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La ki Fü löp 7 éves, má so dik osz tá lyos
fiú gyer mek 2011. no vem ber 18-án tü rel -
mes és ala pos mun ká val vé gig szá mol ta a
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la sport csar no ká -
ban so ra ko zó szé ke ket. 465-öt szám lált. És
en  nyi szék sem volt elég ah hoz, hogy más -
nap min den ér ke zõ he lyet fog lal has son –
ül tek a tor na pa do kon, áll tak a bor dás fa lak
elõtt is, és így, né mi ké nyel met len sé get is
vál lal va hall gat ta vé gig a félezres kö zön -
ség az Ad Libitum Kó rus ju bi le u mi kon -
cert jét. Hogy szí ve sen tet ték, azt ab ból (is)
gon dol juk, hogy nem él tek a me ne kü lés
szü net kí nál ta le he tõ sé gé vel.

Ta lán nem túl zás azt ír ni: ma nap ság rit -
ka, hogy egy kó rus hang ver senyt ilyen ér -
dek lõ dés kí sér jen. Még ak kor is, ha ez út tal
egy ün ne pi ren dez vény rõl volt szó.

Az est va ló ban ün ne pi volt, több ok ból
is. Egy részt azért, mert 20 esz ten dõs lett az
Ad Libitum Kó rus – az az ének kar, ame -
lyet Pethõné Kõ vá ri And rea ala pí tott 1991.
no vem be ré ben egy ko ri gim ná zi u mi ta nít -
vá nyai un szo lá sá ra. Más részt azért, mert
er re az al ka lom ra töb ben is vis  sza tér tek a
ré gi kó rus ta gok kö zül – volt, aki Né met or -
szág ból uta zott ha za, má sok az or szág tá -
vo lab bi te le pü lé se i rõl ér kez tek. (A kon cer -

tet zá ró kö zös mû ben 69-en áll tunk a do -
bo gón.) És ün ne pi volt azért is, mert a ju -
bi lá ló együt test kö szön tõk dí jak ról, ki tün -
te té sek rõl hoz tak hí re ket.

Egy ilyen év for du ló kap csán jog gal ve -
tõ dik fel az igény, hogy va la mi kép pen ösz -
 sze fog la lást ad junk az el múlt két év ti zed
tör té né se i rõl. Tel jes át te kin tés re nem vál -
lal koz hat tunk – eh hez már-már köny vet
kel le ne ír ni –, ar ra vi szont igen, hogy ösz -
 sze vá lo gas sunk egy ki ál lí tás ra va ló anya -
got a szá mo lat lan men  nyi sé gû fo tó ból, a
do ku men tu mok ból, ap róbb-na gyobb em -
lék tár gyak ból. A kon cert al kal má ból meg -
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je lent CD is mer te tõ fü ze té ben pe dig igye -
kez tem idõ rend ben ös  sze fog lal ni a leg fon -
to sabb ese mé nye ket, így eze ken a ha sá bo -
kon ta lán már nincs szük ség a szá raz té -
nyek fel so ro lá sá ra. Te ret kap hat el len ben
né hány olyan in for má ció, ame lyek ré vén
ért he tõ vé vál hat (ki csit ko moly ko dó szó -
val él ve) az Ad Libitum fi lo zó fi á ja.

A kez de tek kor lé nye gé ben konk rét cél ki -
tû zé sek nél kül in dult a mun ka, hi szen nem
tud hat tuk, mi lyen ké pes sé gek kel bír a fris -
sen szer ve zõ dõ együt tes. Fo lya ma to san ke -
res tük te hát a le he tõ sé ge ket a be mu tat ko -
zás ra, és ér dek lõd ve vár tuk a kí vül ál ló hoz -
zá ér tõk vé le mé nyét. Az el sõ po zi tív vis  sza -
jel zé sek ha mar meg ér kez tek – az 1991-92-
ben ké szü lõ, ba jai együt te se ket be mu ta tó
hang le mez so kat ta pasz talt hang mér nö ke
ígé re tes nek ta lál ta a kó rus meg szó la lá sát,
nem sok kal ké sõbb pe dig, ami kor el sõ rá -
dió fel vé te lün ket ké szí tet tük, az ugyan csak
ko moly ru tin nal bí ró ze nei ren de zõ fej tet te
ki, hogy az az nap rög zí tett mû so rok kö zül
ne ki az Ad Libitumé tet szett leg in kább. Ab -
ban az idõ ben még rend sze re sen ké szül tek
ilyen fel vé te lek az or szág ama tõr ének ka ra -
i val (ez volt a Kóruspódium címû so ro zat),
és egy-egy évad le zá rá sa ként élõ stú dió kon -
cert re hív ták az adott év ben leg job ban tel je -
sí tõ ket. Nagy meg le pe tést, egyút tal örö met
is je len tett szá munk ra, ami kor 1994-ben a
Ma gyar Rá di ó tól meg hí vást kap tunk egy
ilyen évad zá ró kon cer ten va ló köz re mû kö -
dés re. Né hány év vel ké sõbb pe dig ar ra is le -
he tõ sé günk nyílt, hogy önál ló hang ver se -
nye ket ad junk a rá di ó ban – 1998-ban és
2002-ben a 6-os stú di ó ban, 2000-ben pe dig
a 22-es stú di ó ban áll tunk a mik ro fo nok elé.
Va la men  nyit élõ ben köz ve tí tet te a Bar tók
adó, így az „or szág leg na gyobb kon cert ter -
mé ben” is éne kel het tünk. Saj nos ezek a
fon tos mis  szi ót be töl tõ so ro za tok idõ vel el -
tûn tek a Ma gyar Rá dió kí ná la tá ból.

A kó rus ver se nye ken va ló rész vé telt is
azért vál lal tuk, hogy le mér hes sük, hol tart
az együt tes, men  nyit ér a tu dá sa akár egy
nem zet kö zi me zõny ben is. Az el sõ ilyen

ös  sze ha son lí tás ra még nem is ver se nyen
ke rült sor, ha nem a re mek han gu la tú IV.
Nem zet kö zi Ének lõ Hé ten Veszp rém ben.
Ezen az 1996-os fesz ti vá lon nem csak a
kö zös mû hely mun ká ban vet tünk részt, de
önál ló an is be mu tat koz hat tunk a sok or -
szág ból ös  sze se reg lett hall ga tó ság elõtt. Itt
ta pasz tal tuk meg elõ ször a va ló ság ban is,
mi lyen az, ami kor az egy más nyel vét nem
ér tõ éne ke sek kö zö sen da lol nak, és mi lyen
szo ros kö te lé ket ala kít ki kö zöt tük pil la na -
to kon be lül ez az együt tes ének lés.

Ezt kö ve tõ en je lent kez tünk az el sõ kó -
rus ver se nyünk re, ame lyet Bu da pes ten ren -
dez tek meg, de nem zet kö zi me zõnyt vo -
nul ta tott fel. Itt nem várt si kert ér tünk el –
el sõk let tünk ab ban a vegyeskari ka te gó ri -
á ban, amely ben nem kel lett kö te le zõ mû vet
éne kel ni. A gyõ ze lem re oly an  nyi ra nem
szá mí tot tunk, hogy a kategóriagyõztesek
szá má ra ki írt nagy dí jas ver se nyen nem is
tud tunk el in dul ni, mert sem szál lást nem
fog lal tunk, sem a mun ka he lyi tá vol ma ra -
dás ról nem gon dos kod tunk. A Bu da pes ti

Nem zet kö zi Kó rus ver senyt azu tán olyan
em lé ke ze tes meg mé ret te té sek kö vet ték,
mint az 1999-es cantonigrosi ver seny Spa -
nyol or szág ban, a 2003-as gradoi Olasz or -
szág ban, no meg a Bu da pes ten há rom éven -
te meg ren de zett Ko dály Zol tán Ma gyar
Kó rus ver seny erõ pró bái. Ki emel ke dik a
sor ból a 2008-as V. Kó rus olim pia Graz ban.
Ezt a ren dez vényt a vi lág leg na gyobb kó -
rus ver se nye ként hir det ték a szer ve zõk –
jog gal. Négy föld rész 20 000 éne ke se se -
reg lett ös  sze a le he tõ leg tar kább et ni kai és
kul tu rá lis sok szí nû sé get meg je le nít ve.

És hogy mi ért pont ver se nyek? A meg -
mé ret te tés igé nyén túl azért, mert egy kó -
rus nak kül föld re el jut ni igen költ sé ges vál -
lal ko zás. Pusz tán csak egy kel le mes ki rán -
du lá sért nem vál lal nánk mil li ós ki adá so -
kat, de olyan uta zás hoz bát rab ban ke res -
tünk (és ta lál tunk) tá mo ga tó kat, ame lyek
tény le ges szak mai ha szon nal ke cseg tet tek.
Szé gyen kez nünk sze ren csé re so ha sem
kel lett – min den ver seny rõl ér té kes he lye -
zé sek kel tér tünk ha za, ame lyek re el sõ sor -
ban azért va gyunk büsz kék, mert so ha sem
hagy tunk ki kó rus ta go kat, és so ha sem hív -
tunk ki se gí tõ ket, no ha ez be vett gya kor lat
az ének kar ok vi lá gá ban. Ám úgy gon dol -
tuk, aki vál lal ta a fel ké szü lé si idõ szak akár
több hó na pos mun ká ját, le gyen ré sze se az
él mé nyek nek, a rész vé tel iz gal má nak és az
el ért ered mény örö mé nek.

A nem zet kö zi ver se nyek mel lett a test -
vér vá ro si kap cso la tok kí nál tak jó le he tõ sé -
get az uta zás ra. Waiblingenben két szer jár -
tunk (má sod já ra Ulmot is út ba ej tet tük),
Argentanban, Ma ros vá sár he lyen és Zom-
borban egy-egy al ka lom mal éne kel het -
tünk. Va la men  nyi út iga zi él mé nye ket je -
len tett a kó rus ta gok nak – nem csak a lát ni -
va lók szép sé gei, a sze rep lé sek ked ve zõ
vissz hang jai okán, de a sok száz, vagy ép -
pen sok ezer ki lo mé te res bu szo zá sok kö -
zös já té kai, be szél ge té sei mi att is. De
ugyan ilyen kö zös ség épí tõ sze re pe volt
min den egyes ha zai uta zás nak is, akár
Len ti be in dul tunk ka to nai kul tu rá lis be mu -

A kórus tagjai a barcelónai
Szent Család-templom elõtt, 1999

A Kodály Zoltán kórusverseny pódiumán, 2003-ban V. Kórusolimpia, Graz, 2008
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ta tó ra, akár va la me lyik kö ze li te le pü lés re,
akár egy évad ele ji kó rus tá bor ba. Ef fé le tá -
bor ból nem so kat szer vez tünk ugyan, de
mind egyik em lé ke ze tes ma rad. Ele in te az
ósükösdi kulcsosházba köl töz tünk ki,
hogy egy hét vé gén sok órát for dít sunk új
mû vek meg ta nu lá sá ra, idén pe dig
Dunafalván a Csobbantó-majorban tar tot -
tunk ha son ló edzõ tá bort.

És ha már a mû vek nél tar tunk; az a leg el -
sõ pil la nat tól kezd ve egy ér tel mû volt, hogy
sok szí nû re per to árt kell ki ala kí ta ni, amely –
el té rõ en sok ha zai együt tes prog ram já tól –
igyek szik el sza kad ni a meg szo kott sé mák -

tól. En nek je gyé ben szó lal nak meg a kon -
cert je in ken a ha gyo má nyos nak szá mí tó mû -
vek mel lett kön  nye debb han gu la tú da ra bok
is, vagy ép pen a kor társ ha zai és kül föl di
szer zõk kom po zí ci ói. Ez utób bi ak elõ adá sá -
ra sa já tos hang zás vi lá guk és tech ni kai ne -
héz sé ge ik mi att ke ve sebb együt tes vál lal ko -
zik, mi azon ban úgy ta pasz tal juk, meg éri a
több let mun ka, mert mind a kó rus ta gok,
mind a kö zön ség szá má ra iz gal mas fel fe -
dez ni va ló kat kí nál nak ezek a mû vek.

Ta lán a re per to ár nak ez a sok szí nû sé ge
is okoz za, hogy né hány úgy vé lik, az Ad
Libitumban csak kot ta ol va sók fog lal nak

he lyet, és ezért ne héz le het be ke rül ni a ta -
gok kö zé. De ez nem így van. Ez a kó rus a
szó leg szo ro sabb ér tel mé ben ama tõr –
nincs fel vé te li meg hall ga tás, bár ki ki pró -
bál hat ja ma gát a so ra ink ban. Éne kel itt vé -
dõ nõ, gaz da sá gi ügy in té zõ, ta nár és di ák
egy aránt. A húsz év ered mé nye it te hát ko -
ránt sem egy vá lo ga tott csa pat ér te el.
Hogy ak kor még is mi a ma gya rá zat? Sza -
bó Dé nes, a hí res sé vált nyír egy há zi kó rus -
is ko la Kos suth-dí jas kar na gya nyi lat ko za -
ta ta lán meg ad ja a vá laszt: egy kó rus azt
tud ja, amit a kar ve ze tõ je tud.

Pethõ Attila

Az Ad Libitum Kó rus 2010 óta az ama tõr együt te sek ál tal mi nõ sí tõ hang ver se nyen elnyer he tõ leg ma ga sabb fo ko zat, az Ars maxima
bir to ko sa. A mû vé szi tel je sít mé nyé ért ed dig ka pott el is me ré sek (Bács-Kis kun me gye mû vé sze ti dí ja, 1997, Éber-díj, 2001) a kö zel jö võ -
ben Ba ja vá ros pol gár mes te re ki tün te tõ dí já val egé szül nek ki. Pethõné Kõ vá ri And rea és Pethõ At ti la pe dig de cem ber 7-én a Pi linsz -
ky -ala pít vány dí ját ve he ti át.

Szer kesz tõ sé günk tisz te let tel kö szön ti a kó rust és ve ze tõ it. További eredményes és sikeres munkát kívánunk.

Gá bor Dé nes
(1900-1979)

Negy ven éve, 1971-ben a svéd ki rály a
fi zi kai No bel-dí jat egy ma gyar elekt ro -
mér nök nek nyúj totta át. Az ak kor már év -
ti ze dek óta Ang li á ban élõ hon fi tár sunk,
Gá bor Dé nes, a leg ma ga sabb tu do má nyos
dekorumot a ho log rá fia mód sze ré nek ki -
dol go zá sá val ér de mel te ki. Bu da pes ten
szü le tett, és a gim ná zi u mi érett sé gi után a
Mû egye te men kez di meg ta nul má nya it.
Két éves alap stú di u mot el vé gez ve a ber li ni
egye tem re irat ko zik be. Fõ vá ro sunk ból ki -
vá ló ma te ma ti kai elõ kép zett sé get meg sze -
rez ve star tol. Pro fes  szo rai az Eu ró pa-szer -
te is mert Fej ér Li pót és Rados Gusz táv. A
Bu da pes ten el sa já tí tott és fo lya ma to san
gya ra pí tott szel le mi va gyon fõ erõ for rá sa
lesz a pá lyá ja csú csá ra fel ve ze tõ úton.

Ber lin a múlt szá zad har ma dik-ne gye dik
év ti zed ében a fi zi ku sok Mek ká ja. Itt ad elõ
Al bert Einstein, és a dél elõt ti sze mi ná ri u -
mo kon tu cat nyi No bel-dí jas tar kít ja a vi lág
négy tá já ról ös  sze se reg lett if jú te het sé gek
gyü le ke ze tét. (Jel lem zõ, hogy az atom bom -
ba jö ven dõ any ja, Robert Oppenheimer is
Né met or szág ban dok to rál.) Gá bor Dé nes itt
is me ri meg Neumann Já nost, Szi lárd Le ót
és Wigner Je nõt. A ba rát ság ké sõbb tar tós
szak mai kap cso lat tá szé le se dik.

A szel le mi Oimposz fé nyes se reg le tét a
ná cik ha ta lom át vé te le rob bant ja szét. Gá bor
Dé nes 1934-ben Nagy-Bri tan ni á ba tá vo zik
és a Thomson-Houston Tár sa ság ku ta tó la -
bo ra tó ri u má ban vál lal mun kát. Pá rat la nul
öt le tes, in ven ci ó zus el me. Ál lan dó tö rek vé -

se, hogy a fi zi ka lá tó kör ébe ke rü lõ leg fris -
sebb ered mé nye it ta lál má nyok for má já ban
gyü möl csöz tes se. Négy év ti ze des ak tív pá -
lya fu tá sa so rán több mint száz ta lál mányt
sza ba dal maz tat. Leg je len tõ sebb szel le mi
tel je sít mé nye a ho log rá fia le he tõ sé gé nek el -
mé le ti ki dol go zá sa, majd bõ év ti zed del ké -
sõbb gya kor la ti meg va ló sí tá sa. Meg jegy -
zen dõ, hogy mint a nagy szel le mek szá mos
eset ben, ta lál má nyá val Gá bor Dé nes is
meg elõ zi kora tech ni kai le he tõ sé ge it.

