vál to za to sabb
nép ré te gek bõl. Igaz, a vi dé ki, sze gény sor -
ból ki emel ke dõ ver seny zõk több sé ge ered -
mé nye it már nagy fõ vá ro si egye sü le tek szí -
ne i ben har col ta ki. Ber lin az tán iga zol ta is
a ma gyar re mé nye ket, hi szen a ma gyar
kül dött ség vé gül 10 arany-, 1 ezüst- és 6
bronz ér met szer zett a já té ko kon.

Az el sõ nõi baj no kok
A ko ráb bi olim pi ák ma gyar gyõz te sei

kö zött ki zá ró lag fér fi a kat ta lál ha tunk, Ber -
lin ben meg szü le tett az el sõ ma gyar nõi
arany érem, sõt, mind járt a má so dik is! Az
el sõ nõi arany Csák Ibo lya ma gas ug ró ne -
vé hez fû zõ dik. Az ak kor 21 éves at lé ta nõ
ugyan nem szá mí tott esély te len nek (ta -
vasszal a klas  szis ered mény nek szá mí tó
161 cm-re ja ví tot ta a ma gyar csú csot),
gyõ zel mé re még is ke ve sen fo gad tak vol -
na. Az elõ zõ olim pia két ame ri kai sztár ja
sze ren csé re köz ben sport ágat vál tott, így
el sõ sor ban eu ró pai ve tély tár sak kal kel lett
meg küz de nie. A 19 fõs me zõny bõl hár man
is si ke re sen át ug rot ták a 160 cm-t, ám a
162-t há rom kí sér let bõl sen ki nek sem si -
ke rült. Az ak ko ri sza bá lyok sze rint a holt -
ver senyt úgy dön töt ték el, hogy az ug rók -
nak en ge dé lyez tek egy ne gye dik kí sér le tet

is. Ez vi szont egye dül a ma gyar ver seny -
zõ nek si ke rült, így az õ nya ká ba akasz tot -
ták a meg ér de melt arany ér met. Az ál ta la
le gyõ zött me zõny ben egé szen ki emel ke dõ
és fur csa egyé ni sé gek is vol tak. A brit
Dorothy Odam ké sõbb az egyet len at lé ta -
nõ volt a vi lá gon, aki a há bo rú elõtt és után
is olim pi ai ér met tu dott nyer ni. Az egy elõ -
re a vert me zõny ben vég zõ, alig 16 éves
hol land Franc ina Koen pe dig nem volt
más, mint az 1948-as lon do ni olim pia hõs -
nõ je, aki – ak kor már két gyer me kes anya -
ként, Fanny Blankers-Koen né ven – négy
at lé ti kai szám ban tu dott nyer ni. Ná luk is
ér de ke sebb azon ban a 4. he lyen vég zett
né met Dora Ratjen ese te. Ró la ugyan is két
év múl va ki de rült, hogy va ló já ban fér fi, és
emi att so ha töb bé nem in dul ha tott nõk szá -
má ra ki írt ver se nye ken. Te gyük
hoz zá, Ratjen va ló szí nû leg
nem volt a szó klas  szi kus ér tel -
mé ben vett csa ló. Szü le té sé tõl
fog va ugyan is ket tõs ne mi jel -
le get mu ta tott, csa lád ja lány -
ként ne vel te, bár sa ját be val lá sa
sze rint már 12 éves ko rá tól ne -
mi sze rep za va ro kat mu ta tott,
ha még so ká ig nõ ként él te is az
éle tét. Vé gül egy or vo si vizs gá -
lat tisz táz ta ne mi ho va tar to zá -
sát, on nan tól Heinrich Ratjen
né ven, fér fi ként élt to vább. A

nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág szá má ra
több mint kel le met len volt az eset, ame lyet
nem is hoz tak nyil vá nos ság ra, egy sze rû en
meg von ták a rajt en ge dé lyét. Csák Ibo lya
épp en nek kö szön he tõ en lett 1938-ban Eu -
ró pa-baj nok. Sport pá lya fu tá sát egy évvel
késõbb, 1939-ben be fe jez te. Te het sé gé re
jel lem zõ, hogy tá vol ug rás ban is or szá gos
csúcs tar tó volt.

A má sik ma gyar nõi arany ér mes Elek
Ilo na volt, aki a nõi tõr ví vás ban di a dal mas -
ko dott. A ki emel ke dõ te het sé gû ver seny zõ
vi szony lag ké sõn is mer ke dett meg a ví vás -
sal, ami egyéb ként is so ká ig csak má sod la -
gos sze re pet töl tött be éle té ben ze ne mû vé -
sze ti ta nul má nyai mel lett, így nagy ví vó -
ered mé nye it is ké sõbb ér te el. 1936-ban
már öt szö rös Eu ró pa-baj nok volt, még sem
õt tar tot ták az el sõ szá mú esé lyes nek. Új ra
ott volt ugyan is a me zõny ben „a szõ ke
He”, az az Helene Mayer, az 1928-as amsz -
ter da mi olim pia baj nok nõ je, aki zsi dó szár -
ma zá sa mi att 1933 után egy szer már el -
hagy ta Né met or szá got (ösz tön dí jak kal Pá -
rizs ban, majd az Egye sült Ál la mok ban ta -
nult), ám – mi u tán a né me tek nek raj ta kí vül
nem volt érem esé lyes ver seny zõ je – „ha za -
csá bí tot ták”, pe dig köz ben már az ame ri kai
ál lam pol gár sá got is fel vet te. (Bár a 8 év vel
ko ráb bi olim pi án gyõ zött, 3 év vel fi a ta labb
volt ma gyar ve tély tár sá nál.) Még a ma -
gyar or szá gi szak írók is õt tar tot ták ha zai
kör nye zet ben és bom ba for má ban a biz tos
fa vo rit nak. Raj ta kí vül ott volt még a szin -
tén né met szü le té sû, de már oszt rák szí nek -
ben ver seny zõ, még fi a ta labb El len Preis is
a me zõny ben, aki vi szont az 1932-es olim -
pi án gyõ zött. Ér de kes egyéb ként, hogy
mind há rom hölgy nem csak kor sza kos
egyé ni sé ge volt a tõr ví vás nak, de mind -

A nõi ma gas ug rás el sõ há rom he lye zett je:
Csák Ibo lya (Ma gyar or szág),
Elfriede Kaun (Né met or szág),

Dorothy Odam (Nagy-Bri tan nia)

Elek Ilona a berlini gyõzelem után
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egyi kük ko moly fel sõ fo kú ta nul má nyo kat
is vég zett. És az is kö zös volt a sor suk ban,
hogy a faj el mé le ti fel fo gás sze rint mind -
hár man zsi dó nak szá mí tot tak, így a nõi tõr -
ví vás dön tõ je is fe lért egy ol dal vá gás sal a
nem ze ti szo ci a lis ták szá má ra, ugyan is vé -
gül ez a há rom spor to ló nõ állt a do bo gó há -
rom fo kán. Elek „Csibinek” (mert a ma -
gyar ver seny zõt min den ki így szó lí tot ta) a
se lej te zõk so rán akad tak ugyan ne héz sé gei,
a dön tõ ben már csak egyet len ve re sé get
szen ve dett, vi szont mind két nagy ve tély -
tár sát le gyõz te. A né met saj tó ugyan nem
el is me rés nek szán ta a kö vet ke zõ so ro kat,
egy ví vó nak még sem kell en nél na gyobb
di csé ret: „A ma gyar lány ért hoz zá, hogy az
el len fe lei ide ge it ál lan dó moz gá sá val fel -
õröl je.” Elek Ilo na ké sõb bi pá lya fu tá sa pe -
dig iga zol ta egyik mes te ré nek mon dá sát:
„...olyan ví vó, mint Csibi, száz év ben ha
egy szü le tik!” Elek ugyan is 1948-ban, túl -
él ve a há bo rút és ben ne vész kor sza kot,
1948-ban (már 41 éve sen!) meg véd te olim -
pi ai baj no ki cí mét és még to vább vi lág baj -
no ki és olim pi ai ér me ket szer zett! Em be ri
nagy sá gá ra pe dig jel lem zõ tör té net, hogy
ami kor a 2. vi lág há bo rút kö ve tõ en az egyik
ko ráb bi ví vó ve ze tõt, Sédey Gyu lát per be
fog ták (a nyi las ura lom alatt a fõ vá ros rend -
õr ka pi tá nya volt), Elek Ilo na nem volt rest
le ve let ír ni az ér de ké ben, s ez zel alig ha nem
az éle tét men tet te meg, hi szen ad dig ra már
Sédey ke gyel mi kér vé nyét is el uta sí tot ták.
Elek egyéb ként szá mos tánc dalt is szer zett,
sõt, õ kom po nál ta az 1959-es ví vó vi lág -
baj nok ság in du ló ját is.