A ho log ra fi kus kép ve tí tés meg ér té sé hez
egy me cha ni kai szem lél te tõ esz köz höz kell
fo lya mod nunk. Gyap jú ból meg fe le lõ szer -

ke zet tel több ki lo mé te res fo nal is ké szít he tõ
an nak el le né re, hogy a gyap jú ele mi szá lai
csak pár cen ti mé ter hos  szú sá gú ak. Csak -
hogy az ele mi szá lak át fe dés sel, vé gük kel
ös  sze csa va rod va kö ve tik egy mást. Ha son ló
szer ke ze tû a fény su gár is. Itt a gyap jú szá -
lak nak né hány ti zed mil li mé ter hos  szú sá gú
ele mi fény hul lám ok fe lel nek meg. Ezek –
né mi egy sze rû sí tés sel – úgy kép zel he tõk el,
mint a matematikából is mert szinuszhul-
lámok. Egy-egy ilyen hul lám azon ban
rend kí vül kis mé re tû, kb. a mil li mé ter ez -
red rész ének a fe le. Te hát az ele mi fény vo -
nu la tok mind ös  sze né hány száz hul lám ból
áll nak. Ezek ös  sze fo nó dá sa al kot ja a fény -
su ga rat, me lyet sze münk a pa rá nyi ele mek
mi att foly to nos nak lát.

Fo to grá fia ké szí té sé nél a tár gyat erõs
fény nya láb bal vi lá gít juk meg. Sze münk,
il let ve a fény ké pe zõ gép len csé je az ob jek -
tum ról vis  sza vert fényt ér zé ke li. A ke vés
fényt vis  sza ve rõ fe lü let sö tét, a sok fényt
ref lek tá ló elem vi lá gos te rü let ként raj zo ló -
dik ki a fil men. A ka pott kép azon ban sík -
be li, két di men zi ós lesz. Gá bor Dé nes
alap gon do la ta a kö vet ke zõ. Olyan kép fel -
ve võ be ren de zést kell szer kesz te ni, mely
nem csu pán a vis  sza vert fény hul lám ok
men  nyi sé gét rög zí ti. Az egy elõ re csak el -
mé le ti leg meg al ko tott szer ke zet azt is ér -
zé ke li, hogy a szinuszhullám me lyik pont -
ját ver te vis  sza a cél tárgy. Amen  nyi ben
egy al kal ma san el ké szí tett fo to gra fi kus le -
mez ezt az in for má ci ót is ké pes rög zí te ni,
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a vis  sza ve tí tett ké pen a fény ké pe zett tárgy
tér ben, há rom di men zi ó ban fog meg je len -
ni. Az ese mé nyek el éré sé hez a tár gyat kör -
be kell fo tog ra fál ni, és a több tu cat ké pet
egyet len le me zen kell rög zí te ni. Mint em -
lí tet tem, Gá bor Dé nes szé les kö rû ma te -
ma ti kai elõ kép zett sé get szer zett, és 1949-
ben en nek se gít sé gé vel dol goz za ki el mé -
le ti fi zi kai ala pon az el já rást.

A ta lál mány élet ké pes sé gét ter mé sze te -
sen a gya kor la ti meg va ló sí tás nak kell iga -
zol nia. Azon ban az el sõ konst ruk ci ó val
vég zett pró ba ve tí tés si ral mas ered mén  nyel
jár. A ku darc okát a fel ta lá ló ha mar ki de rí -
ti. Ho log ram ké szí té sé re a kö zön sé ges
fény for rás ok su gár ké vé je al kal mat lan.
Olyan su gár for rást kel le ne ta lál ni, mely -
nek hul lám vo nu la tai egyet len, meg sza -
kítat lan, egy más sal pár hu za mo san ha la dó
szinuszhullámokból áll nak.

A ha tal mas szel le mi erõ fe szí tés sel meg -
al ko tott ta lál mány át hág ha tat lan fi zi kai kor -
lá tok mi att ti zen két év csip ke ró zsi ka álom -
ra kény sze rül. 1960-ban azon ban egy ame -
ri kai fi zi kus, Maiman új tí pu sú fény for rást
fej leszt ki. Ez a ru bin kris tály ból kü lön le ges,
szel le mes ger jesz tés sel ki vált ha tó lé zer fény.
Nya láb já ban a szinuszhullámok meg sza kí -
tás nél kül, ki lo mé ter nyi hos  szú ság ban ha -
lad nak egy más sal pár hu za mos, ka to nás
rend ben. A si ke ren fel buz dult fi zi ku sok ez -
után sor ra vizs gál nak meg kü lön fé le anya -
go kat, nem bír ha tók-e rá lé zer fény ki bo csá -
tá sá ra. Ki de rül, hogy egyes rit ka fém só-ol -

da tok, sõt fes ték faj ták szá zai is al kal mas lé -
zer for rás nak bi zo nyul nak. Gá bor pro fesz -
 szor ta lál má nya te hát fény for rás ok bõ sé gé -
ben vá lo gat va va ló sít ha tó meg.

Mint em lí tet tem, a ho log ram fel vé tele -
kor egyet len fo to gra fi kus le me zen rög zí te -
nek több tu cat, kü lön le ges in for má ci ó kat
tar tal ma zó, kü lön bö zõ szög bõl ké szí tett
ké pet. Az ex po zí ció so rán a tár gyat lé zer -
fénnyel vi lá gít ják meg. A ho log ram a köz -
is mert fény ké pé sze ti ne ga tív hoz a leg cse -
ké lyebb mér ték ben sem ha son lít. A sza -
bály ta lan go moly gást, eset leg va la me lyes
geo met ri ai ren de zett sé get mu ta tó le mez -
min ta nem árul ja el, hogy mit fény ké pez -
tek rá. Azon ban meg fe le lõ lé zer nya láb bal
át vi lá gít va a le ve gõ ben meg je le nik a fény -
ké pe zett tárgy há rom di men zi ós, tér be li ké -
pe. A „kép” kör be jár ha tó, lát ha tó raj ta az
ol dal- és hát só fe lü let min den rész le te.

A ho log rá fia te hát a szem lél te tés pá rat -
lan le he tõ sé gét te rem ti meg. A há rom di -
men zi ós meg je le ní tés az ok ta tás min den
szint jén meg nö ve li a ha té kony sá got. A ho -
log ra mot azon ban ki ter jed ten al kal maz zák
a fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai és mû sza ki ku -
ta tás ban is. Ugyan is bi zo nyos ál la pot-át -
me ne tek köz be esõ fá zi sa it, akár tí zez red
má sod per ces idõ köz ön ként ké szült fel vé -
te lek kel, ál ló ké pen és tér ben ta nul má -
nyoz ni le het. Így pl. egy szél csa tor ná ba
he lye zett re pü lõ gép- vagy au tómo dell kö -
rül ki ala ku ló áram lá si vi szo nyok tö ké le te -
sen meg is mer he tõk.

Gá bor Dé nes ta lál má nya i nak ko ru kat
meg elõ zõ jel le gé re más pél dát is em lít he -
tünk. Ang li ai tar tóz ko dá sa ide jén fog lal ko -
zik az 1931-ben fel fe de zett elektron-
mikroszkóp tö ké le te sí té sé vel. Mun kál ko -
dása so rán már fél év szá za da fel is me ri
azo kat az alap el ve ket, me lyek se gít sé gé vel
szin te tet szés sze rint mó do sít ha tó a ka tód -
su gár-csõ ben ha la dó elekt ron pá lyá ja. Már
negy ven év vel ez elõtt konst ru ál olyan ka -
tód su gár-csö ve ket, me lyek majd min tá ul
szol gál nak a mo dern, fal ra akaszt ha tó, la -
pos te le ví zió ké szü lé kek meg épí té sé hez.

Gá bor Dé nes szü lõ ha zá já val va ló kap cso -
la tát mind fi a tal éve i ben, mind a vi lág hír
csú csán jár va is meg tar tot ta. 1935-ben a
Tungs ram ku ta tó la bo ra tó ri u má ban ki fej -
leszt egy ener gia ta ka ré kos iz zó lám pát. 1960
után szin te éven ként tér ha za, és az Aka dé -
mia ven dé ge ként rend sze re sen tart elõ adá -
so kat új ku ta tá si ered mé nye i rõl. Éle te utol só
két év ti zed ét szak tu do má nya mû ve lé se és a
tár sa da lom-szo ci o ló gia irán ti ér dek lõ dés kö -
zött oszt ja meg. Mi ként szá mos ma gas in tel -
lek tu á lis szín vo na lú sze mé lyi sé g ben, ben ne
is fel éb redt a ké tely: a tu do mány ro ha mos
fej lõ dé se va ló ban elõ se gí ti-e az em be ri ség
bol do gu lá sát? A meg ol dást ke re sõ szán dé -
kot tük rö zi négy, 1963 és 1976 kö zött meg -
je lent köny ve. A mai na pig ki bo goz ha tat lan
gor di u szi cso mót ter mé sze te sen nem old hat -
ta meg, de vi tat ha tat lan ér de me, hogy a kor
vál ság tü ne te it az el sõk kö zött is me ri fel.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Mes te rek, is ko lák, ta nít vá nyok
A 90 éves B. Mikli Fe renc, a 80 éves Szurcsik Já nos és a 70 éves Bá lint At ti la

kö zös ki ál lí tá sa

Ba ja vá ros vi dé ki vi szony lat ban nyüzs gõ
mû vé sze ti éle te a 20. szá zad kö ze pén új len -
dü le tet ka pott a fõ vá ros ból Ba já ra köl tö zõ
Rudnay Gyu la se gít sé gé vel. A ba jai mû vé -
szet sze re tõk, mû gyûj tõk, a Ba ján élõ kép zõ -
mû vé szek és a vá ros ve ze tõ i nek meg hí vá sá -
ra a Vojnich-kúriában, a ké sõb bi Nagy Ist -
ván Kép tár ban 1946-ban meg ala pí tot ták a
Ba jai Kép zõ mû vé sze ti Sza bad aka dé mi át. A
Ba jai Kép zõ mû vé sze ti Sza bad aka dé mia
1947-ig vi se li ezt a ne vet, 1947-tõl 1953-ig
sza bad is ko la ként, mû vész te lep ként em lí tik,
majd 1953-tól nap ja in kig Rudnay Gyu la
Kép zõ mû vé sze ti Kör ként mû kö dött és mû -
kö dik B. Mikli Fe renc ve ze té sé vel.

A 65 éve ak tív mû vész te lep, a Rudnay-
kör há rom tag já nak: B. Mikli Fe renc nek
(aki Rudnay ta nár se gé de is volt), Szurcsik

Já nos nak és Bá lint At ti lá nak kö zös ki ál lí -
tá sá val tisz tel günk a kör mes te rei és ta nít -
vá nyai elõtt.

A Rudnay Gyu la ba jai sza bad aka dé mia
és mû vész te lep ala pí tá sa 1945-ben gyö ke -
re zik. Rudnay a II. vi lág há bo rú utá ni fõ vá -
ros po li ti kai, mû vé sze ti éle té ben nem ta lál -
ta a he lyét, nem érez te jól ma gát. A Kép zõ -
mû vé sze ti Fõ is ko lán ta nár se géd jé vel, a ba -
jai szár ma zá sú B. Mikli Fe renc cel foly ta -
tott be szél ge té sek so rán el hang zott a vi dé -
ki (Nagy bá nya min tá já ra el kép zelt) le te le -
pe dés gon do la ta. B. Mikli Fe renc ha za u ta -
zott, s a vá ros pol gár mes te ré vel, s né hány
pro mi nens sze mé lyé vel tár gya lá sok ba kez -
dett, míg vé gül meg szü le tett a kép vi se lõ -
tes tü let ha tá ro za ta: „Egy ben a vá ros kö zös -
sé ge tisz te let tel jes szó val hív ja, és ven dég -

sze re tõ szív vel vár ja Rudnay Mes tert fa lai
kö zé.” A dön tõ érv Rudnay szá já ból hang -
zott el: „…ha Nagy Ist ván nak jó volt ott
meg hal ni, ak kor jó lesz ne künk ott él ni”.
Ba ja vá ros ve ze tõ sé ge a Sza bad aka dé mia
lé te sí té se cél já ból át ad ta a mai Nagy Ist ván
Kép tár épü le tét, az egy ko ri Vojnich-kúriát.

Ba ján, a tri a no ni dik tá tum kö vet kez mé -
nye i tõl év ti ze dek múl tán is szen ve dõ vá ros
(mely pél dá ul ép pen ezért sem kap hat ta meg
Dé ri aján dé kát, s a Dé ri Mú ze um így Deb re -
cen ben szü le tett meg) kul tu rá lis, mû vé sze ti
éle té ben a pol gá ri mû ér tõ, mû gyûj tõ kö zön -
ség szí ve sen lá tott, tá mo ga tott min den mû -
vé szet pár to ló, ér ték te rem tõ szán dé kot.

Rudnay és a mû vész te lep meg je le né se,
je len lé te, szel le mi sé ge új di men zi ó kat nyi -
tott a fõ vá ros tól tá vo li, bács kai kis vá ros
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kul tu rá lis éle té ben. A Vojnich-kúriában fo -
lyó al ko tó te vé keny ség, Rudnay mes ter és
ta nít vá nya i nak je len tõ sé ge tel jes va ló já ban
úgy ért he tõ meg, ha tud juk, mi lyen vi szo -
nyok kö zött, mi lyen ta laj ban vert gyö ke ret
a Sza bad aka dé mia, s ha is mer jük, ért jük,
mi lyen szel le mi sé gû mû vé szet kap cso ló -
dott a vá ros tes ti és lel ki éle té hez. 

A Sza bad aka dé mia nö ven dé ke it, a ba jai
kép zõ mû vé sze ket Rudnay fes té sze té ben
vél he tõ en az a kü lö nös, so ká ig ne he zen
meg fejt he tõ sa já tos ság von zot ta, mely a
„múlt ba né zõ nem ze dék” el sõ lá tás ra ta lán
aka dé mi kus re a liz mus nak tû nõ mû vé sze té -
vel ér ke zett Ba já ra. E múlt ba né zõ nem ze -
dék tör té ne lem ké pe egy ál ta lá nos ví zió a
ma gyar múlt ról. Azok ból az évek bõl, ami -
kor a nem zet em lé ke i nek, hely szí ne i nek ja -
va a tri a no ni dik tá tu mot kö ve tõ en az or -
szág ha tár okon túl ra ke rült. E tra gé di át meg -
élõ mû vé szek al ko tá sai olya nok, mint egy
sze re lem em lé kei, ami kor a hi ány zó ked ves
ké pét új ra és új ra meg pró bál ja meg al kot ni
az em lé ke zet az egy re fo gyó em lé kek bõl,
majd re tu sál ja, ci zel lál ja, szé pít ge ti azt. 

A 20. szá za di ma gyar mû kri ti ka a leg -
több eset ben az zal il le ti Rudnay Gyu lát és
kö ve tõ it, hogy: a múlt mû vé szei, szem ben
a jö võt kép vi se lõ avant gárd dal. Mint ha a
múlt és a jö võ kö zött nem len ne sem mi.
Pe dig Rudnay ép pen a je len em be re volt.
A két há bo rú kö zöt ti je len ko ri Ma gyar or -
szá gé, a „min dig vesz tes Ma gyar or szá gé”,
a di csõ tör té nel mi múlt nak már csak az ál -
mok ban élõ em lé ke i vel, s az ezt fel dol goz -
ni, el fo gad ni nem tu dó Ma gyar or szág gal.

Aho gyan Rudnay a je len mû vé sze lett –
a 65 éves ba jai Rudnay-kör mes te re i nek és
ta nít vá nya i nak, B. Mikli Fe renc nek,
Szurcsik Já nos nak és Bá lint At ti lá nak is
ta lán ez az egyik leg fon to sabb, leg hi te le -
sebb alap ve té se: mind nyá jan a je len, je le -
nük al ko tói let tek.

B. Mikli Fe renc fes tõ mû vész, Ba ja vá -
ros dísz pol gá ra Ba ján szü le tett 1921. no -
vem ber 28-án. A Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti
Fõ is ko lán Rudnay Gyu la nö ven dé ke ként
vég zett 1941-1946 kö zött, aki nek ta nár se -
gé de lett. Már nö ven dék ko rá ban több pá -
lya dí jat nyert, töb bek kö zött Bal ló-dí jat és
Fi ren ze vá ros Nagy dí ját (1942). 

Rudnay Gyu la mel lett 1946-ban õ volt a
szel le mi aty ja és moz ga tó ru gó ja a Nagy -
bá nya min tá já ra lét re ho zott ba jai Sza bad -
aka dé mi á nak, mû vész te lep nek, mely nek
fel ad ta az al ko tó mun kán kí vül a te het sé -
gek fel ku ta tá sa és ne ve lé se volt. 1947-tõl a
Rudnay ve zet te ba jai mû vész te lep ta ná ra,
tit ká ra, 1953-tól a Rudnay Kép zõ mû vé -
sze ti Kör ve ze tõ je lett. El sõ önál ló ki ál lí tá -
sa 1942-ben volt Ba ján, ezt az óta kö zel

100 önál ló ki ál lí tás kö vet te Ma gyar or szá -
gon és Eu ró pá ban. Tag ja a Ma gyar Kép zõ -
mû vé szek Szö vet sé gé nek, a Ma gyar Al ko -
tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le té nek, a
Ma gyar Víz fes tõk Tár sa sá gá nak és a Ba jai
Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let nek.