Ma gyar arany csa pa tok di a da la
A kard ví vás ha gyo má nyo san „ma gyar”

szám nak szá mí tott az olim pi ai já té ko kon,
hi szen 1908 óta, Ant wer pen ki vé te lé vel –
ahol nem ve het tünk részt – min dig szü le tett
leg alább egy ma gyar arany érem a ver seny -

szám ban. Ber lin ben elõbb a csa pat ver seny -
ben osz tot tak ér me ket. Itt a ma gyar csa pat
ab szo lút esé lyes nek szá mí tott an nak el le -
né re is, hogy a négy év vel ko ráb ban gyõz -
tes csa pat ból csak Kabos End re és az ott
még igen csak zöld fü lû nek szá mí tó Gere-
vich Ala dár ma radt meg hír mon dó nak.
Csak hogy köz ben be érett a ma gyar kard ví -
vás egy olyan if jú ge ne rá ci ó ja, amely azu -
tán év ti ze de kig ural ta nem csak a ha zai, de
a nem zet kö zi ví vó me zõnyt is. Olim pi án
ek kor ví vott elõ ször Ko vács Pál, Berczelly
Ti bor és Rajcsányi Lász ló, akik mind sok -
szo ros olim pi ai és vi lág baj nok ok let tek ké -
sõbb, egyéb ér me i ket nem is szá mít va. (A
csa pat ha to dik tag ja Rajczy Im re volt.) A
ma gyar csa pat kü lö nö sebb erõ fe szí tés nél -
kül ju tott az elõ dön tõ be, ahol 13:3-ra le lép -
te a né me te ket is, így ké szül he tett az ola -
szok el le ni dön tõ ös  sze csa pás ra. Az olasz
ví vás nak egyéb ként ki emel ke dõ si ke re volt
a ber li ni olim pia, hi szen a kard ki vé te lé vel
va la men  nyi fér fi egyé ni és csa pat ver senyt
õk nyer tek. Eb ben az idõ ben a csa pat ver se -
nye ken négy ví vó sze re pelt egy mér kõ zé -
sen, és kö zü lük min den ki ví vott min den ki -
vel, így ös  sze sen 16, öt be vitt ta lá la tig ví -
vott as  szó alap ján ala kult ki a vég ered -
mény. És az ola szok nak kard csa pat dön tõ -
jé ben is volt esé lye, hi szen az el sõ hét csör -
te után õk áll tak job ban, el sõ sor ban Gusta-
vo Marzi ki emel ke dõ ví vá sá nak kö szön he -
tõ en. A kö vet ke zõ pár harc so rán a tõr ví vás -
ban is ki vá ló olasz már Kabos el len is 4:1-
re ve ze tett, ám a ma gyar ver seny zõ in nen
for dí ta ni tu dott, és gyõ zel mé vel len dü le tet
adott csa pat tár sa i nak is, hi szen a kö vet ke zõ
há rom csa tát egy aránt a ma gya rok nyer ték.
8:6-os ál lás nál Rajczy és Aldo Masciotta
már úgy állt fel a pást ra, hogy a ma gyar fiú
gyõ zel me ese tén el dõlt az arany sor sa. A
ma gyar ver seny zõ gyõ zött, a csa pat meg -
véd te baj no ki cí mét!

Kabos End re már Los An ge les ben is
bronz ér mes volt a kard egyé ni ver se nyé -
ben, ám út ja az iga zi nagy si ker hez ko ránt -
sem volt olyan egye nes, ahogy gon dol hat -
nánk. Ame ri kai si ke rét kö ve tõ en ugyan is
el aján dé koz ta a kard ját és el dön töt te, fel -
hagy a ví vás sal. Eb ben va ló szí nû leg egy -
aránt sze re pet ját szott az, hogy a ví vók
meg le he tõ sen zárt, „úri” vi lá ga kis sé ne he -
zen fo gad ta be a vi dék rõl jött, zsi dó fi a tal -
em bert, de az is, hogy a 30-as évek ele jén
meg él he té si ne héz sé gek kel küz dött, és ha -
ma ro san zöld ség ke res ke dést nyi tott. Vé gül
a kor „tár sa dal mi ki vá ló sá gai” kö zül va la ki
ál lást szer zett szá má ra az Egye sült Iz zó -
ban, és ez zel meg men tet te a ma gyar ví vó -
sport nak. Ber lin elõtt már há rom szo ros
egyé ni Eu ró pa-baj nok volt, bár ma gyar
baj nok sá got so sem si ke rült nyer nie. (1936-
ban rá adá sul el ütöt te egy au tó busz, így fel -
ké szü lé se nem volt zök ke nõ men tes.) Az
egyé ni olim pi ai ver seny dön tõ jé be 9 ver -
seny zõ ju tott be, akik kör mér kõ zé sen dön -
töt ték el az ér mek és he lye zé sek sor sát. Há -
rom-há rom ma gyar és olasz ver seny zõ is
dön tõs volt, és a csa pat ered mé nyek alap ján
vár ha tó volt, hogy köz tük dõl el az ér mek
sor sa. Fõ leg, hogy az ola szok egy más el le -
ni as  szó i kat lát ha tó an „le ad ták” leg jobb -
juk nak, Marzinak, aki rá adá sul a har ma dik
kör ben Kabost is le gyõz te! Csak hogy
Gerevich meg tet te azt a „szí ves sé get” csa -
pat tár sá nak, hogy meg ver te az olaszt, aki
ké sõbb egy újabb ve re sé get is el szen ve dett,
így Kabosnak már „csak” hoz nia kel lett az
újabb csör té ket. Utol só há rom mec  csét si -
mán nyer te is, így övé lett az arany érem. (A
ma gyar si kert pe dig az tet te tel jes sé, hogy
vé gül Gerevich Ala dár bronz ér met szer -
zett.) Kabos gyõ zel mét itá li ai szár ma zá sú
mes te ré nek, Italo Santellinek aján lot ta. Ál -
lí tó lag Santelli gyor sí tot ta fel a vég sõ kig
Kabost, amint még sza bad szem mel csak -

Kabos Endre (jobbról) és legnagyobb vetélytársa,
az olasz Marzi

A bajnok magyar kardcsapat (Rajczy Imre, Gerevich Aladár,
Kovács Pál, Kabos Endre, Berczelly Tibor, Rajcsányi László
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nem lát ha tat lan ak ci ói után is tört ma gyar -
ság gal a kö vet ke zõ ket je gyez te meg:
„Lássú vagy, mint a libámádár.” Ami kor
pe dig az olim pi ai baj nok a jö võ jét fir ta tó
kér dé se ket ka pott, így vá la szolt: „...na gyon
csá bít To kió.” (Ott ren dez ték vol na az
1940. évi olim pi ai já té ko kat.) De sors más -
ként akar ta, na gyon más ként...

Ber lin má sik ma gyar cím vé dé sét a ví zi -
lab da csa pat ér te el. Los An ge les be a ma -
gyar ví zi lab dá sok sa ját költ sé gü kön utaz -
tak, és egy óce án já ró me den cé jé ben pró bál -
ták ma gu kat for má ban tar ta ni, hogy fel ve -
hes sék a har cot a fõ ri vá lis né me tek el len.
Ak kor a ma gyar csa pat ma ga biz to san gyõ -
zött. 1936-ra a csa pat je len tõ sen át ala kult,
bár a Los An ge les-i ke ret 5 tag ja új ból csa -
ta sor ba állt, kulcs em be rek hagy ták ab ba a
já té kot. A leg na gyobb vesz te ség azon ban a
ré gi mes ter, a csa pa tot fel épí tõ Komjádi Bé -
la el vesz té se volt, aki 1934-ben, alig negy -
ven éve sen vá rat la nul meg halt. A ma gyar
csa pat így is el sõ szá mú esé lyes volt, hi szen
1929 óta nem ta lált le gyõ zõ re. Csak hogy a
né me te ket na gyon fû töt te a revansvágy, rá -
adá sul több mér kõ zé sü ket a Führer sze mé -
lye sen is meg te kin tet te. A ma gyar csa pat
ma ga biz tos gyõ zel mek kel ju tott be a leg -
jobb négy kö zé (az egyik elõ mér kõ zés so -
rán egy mál tai já té kos kis hí ján a víz be ful -
ladt), ahol vi szont mind járt a há zi gaz da el -
len kel lett ját sza ni. A ma gyar-né met mér kõ -
zés a szem ta núk sze rint af fé le „vízi-
birkózás” volt, té ves íté le tek kel tar kít va (a
ma gyar ka pi tány 1:1-es ál lás nál el is hagy ta
az uszo dát!), amely vé gül 2:2-es dön tet len -
nel ért vé get. Így az olim pi ai baj no ki cí met
az utol só mér kõ zés, és azt kö ve tõ en a gól -
arány dön töt te el. A fran ci ák el le ni ös  sze -
csa pá son nem is annyi ra a gyõ ze lem volt
kér dé ses (a ma gyar csa pat klas  szi sok kal
jobb volt), ha nem hogy si ke rül-e 4:0-ra
vagy an nál na gyobb arány ban nyer ni. (A
né me tek utol só mér kõ zé sét pár órá val
elõbb ját szot ták.) A ma gyar pó ló sok vé gül