B. Mikli Fe renc nem csak fes tõ mû vész,
de mes ter is. Ta ní tó mes ter, aki nél akár az
ég és a föld, a haj nal és az al kony: az al ko -
tás és az el mél ke dés min den na pos. Éle tét,
min den nap ja it az idõ, az anyag, a szel lem
és a tér szül te le he tõ sé gek meg fo gal ma zá -
sa töl ti ki. Sor sa a kép. Szá má ra a vá szon
vagy egy ká pol na fa la a moz du lat lan ság ba
kényszerített fény, a ma te ri á lis misz ti ka.
Eb bõl te rem tett sa já tos mi to ló gi át: hi dat
rég múlt és hol nap kö zé. Hi dat, mely Rud-
nay szel le mi örök sé gé vel íve li át a ta nít -
vány, a fes tõ és a mes ter élet mû vét.

A fes tõ tör té ne te a fest mény – sa já tos
val lo más ki lenc év ti zed me di tá ci ós kert jé -
bõl. Er rõl tesz bi zony sá got élet mû ve,
amely bõl ki ol vas ha tó: a mû vé szet aj tó,
me lyen bát ran ki-be sé tál gat ha tunk. Ahol
em ber és ecset egy más nak te rem tõd tek.
Az anyag és az esz köz az égi vi lág tö ké le -
tes sé gé vel aján dé koz za meg azt, aki a szel -
lem tes tét sze re tet tel érin ti. Bol dog, ha ké -
pe moz du lat lan sá ga moz du lat ra kész te ti a
sze met, ha ké pe csend je szó ra kész te ti az
író em bert. Bol dog, ha ecset jé nek moz du -
la ta i val ös  sze szed he ti kö zös em lé ke ze tünk
szer te hul lott da rab ja it.

Mû vé sze té re Rudnay Gyu la fes té sze te
gya ko rol ta a leg na gyobb ha tást. Mû vé szi
pá lyá já nak leg mo nu men tá li sabb vál lal ko -
zá sa a ba jai szerb te me tõ ká pol na, a Meg -
bé ké lés ká pol ná já nak fres kó dí sze.

„B. Mikli Fe renc mély tisz te let tel és sze -
re tet tel adó zik ké pe i vel a szü lõ föld nek,
amely egész élet mû vét ins pi rál ta. A Mikli-
gondolatok po é zi sé ben a ter mé szet gyö nyö -
rû, bár oly kor kér lel he tet len rend je, és a
ben ne, ve le élõ em ber lé te zé se fel vil lant va -
la mit a te rem tett vi lág ban meg bú vó har mó -
ni á ból, s egy re mény tel jes ál mot ve tít elénk
a ter mé szet hez meg té rõ, ab ban meg úju ló,
té koz ló em be ri ség rõl. Ha nem is min dig
mon da ni va ló ja ez mû vé sze té nek, min den
bi zon  nyal a kö ze ge és ab ból fa ka dó csön -
des szug gesz ti ó ja.” (Ko vács Zi ta, 1999)

Szurcsik Já nos Mun kácsy-dí jas, ér de mes
mû vész Her ceg szán tón szü le tett 1931. má -
jus 10-én. Az al föl di fes tõk – Fej ér Csa ba,
Kurucz D. Ist ván, Né meth Jó zsef – egyik
leg ki emel ke dõbb al ko tó ja. A ba jai Rudnay
ve zet te mû vész te le pen kez dett fes te ni 1948-
ban. Ugyan ez év tõl a Derkovits-kollégium
tag ja, 1950-1956 kö zött a Ma gyar Kép zõ -
mû vé sze ti Fõ is ko la nö ven dé ke volt. Mes te -
rei Fónyi Gé za és Domanovszky End re vol -
tak. 1960-tól rend sze re sen sze re pel ha zai és
nem zet kö zi ki ál lí tá so kon. 

Szurcsik Já nos Észak-Bács ka, Her ceg -
szán tó szü löt te, s ah hoz a fes tõ ge ne rá ci ó hoz
tar to zik, ame lyik már ref lek tál tan vi szo nyul
mind ah hoz, amit az al föl di, fa lu si em ber
hét köz na pi csend jé ben lát. De nem a min -
den ki ál tal lát ha tó ké pe ket ke re si, fes ti, ha -
nem a vi dék lel két akar ja és tud ja mo nu -
men tá lis em lék mû vek ké ala kí ta ni vász na in.
A ter mé szet el vû re a liz mus je gyé ben in dult
mû vész pá lya fa lu si élet ké pe in a te vé keny
hét köz nap ok, ün ne pek, a fa lu si kö zös sé gek
ese mé nye i nek vi lá ga je le nik meg. Té mái, a
20. szá zad kö ze pe vi dé ki „át lag em be re i -

A kiállító mûvészek. Balról jobbra: Bálint Attila, B. Mikli Ferenc, Szurcsik János
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nek”, a szür ke hét köz nap ok ese mé nye i nek
nyu gal ma éles el len tét ben áll nak exp res  szív
töl té sû, di na mi kus ko lo rit já val, mo nu men -
tá lis kom po zí ci ó i val. 

A Rudnay, Szõnyi, Bernáth Au rél lí ra i sá -
gát idé zõ her ceg szán tói élet ké pe in a min -
den nap ok egy sze rû vi lá ga je le nik meg: a
mun ka je le ne tek és a pi he nés idõ sza kai, a
fa lu si kö zös sé gi ese mé nyek, az élet te her és
a gond, a gyász, a har mó nia biz ton sá ga.
Me to di ká ja Kohán György tö mör sé gét,
mo nu men ta li tás-ér zé két, Derkovits Gyu la
és Dési Huber ké pi gon dol ko dá sát, tí pus -
ala kí tó ké pes sé gét újít ja meg.

„Szen ve dé lye sen exp res  szív mû vész.
Szûk sza vú an, »tömbnehéz« súl  lyal, erõ tel -
jes kom po zí ci ók ban fes ti meg mon da ni va -
ló ját. Mi vel mo nu men tá li sak, kis mé re tû ké -
pei is ezt ér zé kel te tik. A hét köz nap ok mun -
kái, min den ap ró nak tû nõ moz za nat meg ih -
le ti ugyan úgy, aho gyan a nagy tör té nel mi
sors for du lók. A re a lis ta alap han gú, fi gu rá lis
mû vé szet örök ér vé nyû nyel vén tud min dig
újat mon da ni – szik la szi lárd jel le mek rõl,
mun ká ban cser zett élet utak ról, esen dõ öre -
gek rõl. Jel kép ér té kû alak jai, a pa raszt em be -
rek és as  szo nya ik, a kis gyer me kek akár
temp lo mi ké pek ké vál hat ná nak: Ma don ná -
vá, a Bib lia sze rep lõ i vé vagy gö rög sors drá -
mák hõ se i vé.” (Kratochwill Mi mi, 1992)  

Táb la ké pei mel lett (ál la mi meg bí zás ra)
szá mos nagy mé re tû murális mun kát (pan -
nót, fres kót, sekkót, sgraffitót, go be lint) is
ké szí tett, töb bek kö zött a ba jai vá ros há za
dísz ter mé ben is.

Bá lint At ti la Éber-dí jas gra fi kus mû vész
Ba ján szü le tett 1941-ben, a III. Bé la Gim ná -
zi um ban érett sé gi zett 1959-ben. A Rudnay
Gyu la Kép zõ mû vé sze ti Kör nek 1964 óta
tag ja, mes te re B. Mikli Fe renc fes tõ mû vész. 

Al kal ma zott gra fi kai mun kás sá ga – szá -
mos pla kát, emb lé ma, bé lyeg zõ, ok le vél,
ka ta ló gus, le mez bo rí tó, ki ad vány ter ve zé se
– mel lett az Ár tér c. ba jai kul tu rá lis szem le
kép szer kesz tõ je és ti pog rá fu sa volt, je len leg
a Ba jai Hon pol gár fo lyó irat szer kesz tõ je.
Al kal ma zott gra fi kai mun kás sá ga mel lett fõ
te rü le te az egye di kép gra fi ka.

Bá lint At ti la mû vé sze té nek kö zép pont -
já ban az em be ri lé lek vizs gá la ta: a lé te zés
ér tel mét ku ta tó em ber, és az élet – szá má -
ra –  leg fon to sabb ér té ke, a tett, a szol gá -
lat áll. A tár gyi vi lág moz za na tai, éle té nek
él mé nyei, em lé kei lá to más sze rû en a tör té -
ne lem és a ví zió ha tár vo na lán je len nek
meg al ko tá sa i ban. Som má san egy sze rû,
lé nyeg lá tó, in tu i tív al ko tá sai ma gu kon
hor doz zák te rem tõ jük vál lalt és be csü let -
tel el hor do zott ter he it. Al ko tá sa i nak nem-
csak té má ja, cím zett je is ma ga az em ber.
Vélt, va lós, lát szó la gos és egy ér tel mû, ki -
mon dott, gon dolt vagy el mu lasz tott bû ne -
i vel. Szim bo li kus al ko tá sai jel ké pi sé gük -
ben is vi lá go sak, egy ér tel mû ek. Gra fi kai
lap ja in gyak ran ta lál koz ha tunk a ke reszt
mo tí vu má val, mind nyá junk sor sá nak,
kény sze rû ter hé nek, fáj dal má nak jel ké pé -
vel. Pan te iz mus ba rej tett hu ma niz mu sa,
ter mé szetsze re te te min den al ko tá sá ban
érez he tõ. 

Sa já tos, ka rak te re sen meg raj zolt tá ja it,
„em ber ké it” egy faj ta vir tu á lis tér ben he -
lye zi el. Ez a ma ga te rem tet te di men zió
azon ban nem má so la ta a va ló ság nak. Re á -
lis és ir re á lis tá jak, mo tí vu mok kom bi ná ci -
ó já ból ala kít ja ki ké pe i nek te rét, s ez vált -
ja ki a né zõ bõl az egy szer volt, még is se -
hol sincs él ményt. Föl na gyí tott vagy le ki -
csi nyí tett, né hol el raj zolt alak jai csak erõ -
sí tik ezt a kü lö nös ha tást.

Ren ge teg mon da ni va ló ja van – üze ne te
mind an  nyi unk szá má ra: az élet örö me i rõl
és a lét rej tel me i rõl. Le írt gon do la tok ból,
iro dal mi mû vek bõl gyûj ti ös  sze a tit ko kat;
fest mé nyek, gra fi kák köz ve tí tik ér zel me it
és föl is me ré se it. Mert fon tos nak tart ja,
hogy meg os  sza ve lünk. Mert fon tos nak
tart ja, hogy mi is ré sze sei le hes sünk: örö -
me i nek, bá na tá nak, dü hé nek vagy ép pen lá -
za dá sá nak. Ez több nyi re já ték, sok szor
meg ren dü lés. Oly kor kön  nyû fu tam, más -
kor mély be  me rü lés. Vo na lak, be tûk, gon -
do la tok ke ve red nek a szí nek kel, lá zas iz ga -
lom ban fe szül a kép bel sõ te re. Áram lik, ör -
vény lik, ka va rog a vi lág – a pa pí ron, majd
ben nünk. Min den. Egy szer re az ün nep és a
hét köz nap, öröm és bá nat, álom és va ló ság.
Mi „éb ren is ál mo dunk” – mond ja a köl tõ,
és Bá lint At ti la is ezt cse lek szi szün te len a
kép ben a kép pel, a kép ben a gon do la tok kal.

A B. Mikli Fe renc, Szurcsik Já nos és Bá -
lint At ti la kö zös ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ün -
ne pét meg elõ zõ órák ban, 2011. ok tó ber 20-
án a Nagy Ist ván Kép tár ban a Mú ze u mok
õszi fesz ti vál ja or szá gos prog ram so ro zat ré -
sze ként NAGY RAJ ZO LÁS cím mel mú ze -
u mi órák zaj lot tak. A prog ram le he tõ sé get
biz to sí tott ba jai ál ta lá nos és kö zép is ko lás
osz tá lyok szá má ra, hogy a kor társ mû vé -
szek kel együtt töl tött idõ ben meg is mer jék a
kép zõ mû vé szet „ku lis  sza tit ka it”, hogy a
sze mé lyes ta lál ko zás, be szél ge tés, kö zös al -
ko tó mun ka ál tal kö ze lebb ke rül je nek, sõt
ma guk is ré sze se i vé vál has sa nak a mû vé szet
ti tok za tos vi lá gá nak. A meg szü le tett al ko tá -
so kat ok tó ber 20-án a Nagy Ist ván Kép tár
kert jé ben, ke rí té sén ins tal lál va ki ál lí tot tuk.
A tár lat 2011. de cem ber 31-ig lá to gat ha tó a
Nagy Ist ván Kép tár ban.

Ko vács Zi ta

Szurcsik János és Bálint Attila figyelõ szeme elõtt zajlik a NAGY RAJZOLÁS
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70 éves
a Ke resz tény szo ci a lis ta Ma gyar Mun kás moz ga lom

A KSZMM ala pí tá sá nak 70. év for du ló ja
al kal má ból sze ret ném is mer tet ni en nek a
moz ga lom nak im már igen hos  szú tör té ne -
tét, hisz ke vés moz ga lom ér het meg ilyen
év for du lót.

Elõ ször is: so kan kér dez het nék, hogy ün -
ne pel het egy kom mu nis ta el le nes szer vez -
ke dés Ma gyar or szá gon 70. év for du lót, no -
ha ak kor még a kom mu nis ta rend szer nem
lé te zett eb ben az or szág ban. Ez igaz, de en -
nek a szer vez ke dés nek kez det tõl fog va a
ma gyar ér de kek szol gá la ta volt a cél ki tû zé -
se. Saj nos, gróf Te le ki Pál mi nisz ter el nök
ha lá lá val, amel  lyel igye ke zett a nem zet be -
csü le tét meg men te ni, a po li ti kai irány vo nal
egy re in kább a né met ér de ke ket szol gá ló
szél sõ ség fe lé to ló dott el. A né me tek egy re
na gyobb be fo lyást gya ko rol tak az or szág
po li ti ká já ra, és belekényszerítették a nem -
zet ér de ke i vel el len tét ben ál ló vi lág há bo rú -
ba, ugyan ak kor az or szá gon be lül szer vez -
ték a né met nem ze ti szo ci a lis ta el vek ter -
jesz té sét a Volksbund szer ve ze ten ke resz tül.

Két újon nan fel ava tott vi té zi vá ro má -
nyos, v. Kosz to lá nyi Jó zsef és v. Keszt he -
lyi Ist ván vi té zi es kü jük szel le mé ben hoz -
ták lét re 1941. de cem ber 8-án az ak kor
Keszt he lyi Ist ván in dít vá nyá ra „Ha lál lé gi -
ó nak” ne ve zett szer ve ze tet, amely az if jú -
ság ha za sze re tet ének, ma gyar ön tu da tá nak
éb ren tar tá sát és erõ sí té sét tûz te ki cél já -
nak. A moz ga lom cél jai kö zé tar to zott még
a tri a no ni igaz ság ta lan sá gok el le ni küz de -
lem re ne ve lés, és már ek kor prog ram já ban
sze re pelt egy igaz sá go sabb ala pok ra fel -
épí tett ma gyar tár sa da lom ki épí té se is. 

A szer ve zet a tag ja it el sõ idõ ben fõ leg
gim na zis ták ból és cser ké szek bõl to bo roz -
ta, a te rü let ké sõbb az egye te mis ták kö ré re
is ki ter jedt, majd mun kás tag ja ink is let tek.
Mi kor v. Kosz to lá nyi Jó zsef be ke rült a
Ludovika Aka dé mi á ra, ott is szer vez te a
jö ven dõ ka to na tisz te ket. A szer vez ke dés
szép ütem ben folyt, s 1943-ra már el ér tük
a két szá zas lét szá mot. Cso port ja ink mû -
köd tek Ba ján kí vül Bu da pes ten, Pé csett és
Sop ron ban is. A szer ve ze ten be lül rend sze -
re sen tar tot tunk gyû lé se ket, elõ adá so kat és
fegy ve res ki kép zést is. Fi a tal ja ink és
volksbunkdista fi a ta lok kö zött sok szor
volt vi ta, amely jó né hány szor ve re ke dés -
sel vég zõ dött.

A szer ve zet nek új ság ja is volt Jö võ cím -
mel, amit az ak ko ri ban jó is mert if jú sá gi író,
Fü lei Szán tó End re szer kesz tett. Az új ság
1944 ele jén kb. 100 pél dány ban je lent meg.

A há bo rút il le tõ en nem kí ván tuk a né met
gyõ zel met, de a szov jet gyõ zel met még
ke vés bé. Ab ban re mény ked tünk, hogy a
nyu ga ti ha tal mak fog ják fel sza ba dí ta ni az
or szá got. Mi kor a né me tek 1944 már ci u sá -
ban meg száll ták Ma gyar or szá got, ak kor
tel jes mér ték ben el le nük for dul tunk, s
igye kez tük sza bo tál ni te vé keny sé gü ket,
pél dá ul el vág tuk a te le fon ve ze té ke ket, ami
hát rál tat ta hír köz lé sü ket (He ge dûs Sán dor
A ba jai le ven ték kál vá ri á ja cí mû köny vé -
ben em lí ti eze ket az ese mé nye ket.)