5:0-ra ver ték a gal lo kat, és
ha ne he zen is, de meg véd ték
baj no ki cí mü ket. S hogy kik
vol tak en nek a csa pat nak a
ve zér egyé ni sé gei? Min de -
nek elõtt Né meth Já nos, az az
„Jamesz”, aki ugyan leg több
tár sá val el len tét ben még
érett sé gi vel sem ren del ke -
zett, de svéd csa var ja i val ret -
te gés ben tar tot ta a vi lá got,
vagy ép pen Halassy Oli vér,
aki nek 11 éves ko rá ban a
vil la mos le vág ta bal láb fej -
ét, még is több szö rös úszó -
baj nok és klas  szis ví zi lab dá -

zó le he tett be lõ le. (A víz ben õk ket ten irá -
nyí tot ták a csa pa tot.) De a csa pat egy ség re
jel lem zõ az is, hogy meg fért egy csa pat ban
a zsi dó szár ma zá sú Bródy György és Sár -
kány Mik lós a ké sõbb a nyi las ke resz tes
párt ban sze re pet vál la ló Homonnai II (ere -
de ti leg Hlavacsek) Már ton nal. A csa pat ban
ki egé szí tõ sze re pet ját szó Tarics Sán dor pe -
dig ké sõbb a ci vil élet ben is ko moly pá lyát
fu tott be: a Ka li for ni ai Egye tem pro fes  szo -
ra lett, aki nek ne vé hez szám ta lan ta lál mány
fû zõ dik, õ ter vez te az el sõ földrengésbiztos,
ru gós acél szer ke ze tû épü le tet.

A küz dõ spor tok baj no kai
A ma gyar bir kó zók Los An ge les be is nagy

re mé nyek kel utaz tak, de a leg job bak is csak
az ezüst ére mig ju tot tak. Ber lin bõl vi szont
há rom ara nyat és egy bron zot szál lí tot tak! A
ber li ni „mes ter hár mast” el érõ ver seny zõk
kö zül ket ten már Los An ge les bõl is érem mel
tér tek ha za, el len ben a har ma di kat még itt -
hon is ke ve seb ben is mer ték. Kár pá ti (ere de -
ti leg Kellner) Kár oly a sza bad fo gá sú köny -

 nyû súly ban szer zett arany ér met. Bár esé -
lyes ként in dult, hi szen olim pi ai ezüst ér mes
és Eu ró pa-baj nok volt, egy ál ta lán nem volt
kön  nyû út ja az ara nyig. A vég sõ gyõ ze lem -
hez elõbb le kel lett gyõz nie a pe hely súly ban
1932-ben olim pi ai baj nok finn Hermanni
Pihlajamäkit (egy ne ves bir kó zó di nasz tia
egyik sar ját), majd pe dig a tu laj don kép pe ni
dön tõ ben a Deutschlandhalle kö zön sé ge ál -
tal ûzött-haj tott né met Wolfgang Ehrlt is.
Elõb bi kön  nyen si ke rült, ám Ehrl ke mény el -
len fél nek bi zo nyult, és az éj fél után kez dõ dõ
mér kõ zé sen a 6 per ces bir kó zó idõ vé gén
dön tet len volt az ál lás. Ér té kel he tõ ak ci ót
egyi kük sem tu dott vég re haj ta ni a hos  szab bí -
tás ban sem, de bí rók az ak tí vabb, szí ne sebb
bir kó zást be mu ta tó Kár pá tit hoz ták ki gyõz -
tes nek, bár men  nyi re tün te tett is ez el len a né -
met kö zön ség. Kár pá ti az olim pia után test -
ne ve lõ ta ná ri dip lo mát szer zett, egy ide ig ta -
nár ként is dol go zott, de 1945 után – már
edzõ ként és sport ve ze tõ ként – vis  sza tért ked -
venc sport ágá hoz, és Bp. Hon véd mes te re -
ként olim pi ai és vi lág baj no ko kat ne velt. A
„sza bad fo gás pro fes  szo ra” iro dal mi pá lyá za -
to kat is nyert, több köny vet is írt, vis  sza em -
lé ke zé sei is ér de kes ol vas má nyok.

Hogy az a té tel, mely sze rint a ma gya rok
nem al kal ma sak a sza bad fo gá sú bir kó zás -
ra, nem igaz, Zombori (ere de ti leg Jani-
csek) Ödön is iga zol ta. A lég sú lyú ver -
seny zõ Los An ge les bõl szin tén ezüst érem -
mel tért ha za, az óta nyert ugyan Eu ró pa-
baj nok sá got, de kö tött fo gás ban, így a leg -
na gyobb esé lye sek kö zött nem szá mol tak
ve le. Szá má ra nem in dult a leg job ban a
ver seny, hi szen el sõ mec  csén csak ne he -
zen gyõ zött, a má so di kat el is vesz tet te a
svéd Herman Tuvesson el len. A le bo nyo lí -
tá si rend szer mi att így Zomborinak csak
tus gyõ zel mek kel le he tett esé lye az olim pia
meg nye ré sé re, és még a svéd nek is leg -

Az olimpiai bajnok magyar vízilabdacsapat

Zombori Ödön az olimpiai dobogó
tetején (kezében a tölgyfacsemetével)

Kárpáti Károly, a könnyûsúlyú (szabad-
fogású) birkózás olimpiai bajnoka
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alább egy szer ki kel lett kap nia! Ez utób bi
meg tör tént; a své det elõbb egy esély te len
sváj ci, majd az ame ri kai Ross Flood is le -
gyõz te. Zomborinak ezek után „csak” a
né met Johannes Her bert és Flood el len
kel lett kétvállal nyer nie. A har ma dik olim -
pi á ján ver seny zõ ma gyar azon ban meg ol -
dot ta a le he tet len nek tet szõ fel ada tot:
mind két mér kõ zé sen – bár több mint 12
perc nyi ke mény küz de lem után – tu sol ta
el len fe lét, és így õ lett az arany ér mes.

Sok kal ke ve seb ben szá mí tot tak a kö tött -
fo gá sú lég súly ban ver seny zõ Lõrincz
Már ton gyõ zel mé re. A szé kely föl di
Korondon szü le tett, nyug ta lan ter mé sze tû
fél ár va asztalosinas csak pár év vel ko ráb -
ban te le pült át Ma gyar or szág ra, ahol vas -
úti tiszt vi se lõ ként ka pott ál lást. Már Er -
dély ben is spor tolt, de iga zi nagy si ke re it
már ma gyar szí nek ben ér te el: 1934-ben
(sza bad fo gás ban) Eu ró pa-baj nok volt.
Ber lin ben vi szont kö tött fo gás ban ka pott
le he tõ sé get. Az olim pi ai si ker hez öt mér -
kõ zést kel lett meg vív nia. El sõ há rom
meccsét vi szony lag kön  nyen hoz ta, bár a
nor vég Stokkét nem tud ta kétvállra fek tet -
ni, így egy hi ba pon tot ka pott. Sõt, más nap
– egy vi tat ha tó mér kõ zé sen – ki ka pott az
észt Sikk tõl, így a baj no ki cím el úsz ni lát -
szott. Más kér dés, hogy köz ben az észt is
ki ka pott, mint ahogy a két to váb bi nagy
ve tély társ, a svéd Svensson és a né met
Brendel is el szen ve dett egy-egy ve re sé get.
Így Lõrincz és Egon Svensson csa tá ja dön -
tött az arany érem sor sá ról. Svenssonnak

egy kis kü lönb sé gû pon to zá sos ve re ség is
elég lett vol na az arany érem hez, ám a
hosszú, el ke se re dett küz de lem ben vé gül a
ma gyar fi a tal em ber dön tõ fö lényt har colt
ki, és 3:0-ás gyõ zel mé vel õ is arany ér mes
lett. (Egyéb ként az ötö dik he lyen is ma -
gyar nem ze ti sé gû ver seny zõ vég zett: a
nagy vá ra di, ro mán szí nek ben ver seny zõ
Tõ zsér Jó zsef.) Lõrincz Már ton an nak a
szo kás nak nem te he tett ele get, hogy a gyõ -
ze le mért ka pott tölgy fá ját szü lõ vá ro sá ba
vi hes se, így azt új lak he lyén, Szen te sen ül -
tet te el. Az utó kor azon ban va la me lyest
igaz sá got szol gál ta tott ne ki: Korondon ma
sport csar nok vi se li a ne vét, tisz te le té re
em lék ver senyt is ren dez nek.