Ami kor a há bo rú vi ha ra el ér te ha zá kat,
az saj nos a mi moz gal mun kat is szer te -
szór ta. So kan fegy vert fog tak a szov jet
csa pa tok el len. Töb ben el es tek, má sok
fog ság ba ke rül tek vagy szét szó ród tak a
nagy vi lág ban. Na i vul bíz tunk ab ban, hogy
a szov jet elõ nyo mu lást hát rál tat va idõt
adunk az an gol szász ok nak, hogy leg alább
az or szág nyu ga ti fe lét meg száll has sák.
Per sze nem tud tuk, hogy sor sunk fe lett
már rég meg egyez tek a szov je tek kel. 

1945-ben Ma gyar or szág szov jet meg -
szál lás alá ke rült, ez zel új sza kasz kez dõ -
dött ha zánk és moz gal munk tör té ne té ben is.

1945 no vem be ré ben bá tyám ha za ér ke -
zett a fran cia ha di fog ság ból. Ba ján te le pe -
dett le, új ból be kap cso ló dott a cser kész -
moz ga lom ba, és az 567-es csa pat pa rancs -
no ka lett. Ké sõbb a cisz ter gim ná zi um
kon vik tu sá nak pre fek tu sa ként még tá gabb
te re nyílt az if jú ság gal va ló fog lal ko zás ra.

A re mény tel jes nek in du ló de mok ra ti kus
ki bon ta ko zás ele in te nem adott okot a
rend szer el le ni szer vez ke dés re, de az
1947-es el csalt vá lasz tá sok után már lát -
szott, hogy a kom mu nis ták ke zük be ve szik
az or szág sor sá nak irá nyí tá sát, és rá e rõ sza -
kol ják dik ta tú rá ju kat. Ek kor v. Kosz to lá -
nyi Jó zsef el ér ke zett nek lát ta az idõt, hogy
az if jú sá got szer vez ni kezd je a kom mu niz -
mus el len. A kom mu nis ták ál la mo sí tot ták
az egy há zi is ko lá kat, majd be til tot tak min -
den nem kom mu nis ta if jú sá gi moz gal mat
(pl. Kalot, Ka lász, cser kész moz ga lom
stb.), így a hi va ta los ate is ta, ma te ri a lis ta,
ha za fi at lan ne ve lés el len sú lyo zá sá ra nem
ma radt más le he tõ ség, mint a tit kos, il le gá -
lis szer vez ke dé sek. A cél a ha za sze re tet, a
ma gyar ság tu dat és a ke resz tény szel lem
meg õr zé se és egy keresztényszociális
alap ra fel épí tett új tár sa da lom ki ala kí tá sa
volt. Ek kor vet te fel a szer ve zet a Ke resz -
tény szo ci a lis ta Ma gyar Mun kás moz ga lom
ne vet. Azt ter vez tük, hogy egy rend szer -

vál to zás ese tén ha za fi as és szo ci á lis ér zel -
mû em be rek bõl pár tot ala pít unk, és így
részt vehetünk a po li ti kai élet ben. 

A szer vez ke dé sen be lül sej te ket ala kí tot -
tunk, arra tö re ked ve, hogy a kü lön bö zõ sej -
tek tag jai ne is mer jék a töb bi sejt tag ja it,
hogy le bu kás ese tén mér sé kel jük a le tar tóz -
ta tot tak szá mát. 1948-ban volt cser kész lá -
nyok ból egy nõi cso por tot is szer vez tünk
Gács Edit ve ze té sé vel. Az óva tos szer ve zés
el le né re lét szá munk szé pen gya ra po dott, és
1952-re már meg ha lad ta a 150-es lét szá -
mot. Tag ja ink kö zött meg le he tett ta lál ni
14-15 éves fi a ta lok tól a fel nõt te kig min den
kor osz tályt. Ide o ló gi ai ta nács adó nak két ré -
gi cisz ter ci ta ná run kat, Barta Lé nár dot és
Pap Ke le ment kér tük fel.

A fõ súly ter mé sze te sen Ba ján volt, de
Bu da pes ten, Pé csett, Sze ge den, Sop ron -
ban, Óz don, Mis kol con is vol tak tag ja ink.
Ba ján egy spe ci á lis cso port, a Ha lál lé gió
bá tyám irá nyí tá sa mel lett bi zo nyos ka to nai
ki kép zés ben is ré sze sült. 

A szer vez ke dés új ság ját, ame lyet Küz de -
lem cí men én szer kesz tet tem, 4-5 pél dány -
ban gé pel tük le, és kéz rõl-kéz re ad tuk, hogy
mi nél ke ve sebb esé lye le gyen an nak, hogy
ava tat lan ke zek be ke rül jön. Egyet len pél -
dány ma radt fenn eb bõl az új ság ból, amit az
ÁVH a ház ku ta tás ok so rán va la ki nél meg -
ta lált. Ez Ma gyar or szág egyik leg ré gibb
szamizdat új ság ja volt. Vád ira tom egyik
pont ját bi zo nyí tot ta.

Az ÁVH jól ki épí tett fi gye lõ és be sú gó
rend sze re mel lett ne héz volt bár mi lyen tit -
kos, il le gá lis mun kát vé gez ni, mert ko pói
elõbb-utóbb minden nek a nyo má ra jöt tek.
Így tör tént ez a ba jai el len ál ló cso por tok -
kal is. 1952 no vem ber ele jén le tar tóz tat ták
v. Koppándi Jó zse fet, v. Grammling Lász -
lót és még több tár sun kat. Ál lí tó lag a Pan -
dúr-szi ge ten szá mos el ás va rej te ge tett
fegy vert ta lál tak. 

Mi kor 1952 no vem be ré ben utol já ra men -
tem ha za Ba já ra, bá tyám tu do má som ra
hoz ta, hogy kap cso lat ban volt a Koppándi-
csoporttal, így tar tott a le tar tóz ta tás ról. No -
vem ber 20-án édes apá mat, v. Kosz to lá nyi
Ká rolyt tar tóz tat ták le, elõ ször a Koppándi
ügy kap csán. Mi kor ezt meg tud tam, azon -
nal el küld tem Var ga Pált Ba já ra, hogy hoz -
zon hí re ket. Katz Já nost pe dig Sze ged re
küld tem, hogy az ot ta ni cso por tot ér te sít se.
A bu da pes ti ta go kat én ri asz tot tam.

Bá tyá mat no vem ber 22-én Háringás Fe -
renc cel és Jung Ti bor ral együtt le tar tóz tat -
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ták. Háringásnál né mi rob ba nó anya got ta -
lál tak, amit egy ti ze des, Szá raz György, a
ké sõbb jó ne vû író „szer zett” a had se reg -
tõl, s ami Háringásnál volt el rejt ve. Jung
Ti bor nál is vol tak fegy ve rek, töb bek kö -
zött egy gép pisz toly. Az ÁVH va ló szí nû -
leg már er rõl is tu dott, ezért tar tóz tat ta le a
leg el sõk kö zött Háringást és Jungot.

Ez után már én is biz tos vol tam sor som -
ban, csak a le tar tóz ta tá som nap ját nem tud -
hat tam. Ki hasz nál va az idõt, igye kez tem
mi nél több ta gun kat ér te sí te ni Bu da pes ten,
Óz don, Mis kol con és Sop ron ban. Ideg õr lõ,
bor zal mas na pok kö vet kez tek ez után. Meg -
fi gyel tem, hogy es tén ként, mi kor ha za men -
tem, va la ki a szem ben lé võ jár dán sé tált,
majd ha za té ré sem után nem so ká ra el ment.
Ez az em ber fi gyelt en gem. Hí re ket kap tam
több tár sunk, fõ leg ka to nák le tar tóz ta tá sá ról
is. Azu tán de cem ber vé gén egy éj jel en gem
is le tar tóz ta tott az ÁVH.

A le tar tóz ta tá sok kö zel egy évig foly ta -
tód tak. 36 ta gun kat vet ték õri zet be, köz tük
négy le ányt. A ki hall ga tá sok a hír hedt
kecs ke mé ti ÁVH bör tön ben foly tak le,
ahol em ber te len kö rül mé nyek kö zött él -
tünk, és az ÁVH nem vá lo ga tott esz kö ze i -
ben, hogy tes ti és lel ki kín zá sok árán ki csi -
kar ja az ál ta la kí vánt val lo má so kat.

A tár gya lá si ko mé dia a Markó ut cai
ügyész sé gi fog ház ban a hír hedt vér bí ró,
dr. Jó nás Bé la el nök le te és dr. Avar Je nõ
ügyész köz re mû kö dé se mel lett zaj lott le.
A vád ira to kat és az íté le te ket az ÁVH már
elõ re ös  sze ál lí tot ta, a bí ró ság csak ar ra
szol gált, hogy va la mi jo gi for mát biz to sít -
son az íté le tek nek. A tár gya lás ter mé sze te -
sen zárt, szi go rú an tit kos volt, csak a ki -
hall ga tó ÁVH tisz tek je len lé té ben, akik az
egész ko mé di át ren dez ték. For ma ság ked -
vé ért 14 el ítélt nek 3 hi va tal ból ki ren delt,
az ÁVH ál tal vá lasz tott „ügy véd je” is volt,
akik per sze a per anya gát nem is mer ték, a
vé dett je i ket so ha sem lát ták, s in kább vá -
dol ták, mint véd ték õket. Így szü le tett meg
3 óra le for gá sa alatt az egy ha lá los, két
életfogytos és 140 év bör tön bün te tésrõl
szóló íté let. Bá tyám ügy véd je eny hí té sért,
az én életfogytos íté le tem el len az ügyész
sú lyos bí tá sért fel leb be zett. A má sod fo kú
tár gya lás dátumáról és íté le te i rõl so ha sem
ér te sí tet tek. Ez a tény min dent el mond az
el já rás tör vény te len sé gé rõl.

A töb bi cso port ban is ha son ló volt a
hely zet. A ka to nai bí ró ság, amely az ak kor
ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ baj tár sa ink fe -
lett ítél ke zett, még ke gyet le nebb volt,
elsõfokon négy ta gun kat ítél te ha lál ra.

A ha lá los íté le tek kö zül ket tõt haj tot tak
vég re, v. Kosztolnyi Jó zse fet 1953. ok tó ber
24-én, v. Harczos Lász lót pe dig 1954. ja nu ár
14-én vé gez ték ki a Gyûj tõ ben.

Hos  szú rab évek kö vet kez tek kü lön fé le
bör tö nök ben. A ba ja i ak min de nütt de re ka san
meg áll ták a he lyü ket, ös  sze tar tá suk pél da -
sze rû volt, ami min den ki el is me ré sét ki vív ta.
Azu tán egy na pon for dult a koc ka, és 1956
ok tó be ré ben a for ra da lom ki sza ba dí tott ben -
nün ket. Saj nos, a szép álom nem so ká ig tar -
tott, a for ra da lom le ve ré se után leg töb bünk -
nek me ne kül nie kel lett. Szét szó ród tunk szer -
te a vi lág ban, de az ös  sze tar to zá sunk ez után
sem szûnt meg. Sze mé lyes ta lál ko zá sok, le -
ve le zés, a Küz de lem idõn ként meg je le nõ
szá mai vol tak az ös  sze kö tõ kap csok.

1991 au gusz tu sá ban fel eme lõ ün nep ség -
gel em lé kez tünk Ba ján a 301-es par cel lá ban
moz gal munk ala pí tá sá nak 50. év for du ló já -
ról. Ma gyar or szág ról, Eu ró pá ból és Auszt rá -
li á ból jöt tünk ös  sze er re az al ka lom ra. 2001-
ben a 60. év for du lót a gim ná zi um ban em lék -
táb la-ava tás sal ün ne pel tük meg. Most, 2011-
ben pe dig, ha meg fo gyott lét szám mal is,
még min dig itt va gyunk, hogy em lé kez zünk
múl tunk ra és azon baj tár sa ink ra, akik éle tü -
ket ad ták egy szebb ma gyar jö võ ért.

Dr. Kosz to lá nyi Kár oly

Az or szág püs pö ke
(Száz éve szü le tett Belon Gel lért)

A Va ti kán ál tal éven te ki adott Annuario
Potifició-ban 1971-ig csak két ma gyar
püs pök sze re pelt „impedito” (aka dá lyo -
zott) meg je lö lés sel. Mindszenty Jó zsef és
Belon Gel lért. 1971-tõl már csak egy, a
szep tem ber 24-én száz éve szü le tett fõ pap,
akit XXIII. Já nos pá pa – nem tö rõd ve a
kom mu nis ta Ma gyar or szág tör vé nyé vel,
mely sze rint ne ki elõ re egyez tet ni kel le ne
a kom mu nis ta ál lam mal egy püs pök ki ne -
ve zé sé rõl – 1959-ben cím ze tes püs pök ké
és pé csi apos to li kor mány zó vá ne vez te ki
Belont. Ká dár kor má nya nem en ge dé lyez -
te, hogy a püs pök át ve gye szé két.

Ez idõ ben Belon Gel lért ba ja-bel vá ro si
plé bá nos volt, ek kor ta lál koz tam ve le elõ -
ször nagy bá tyám, Já vor Fe renc 1960 nya -
rán tar tott ezüst mi sé jén. (Utol já ra 1985-
ben az õ arany mi sé jén). Ba já ra 46 éve sen
ke rült, már tel je sen fel ké szül ve, min den
tu dás bir to ká ban. Mindszenty ak kor az
ame ri kai kö vet sé gen élt me ne dék jog gal,
ha zai egy há zun kat egy re job ban gúzs ba
kö töt te az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va ta lon
ke resz tül kor mány zó kom mu nis ta párt, bé -

ke pa pok ötö dik had osz lop ként zi lál ták
szét az egy há zat, olyan szik lake mény em -
ber kel lett (vol na) püs pök nek, mint ami -

lyen Belon Gel lért volt. Püs pö ki ki ne ve zé -
se után ha von ta idéz ték be a rend õr ség re,
zak lat ták, majd át he lyez tet ték Miskére,
egy Ka lo csa kör nyé ki kis fa lu ba.

Mi tõl volt Belon „az or szág püs pö ke”,
ahogy ez idõ tájt ne vez ték? Õ volt az
egyet len, aki a fo goly prí más he lyé be lé -
pett, nem egyházkormányzatilag, hi szen
azt nem en ged ték, de szel le mi leg, lel ki leg,
pasztorálisan. Fá rad ha tat la nul írt és be -
szélt. Lel ki gya kor lat ok so ka sá gá val vit te
az Öröm hírt, s mert min den ki tud ta ró la,
hogy „impedito”, ez a bé lyeg egyút tal hi -
te le sí tet te õt, még azok elõtt is, akik so sem
ol vas ták, so sem hal lot ták.

Belon Gel lért iga zi zsi na ti em ber volt,
le til tá sa után min den tet te, min den írá sa,
min den sza va a zsi na ti egy ház nyi tott sá -
gát kép vi sel te. Ma is pél da sze rû, ahogy a
ci vi lek kel együtt mû kö dött, fel ada tot és
te ret ad va ne kik az egy ház ban. Igaz bib li -
ás em ber volt, aki nek min dig ott nyílt ki
a Szent írá sa, ahol kel lett, aki ál lí tó lag fej -
bõl tud ta az egész Új szö vet sé get, aki egy -
há zi la pok ban és köny ve i ben ma gya ráz ta
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és a ma em be re szá má ra ér tel mez te az
írá so kat, olyan so sem hal lott kér dé sek kel
fog lal koz va, mi lye nek vol tak Jé zus mû -
kö dé sé nek meg kez dé se elõt ti ún. ná zá re ti
évei, mi lyen volt Jé zus kap csol ta a nõk -
kel, mit te het az egy ház „holt ter hei” vi -
se lé sé vel, mind an  nyi ko ráb ban érin tet len
té ma. Iga zi mû velt em ber volt, aki nek ha -
tal mas tu dá sa –  írá sai és be szé dei mu tat -
ják – oly im po ná ló és nyil ván va ló volt,
hogy jog gal félt tõ le a kom mu nis ta, egy -
ház ül dö zõ ál lam ha ta lom. Írá sa i ban Goe-
t hé tõl Pas ca lig, Bernard Shaw-tól Mar tin
du Gard-ig idéz. Stí lu sa tö mör, él ve ze tes,
szí nes, 1980-tól rend sze re sen pub li kál az
Új Ember-ben is.