A ma gyar ököl ví vók a meg elõ zõ két
olim pi á ról is hoz tak ha za arany ér met, de
Amsz ter dam baj no ka, Ko csis An tal ek kor
már Ame ri ká ban pro fi ként ke res te a ke nye -
rét, míg a Los An ge les ben arany ér mes
Éne kes Ist ván 1936-ban nem fért be az
olim pi ai csa pat ba. Ma gyar or szág még sem
ma radt arany érem nél kül ököl ví vás ban,
mert „Ta tár, az acél ko po nyá jú bok szo ló”,
va gyis Ha ran gi Im re meg men tet te a csa pat
be csü le tét. A 23 éves kön  nyû sú lyú ver -
seny zõ nem sok kal ko ráb ban egy Eu ró pa-
baj no ki ezüst érem mel tet te le a név jegy ét a
nem zet kö zi po ron don, de a né pes me zõny -
ben nem szá mol tak ve le a leg na gyobb fa -
vo ri tok kö zött, mert azt mond ták ró la, hogy
nem ké pes vé de kez ni. A Nyíradonyból Bu -
da pest re ke rült fi a tal em ber ma már el kép -
zel he tet len mó don ké szült fel az olim pi á ra:
min den nap fél 6-kor kelt, fel pat tant ke rék -
pár já ra, más fél órás ta po sás után ér ke zett
meg a mun ka he lyé re, Má tyás föld re, ahol
1931 óta gép la ka tos ként és mo tor sze re lõ -
ként al kal maz ták. A re pü lõ té ren dél után 4-
ig dol go zott, majd újabb más fél órás bi cik -
li zés kö vet ke zett ha za, utá na a Nép li get be
fu tó-, vagy a MÁVAG-ba te rem edzés re
ment. He ti 25 pen gõs fi ze té sé bõl édes any -
ját és Zsó fia test vé re két gye re két is el tar -
tot ta. A vá lo ga tott edzé se i nek ve ze té sét az
Ame ri ká ból ha za hí vott, a pro fi boksz vi lá -
gá ban is ta pasz ta la to kat szer zett Klaus Ist -
ván ra (Steve Klaus) bíz ták, aki a Test ne ve -
lé si Fõ is ko lán ren de zett be edzõ tá bort. Az
olim pi án Ha ran gi nak négy mér kõ zést kel -
lett vív nia a vég sõ gyõ ze lem hez. An  nyi ban
sze ren csé je volt, hogy a nagy esé lyes nek
tar tott né met, ame ri kai és az Eu ró pa-baj -
nok olasz ver seny zõt „eltakarították” az út -
já ból, de így sem volt kön  nyû dol ga. Ha tal -
mas ro ha ma i val meg tör te mind a sváj ci
Seidel, mind a Fü löp-szi ge te ki Pad il la el -
len ál lá sát, csak hogy az elõ dön tõ ben az ak -
kor már dön tõ fö lény ben lé võ Ha ran git –
el len fe le egy szer már pad ló ra ke rült – a dán

Poul Kops csú nyán le fe jel te. Ha ran gi fel re -
pedt szem öl dö ké bõl öm le ni kez dett a vér,
és tar ta ni le he tett at tól, hogy le lép te tik sé -
rü lés mi att. Klaus mes ter egy Ame ri ká ból
ho zott „csodaszerrel” a meccs vé gé ig el ál -
lí tot ta a vér zést, ám a ta lál ko zó után lát -
szott, hogy a re pe dés csak nem 4 cen ti
mély, a cson tig ért. Még sem en ged ték ösz -
 sze varr ni, mert at tól fél tek, hogy ab ban az
eset ben a ma gyar bu nyóst épp a dön tõ ben
nem en ge dik majd bok szol ni. A dön tõ ben
egy „meglepetésember”, az észt Nikolaj
Stepulov el len kel lett küz de nie. Az észt
ver seny zõ mind járt a meccs ele jén el ta lál ta
Ha ran gi sé rült szem öl dö két, amely új ból
vé rez ni kez dett, és in nen so kak sze rint af -
fé le vá gó híd hoz ha son lí tott a szo rí tó. Ha -
ran gi ugyan alig lát ta el len fe lét, de így is
szám ta lan szor el ta lál ta, és a lel kes kö zön -
ség tõl is tá mo gat va a ma ga ja vá ra for dí tot -
ta a küz del met. (Arany ér mét jó ko ra kö tés -
sel a fe jén vet te át, így a saj tó a „tur bá nos
bajnok” jel zõt akasz tot ta rá.) A szív és az
aka rat di a da la volt ez; mai sza bá lyok sze -
rint ugyan is alig ha en ged ték vol na a dön tõ -
ben küz de ni. Ha ran gi tölgy fa cse me té jé re
két te le pü lés is igényt tar tott: egy részt szü -
lõ fa lu ja, Nyíradony, más részt pe dig
Hajdúsámson, ahol eb ben az idõ ben ro kon -
sá gá nak nagy ré sze élt. Sze ren csé jé re Ber -
lin ben az arany mel lé iker cse me tét ka pott,
így mind két te le pü lés em lé kez he tett ne ves
szü lött jé re, aki nek tisz te le té re nagy ün nep -
sé get ren dez tek, a szét vá lasz tott fa cse me té -
ket pe dig a hõ sök kert jé ben he lyez ték el.

Lõrincz Márton egy vetélytársa
ölelõ karjaiban a berlini öltözõben

A vérzõ fejû Harangi Imre gyõzelme után
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A szen zá ció
Ber lin ma gyar gyõ zel mei mind óri á si si -

ke rek vol tak, ám a nem zet kö zi saj tó a leg -
töb bet min den bi zon  nyal Csik Fe renc úszó -
gyõ zel mé vel fog lal ko zott, ame lyet rá adá sul
a leg klas  szi ku sabb ver seny szám ban, a 100
mé te res gyors úszás ban ért el. Nem mint ha
az ak kor 22 éves or vos tan hall ga tó tel je sen
is me ret len lett vol na az úszó vi lág szá má ra,
hi szen az olim pi át meg elõ zõ év ben meg ja -
ví tot ta az Eu ró pa-csú csot, nyert Eu ró pa-
baj nok sá got, és le gyõz te a vi lág csúcs tar tó
ame ri kai Peter Ficket és a né me tek leg jobb -
ját, Hel muth Fischert is. Csak hogy a fel ké -
szü lés so rán meg sé rült a ke ze, épp csak
meg gyógy ult a já té kok kez de té re. A
Lengvári Fe renc né ven Ka pos vá ron szü le -
tett ma gyar úszó (édes ap ja meg halt az el sõ
vi lág há bo rú ban, és nagy báty ja fo gad ta
örök be) a keszt he lyi pre mont rei gim ná zi -
um ban kez dett úsz ni, de iga zi si ke re it már a
bu da pes ti BEAC ver seny zõ je ként ér te el. A
sport mel lett min dig ki tû nõ ta nu ló volt, így
kap ha tott in gye nes el lá tást.

A Schwimmstadion Ber lin ben egyéb ként
is a ja pán és ame ri kai úszók si ke re i tõl volt
han gos, a fér fi ak me zõ nyé ben min den más
szám ban õk gyõz tek. Épp ezért eb ben a
disz cip lí ná ban is a leg töb ben a ja pán Jusza
Maszanori és Arai Sigeo gyõ zel mé re szá mí -
tot tak, de Ficket is Csik elé rang so rol ták az
esély la tol ga tá sok so rán. Az elõ- és kö zép fu -
ta mok ban a ja pá nok iga zol ni lát szot tak fé -
lel me tes hí rü ket; ha tal mas idõ ket úsz va hár -
man is biz to san ju tot tak a dön tõ be. Csik
mind két eset ben csak a to vább ju tá sá ra fi -
gyelt; a má so dik he lyen nem úsz ta ki ma gát.

A dön tõ re au gusz tus 9-én, va sár nap dél után
ke rült sor. Csik a 7-es (szél sõ) pá lyá ra ka pott
be so ro lást, így ki esett a fa vo ri tok lá tó szö gé -
bõl. A start után a vá ra ko zá sok nak meg fe le -
lõ en a ja pá nok tör tek az él re, de Csik már a
for du ló nál be ér te õket, és az utol só 25 mé te -
ren még erõ sí te ni is tu dott, mi köz ben a szo -
ros ver seny bõl ke ve set ér zé ke lõ ma gyar
szur ko ló tá bor kis hí ján az õrü let be ker get te
ma gát. A ja pá nok 85 mé ter nél kezd tek két -
ség beesett haj rá ba, de ma gyar ver seny zõt
már nem ér het ték utol. (Ér de kes ség egyéb -
ként, hogy fény kép fel vé te lek elem zé se so -
rán utó lag iga zol ták, hogy a ver seny bí rók az
el sõ és utol só he lye zett ki vé te lé vel ros  szul
ál la pí tot ták meg a vég ered ményt, és az
ezüst érem jo go san a pa pí ron har ma dik szá -
mú ja pán nak, Tagucsi Maszaharunak járt
vol na, aki így 4. lett.) Csik mel lett két csa ló -
dott ja pán, Jusza és Arai állt a do bo gón.
Gyõ zel mé vel Csik Eu ró pa be csü le tét men -
tet te meg, rá adá sul a ma gyar úszó sport 1904
óta elõ ször ho zott olim pi ai arany ér met. „A
fér fi lel ké ben olt ha tat la nul él a vágy, hogy
ki tûn jön, ki vál jon az át lag ból, s va la mi na -
gyot, szé pet, ma ra dan dót és ér té kest te remt -
sen. A mai fér fi há rom vi szony lat ban ke re si
a tö ké le tes sé get: a tes ti kul tú ra, a hi va tás és
a tár sa da lom szol gá la tá nak vi szony la tá ban.
A mai kor ide ál ja még a tu dó sok kö zött is
az, aki a test és lé lek har mó ni á já ban él, és ta -
lán nem is túl zok, ha egy sze rû en azt mon -
dom, hogy az ide ál kö zöt tük is a sport em -
ber” –  ír ta Csik, és va ló ban en nek meg fe le -
lõ en is él te éle tét. Ber li ni si ke rét még az zal
is meg fe jel te, hogy a 4x 00 mé te res gyors -
vál tó tag ja ként egy bronz ér met is szer zett. 6
év ver seny zõi pá lya fu tá sát kö ve tõ en hát ra le -
võ rö vid éle té ben or vo si hi va tá sá nak élt.
Ami kor ar ról fag gat ták, mi ért nem foly tat ja

anya gi si ke rek kel is ke cseg te tõ pá lya fu tá sát,
ezt vá la szol ta: „Tar tal mat ad hat a fi a tal em -
ber am bí ci ó já nak, de élet célt sem mi képp
sem je lent het. Mind an  nyi unk szebb nél
szebb élet pá lyán ma gasz tos fel ada ta ink
meg ol dá sá hoz erõt, ki tar tást me rít he tünk a
sport ból, de ké nye lem bõl, lus ta ság ból, eset -
leg mu lan dó di csõ sé gek ked vé ért el sik kad ni
nem sza bad.” Úszó kar ri er jé nek le zá rul ta
után is te vé keny em ber ma radt: or vo si hi va -
tá sa mel lett kli ni kai ta nár se géd és egye te mi
ok ta tó volt, 1939-tõl az úszó vá lo ga tott szö -
vet sé gi ka pi tá nya és a Ké pes Sport cí mû fo -
lyó irat szer kesz tõ je.

Ün nep lés és epi ló gus
Mi u tán Ber lin ben ki aludt az olim pi ai

láng, és a ha rang le zár ta a já té ko kat, so kan
úgy gon dol ták, hogy 4 év múl va To ki ó ban
újabb sport si ke re ket kö szönt het a vi lág. A
min den ko ráb bi nál na gyobb si ke re ket ara -
tó ma gyar olim pi ko no kat szál lí tó vo nat
moz do nyát He gyes ha lom nál fel vi rá goz -
ták, és ci gány ze ne kar és nép vi se let be öl tö -
zött kis lány ok kö szön töt ték a baj no ko kat.
A Ke le ti pá lya ud va ron óri á si tö meg fo gad -
ta az „arany vo na tot”, így a spor to lók csak
gya log, rend õr kor don ál tal biz to sít va vo -
nul hat tak át a Hõ sök te ré re, a hi va ta los fo -
ga dás hely szí né re. Az újabb olim pi á ra vi -
szont 12 évet kel lett vár ni.

Ja pán ugyan is 1937-ben meg tá mad ta Kí -
nát, és a NOB – az zal a jo gos in dok lás sal,
hogy há bo rú ban ál ló or szág nem ren dez het
olim pi át – el vet te tõ le a ren de zé si jo got, és
Hel sin ki nek ad ta át. Csak hogy 1939 vé gén
ki tört a finn-szov jet há bo rú is, és ek kor már
olyan ke vés idõ lett vol na egy új hely szín
ki je lö lé sé re és a szer ve zés re, hogy a já té -Csik Ferenc 1936-ban

Csik Ferenc Szepes Béla karikatúráján Csik Ferenc a gyõzelemért kapott tölgyfa
elültetése idején, Kaposváron
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kok el ha lasz tá sa mel lett dön töt tek. Az
olim pia  ere de ti idõ pont já ban (1940 nya -
rán) már Eu ró pa szá mos ré szén fegy ve rek
dü bö rög tek, hogy az tán a vi lág há bo rú ki -
tel je sed jen szin te az egész vi lág ra. (Emi att
az 1944-re ter ve zett lon do ni olim pia is el -
ma radt.) A min den ad di gi nál na gyobb vi -
lág égés Ber lin hõ se it is ezer fé le irány ba so -
rol ta, ha egy ál ta lán túl él ték a há bo rús éve -
ket. Na gyon ke ve sen vol tak azok, akik
még foly tat hat ták sport pá lya fu tá su kat, és
si ke re ket ér het tek el. A Ber lin ben meg je -
lent új spor to ló ge ne rá ci ó nak az olim pia
egy sze ri él mény ma radt, és a há bo rút ki -
rob ban tó or szág ban meg ren de zett olim pi á -
ra is egész más szem mel te kin tett a vi lág.

S ho vá let tek Ber lin hõ sei? Va la mi lyen
mó don szin te mind an  nyi an ál do za tai let tek a
há bo rú nak vagy épp az elõt te vagy utá na ki -
ala ku ló rend sze rek nek. Kabos End re ugyan
nem lett a zsi dó ül dö zé sek ál do za ta (bár egy
ide ig mun ka szol gá la tos volt), 1944. no vem -
ber 4-én vil la mos ra szállt, amely épp a Mar -
git híd fel rob ban tá sa kor ha ladt vol na át Bu -
dá ról Pest re, így va la men  nyi uta sát a mély be
rán tot ta. (Más for rá sok sze rint a mun ka szol -
gá lat ból meg szök ve egy el len ál ló cso port hoz
csat la ko zott, és rob ba nó anya got szál lí tó te -
her au tó já nak fel rob ba ná sá ban vesz tet te éle -
tét a Mar git hí don.) Csik Fe renc ka to na or -
vos ként Sop ron ban tel je sí tett szol gá la tot,
ami kor 1945. már ci us vé gén egy bom ba tá -
ma dás ál do za ta lett. A ví zi lab dá zó Halassy
Oli vért pe dig már a há bo rú be fe je zé se után
ré sze gen ti vor nyá zó szov jet ka to nák (vagy

szov jet egyen ru há ba bújt ma gyar su han -
cok?) lõt ték agyon az zal a ta xi so fõr rel
együtt, aki nek au tó ját kí ván ták meg sze rez ni.
(A ha lál ese tet év ti ze de kig agyon hall gat ták, s
emi att so ká ig Halassy ne vét sem le he tett a
baj nok nak ki já ró tisz te let tel em le get ni.) A
há bo rú ban a lé gi erõ nél szol gá ló Ha ran gi Im -
re túl él te ugyan a há bo rút, de már 1941-ben
egy kény szer le szál lás so rán sú lyo san meg se -
be sült. 1945-ben ame ri kai fog ság ba esett,
ahon nan sú lyos be te gen tért ha za; egy ide ig
élet-ha lál kö zött le be gett. Vé gül – egyik ve -
sé je el tá vo lí tá sa árán – a Nép sport fel hí vá sá -
nak se gít sé gé vel kül föl di gyógy sze re ket sze -
rez ve éle tét si ke rült meg men te ni, de so sem
lett be lõ le egész sé ges em ber. Pár év múl va
en ge délyt ka pott egy tra fik meg nyi tá sá ra,
amely 1979-ig (Ha ran gi ha lá lá ig) sport ba rá-
t ok ked velt ta lál ko zó he lye lett.

A vi lág ve rõ ví zi lab da csa pat a szél ró zsa
min den irá nyá ba szó ró dott szét. A nyi las
ura lom alat ti te vé keny sé gé ért tá vol lét ében
el ítélt Homonnai Már ton Ar gen tí ná ban te -
le pe dett le, és so ha nem tért ha za (el vált fe -
le sé gé vel itt hon ma radt lá nya, Szõ ke Ka tó
vi szont 1952-ben olim pi ai baj nok lett), a
holokausztot túl élõ Bródy György Dél-Af -
ri ká ban pró bált sze ren csét, míg Sár kány
Mik lós 1956 után tá vo zott Nyu gat-Né met -
or szág ba, ké sõbb Bécs ben élt. Ha zai Kál -
mánt Kop pen há gá ig, Né meth Já nost Mad -
ri dig ve tet te a sor sa, Tarics Sán dor az
Egye sült Ál la mok ban csi nál ta meg a sze -
ren csé jét, Kutasi György pe dig 1947-tõl
Auszt rá li á ban élt.