Belon Gel lért ugyan ak kor a sze re tet em -
be re is volt, ki tar tó sze re tet tel ve zet te vis-
sza egy há zá ba Kodolányi Já nost, volt lel -
ki aty ja Dienes Va lé ri á nak, akik nek te me -
té si szer tar tá sát is el vé gez te. Ér de mes el -
ol vas ni Il  lyés Gyu la te me té sén mon dott
ha lot ti be szé dét, aki vel ko ráb ban nem volt
kap cso la ta, de ma ga a köl tõ kér te, ad ja
meg õ a vég tisz tes sé get és az egy ház ál dá -
sát. Belon nem íté li meg az egy há zá tól év -
ti ze dek óta el tá vo lo dott köl tõt, ha nem õ
kér tõ le bo csá na tot egy há za ne vé ben: „El -
sõ sza vunk a meg kö ve té sé és bo csá nat ké -
ré sé. Ke resz te lé sed szent pil la na tá tól,
amely örök re el jegy zett Té ged az Atyá val,
a Fi ú val és a Szent lé lek kel, mes  sze so dort
a ke re sés út ja, és be jár tad a ku ta tó szel lem
szin te min den ös vé nyét. És eb ben a ke re -
sés ben nem tud tunk úgy ta nú sá got ten ni
Is te nünk rõl, hogy ál dott va ló sá gát egy ér -
tel mû en, fenn tar tás és ké tel ke dés nél kül
el fo gadd.” Ott vol tam azon az 1983. áp ri -
li si te me té sen, az egy há zi szer tar tást egy
órá val ko ráb ban tar tot ták a hir de tett nél,
hogy Belon be szé de ne za var ja a hi va ta los
te me tést.

És Belon Gel lért ada ko zó em ber volt, a
szó ma te ri á lis, szel le mi és lel ki ér tel mé -
ben is. Nél kü le Prokop Pé ter is ké sõbb
vál ha tott vol na is mert fes tõ mû vés  szé, s
még annyi an, akik tõ le anya gi se gít sé get
is kap tak, ki mo só gép re, ki más ra. S per -
sze ne kem ba jai em ber is volt, aki szü lõ -
vá ro som ban öt évig volt nagy ha tá sú szó -
nok és plé bá nos, aki nek ide jé ben a plé bá -
ni át a pa pok egy más kö zött csak „Gel lért
szál ló”-nak ne vez ték, hisz min den kit
ven dé gül lá tott, ahogy azt még a benede-
ki re gu la elõ ír ta. A plé bá nia aj ta ján be lül -
rõl ez a szö veg volt ki füg geszt ve: „Ezt az
aj tót reg gel 6-tól es te 9-ig ne zár ja be sen -
ki.” És majd egész éle te so rán be teg em -
ber is volt, a fi a tal ko ri tü dõ vész bõl ugyan
meg gyógy ult, de 1975-ben Sze ge den már
rák mi att le vet ték a fél tü de jét. So sem pa -

nasz ko dott, és bár leg meg fe le lõbb po zí ci -
ó ja a fek vés lett vol na, fá rad ha tat la nul
jár ta az or szá got és be szélt, szó no kolt,
vit te az igét. Nem vé let len püs pö ki jel -
mon da ta sem: Vulnere sanus – seb tõl
gyógy ult. S a ma gya rá zat: „.. az em ber
nem mond ha tó egész nek, egész sé ges nek,
ha nincs se be. És az te szi egész sé ges sé,
ha se bet kap... iga zá ból csak azok tud nak
jár ni, akik nek se bes a lá buk. Mi lyen óva -
to san és meg gon dol tan lé pünk egyet, ha
fáj a lá bunk... Ha se bes lá bak kal kö ze lí te -
nénk meg em ber tár sa in kat, és nem tör -
nénk rá juk az egész sé ge sek len dü le té vel
és kí mé let len sé gé vel, mi lyen más len ne a
kap cso la tunk”.

S Belon Gel lért hu mor ral te li em ber is
volt, ró la szó ló anek do ták tu cat jai mu tat -
ják önirónikus és szar kasz ti kus hu mo rát.
„Én nem úgy csi nál tam vol na a meg vál -
tást... ha nem mint az ör dög. Elõ ször is
nem Bet le hem ben szü let tem vol na, az tán a
ke reszt rõl le száll tam vol na, hogy meg mu -
tas sam, hogy mit tu dok. Fel tá ma dá som
után meg Pi lá tus hoz sza lad tam vol na,
hogy na, mit szólsz hoz zá?” Sze ret te az
éle tet, a jó éte le ket, a sós ka le vest, a hús le -
vest cér na me télt tel. „Egy szer a jó ízû en fo -
gyasz tott ebéd hez hun cut-vi dám arc cal azt
a meg jegy zést fûz te: és még azt hi szik

kint, Nyu ga ton, hogy vér ta núk va gyunk”.
Cu kor ba ja mi att nem ehe tett szõ lõt, ha né -
ha még is meg tet te, ez zel a meg jegy zés sel:
„Ha vét ke zik az em ber, leg alább az zal vét -
kez zék, amit sze ret”.

A Va ti kán hír hedt „ ke le ti po li ti ká ja” õt
is fel ál doz ta, 1964-ben lét re jött az el sõ
meg egye zés a ma gyar kor mán  nyal, Belon
Casarolinak fel aján lot ta le mon dá sát, ne
le gyen sze mé lye aka dály, de a Va ti kán
ve le, az impeditóval tar tot ta sakk ban Ká -
dárt, no ha püs pö ki ki ne ve zé se ér vé nye sí -
té sét nem sür get te. Csak 1982-ben, 23 év -
vel ki ne ve zé se után lett pé csi se géd püs -
pök. Alá zat tal fo gad ta a ko ráb bi apos to li
kor mány zó i nál lé nye ge sen ki sebb ti tu -
lust. Já nos hal mán ma radt, sze re tett hí vei
kö zött még öt esz ten de ig. 76 éve sen,
1987 má ju sá ban kap ta meg égi ki ne ve zé -
sét a 20. szá zad má so dik fe lé nek leg na -
gyobb ma gyar fõ pap ja. Be szé de it már
nem hall hat juk, mû ve it nem ol vas suk,
lám száz éves szü le té si év nap ja is úgy
múlt el, hogy se hol sem ol vas tam ró la.
Pe dig jól jön ne ne künk ezer éven te egy
Szent Gel lért.

Já vor Bé la

A cikk az Új Em ber ka to li kus he ti lap
2011. no vem ber 6-iki szá má ban je lent meg.

A Ke resz tény Ér tel mi sé -
gi ek Szö vet sé ge 2011. szep -
tem ber 24-én Ba ján tar tott
or szá gos za rán dok la tán
Osztie Zol tán el nök idéz te
fel meg em lé ke zõ be szé dé -
ben – nap ra pon to san szü -
le té sé nek 100. év for du ló ján
– Belon Gel lért gaz dag
életmûvét, s utá na a részt -
ve võk ko szo rút he lyez tek el
az egy ko ri ba ja-bel vá ro si
plé bá nos em lék táb lá já nál.
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Tisztelgés a mester elõtt
„El sõ a for rás, má so dik a szkep szis!” –

hal lot tuk szám ta lan szor vagy két év ti zed del
ez elõtt a köny vé sze ti, le vél tá ri és for rás ta ni
is me re tek (köz na pi ne vén köny vé szet) tan -
tárgy órá in ki je lölt ok ta tónk tól, aki hal lat lan
ener gi á val és im pul zi vi tás sal plán tál ta hall -
ga tó i ba a ré gi for rá sok tisz te le tét, de a ve lük
va ló fog lal ko zás ne héz sé ge it is. Mi u tán a
tárgy – jog gal –  a kö te le zõ kur zu sok kö zé
tar to zik a tör té nész hall ga tók szá má ra, így
ok ta tó ja szin te min den kit a ta nít vá nyá nak
te kint het, aki az el múlt év ti ze dek ben a sze -
ge di egye te men tör té ne lem sza kon vég zett.
So kat kö zü lük pe dig már ezen az el sõ kur -
zu son be ol tott a kö zép kor tör té net sze re te té -
vel, és biz to san nem vé let len az, hogy a
Sze ge di Tu do mány egye te men mû kö dõ ma -
gyar medievisztikai ku ta tó cso port sta bil
után pót lás sal ren del ke zik.

A be ava tot tak azon ban azt is tud ják – fõ -
ként, mert az il le té kes eb bõl so ha nem is
csi nált tit kot – , hogy a má ra tör té né szek
ge ne rá ci ó it ki ne ve lõ tu dós, Makk Fe renc
pro fes  szor pá lyá ja Ba já ról in dult, és mind -
má ig büsz kén em lék szik vis  sza azok ra a
ba jai ál ta lá nos is ko lai és gim ná zi u mi ta ná -
ra i ra, akik tõl a tu do má nyos mun ká hoz el -
sõ in dít ta tá sa it kap ta. És bár élet pá lyá ja a
ne ves kö zép kor tör té nészt 1959 óta Sze -
ged hez kö ti, ba jai gyö ke re it a mai na pig
sem ta gad ta meg. Hi szen le het-e az pusz ta
vé let len nek tu laj do nít ha tó, hogy a cí mer -
tan alap ja i ról szó ló órán az egyik pél dát
épp Ba ja vá ros cí me re je len tet te, vagy
hogy a ku ta tói pá lya egyik súly pont ja a
ma gyar-bi zán ci kap cso la tok és III. Bé la
(az al ma ma tert je len tõ is ko la név adó ja)
volt? Makk Fe renc történelem-latin-
ógörög sza kon szer zett dip lo mát, és mi u -
tán vé gig jár ta az egye te mi rang lét ra min -
den lép csõ fo kát, 1992-ben ne vez ték ki
tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár rá. Ok ta tói
pá lyá ja kü lön bö zõ idõ sza ka i ban ta ní tott
la tint, ógö rö göt, ké sõbb tu do má nyos ér -
dek lõ dé se egy re in kább a ma gyar kö zép -
kor tör té net és a tör té nel mi se géd tu do -
mány ok fe lé for dult. Õ ala pí tot ta meg az
egye te men a Tör té ne ti Se géd tu do má nyi
Tan szé ket, ame lyet az tán 21 éven át ve ze -
tett is. An nak meg ala pí tá sá tól kezd ve tag -
ja, majd pá lya tár sa és ba rát ja, Kristó Gyu -
la saj ná la to san ko rai ha lá la után ve ze tõ je
volt az egye tem és az aka dé mia ál tal lét re -
ho zott Ma gyar Medievisztikai Ku ta tó cso -
port nak is. Ed dig több mint har minc önál -
ló köny ve és mint egy 300 ta nul má nya je -
lent meg itt hon és kül föld ön. Szám ta lan
köz éle ti, tu do mány szer ve zõ te vé keny sé gét

ez út tal nem is em lít jük, hi szen ezek ön ma -
guk ban is ter je del mes írá sok tár gyai len né -
nek. 2010 fo lya mán Makk pro fes  szor az
egye tem sze ná tu sá tól professor emeritus
cí met ka pott, amel  lyel le he tõ vé te szik szá -
má ra, hogy a nyug díj kor ha tá ron túl is ok -
tat has sa a jö võ nem ze dé ke it. 

Makk Fe renc ta valy de cem ber ben ün ne -
pel te 70. szü le tés nap ját, és eb bõl az al ka -
lom ból a Sze ge di Kö zép kor ász Mû hely ta -
nul mány kö tet ki adá sá val is ün nep li ne ves
pro fes  szo rát. Kü lön le ges do log, hogy már
10 év vel ko ráb ban is meg je lent egy, az ak -
kor 60 éves szer zõt ün nep lõ kö tet Ma gya -
rok nak ele i rõl cím mel, de a mos ta ni ki ad -

vány eh hez ké pest is szá mos új don sá got és
ér de kes sé get rejt a kö zép kor tör té ne te iránt
ér dek lõ dõk szá má ra.

A kö tet (szer kesz tõi: Almási Ti bor, Ré -
vész Éva és Sza ba dos György) igyek szik a
cí mé ben is idé zett tör té né szi alap el vek nek,
a for rás, a szkep szis és a tör vény hár mas -
sá gá nak meg fe lel ni, hi szen tar tal maz ér té -
kes for rás köz lé se ket, ré gi ál lás pon to kat új -
ra gon do ló esz me fut ta tá so kat és tu do má -
nyo san po le mi zá ló írá so kat is. Amint azt a
szer kesz tõ, Almási Ti bor az elõ szó ban
hang sú lyoz za, a tör té nész nem elé ged het
meg a „mi tör tént?” és a „ho gyan tör tént?”
kér dé sek re vo nat ko zó vá lasz adás sal, ha -
nem a for rá sok kri ti kus ol va sá sa ré vén el
kell jut nia a „mi ért?” meg vá la szo lá sá hoz
is. A ta nul mány kö tet ben kö zölt írá sok
igye kez nek mind eze ket a szem pon to kat
ér vé nye sí te ni.

A szer zõk több sé gé ben a sze ge di egye -
tem hez és a sze ge di tu do má nyos élet hez
kö tõd nek, nagy ré szük Makk Fe renc ta nít -
vá nya és mun ka tár sa is volt egy ben. (Már -
pe dig az ün ne pelt mind vé gig ta nár nak tar -
tot ta ma gát, és egy ta nár szá má ra a leg na -
gyobb örö met ta nít vá nyai ered mé nyei je -
len tik.) Raj tuk kí vül a ma gyar kö zép kor -
tör té net né hány má sutt mû kö dõ ki vá ló sá -
ga (pl. Bertényi Iván, Zsol dos At ti la) is
pub li kált a sze rény ki ál lí tá sú, de ele gáns
könyv ben. A vas kos kö tet egy, az ün ne pelt
tu do má nyos pá lyá ját mél ta tó elõ szó val
kez dõ dik, ezt kö ve tõ en ol vas ha tó az ösz -
 sze sen 43 ta nul mány, vé gül pe dig a szer -
kesz tõk át te kin tést ad nak Makk Fe renc
szak iro dal mi mun kás sá gá ról. Az egyes ta -
nul má nyok ér de kes sé ge még az is, hogy a
szer zõk jó ré sze rö vi den azt is köz li, hogy
a tár gyalt prob lé ma kör mi képp kap cso ló -
dik Makk pro fes  szor mun ká já hoz; van,
ahol az alap öt let szár ma zik tõ le, más kor az
ins pi rá ció, megint má sutt a té ma kap cso ló -
dik hoz zá. Ez is jel zi, hogy a ki vá lasz tást
gon dos vá lo ga tás elõz te meg. A kö zölt ta -
nul má nyok té má juk ban fõ képp a ma gyar
õs tör té net hez, az Ár pád-kor hoz és – ki -
sebb rész ben – a ma gyar kö zép kor ké sõb -
bi év szá za da i hoz kap cso lód nak, va gyis
szo ro san kö tõd nek az ün ne pelt fõ ér dek lõ -
dé si te rü le te i hez. Vi szont ab ban is meg le -
he tõ sen sok ré tû ek, hogy a tör té net tu do -
mány kü lön bö zõ ága i hoz vagy ro kon tu -
do má nya i hoz kap cso lód nak, hi szen ta lá -
lunk a kö tet ben dip lo ma ti kai (ok le vél ta ni),
szfragisztikai (pe csét ta ni), egy ház tör té ne -
ti, dip lo má cia tör té ne ti, tör té ne ti föld raj zi,
de ré gé sze ti tár gyú írá so kat is.
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A ba jai és Ba ja kör nyé ki ol va só szá má -
ra ér té kes ada to kat tar tal maz Pi ti Fe renc
írá sa, aki Bod rog me gye ha tó sá gá nak I.
La jos ko ri ok le ve le i bõl kö zöl ös  sze sen
26-ot, ame lyek fõ leg a kör nyék pe res
ügye i rõl és azok el in té zé sé rõl szá mol nak
be. A vi tás ügyek fõ képp fõ úri ha tal mas -
ko dá sok, jog ta lan te rü let hasz ná la tok, bir -
tok fog la lá sok, ame lye ket a ha tó ság ki -
vizs gál ni kény sze rült. Az ok le ve lek szá -
mos má ra tel je sen el fe le dett kör nyék be li
te le pü lés ne vet is meg õriz tek, il let ve meg -
is me ré sük kel bõ vít he tõ lett a me gye is -
mert szol ga bí rá i nak, il let ve al is pán ja i nak
név so ra. Az így meg is mert tör té ne tek, pe -
res ügyek gya ko ri vissza té rõ sze rep lõi a
Töttös (az ok le ve lek ben több nyi re „Teu-
tus” for má ban) csa lád tag jai, akik az ese -
tek kár val lott ja i ként és vád lott ja i ként is
meg je len nek az ira tok ban. Mi u tán kör -
nyé künk 14. szá za di éle té rõl meg le he tõ -
sen ke ve set tu dunk, ezek a for rás köz lé sek
is ér de kes ada lé kok a hi ány pót lá sá hoz.