A két lég sú lyú bir kó zó, Zombori Ödön és
Lõrincz Már ton együtt in dult vi lág gá 1948-
ban, és meg sem áll tak Ar gen tí ná ig. Ott
azon ban szét vált az út juk: Lõrincz ki sebb
ki té rõk után Bu e nos Ai res ben te le pe dett le,
és az 1960-as éve kig on nan küld te hon -
vágy tól te li le ve le it Er dély ben élõ csa lád já -
nak. 1969-ben halt meg. Zombori vé gül el -
sõ olim pi ai si ke re i nek hely szí nén, Los An -
ge les ben te le pe dett le, de 1985-ben ha za te -
le pült Ma gyar or szág ra. 1945-tõl Ar gen tí ná -
ban élt a kard csa pat tag ja, Rajczy Im re is.

De akik vé gül itt hon ma rad tak, azok kö -
zül is töb ben meg jár ták a fron to kat, a ha di -
fog sá got, má sok a nyi las rém ura lom alatt
kény sze rül tek rej tõz kö dés re. Nem jár tak
job ban a nagy ve tély tár sak sem: a há bo rú
ál do za ta lett Csik nagy ve tély tár sa, Arai,
az Owens el len so ká ig ve ze tõ tá vol ug ró
Luz Long, a né met súly lö kõ baj nok Hans
Woellke és a já té kok szá mos baj no ka és
ke vés bé ne ves részt ve võ je.

Ber lin így nem el sõ sor ban a ki emel ke dõ
ered mé nyek rõl és a si ke res le bo nyo lí tás ról
ma radt meg az em be rek em lé ke ze té ben,
ha nem mert ez volt a há bo rú elõt ti utol só
olim pia, a kö vet ke zõ já té kok nak – több -
nyi re – már új fõ sze rep lõi vol tak. Még is: a
Nem zet kö zi Vö rös ke reszt mel lett az olim -
pi ai moz ga lom volt szin te az egyet len
nagy nem zet kö zi szer ve zet, amely túl él te a
vi lág égést. Ber lin a szél sõ sé gek olim pi á ja
volt: a mo nu men tá lis dísz le te ké, a fe nye -
ge tõ kö rí té sé, de a já té kok si ke réé is.

Dr. Mayer Já nos

Ba jai Hon pol gár Köny vek 5.
A Ba jai Hon pol gár Köny vek so ro zat jú li -

us ele jén meg je lent új kö te te, Schmidt An tal:
Éle tem szél jegy ze tei vá lo ga tott gyûj te mény a
szer zõ nek a Ba jai Hon pol gár ban húsz év
alatt meg je lent írá sa i ból. A könyv te ma ti kai
és mû fa ji szem pont ból rend kí vül vál to za tos.
Ol vas ha tunk ben ne az élõ vi zek mik ro vi lá gá -
ról, je les em be rek rõl, kép zõ mû vé sze ti al ko -
tá sok ról, ze ne mû vek rõl, és mind ezt a gaz dag
sok fé le sé get min dig a té má hoz gon do san
meg vá lasz tott mû fa ji esz kö zök köz ve tí tik.

A könyv ben a leg na gyobb hang súly, mint
aho gyan Schmidt An tal éle té ben is, a ze nén
és a kép zõ mû vé sze ten van. A Binder Ká -
rollyal, Tolcsvay Lász ló val, Bródy Já nos -
sal, Szö ré nyi Le ven té vel és má sok kal ké -
szí tett in ter júk szin te test kö zel be hoz zák a
ma gyar kön  nyû ze nei élet e ki vá ló kép vi se -
lõ it, és szép cikk em lé ke zik meg Cseh Ta -
más ba jai sze rep lé se i rõl is. Ugyan ezt
mond hat juk el a Prokop Pé ter rõl, Richter

Ilo ná ról, Udvardi Er zsé bet rõl, Péreli Zsu -
zsá ról, Kass Já nos ról, Gross Ar nold ról, Ko -
vács Évá ról szó ló írá sok ról is. Míg mind -
eze ket ol vas suk, ér zék le tes kép bon ta ko zik
ki elõt tünk vá ro sunk kul tu rá lis éle té rõl is,
amely nek az el múlt év ti ze dek ben egyik je -
les szer ve zõ je Schmidt An tal volt.

A kö te tet 32 ol dal nyi szí nes mel lék let
gaz da gít ja, amely egy részt be mu tat ja a
könyv sze rep lõ it, az ide lá to ga tó mû vé sze -
ket, más részt fel idé zi Schmidt An tal éle tét
és ro kon szen ves egyé ni sé gét. A meg je lent
mû így nem csak cikk gyûj te mény, ha nem a
szer kesz tõk szán dé ka sze rint a szer zõ, a ki -
vá ló ba jai hon pol gár sze mé lyét meg örö kí tõ
em lék könyv is. Dr. Dá ni el Jó zse fet ugyan -
ez a cél ve zé rel te, ami kor a kö tet vé gén kö -
zölt igen ala pos és ér té kes élet raj zot ír ta.

A könyv a Szín vo nal Ga lé ri á ban (Ba ja,
Szent há rom ság tér 11.) vá sá rol ha tó meg.
Ára: 2000 Ft.                                     B.L.

B H KAJAI ONPOLGÁR ÖNYVEK

Schmidt Antal

Életem széljegyzetei

– válogatott írások –
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Ado mák Bács ka múlt já ból
Titus Flavius Vespasianus csá szár élet -

rajz író ja – Suetonius – a ró mai nyil vá nos vé -
cék meg adóz ta tá sá val ki vál tott til ta ko zás ra
tör tént ural ko dói re a gá lás ként je gyez te fel a
hí res sé vált sza va kat: A pénz nek nincs sza -
ga. A ké sõb bi ko rok vi szo nya it tük röz ve a
szó lás mon dás ki bõ ví tett ér tel me zés sel még
nap ja ink ban is ér vé nyes, amely sze rint a
pénz men  nyi sé ge és nem az ere de te a fon -
tos. Egy ilyen, a gaz da ság és a po li ti ka szfé -
rá já hoz kap csol ha tó eset re utal a mos ta ni, a
20. szá zad ele jén fel jegy zett ado ma.

A Vi ci ná li son
„A vi ci ná lis-vic cek mos ta ná ban kö rül -

be lül egy ní vón ál la nak az anyós vic cek kel.
Más szó val nem il lik vic cet csi nál ni ar ra,

hogy a vi ci ná lis las san megy. Hogy még is
föl je gyez zük ezt az itt kö vet ke zõt, an nak
oka az, hogy nagy adag ma gyar po li ti ka -
tör té net van ben ne.

Te hát megy a vi ci ná lis lenn a Bács ká ban
és las san megy. Nye keg ve, dö cög ve, kí no -
san ver gõ dik elõ re. Egy úri em ber unal má -
ban fag gat ni kez di a ka la uzt:

Mi ért me gyünk ilyen las san?
A ka la uz vál lat von. Már únja az ilyen

kér dé se ket.
Hm – mond ja az úr – és hogy csi ko rog

min den! Ta lán a ke nés kö rül van hi ba?
Er re meg szó lal az öreg vas utas:
Uram, – mond ja – az nem baj. Ha nem az

a baj, hogy ami kor épí tet ték ezt a vas utat,
ak kor na gyon is nagy volt a ke nés...”

(Tá bo ri Kor nél: Hu mor a bûn ben. Bu -
da pest, 1909. 20-21. ol dal)

Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Vé den dõ véd te le nek: a fe hér gó lya
„Jön az õsz, megy a gó lya már,
Hi deg ne ki ez a ha tár;
Röpûl, röpûl más or szág ba,
Hol job ban süt a nap rá ja.”

A fe hér gó lyák (Ciconia ciconia) vo nu lá -
si ké szü lõ dé se ide jén, au gusz tus kö ze pén,
az õsz las san be lo pó dzik a nyár ba, er re utal
Pe tõ fi Sán dor 1843-ban írt Jön az õsz… cí -
mû ver sé nek rész le te. Ki ala kult szo ká sa ik -
nak meg fe le lõ en ilyen kor kez de nek akár
több száz fõs csa pa tok ba is ös  sze ve rõd ni
gó lyá ink, majd szep tem ber el sõ fe lé ben ne -
ki vág nak a 2 000-tõl akár 10 000 ki lo mé te -
rig ter je dõ ván dor út juk nak. A ma da rak
meg ta lál va és ki hasz nál va a ter mi ke ket – a
fel szál ló me leg lég áram la to kat – fel kö röz -
nek a szük sé ges ma gas ság ba, majd sik ló re -
pü lés sel, eset leg las sú szárny csa pás ok kal
ha lad nak a meg fe le lõ irány ba. Ma gas sá guk
csök ke né se után is mét ter mi kek kel emel -
ked nek fel. A leg erõ sebb fel szál ló lég áram -
lat ok dél elõtt és a szá raz föld fe lett ala kul -
nak ki, ezért csak nap pal vo nul nak, és nem
szí ve sen re pül nek na gyobb tá vol sá go kat a
ten ger fe lett. A Föld kö zi-ten gert in kább
kétoldalról ke rü lik meg: a nyu gat-eu ró pa i -
ak a Gib ral tá ri-szo ros, a Kö zép- és Ke let-
Eu ró pá ban élõk a Bosz po rusz fe lõl, majd a
Szu e zi-csa tor nán át re pül ve érik el Af ri kát.
Mé re tük nél fog va vo nu lá suk táv csõ nél kül
is jól kö vet he tõ, a Bosz po rusz nál akár 10
ezer egyed bõl ál ló csa pa ta ik is meg fi gyel -
he tõk. A fe ke te kon ti nen sen a Sza ha rá tól
dél re esõ te le lõ he lye kig még több ezer ki -
lo mé te res út vár ja õket, és köz ben szá mos

ve szély le sel ke dik rá juk. Egyes he lyi tör -
zsek tag jai va dász nak rá juk, en nek bi zo -
nyí té kai a vis  sza ju tó „nyi las gó lyák”: a tes -
tük be fú ró dott és lét fon tos sá gú szer ve ket
nem ért (az az el hul lást nem oko zó) nyi lak
me men tó ként jel zik a tá ma dást. Gyû rû zé si
ada tok sze rint egyes pél dá nyok el jut nak
Af ri ka leg dé libb pont já ig. A ma da rak ja nu -
ár vé gén, feb ru ár ele jén kez dik meg vis  sza -
in du lá su kat fész ke lõ he lyük re, aho vá már -
ci us vé gén, áp ri lis ele jén ér kez nek meg.
Em ber kö ze li élet mód juk és a ter mé szet
meg úju lá sá nak idõ sza ká hoz kö tõ dõ vis  sza -
té ré sük okán tart ja a né pi ha gyo mány, hogy
a gó lya hoz za a kis ba bát. A ma dár né pi el -
ne ve zé sei: czakó, esz te rág, esztrág, gagó,
gó lya ma dár, há zi gó lya, koszta (Chernel
Ist ván: Ma gyar or szág ma da rai. Bu da pest,
1899. III. kö tet, 276. ol dal).

A gó lya fé lék (Ciconiidae) csa lád já ba tar -
to zó fe hér gó lya test hos  sza 100-115,
szárny fesz tá vol sá ga 180-215 cen ti mé ter, a
hí mek test tö me ge 2,7-4,3, a to jó ké 2,5-4,0
ki lo gramm kö zött mo zog. A ma dár tol la za -
ta fe hér, csu pán eve zõ tol lai fe ke ték; a ki fej -
lett pél dány lá bai (láb uj jai tö vén kis úszó -
hár tya ta lál ha tó) és he gyes csõ re pi ros. A fi -
a tal ma da rak fe ke te csõ re csak né hány hó -
na pos ko ruk ra vá lik az öre ge ké hez ha son -
ló vá. Af ri ká ból vis  sza tér ve a hím tár sat vá -
laszt, majd a fé szek ra kás hoz kez de nek. A
pá rok kap cso la ta a fész ke lés ide jé re szól,
ha a kö vet ke zõ év ben is mé tel ten ös  sze áll -
nak, ak kor az a fé szek hû sé gük alap ján tör -
té nik. Eb ben az eset ben elõ ször ta ta roz zák
kö zel 1 mé ter át mé rõ jû fész kü ket, amely az

évek so rán 0,7-0,9 mé ter ma gas sá got is el -
ér het (al sóbb szint je in, az ol da lá ban gyak -
ran ve re bek ver nek ta nyát, de más ma da rak
is költ het nek ben ne). Alap ját vas ta gabb
ágak ké pe zik, er re vé ko nyab ba kat ren dez -
nek, a csé szét szé ná val, szal má val, fû cso -
mó val és hul la dé kok kal rak ják. A fé szek el -
ké szül te után jel leg ze tes ke le pe lés kí sé re té -
ben tör té nik a pár zás, ame lyet kö ve tõ en a
to jó le rak ja ál ta lá ban 3-5 to jás ból ál ló fé -
szek al ját: 2-3 na pon ként egyet, a fe hér szí -
nû to já sok át la go san 77x51 mil li mé ter mé -
re tû ek (Ma gyar or szág ál lat vi lá ga. Ma da -
rak. XXI. kö tet, 1958. 2.38. ol dal). A má so -
dik to jás tól kez dõ dõ  kot lás 31-34 na pig
tart, nap pal a pár vált ja egy mást, éj sza ka
min dig a to jó ül a to já so kon. A ki ke lõ fi ó -
kák rö vid pe hely tol lai szür kés fe hé rek és
rit ká sak; a kez de ti idõ szak ban ál lan dó vé -
de lem re szo rul nak, ezért 2-3 he tes ko ru kig
az egyik szü lõ ál lan dó an õr zi a fész ket. Az
ele sé get a szü lõk a fé szek kö ze pé re ök len -
de zik, a fi ó kák in nen sze dik fel; ká ni ku la
ese tén a vi zet a fi ó kák ra en ge dik, ita tás kor
azok fel fe lé tar tott csõ ré be fo lyat ják. A fi a -
ta lok 28 na pos ko ruk kö rül áll nak fel és 55
na pos ko ruk idõ sza ká ban hagy ják el a fész -
ket, utá na mint egy 14 na pig szü le ik még
gon dos kod nak ró luk. A köl tés si ke res sé gét
alap ve tõ en a nyár ele ji idõ já rás ha tá roz za
meg, ha az idõ szak hû vös és csa pa dé kos,
ak kor sok fi ó ka pusz tul el. Pél dá ul ta valy a
jú ni u si hi deg és esõ mi att a köl tés si ke res -
ség (a ki re pült fi ó kák ará nya a le ra kott to -
já sok hoz ké pest) csu pán 50 % kö rü li volt.
Sok gólyapár a fi ó kák pusz tu lá sa után pót -
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köl tés be kez dett, azon ban a fel cse pe re dõ
utó dok a vo nu lás ide jén túl fi a ta lok vol tak
a szü lõk höz tör té nõ csat la ko zás hoz: még
röpképtelenek, vagy ha re pü lõ sek is vol tak,
nem tud tak ele gen dõ táp lá lé kot gyûj te ni,
ezért le gyen gül tek. Az ilyen ma da ra kat a
nem ze ti par kok õr szol gá la ta i nak szak em -
be rei a men tés után ál lat ker tek ben vagy
ma dár men tõ ál lo má so kon he lyez ték el. Jel -
lem zõ eset ként em lít ve, ta valy Dávodon az
egyik fé szek ben pót köl tés be kez dett a
gólyapár, de a meg ké sett fé szek alj két fi ó -
ká ja au gusz tus ele jén még röpképtelen
volt. Eze ket a Du na-Drá va Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság ter mé szet vé del mi õrei az
áram szol gál ta tó val egyez tet ve au gusz tus
10-én le hoz ták és a kölkedi ma dár men -
hely re jut tat ták. A fi a ta lok a gon dos el lá tás
so rán tel je sen fel cse pe red tek, és szep tem -
ber vé gén egy ki sebb gó lya csa pat tal fel ke -
ring tek és dél fe lé vet ték az út ju kat.

A fe hér gó lya ko ráb ban a mo csa ras, vi ze -
nyõs te rü le tek ma da ra volt, ame lyek le csa -
po lá sa és a me zõ gaz da sá gi mû ve lés alá
vont te rü le tek nö ve ke dé se után fész ke lõ he -
lyét la kott em be ri kör nye zet be tet te át. Itt
kez det ben fák ra, nád te tõk re vagy ol dal nyí -
lá sú ké mé nyek re rak ta fész két, azon ban a
fel so rolt le he tõ sé gek vis  sza szo ru lá sa mi att
má ra nagy részt át te le pült vil lany osz lop ok -
ra. Az eb bõl ere dõ ne ga tív ha tá sok (pl. zár -
lat, ve ze ték sza ka dás) ki küsz öbö lé sé re a
kör nye zet vé del mi szer ve ze tek tö rek vé se i -
nek kö szön he tõ en ma már az áram szol gál -
ta tók az osz lo pok ra meg fe le lõ mé re tû fé -
szek alap pal el lá tott ma ga sí tó kat sze rel nek.
A ma dár az em be ri te le pü lé sek olyan ré sze -
in te lep szik meg, ahon nan a táp lál ko zá si le -
he tõ sé ge ket je len tõ ned ves ré tek, le ge lõk,
ka szá lók és vi zes élõ he lyek nagy já ból 0,5-2
ki lo mé ter tá vol sá gon be lül van nak. A fész -
kek zö me a te le pü lé se ken be lül egye sé vel
ta lál ha tó, elõ for dul la za te lep (ezek nél egy
pil lan tás sal több fész ket is lát ha tunk), de is -

mert te lep is (itt egy fá ra több fész ket rak -
tak). Ha zánk ban leg sû rûb ben az or szág
észak ke le ti és dél nyu ga ti ré szén, va la mint
az Al föld ré ti és szi kes ta la jú te rü le te in költ.
A ma gyar or szá gi ál lo mány nagy sá ga a Ma -
gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let sta tisz ti kái sze rint 5 000-5 500 fész ke -
lõ pár kö rü li, ez zel Eu ró pá ban fe hér gó lya
nagy ha ta lom nak szá mí tunk.  A fe hér gó lya
a 20. szá zad ele jén még a kon ti nens min den
meg fe le lõ adott sá gú te rü le tén köl tött. A táp -
lál ko zó- és ha gyo má nyos fészkelõhelyek
el tû né se mi att eu ró pai ál lo má nyai má ra na -
gyon meg fo gyat koz tak, el tûnt a Brit-szi ge -
tek rõl, alig ta lál ha tó Nyu gat-Eu ró pá ban,
Skan di ná vi á ban és Olasz or szág ban.