Ha egy má sik írás té má já nak nem is,
szer zõ jé nek an nál több kö ze van vá ro -
sunk hoz; Szeg fû Lász ló ugyan is Makk
Fe renc hez ha son ló an Ba já ról in dul va vált
a kö zép kor tör té net je les ku ta tó já vá. Itt
Né hány X-XI. szá za di ha tal mi jel vény rõl
cím mel a ko rai ma gyar tör té ne lem bõl is -
mert vagy hasz nált ha tal mi jel vény (zász -
ló, lán dzsa és az apos to li ke reszt) ere de tét
és szim bo li ká ját mu tat ja be. A ta nul -
mány ból az is ki de rül, hogy a nép hu nok -
tól va ló szár maz ta tá sa ko ránt sem csak
ma gyar sa já tos ság, meg fi gyel he tõ ez egy
bol gár nem zet ség nél is, a szé kely ség köz -
is mert ha gyo má nyá ról nem is be szél ve.
Szeg fû sze rint a törzs szö vet sé gi had já rat -
okon nyil ván a fe je del mi ha di jel vé nye ket
hor doz ták (így a tu rul ma da rast is), de
egy ál ta lán nem ki zárt, hogy a nem zet ség -
fõk sa ját zász lók kal is ren del kez tek.
Ugyan ak kor a zász lók nem csak ha tal mi
jel vény ként, ha nem jel zõ zász ló ként is
funk ci o nál hat tak, ame lyek csa ták ban a
csa pa tok pil la nat nyi hely ze tét je lez ték, és
ezek se gít sé gé vel le he tett irá nyí ta ni õket.
A lán dzsa fõ képp azért vál ha tott tör té né -
szi vi ta tár gyá vá, mert Szent Ist ván ko ro -
ná ja mel lé III. Ot tó csá szár tól lán dzsát is
ka pott, ame lyet a ku ta tók egy ré sze a fe u -
dá lis füg gés je le ként ér tel mez. Szeg fû
szá mos for rást ös  sze ha son lít va el ve ti ezt
az ál lás pon tot, és azt ál lít ja, hogy ado má -
nyo zá sa egy faj ta kí sér let le he tett an nak
ki nyil vá ní tá sá ra, hogy a ke resz tény ural -
ko dók a pá pá tól el nyert egy há zi kül de té -
sük mel lett a vi lá gi ha tal mat az egy ház
vé del me zõ jé tõl, az az a né met-ró mai csá -
szár tól nyer jék el. Szeg fû ta gad ja azt a

né ze tet is, hogy az Ist ván ré szé re kül dött
„apos to li ke reszt” az Ár pá dok cí me ré ben
ké sõbb gyak ran sze rep lõ, majd az ál lam -
cí mer be is át emelt kettõskereszt lett vol -
na. Ez a szim bó lum azon ban III. Bé la ko -
rá ból is mert elõ ször, rá adá sul alig ha va ló -
szí nû, hogy a ró mai egy ház tá mo gat ta
vol na Bi zánc akár csak szim bó lu mok ban
tör té nõ tér nye ré sét is.

Na gyon ér de kes és ugyan ak kor a la i kus
szá má ra csak nem is me ret len te rü let re irá -
nyít ja a fi gyel met Kiss And rea írá sa, aki
az 1340-es évek ár vi ze i rõl, víz ál lás-prob -
lé má i ról és kör nye ze tük rõl ír ta nul má -
nyá ban. Ár vi zek rõl a kor társ kró ni kák
nem igen em lé kez nek meg, pe dig nyil ván -
va ló an óri á si ká ro kat és ne héz sé ge ket
okoz hat tak a kö zép ko ri em be rek szá má ra
is. Még is szin te csak ok le ve lek bõl ér te -
sül he tünk ró luk, fõ képp olyan kor, ha va -
la mi lyen jo gi el já rás (bir tok becs lés, ha -
tár já rás, be ik ta tás) le foly ta tá sát az ár víz
kés lel tet te vagy le he tet len né tet te. Az ok -
le ve les anyag alap ján úgy tû nik, hogy kü -
lö nö sen az 1342. és 1343. év szá mí tott
sú lyo san ár vi zes év nek, hi szen ek kor
elõb bi év ben té len (a Hejõ és Szinva fo -
lyó kon), ta vas  szal (a Ti szán, a Du na Bod -
rog me gyei sza ka szán és a Zsitván) és
õsszel (a Drá ván és Ti sza kö zép sõ sza ka -
szán) is volt ár víz az or szág ban. 1343-ban
pe dig mind egyik év szak ból is mert ár ví zi
do ku men tá ció, és az ös  sze sen hat is mert
eset mind egyi ke a Ti sza víz gyûj tõ te rü le -
té hez kap cso ló dott. Nyil ván va ló, hogy a
gya ko ri ár vi zek más kör nye ze ti té nye -
zõk kel (csa pa dék több let, bel víz) együtt a
hét köz na pi élet re is ko moly ha tás sal le -
het tek, ami rõl vi szont for rás anyag hi á -
nyá ban egy elõ re ke ve set tud ha tunk. Az
azon ban bi zo nyos, hogy ter mé sze ti je len -
sé gek, ka taszt ró fák és tör té nel mi ese mé -
nyek, fo lya ma tok ös  sze füg gé sé nek vizs -
gá la tá ban még nagy fel ada tok vár nak a
tör té net tu do mány ra.

A kö te tet társ szer kesz tõ ként is jegy zõ
Sza ba dos György egy erõ sen po le mi zá ló
ta nul mán  nyal je lent ke zett. Eb ben a ré gész
Fo dor Ist ván nal száll vi tá ba, és cá fol ja an -
nak ál lí tá sát, hogy a ré gé szet ér dem ben be -
le szól hat na a nép tör té net be is, és a tisz ta
for rás ku ta tás je gyé ben vé del mé be ve szi a
Fo dor ál tal tá ma dott Lász ló Gyu la és
Hóman Bá lint mun kás sá gát. Kü lö nö sen
ak kor vá lik éles sé a vi ta, ami kor Fo dor
Hóman a hun-ma gyar szár ma zás tu dat ra
vo nat ko zó ál lás pont ját po li ti kai mo ti vá ci -
ók kal is ma gya ráz za, és – Sza ba dos sze rint
leg alább is – a két há bo rú köz ti kor szak ne -
ves történész-kultúrpolitikusának szak mai
tisz tes sé gét is két ség be von ja. A ré gé szet

tör té net for má ló sze re pé rõl pe dig azt
mond ja, hogy az ar che o ló gia for rás bá zi sa
olyan ütem ben nõ, ami lyen rõl az írott for -
rá so kat ku ta tó tör té né szek nem is ál mod -
hat nak, ám a men  nyi sé gi bõ vü lés hez mi -
nõ sé gi ja vu lás nak is tár sul nia il le nék.

Tóth Sán dor Lász ló írá sa (X. szá za di
ma gyar fe je del mek és törzs fõk) pe dig ar ra
mu tat rá, men  nyi re ke vés biz tos konk ré tu -
mot is tu dunk a hon fog la lás utá ni év szá -
zad ról. A szer zõ a for rá sok ban sze rep lõ
törzs szö vet sé gi ve ze tõk (nagy fe je del mek)
és törzs fõk ve zér ne ve it vizs gál ja, csak -
hogy a for rá sok ban szá mos el lent mon dás -
ra buk kan ha tunk. Így az tán azon túl, hogy
tud juk, hogy a ma gyar ság élén hét „ve zér”
állt, szin te sem mi sem bi zo nyos. Már
Anony mus és a 14. szá za di kró ni ka kom -
po zí ció (Ké pes kró ni ka) ve zér név so ra sem
egye zik meg, a kor társ kül föl di for rá sok -
ban pe dig to váb bi, el té rõ ne vek je len nek
meg. Szá mos ku ta tó szá má ra rej tély Ár pád
fi á nak, Liuntikának (Le ven te?) a sze mé -
lye, aki rõl Bíborbanszületett Kons tan tin
tu dó sít ugyan, de ami kor a fe je de lem fi a it
el so rol ja, nem sze re pel te ti köz tük. Tóth
sze rint õ azo nos Ár pád har ma dik fi a ként
em lí tett Jutocsával (Jutas), aki ta lán a
nagy fe je de lem ség ben is kö vet het te ap ját.
(A Liuntika név alak tor zu lás ered mé nye
le het.) Csak egyet len for rás ból is mert Fali-
csi (Fa li, Fajsz) nagy fe je de lem ne ve, ám
ró la azon túl, hogy 950 kö rül ural ko dott,
sem mi biz to sat sem tu dunk. A ma gya rok -
ról szó ló mór kró ni ká sok is meg õriz tek
szá mos ne vet, de ezek jó ré szét nem le het
azo no sí ta ni. És to vább ra sem tisz tá zott, ki -
ket is je löl nek (és lé tez tek-e egy ál ta lán) a
for rá sok ban Beliudnak, Keánnak és
Kulánnak ne ve zett sze mé lyek.

Ter mé sze te sen idéz het nénk még a kö tet
szá mos ta nul má nyát, hi szen va la mi lyen
te kin tet ben mind egyi kük ér de kes prob lé -
má kat vet fel a kö zép kor tör té ne té bõl. Va -
la men  nyi ta nul mány gaz da gon ada tolt, bõ -
sé ges jegy zet anyag gal és bib li og rá fi á val
van el lát va, és ez zel ta lán va ló ban meg fe -
lel a kö tet cí mé ben is idé zett alap elv nek:
for rá so kat idéz nek, ele mez nek, de ugyan -
ak kor ké tel ked nek is ben nük, hogy az tán
az ese mé nye ket ma gya ráz ni tud ják. Az itt
kö zölt ta nul má nyok per sze el sõ sor ban a
kö zép kor iránt mé lyebb el kö te le zett sé get
ér zõk szá má ra lesz nek ér té ke sek, hi szen a
la i kus ol va só nak az itt tár gyalt (és oly kor
he ve sen vi ta tott) prob lé mák rész let kér dé -
sek nek tûn het nek. Ám – és ezt is so kat hal -
lot tuk va la ha Makk pro fes  szor tól – az ör -
dög gyak ran a rész le tek ben la ko zik, és a
mo za i kok ös  sze ra ká sa idõ vel je len tõ sen
vál toz tat hat a kor szak ról ki ala kult ké pen.
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A kö tet mél tó mó don kö szön ti a sze ge di
egye tem pro fes  sor emeritusát, aki nek fi a -
ta los len dü le tét, ki fogy ha tat lan ener gi á it
lát va az em ber el sem akar ja hin ni, hogy
már a 70. évé ben jár. A kö szön tõk hos  szú
so rá ba – ki csit meg kés ve – szer kesz tõ sé -

günk is csat la ko zik, és azt kí ván ja, hogy
újabb tíz év el tel té vel még na gyobb kö tet
meg je le né sé rõl is be szá mol has son, amely -
ben már az óta fel ne velt ta nít vá nyok írá sa -
it is ol vas hat ná. („Fons, skepsis, lex”. Ün -
ne pi ta nul má nyok a 70 esz ten dõs Makk

Fe renc tisz te le té re. Szer kesz tet te: Almási
Ti bor, Ré vész Éva, Sza ba dos György.
SZTE Tör té ne ti Se géd tu do mány ok Tan -
szék – Sze ge di Kö zép kor ász Mû hely, Sze -
ged, 2010.)

Dr. Mayer Já nos

Em be rek kö zöt tünk
A Du na Fo tó klub ki ál lí tá sá ról

Em be rek kö zöt tünk. A cím kis sé ta lá nyos,
mert nem je lö li ki hi vat ko zá sá nak kez dõ -
pont ját, ori gó ját. Utal hat az egye sü let tag ja -
i ra, akik itt él nek kö zöt tünk: Ba ján, Bács ká -
ban, Ma gyar or szá gon, sõt még mes  szebb
is, mert a klub nak van tag ja kül hon ban is, és
ered mé nye sen gon doz nak és ápol nak je len -
tõs nem zet kö zi kap cso la to kat.

Ha azon ban kör be né zünk a ki ál lí tott
ké pe ken, em be rek fo tó it lát juk, leg több -
ször port ré meg fo gal ma zá sá ban és a leg -
kü lön bö zõbb szi tu á ci ók ban. Mi az, amit
ész re ve he tünk? Egy kis lány ta lán el sõ
pró bál ko zó ka cér pil lan tá sát, vagy egy if -
jú hölgy ha tá ro zott te kin te tét, hogy: ugye
tet szem? De meg ke res het jük az öröm rez -
dü lé se it a csa lád bõ vü lé se kap csán, vagy
csak egy sze rû en azon ör ven dez ve, hogy
va gyunk, lé te zünk, és ta lál ko zunk em be -
rek kel, akik nek meg súg hat juk tit ka in kat.
Jó ez az együtt lét, akár a fel hõk fe lett,
akár el he ve red ve a pá zsit fü vén egy nap -
sü töt te szom bat dél után. Rit ka kép, ami -
kor múl tun kat vál lal va tu dunk szem be -
néz ni ma gunk kal.

A kép nem min dig ilyen idil li. Le het
ben ne csa ló dott ság a meg nem ér tés mi att,
a vá gya ko zás, hogy va la ki jöj jön már ér -
tünk, fog ja meg ke zün ket és ve zes sen ki a
tö meg bõl, hogy vég re te és én le hes sünk.
De szem be kell néz nünk az em be ri ér zé sek

leg mé lyeb bi ké vel, a gyás  szal is, mely ar -
cun kat sö tét be fojt ja.

Ar ca ink hoz az is hoz zá tar to zik, hogy
né ha el rej tõ zünk. Ál ar cot hú zunk, fegy ver
mö gé bú junk, ami le het egy jó po én, de ott
a bi zony ta lan ság: jól tes  szük-e? Sza bad-e
küz de nünk? Jó he lyen va gyunk?

Ez min den fo tog rá fus alap ve tõ kér dé se.
Ott va gyok-e, ahon nan jól rög zít he tem a lát -
ványt, ami vel ta lál koz tam? Le het ezt a he -
lyet meg ke res ni, de van, ami kor az ölünk be
pot  tyan az „ép pen ott vol tam” él mé nye.

Iz gal mas kér dés, hogy a fény ké pe zõ gép
mö gé el bú jó men  nyi ben ré sze se a ké szü lõ
kom po zí ci ó nak. Le het les ke lõd ni, pil la na -
to kat lop ni, de a ki ál lí tás több ké pe is in ter -
ak ció ered mé nye. Ami kor az em be rek kö -
zött élõ fo tós be lép azok mik ro kör nye ze té -
be, tár sas kap cso la ta i ba, akik kel ta lál koz -
ha tunk nap mint nap, ha ké pe sek va gyunk
rá cso dál koz ni az egy ide jû ség ezen érin té -
se i nek cso dá i ba. Több szö rös tük rö zõ dés
ér he tõ tet ten, kö vet he tõ nyo mon egy olyan
köl csö nös él ményt nyúj tó kap cso lat szá la -
in ke resz tül, mely ben meg mu tat ha tom ma -
gam. Úgy is, mint fo tós, és úgy is, mint fo -
tó alany, a fény ké pe zõ gép mind két ol da lán.
A ket tõ nem zár ja ki egy mást, egy szer re
tár juk fel ma gun kat és em ber tár sun kat: a
kint be lül re ke rül, mi köz ben a bent egy
kép be éget ve kí vül je le nik meg, pél dá ul
egy ki ál lí tás fa la in.

Em be rek kö zöt tünk: ezt most ért het jük
úgy is, hogy a ké pe ken ta lál ha tó sze mé -
lyek kel akár mi is ta lál koz ha tunk, de egy -
sze rû transz for má ci ó val gon dol ha tunk sa -

ját ma gunk ra, ahogy az itt ke ret be szo rí -
tott, az idõ bõl ki sza kí tott, az örök ké va ló -
sá got hor do zó al ko tá sok gon dol hat nak
ránk, mi köz ben ka var gat juk ká vén kat
vagy kor tyol gat juk sö rün ket. Ezek az em -
be rek kö zöt tünk: mi va gyunk.

Dr. Sramó And rás
A kiállítás december 4-ig tekinthetõ meg

a Bácskai Kultúrpalotában.

Gorotyák Daniella: Mosoly

Fischbäckné Horváth Ildikó: 
Második unoka

Dr. Sramó András:
Egy kis pálinkát (kérdõjel)

Elõfizetési díjak a 2012. évre

No vem be ri elõ fi ze té si fel hí vá sunk ban vé -
let le nül 2011. sze re pelt 2012. he lyett, de
mi vel az elõ fi ze té si díj té te le ket he lye sen
ad tuk meg, ez fel te he tõ en nem oko zott
prob lé mát. Úgy gondoljuk azon ban, nem
árt meg is mé tel nünk õket:

Helyben: (házhoz szállítva) 3000 Ft
Vidékre (postaköltséggel) 5300 Ft
Külföldre (postaköltséggel) 9300 Ft
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Sokcsevits Dé nes

Hor vát or szág a 7. szá zad tól nap ja in kig. 
Bp., 2011. Mundus Novus Ki adó

Tisz telt Nagy kö vet Úr, Igaz ga tó Asz -
 szony, Ked ves Szer zõ, Ked ves Kol lé gák!

Sokcsevits Dé nes 846 ol da lon ír ta meg
ma gyar nyel ven, a ma gyar tör té nész szak ma
és a mû velt nagy kö zön ség szá má ra Hor vát -
or szág 1300 éves tör té ne tét. 

Ami kor a szer zõ más fél hó nap pal ez elõtt
fel hí vott és fel kért a könyv – ak kor még bu -
da pes ti – be mu ta tó já ra, el sõ gon do la tom az
volt: mit tu dok ér dem ben mon da ni er rõl a
mû rõl fél óra alatt? Lel ki sze me im elõtt vé -
gig fu tott mind az, amit Dé nes tõl ol vas tam,
az el múlt évek be szél ge té sei, töb bek kö zött
ép pen er rõl a könyv rõl, és nem volt két sé -
gem: olyan tar tal mi gaz dag ság és szem lé le -
ti fris ses ség jel lem zi majd a mun ká ját,
amely nek még ér zé kel te té sé re sem ele gen -
dõ a ren del ke zés re ál ló idõ. Ami kor a köny -
vet el ol vas tam, bal sej tel me i met tel je sen
iga zol va lát tam.

Ép pen emi att a to váb bi ak ban csu pán két
kér dés re ke re sem a vá laszt. Elõ ször is: mi ért
jó a ma gya rok nak és a hor vá tok nak, hogy
ezt a köny vet Sokcsevits Dé nes ír ta meg?
Má sod szor pe dig: a vál lalt fel ada tát ho gyan
tel je sí tet te?

Az országtörténet ne héz mû faj. A kultúr-
nemzetek ál ta lá ban igye kez nek a szá muk ra
fon tos or szá gok, nem ze tek múlt já ról a kö -
zön sé gü ket tá jé koz tat ni. Ez zel kap cso lat ban
per sze több le he tõ ség is adott. Né mely or -
szá gok ki adói, így pél dá ul Olasz or szág ban,
le for dít tat ják a leg jobb nak ítélt mû ve ket,
má sok vi szont, mond juk a fran ci ák vagy az
ame ri ka i ak, sa ját szem pont ja ik alap ján ha -
zai szak em be rek kel írat ják meg az egyes né -
pek tör té nel mét. A szer zõt il le tõ en szin tén
két le he tõ ség áll ren del ke zés re: né ha egyet -
len szer zõ ír ja az egész köny vet, leg in kább
egy mû velt új ság író vagy dip lo ma ta, más -
kor több szer zõs vál lal ko zá sok kal ta lál ko -
zunk, ami kor min den részt ve võ a sa ját szak -
te rü le té rõl ír. Az el sõ vál to zat elõ nye az egy -
sé ges ví zió és a ko he rens szem pont rend szer,
hát rá nya az egye net len ér dek lõ dés és a fe lü -
le tes ség, amely nek kö vet kez té ben ezek a
köny vek a tu do má nyos ság szem pont ja i tól

sok szor igen tá vol áll nak. A má so dik meg ol -
dás nál min den kor sza kot a leg jobb sze kér tõ
ír ugyan, de a leg rit kább eset ben si ke rül a
szem pon to kat egy sé ge sí te ni, a szín vo na lat
ki egyen lí te ni, és még az is nagy do log, ha az
egyes szer zõk egy más nak el lent mon dó ada -
ta it si ke rül a szer kesz tõ nek ki gyom lál ni. 

Hol he lyez ke dik el Sokcsevits Dé nes eb -
ben a szer zõi mát rix ban? Sze ren csénk re iga -
zá ból kí vül áll ezen. Min de nek elõtt ket tõs
iden ti tá sú ér tel mi sé gi: csa lád já ban ugyan -
úgy je len van nak a hor vát és a ma gyar fel -
me nõk is, ott hon ról hoz za mind két nép kul -
tú rá ját, mind ket tõ tel jes jo gon a sa ját ja.
Más részt egye dül ál ló an szé les kö rû alap kép -
zett ség gel ren del ke zik. Bu da pes ti kö zép is -
ko la után Új vi dé ken hor vát és szerb nyel vé -
sze tet és iro dal mat, majd Zág ráb ban mû vé -
szet tör té ne tet és ré gé sze tet ta nult, amely bõl
dip lo mát szer zett. Ré gi ko ros kép zett sé ge
mel lett fõ ku ta tá si te rü le te a 19–20. szá za di
tör té ne lem, ket tõs iden ti tá sá ból fa ka dó an a
hor vát–ma gyar kap cso la tok kal és az egy -
más ról al ko tott kép pel fog lal ko zik, és pon -
to san 20 éve ta nít hor vát tör té nel met és kul -
tú rát kü lön bö zõ ha zai és hor vát or szá gi

egye te me ken. Va gyis min dent ös  sze gez ve a
szer zõ a le he tõ leg ide á li sabb vá lasz tás egy
ös  sze fog la ló tör té net szá má ra, aki nek ala pos
tu dá sa van a hor vát tör té ne lem egé szé rõl,
alap kép zett sé ge foly tán jól is me ri a ré gi kor -
szak ok tör té nel mét, il let ve ku ta tá si szin ten
kom pe tens az új kor és a leg újabb kor vi lá gá -
ban. Nem va ló szí nû, hogy akár egy szá mí tó -
gé pes prog ram (ha len ne ilyen) ké pes len ne
job bat ös  sze rak ni er re a fel adat ra.

Ha meg egyez tünk ab ban, hogy Dé nes
volt az ide á lis vá lasz tás, kö vet kez het a má -
so dik kér dés re adott fe le let: ho gyan si ke rült
meg va ló sí ta nia ezt a fel ada tot? A szer zõ az
elõ szó ban ket tõs célt tû zött ki ma ga elé: elõ -
ször is a két nép kö zöt ti meg nem ér tés és
kö zöm bös ség (Hadrovics Lász ló sza va i val)
vas füg göny ének le bon tá sát, más részt pe dig
egy, a nagy kö zön ség nek és tu dós pub li kum -
nak egy aránt újat mon dó, be fo gad ha tó és él -
ve ze tes mû vet kí vánt al kot ni. 

A meg va ló sí tás, ha pusz tán csak for mai
szem pont ból néz zük, ab szo lút si ke res. A kö -
tet rend kí vül jól ta golt, az egyes kor szak -
okon be lül min den prob lé ma önál ló, ke rek
al fe je zet ben ke rül tár gya lás ra, ame lyek
önál ló an is ol vas ha tók, mi ként egy en cik lo -
pé dia szó cik kei. Er re azért is nagy szük ség
van, hi szen va ló szí nû leg ke ve sen fog ják az
egész köny vet egy szer re vé gig ol vas ni.
Nyel ve mí ves ér te ke zõ pró za, men tes min -
den tu do má nyos ko dó sal lang tól, él ve ze tes,
kön  nyen ol vas ha tó. A kö te tet szá mos kép il -
luszt rál ja, a meg ér tést tér ké pek se gí tik elõ,
ame lyek fon tos sá gát nem le het elég gé hang -
sú lyoz ni. A szö veg min den so rá ból ér zõ dik
a tárgy sze re tet, az, hogy a szer zõ nek ta lán ez
a leg fon to sabb sze re lem az éle té ben. Na -
gyon fon tos nak tar tom a jegy ze tek ará nyos -
sá gát. Az ös  sze fog la ló mun kák ál ta lá ban az
ol vas má nyos ság ra hi vat koz va el hagy ják a
jegy ze te ket, így az tán ál lí tá sa ik tel je sen el -
len õriz he tet le nek. A má sik vég let a bor zal -
ma san és ér tel met le nül fel duz zasz tott ap pa -
rá tus, ami kor a szer zõ min den, az internetrõl
le ha lász ha tó cí met be le zsú fol a jegy ze tek be.
Ho lott nem ez a mû vé szet, ha nem az, ha az

Sokcsevits Dé nes a Pé csi Tu do mány egye tem böl csész ka ra Szla visz ti ka In té ze te igaz ga tó ja, ba jai szü le té sû tör té nész, a ma gyar-hor -
vát kap cso la tok ku ta tó ja. E mûve a  hor vát tör té ne lem el sõ, önál ló kö tet ben köz re a dott tu do má nyos igé nyû ma gyar nyel vû át te kin té -
se. A köny vet Bu da pes ten 2011. má jus 27-én az MTA Bu da vá ri Dísz ter mé ben mu tat ta be Mol nár An tal tör té nész (je len leg a Ró mai
Ma gyar Aka dé mia igaz ga tó ja). A meg je len te ket kö szön töt te Navracsics Ti bor mi nisz ter el nök-he lyet tes és Glatz Fe renc aka dé mi kus, az
MTA volt el nö ke. Jú li us 5-én a zág rá bi Hor vát Tör té net tu do má nyi In té zet ben tar tott be mu ta tón ugyan csak Mol nár An tal is mer tet te a
köny vet, ame lyet a Ba jai Hon pol gár e be széd szer kesz tett vál to za tá val mu tat be ol va só i nak.
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író a szak iro da lom ten ge ré ben jól ki tud ja
vá lo gat ni az iga zán fon tos szer zõ ket és vé le -
mé nye ket, ame lye ket sú lyoz va mu tat be
köny vé ben. Sokcsevits Dé nes pon to san ezt
te szi: a leg fon to sabb ál lí tá sok kont raszt ív
be mu ta tá sa, szem be sí té se jel lem zi az egész
köny vet. Vé gül az egész mû vön vé gig vo nul
a for rás köz pon tú ság: min dig utal az ere de ti
for rá sok ra, ki adá sa ik ra, sok szor idéz is be lõ -
lük (kö zép ko ri kró ni kák, ko los to ri chartular-
iumok, út le írás ok, vá ro si sta tú tu mok, he lyi
és or szá gos tör vény köny vek – egé szen a 20.
szá za di me mo ár iro da lo mig, po li ti kai nyi lat -
ko za to kig, saj tó ig). 

A könyv tar tal mi eré nye it öt na gyobb cso -
port ba ren dez tem. Min de nek elõtt ki sze ret -
ném emel ni: a kö tet nek van önál ló nar-
ratívája. Ez egy ál ta lán nem le be csü len dõ ér -
dem eb ben a mû faj ban. Hor vát or szág kü lö -
nö sen is ne héz fa lat országtörténeti szem -
pont ból. A nem zet fej lõ dés sa já tos sá gai mi att
a mai hor vát nem zet hez tar to zók elõ de it je -
len tõ et ni ku mok na gyon kü lön bö zõ ál lam -
ala ku la tok ban él tek. A nem ze ti in teg rá ció
leg in kább az olasz min tát kö vet te: az egyik
leg fon to sabb ös  sze kö tõ kap csot a ka to li ciz -
mus je len tet te, emel lett fenn ma rad tak a na -
gyon erõs re gi o ná lis iden ti tá sok. Így az tán
ne héz egy sé ges narratívában el me sél ni ezek
tör té ne tét. A hor vát ság múlt ját tár gya ló szer -
zõk kü lön bö zõ meg ol dá sok hoz fo lya mod -
tak. Ál ta lá ban egy más mel lett me sé lik el az
egyes ré gi ók tör té ne tét, akár kü lön kö te tek -
ben, mint azt a Neven Budak ál tal szer kesz -
tett so ro zat ko ra új ko ri ré szé nél lát juk. Más -
kor pe dig van egy ten ger mel lé ki vagy szá -
raz föl di ren de zõ elv at tól füg gõ en, hogy mi -
lyen te rü let rõl szár ma zik a szer zõ, ami azért
bi zo nyos ese tek ben arány té vesz té sek hez ve -
zet. Sokcsevits Dé nes az egész kö tet ben na -
gyon ha tá ro zott szem pont rend szert kö vet: õ
Hor vát or szág tör té ne tét esz me i leg a Ma gyar
Ko ro na szem pont já ból, te rü le ti leg pe dig
Zág ráb ból néz ve ír ta meg. Mi ért fon tos ez
ne künk, ma gya rok nak? Azért, mert ez egy
szá munk ra írott hor vát tör té ne lem, nyil ván
az ola szok nak vagy a szer bek nek tel je sen
más kép pen kel lett vol na ugyan ezt meg ír ni.
Kö zép pont ban a ma gyar–hor vát kö zös múlt
áll, de nem pusz ta kap cso lat tör té net rõl van
szó, ha nem egy kap cso lat tör té ne ti szem pon -
tú tel jes országtörténetrõl, amely ben benn -
fog lal ta tik a töb bi ré gió is, Iszt ri á tól Dal má -
ci án át Bosz ni á ig. A hang súly azon ban
mind vé gig a Magyar–Horvát Ki rály ság hor -
vát kom po nen sén van. Dal má cia pél dá ul a
17. szá zad után egy ide ig nem for dul elõ,
majd az összhorvát tör té ne lem szem pont já -
ból fon tos nem ze ti meg úju lás nál lép is mét
elõ tér be, Iszt ri á val egye tem ben. A szer zõ
Szent Lász ló tól Tri a no nig fo lya ma to san

Magyar–Horvát Ki rály ság ról be szél, ez a
hor vát szem pont a ma gyar tör té net írás main-
streamjében csak na gyon ke vés sé van je len,
ho lott tel je sen jo go sult len ne. Gon dol junk
csak a Tri a non elõt ti tör té nel mi Ma gyar or -
szág tér ké pé re: Hor vát or szág nél kül mi lyen
szo kat lan és csá lé, hi szen nincs ta lap za ta,
ezért fel is bu kik… Így a kö tet ben Dal má cia
tör té ne te nem csak a Ma gyar Ko ro na, ha nem
Hor vát or szág tör té ne té nek is a ré sze, és a
Pozsareváci Bé ke (1718) sem je len ti az or -
szág tel jes fel sza ba du lá sát a tö rök alól, mi -
ként azt a ma gyar tör té ne lem köny vek ta nít -
ják, hi szen a kö zép ko ri hor vát ki rály ság je -
len tõs te rü le tei (Bihács és a dé li vé gek) ma -
rad tak to vább ra is a hó dí tók bir to ká ban. Ez
két ol da lú meg kö ze lí tés a hor vát tör té net írás
szá má ra is fon tos szem pon tot je lent het,
amely 1526 után Habsburg–velencei–osz-
mán kon tex tus ban ér tel me zi sa ját tör té ne tét,
és a ma gyar kom po nens rõl a ko ra új kor év -
szá za da i ban mind un ta lan meg fe led ke zik.

Má sod sor ban a kö tet nek van te ma ti kai
kon cep ci ó ja. A mû jó ér te lem ben fel fo gott
ál lam tör té net, és mint ilyen, el sõ sor ban po li -
ti ka tör té net: enélkül ugyan is lég üres tér ben
mo zog min den elem zés. Ugyan ak kor a szer -
zõ igen ko moly tár sa da lom tör té ne ti ér zé -
keny ség gel vizs gál ta a hor vát ság tör té ne tét.
Tér ben és idõ ben fo lya ma to san mu tat ja be a
hor vát tár sa da lom fej lõ dé sét a kö zép ko ri
kez de tek tõl nap ja in kig, min den kor szak nál
ki tér ve a de mog rá fi ai vi szo nyok vál to zá sá ra.
Nincs a kö tet nek kü lön mû ve lõ dés tör té ne ti
fe je ze te, amely az ilyen ös  sze fog la lá sok vé -
gén kö te le zõ fa rok ként szo kott fi tyeg ni, tel -
je sen funkciótlanul, ál ta lá ban a köl tõk, fes -
tõk vagy szí né szek lis ta sze rû elõ szám lá lá sá -
val. A szer zõ a hor vát mû ve lõ dés tör té ne té -
vel önál ló kö tet ben kí ván fog lal koz ni, amely
nyil ván a je len mû vel ha son ló szín vo na lon
fog el ké szül ni – re mél he tõ leg mi nél elõbb!
Ugyan ak kor je len eset ben a le he tõ leg jobb
meg ol dás ként az egész köny vet át hat ja a
hor vát tör té ne lem és kul tú ra együtt lá tá sá nak
igé nye, amely ki tû nõ en elõ se gí ti a kul tú ra és
tör té ne lem kap cso la tá nak meg ér té sét. Néz -
zünk er re pél dá kat! Min de nek elõtt ez az a te -
rü let, ahol a szer zõ ré gész–mû vé szet tör té -
nész alap kép zett sé ge iga zán ka ma to zik. A
ko rai hor vát tör té ne lem nél szám ta lan ré gé -
sze ti pél dát idéz, be mu tat ja és ér tel me zi a fel -
ira to kat, mû vé sze ti mo tí vu mok alap ján fon -
tos stí lus kri ti kai meg fi gye lé se ket tesz. Több
nyel vé sze ti pél dá val ta lál ko zunk a kö tet ben:
így pél dá ul a hor vát ne vek elõ for du lá sá ra a
12. szá za di dal mát vá ro sok ban vagy a
raguzai hor vát nyelv hasz ná lat írott em lé ke i -
rõl. A szer zõ iga zán ele mé ben az iro dal mi át -
hal lá sok fel idé zé sé nél van: az egyes tör té nel -
mi kor szak ok ban so ha sem mu laszt ja el a

kér dés iro dal mi ve tü le té re is fel hív ni az ol va -
só fi gyel mét, le gyen az akár a dal má ci ai re -
ne szánsz iro da lom, a hor vát bib lia for dí tás ok
vagy Szakmárdy Já nos íté lõ mes ter hí res lá -
da ver se. Sok funk ci o ná li san in do kolt pél dá -
val utal a hor vát tör té ne lem 19–20. szá za di
iro dal mi fel dol go zá sa i ra, így pél dá ul Gubec
Má té pa raszt ve zér rõl vagy az uszkok há bo -
rú ról. Nem hi szem, hogy bár mi más sal job -
ban le het ne ér zé kel tet ni a ma gyar–hor vát
kap cso la tok ra di ká lis irány vál tá sát 1790-
ben, mint Matija Petar Katančićma gyar ba rát
ver se ze te i nek, majd Tituš Brezovački né -
hány hó nap pal ké sõbb írott ma gyar el le nes
kla pan ci á i nak ös  sze ve té sé vel.