A gyer mek me sék nek kö szön he tõ en so kan
azt tart ják, hogy a gó lyák ki zá ró lag kí gyók -
kal és bé kák kal táp lál koz nak. A va ló ság ban
ez zel szem ben a szé les táp lá lék spekt ru mú
faj az em lí tet te ken kí vül meg eszi a ha la kat,
a gi lisz tá kat, a föl dön fész ke lõ ma da rak to -
já sa it és fi ó ká it, a szöcs ké ket, a sás ká kat
vagy más ro va ro kat stb. A me zõ gaz da sá gi
gé pek után jár va szí ve sen fel sze di a szán tás
köz ben ki for dí tott lár vá kat és ap róbb rág -
csá ló kat, va la mint a ka szá lás, ara tás után az
el búj ni kép te len ele ség nek va lót.

Mint már utal tunk rá, a
gó lyá kat fe nye ge tõ leg fõbb
ve szély a táplálkozóhelyek
meg szû né se és át ala ku lá sa.
Emel lett a kö zép fe szült sé gû
osz lo pok ra le szál ló ma da rak
is kön  nyen vész hely zet be
ke rül het nek, ilyen he lye ken
a gon dot oko zó ré szek szi -
ge te lé se szük sé ges. A fész -
kek en ge dély nél kü li el tá vo -
lí tá sát jog sza bály ok tilt ják,
prob lé ma ese tén a meg fe le lõ
szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve le het csak vál toz ta tást
esz kö zöl ni (gya kor la ti ta -

pasz ta lat, hogy a fé szek át he lye zés si ke res -
sé ge még a leg kö rül te kin tõbb eset ben is
mind ös  sze 10-20%-os). Sú lyos mér ge zést
okoz hat nak a nö vény vé dõ sze rek, a ké mi -
ai anya gok kal gyé rí tett po co ko kat fel ve võ
ma da rak könnyen el pusz tul hat nak. Van -
nak, aki ket za var je len lé te, jel leg ze tes
„me sze lé se”, ezért ül dö zik. Az em be rek
szem lé let for má lá sa szem pont já ból le het
fon tos az a több éves múlt ra vis  sza te kin tõ
Gó lya Road Show, ame lyet a Ma gyar Ma -
dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let
szak em be rei az il le té kes Nem ze ti Park
Igaz ga tó sá gok kal együtt mû köd ve a jú ni us
má so dik fe lé ben tar tott gyû rû zé se ken vé -
gez nek. Ba ja és Moh ács tér sé gé ben a
prog ra mot idén jú ni us 20-21-én tar tot ták,
az ér dek lõ dõk szá má ra nyílt el sõ nap elõ re
meg hir de tett hely szí ne in és idõ pont ja in
mint egy 180 kí ván csi szem pár (több sé -
gük ben óvo dá sok és is ko lá sok) elõtt zaj -
lott a je lö lés. A ta va lyi ked ve zõt len idõ já -
rás ból ere dõ cse kély sza po ru lat hoz ké pest
idén kü lö nö sen ered mé nyes nek tûn nek a
köl té sek, egyet len fé szek ben vol tak csak
el ma ra dott fi ó kák, a leg töb ben 4-5 fi ó ka
ne vel ke dett. Em lí tést ér de mel az egyik al -
só nyé ki gó lya fé szek, amely ben a szor gos
gó lyaszü lõk nek és a kör nyék bõ sé ges táp -
lá lék kí ná la tá nak kö szön he tõ en 6 egész sé -
ges, jól fej lett fi a tal gó lyát ta lál tak. A fi ó -
kaszá mok ala ku lá sa Baja-Mohács tér sé gé -
ben: 2 fi ó kás fé szek – 6 db, 3 fi ó kás fé szek
– 11 db, 4 fi ó kás fé szek – 14 db, 5 fi ó kás
fé szek – 16 db, 6 fi ó kás fé szek – 1 db. A
két na pon ös  sze sen 14 te le pü lés 47 fész ké -
nél 183 fi ó ka ka pott egye di azo no sí tás ra
al kal mas gyû rût. Elõ zõ ek nek meg fe le lõ en
ma da runk vé del mé nek leg ha tá so sabb esz -
kö zei a jo gi sza bá lyo zás, az élõ- és a
fészkelõhely vé de lem, a ku ta tás és a meg -
fi gye lés, va la mint a szem lé let for má lás és a
pro pa gan da. A két na pos ren dez vény a Ba -
ja If jú sá gi Ter mé szet vé del mi Egye sü let, a
Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és

Ma gas du nai víz ál lás nál egyes, az em ber kö zel sé gét job ban tû rõ gó lyák szí ve sen
ke res gél nek táp lá lék után a Sugovica part el ön tött ré sze in (Fo tó: dr. Nebojszki Lász ló)

Gó lya szü lõ fi ó kák kal (Fo tó: Mórocz At ti la)



a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi
Egye sü let 7. sz. He lyi Cso port já nak szer -
ve zé sé ben, va la mint a DÉMÁSZ PRI-
MAVILL Kft. ál tal biz to sí tott eme lõ ko sa -
ras au tó val va ló sul ha tott meg.

Az utób bi évek ben a saj tó ban több eset -
ben je lent meg tu dó sí tás át te le lõ gó lyák ról.
A köz hi e de lem mel el len tét ben a mér sé kelt
övi ma da rak nem a hû vös sé, majd fa gyos -
sá vá ló idõ já rás mi att, ha nem a táp lá lék hi -
ány okán vo nul nak a ked ve zõbb adott sá gú
te rü le tek re. A mos ta ná ban gyak ran eny -
hébb te lek egyik kö vet kez mé nye ként vi -
dé kün kön csök ken a fa gyos (hó val bo rí tott
és a vi zek jég fe dé sét oko zó) idõ szak hosz -
 sza és a hó vas tag sá ga. Így a ta laj és a vi -
zek job ban hoz zá fér he tõk, ami a nem táp -

lá -

lék spe ci a lis ta fa jok szá má ra le he tõ sé get
je lent. A bi zo nyos fo kú koc ká za tott fel vál -
la ló, itt ma ra dó gó lyák nak nem kell szem -
be néz ni a gyak ran mint egy 10 000 ki lo mé -
te res út szá mos gond já val, pusz tu lá suk va -
ló szí nû sé ge ki sebb a vo nu ló ké nál. (Ko ráb -
ban is pró bál koz tak át te le lés sel gó lyá ink –
több ma dár ral, pél dá ul szür ke gém mel,
nagy kó csag gal együtt – de a ke mény té li
idõ szak ban a leg több jük el pusz tult.) Az át -
te le lés be fo gó ma da rak a kom mu ná lis hul -
la dék le ra kók ban vagy a be nem fa gyó vi -
zek ben ke re sik a min den na pi be te võ fa la -
tot, emel lett el fo gad ják az em be rek gon -
dos ko dá sát is (ki sebb ha la kat, nyers hús -
da ra bo kat). Szí ve sen áll do gál nak a ké mé -
nye ken, ame lyek a fû tés bõl ki áram ló hõ

okán jó me le ge dõ he lyek. Az itt ma ra dó kat
idõn ként tesz tel ni kell: he ten te egy szer-
két szer el kell in dul ni fe lé jük, ez zel a röp-
képességük el len õriz he tõ. Ha a ma dár fel -
száll ál ta lá ban min den rend ben (ek kor
nincs esély be fo gá suk ra), ha nem tud fel -
emel ked ni, ak kor már le gyen gült. Eb ben
az eset ben kell az il le té kes szak em be rek
se gít sé gét kér ni a be gyûj tés hez, és a men -
hely re szál lí tás hoz.

A fe hér gó lya fo ko zot tan vé dett, ter mé -
szet vé del mi esz mei ér té ke 100 000 fo rint. 

Dr. Nebojszki Lász ló – Mórocz At ti la
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