Na gyon jó mû fa ji meg ol dás nak tar tom,
ami kor a szer zõ szá mos eset ta nul mán  nyal
lép ki a kö tet fõ dis kur zu sá ból, hogy jól meg -
vá lo ga tott pél dák kal tá mas  sza alá mon da ni -
va ló ját. Eb ben a for má ban mu tat ja be a dal -
má ci ai vá ro si kom mu nák fej lõ dé sé re Trogir,
a kon ti nen tá lis ur ba ni zá ci ó ra pe dig Zág ráb
tör té ne té nek pél dá ját. Ugyan így önál ló fe je -
zet ben ol vas ha tunk Iszt ria és Bosz nia tör té -
ne té rõl. A leg in kább te li ta lá lat nak a hor vát
nyelv tör té ne té rõl be ik ta tott exkurzust érez -
tem. Én a ma gam fan tá zi át lan mód ján biz to -
san a kö tet ele jé re tet tem vol na, az iga zat
meg vall va hi á nyol tam is, per sze az tán a
funk ci o ná li san leg in kább meg fe le lõ he lyen
buk kan fel: a 19. szá za di il lír iz mus nál,
amely nek meg ér té sé hez el en ged he tet len hát -
te ret je lent a nyel vi sztenderdizáció prob lé -
má ja. Ugyan így fon tos sze re pe van a ma -
gyar or szá gi hor vát ki sebb ség rõl írott zá ró fe -
je zet nek is, amely Ma gyar or szá gon szá mos
ak tu á lis fél re ér tés el osz la tá sát te szi le he tõ vé.

Jobb eset ben min den szer zõ nek van egy
ví zi ó ja az ál ta la tár gyalt or szág tör té ne té rõl.
Sokcsevits Dé nes nél ez a ren de zõ elv a kon-
domíniumok és kohabitációk fo lya ma ta.
Ezek együt te se ként, fo lya ma ta ként lép
elénk a könyv lap ja i ról a hor vát tör té ne lem,
ez a leg fon to sabb ér tel me zé si ke re te a hor -
vát nem zet his tó ri á já nak. Már ma ga a hor vát
ál lam ala pí tás is a frank és bi zán ci kon-
domínium alatt élõ pan non és ten ger mel lé ki
fe je de lem sé gek 9. szá za di önál ló su lá sa ként
ír ha tó le. Ugyan így a dal mát vá ro sok is bi -
zán ci–hor vát kö zös fenn ha tó ság alatt él tek;
ez utób bi na gyon fon tos szem pont, hi szen a
ten ger part vá ro sai gaz da sá gi és tár sa dal mi
szem pont ból sok kal szer ve seb ben kö tõd tek
a hor vát ál lam hoz, mint azt ko ráb ban gon -
dol tuk. A hor vá tok ál tal la kott ré gió a kö zép -
kor ban és ko ra új kor ban fo lya ma tos bizán-
ci–velencei–magyar ve tél ke dés szín te re
volt, Iszt ri á ban eh hez já rult a né met fenn ha -
tó ság; a 14–15. szá zad tól a 18. szá za dig pe -
dig a bi zán cit fel vált ja az osz mán ura lom.
Az új kor ban ez a tra dí ció foly ta tó dott: Dal -
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má cia Ve len cé tõl a fran ci ák hoz, majd a
Habs bur gok hoz ke rült, Hor vát or szág ban ál -
lan dó sult a pol gá ri és a ka to nai igaz ga tás
ket tõs sé ge, amely nek mély re ha tó po li ti kai
és tár sa dal mi kö vet kez mé nyei let tek: a ha -
tár õr vi dék min den szem pont ból sok kal el -
ma ra dot tabb volt a ci vil or szág rész nél, gaz -
da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis ér te lem ben
sem volt ké pes in teg rá lód ni, amit ezen felül
az et ni kai kü lön ál lás is sú lyos bí tott. Ez a de -
zin teg rá ció je len tõs mér ték ben hoz zá já rult
az 1991 utá ni sza ka dá sok hoz. A könyv ben
sze rep lõ leg hang sú lyo sabb kondominium és
kohabitáció ter mé sze te sen a ma gyar–hor -
vát, ez a könyv ve zér fo na la, az az ér tel me -
zé si ke ret, amely ben a hor vát his tó ria be mu -
ta tás ra ke rül. A könyv el sõd le ges ol va sa ta a
per szo ná lu ni ó ból re ál uni ó ba for du ló kö zép -
ko ri kez de tek tõl és a tö rök el le ni kö zös küz -
del mek tõl át a 17. szá za di el sõ re pe dé se ken
és a 18. szá za di rom ló vi szo nyon át a 19.
szá zad nem ze ti moz gal ma kig, a szem be for -
du lá sig, majd az 1991 utá ni egy más ra ta lá lá -
sig tar tó ma gyar–hor vát kö zös múlt.

A ne gye dik ko moly eré nye a kö tet nek a
fo lya ma tos his to ri og rá fi ai ref le xió: egy részt
ala po san be mu tat ja a hor vát tör té net írás kü -
lön bö zõ irány za ta it, más részt fo lya ma to san
üt köz te ti a hor vát és a ma gyar ku ta tás el té rõ
ered mé nye it. A szer zõ nem a ko ráb bi szin té -
zi sek ered mé nye it vet te át, ha nem az alap -
ku ta tá so kig, nem egy szer a for rá so kig visz -
 sza men ve szem be sí ti a kü lön bö zõ szak mai
ál lás pon to kat, sok szor fi no man jel zi sa ját ál -
lás pont ját is, amely min dig ki ér lelt, so ha sem
to la ko dó. A kö tet te hát ol vas ha tó egy ma -
gyar–hor vát kom pa ra tív his to ri og rá fi a ként
is, amely egy for mán ér de kes a ma gya rok és
a hor vá tok szá má ra. A ma gya rok nak olyan
be ve ze tés a hor vát tör té net írás ba, amely hez
fog ha tó eled dig nem lé te zett, a hor vá tok nak
pe dig el sõ tá jé koz ta tás a ma gyar tör té net tu -
do mány bõ sé ges hor vát vo nat ko zá sú ku ta tá -
sa i ról. Lás sunk né hány pél dát. Ma gyar nyel -
ven ed dig nem állt ren del ke zés re szak sze rû
át te kin tés a hor vát ere det re vo nat ko zó il lír,
õs szláv, gót és irá ni el kép ze lé sek rõl. Ugyan -
ilyen ku ta tás tör té ne ti szem pon tú elem zést
ol vas ha tunk a hor vát ság krisztianizációja
itá li ai–dal mát, frank és bi zán ci kom po nen -
se i nek sú lyá ról. Ki emel ten fon tos nak tar tom
az il lír moz ga lom tör té ne té nek igen ala pos
be mu ta tá sát, amely nek a 17. szá za di elõ tör -
té net ét is meg is mer jük, még pe dig is mét a
leg újabb ku ta tá sok fé nyé ben. Ugyan ilyen
iz gal mat okoz hat nak a hor vát ol va sók szá -
má ra azok a fe je ze tek, ame lyek túl nyo mó -
részt a leg újabb ma gyar ku ta tá sok alap ján
szü let tek. Itt min de nek elõtt Szla vó nia kö -
zép ko ri tör té nel mé re gon do lok, ahol a ma -
gyar medievisztika (el sõ sor ban Zsol dos At -

ti la, Tringli Ist ván, Pálosfalvi Ta más, Sze-
berényi Gá bor) az el múlt év ti zed ben a hor -
vát ku ta tók szá má ra is meg ke rül he tet len
ered mé nyek kel gaz da gí tot ta a ré gi ó ra vo -
nat ko zó is me re te ket. Ugyan így foly tat hat -
nám a sort a 16–17. szá zad ra vo nat ko zó ku -
ta tá sok ered mé nye i vel, min de nek elõtt a
Hor vát or szág ka to nai be ren dez ke dé sé vel,
igaz ga tás tör té ne té vel és egy ház tör té ne té vel
kap cso la tos ku ta tá sok ra uta lok (Pálffy Gé za,
Tóth Ist ván György, Var ga Sza bolcs). Sok-
csevits Dé nes köny ve túl zás nél kül te kint he -
tõ az 1990 utá ni a ma gyar or szá gi hor vát vo -
nat ko zá sú ku ta tá sok el sõ szin té zi sé nek. 

A ma gyar és hor vát tör té net írás el len té te i -
nek lé nye ge, hogy a 19. szá za di nem ze ti in -
teg rá ci ót, füg get len sé gi tö rek vé se ket vissza -
ve tí te ni kí vá nó hor vát vé le mé nyek üt köz nek
a ma gyar be fo lyást és ha tá so kat hang sú lyo zó
ma gyar ál lás pont ok kal. En nek pél dá ja a
szla vó ni ai ma gyar és hor vát fenn ha tó ság kü -
lön bö zõ meg íté lé se a két nem ze ti his to ri og -
rá fi á ban, Tomislav és Zvonimir ál lí tó la gos
szla vó ni ai ural má tól kezd ve Szent Lász ló
hó dí tá sa i nak mér té kén és a Pacta conventa
ér tel me zé sén át a ma gyar és hor vát in téz mé -
nyek szla vó ni ai sú lyá nak el té rõ ér té ke lé sé ig.
Ugyan így a hor vát tör té net írás haj la mos volt
a ki rály vá lasz tó cetini sabort (1527) a hor vát
önál ló sá gi tö rek vé sek meg nyil vá nu lá sa ként
ér tel mez ni, ho lott nyil ván va ló an nem a nem -
ze ti füg get len ség, ha nem a vé de lem szem -
pont já ból fon tos Habs burg se gít ség biz to sí -
tá sa volt a cél. Ugyan így ke vés bé le het nem -
ze ti cé lo kat ki mu tat ni a ma gyar tör té net írás -
ban Wes se lé nyi, a hor vát ban Zrínyi–Frange-
pán ös  sze es kü vés nek hí vott moz ga lom hát -
te ré ben, még ha en nek kö vet kez mé nyei a
szer zõ sze rint (és egyéb ként sze rin tem is)
for du ló pon tot je len tet tek a ma gyar–hor vát
együtt mû kö dés ben, in nen tõl nö ve ked tek
meg a ren di el len té tek, ame lyek a 19. szá zad
ele jé tõl nyílt szem ben ál lás sá vál tak. A szer zõ
his to ri og rá fi ai ér zé keny sé gé nek, reflektiv-
itásának leg bá jo sabb, de na gyon jel lem zõ
pél dá ja, ami kor sa ját ma gá val is vi tá ba száll:
a 331. ol dal 554. jegy ze té ben be csü le te sen
kor ri gál ja ko ráb bi né ze tét a nem ze ti töl tet és
a tár sa dal mi prog ram egy más hoz va ló vi szo -
nyá ról a 19. szá zad el sõ fe lé ben. 

Vé gül önál ló tar tal mi egy ség ként kell
szól ni az utol só 150 év tör té ne té rõl, amely a
könyv jó fe lét te szi ki, és ön ma gá ban is
meg ál ló, mo nog ra fi kus tar tal mi egy sé get je -
lent. Itt a szer zõ pri mer, kétévtizedes for rás -
ku ta tá sa i nak ered mé nyei is be épül nek, a
könyv szin té zis bõl mo nog rá fi á vá vá lik. Ér -
zé sem sze rint a kö tet ta lán leg erõ sebb fe je -
ze te az 1790–1848 kö zöt ti hat év ti ze det be -
mu ta tó rész. Sokcsevits Dé nes nem zet ké -
pek rõl foly ta tott ku ta tá sai je len tõs mér ték -

ben meg újít ják a ma gyar és hor vát nem zet -
épí tés kö zöt ti konf lik tu sok tör té ne té rõl foly -
ta tott dis kur zust. Itt ke rül be mu ta tás ra az il -
lír iz mus, a dél szláv egy ség és a hor vát nem -
ze ti esz me eme sa já tos kom bi ná ci ó ja, a hor -
vát nem ze ti in teg rá ció meg in dí tó ja. Na gyon
fon tos mód szer ta ni vív mány, hogy az il lír iz -
must az eu ró pai nem zet fej lõ dés sel pár hu za -
mo san, kü lö nö sen a ma gyar és a szerb nem -
ze ti moz gal mak kal együtt tár gyal ja, meg raj -
zol va ez zel a moz ga lom kon tex tu sát és be -
mu tat va a köl csön ha tá so kat. A fe je zet je len -
tõ sé ge ma gyar szem pont ból kü lö nö sen ab -
ban áll, hogy a kul tu rá lis és a po li ti kai il lír -
iz mus ha tá sá ra éle se dõ ma gyar–hor vát vi ták
be mu ta tá sá val vá lik ért he tõ vé a 800 év alat -
ti egyet len ma gyar–hor vát fegy ve res konf -
lik tus tör té ne te 1848-ban. Nem mel les leg el -
gon dol kod ta tó: a Jelačić-epizód az egyet len
a 800 éves kö zös múlt ból, ame lyet min den
ma gyar is mer. 

A má sik, alap ku ta tá sok ra épü lõ kulcs fe je -
zet a du a liz mus het ven esz ten de je
(1848–1918). A nem ze ti vi szá lyok sok szor
el ho má lyo sí tot ták a kor tár sak és a tör té né -
szek elõtt is azt a tényt: ez a 60 év te rem tet -
te meg a mo dern Hor vát or szá got a nem ze ti
in teg rá ció ki tel je se dé sé vel, a nem zet ál lam
alap ja i nak le té te lé vel és a pol gá ro so dás ki -
bon ta ko zá sá val. Más sza vak kal: az or szág
ek kor tért vis  sza ar ra a nyu gat-eu ró pai fej lõ -
dé si út ra, amely rõl, akár csak Ma gyar or szá -
got, 1500 kö rül le té rí tet te a tö rök pusz tí tás.
A for du la tot a ma gyar or szá gi du a liz mus ku -
ta tás már az 1960-as évek vé gé tõl tu da to sí -
tot ta, Hor vát or szág ban ez ta lán las sab ban
ment. Ezért is fon tos a Hor vát or szág gal fog -
lal ko zó ma gyar du a liz mus ku ta tók, min de -
nek elõtt Ka tus Lász ló és Ress Im re ered mé -
nye i nek ala pos be mu ta tá sa a kö tet ben. Na -
gyon lé nye ges ugyan is an nak ki mon dá sa: a
ma gyar–hor vát ki egye zés után a hor vát his -
to ri og rá fia ál lí tá sa i val szem ben igen is igen
ko moly gaz da sá gi és kul tu rá lis fej lõ dés, de -
mog rá fi ai rob ba nás jel le mez te Hor vát or szá -
got, ame lyet a szer zõ rö vi den így sum máz:
„a kor szak gaz da sá gi és hu mán tõ ke be ru há -
zá sai meg ala poz ták a hor vát gaz da ság és
tár sa da lom 20. szá za di mo der ni zá ci ó ját.” A
nem ze ti füg get len ség és a gaz da sá gi–tár sa -
dal mi fej lõ dés nem állt te hát ok-oko za ti vi -
szony ban a 19. szá zad ban, mi ként azt a cseh
pél da vi lá go san mu tat ja. Az pe dig már csak
a rá adás, hogy ez a fej lõ dés leg in kább az
1880–1913 kö zöt ti idõ szak ban, rész ben a
gyû lölt Khuen-Héderváry Kár oly bán sá ga
alatt zaj lott le, akit en nek meg fe le lõ en nem
hor vát fa ló vadmagyarként, ha nem ke mény -
ke zû prag ma ti kus ként, Ti sza Ist ván hor vát
meg fe le lõ je ként jel le mez. A két po li ti kus
kö zöt ti kü lönb ség egy kor társ meg ál la pí tá sa
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sze rint min de nek elõtt ab ban állt, hogy
Khuen-Héderváry a hor vá tok kal tet te azt,
amit Ti sza a ma gya rok kal – en nek meg fe le -
lõ en meg íté lé se is más képp ala kult. 

A 20. szá za di rész bõl csak négy fon tos,
ár nya ló té nye zõ re hí vom fel a fi gyel met.
Elõ ször is a ma gyar po li ti kai kul tú ra to vább -
élé sé re az el sõ Ju go szlá via hor vát po li ti ká já -
ban: Stjepan Radić pa raszt pár ti po li ti kus azt
a gravaminális po li ti kát foly tat ta, amely a
17. szá zad óta hor vát po li ti kai ha gyo mány
meg ha tá ro zó jel lem zõ je volt. A tel je sen más
po li ti kai kul tú rán szo ci a li zá ló dott szerb po -
li ti ku sok nem is tud tak ve le mit kez de ni,
amit jól mu tat a prob lé ma szerb „meg ol dá -
sa”: 1928-ban egy sze rû en le lõt ték. Má sod -
szor: na gyon fon tos nak tar tom az usz ta sa
moz ga lom ról szó ló fe je ze tet, hi szen er rõl a
je len ség rõl sem állt ren del ke zés re mind ed -
dig ma gyar nyel ven meg fe le lõ át te kin tés. A
szer zõ tõl tá vol áll a sze re csen mos da tás ár -
nyé ka is, tel je sen egy ér tel mû, hogy ment he -
tet len zsák ut cá ról, a hor vát tör té ne lem leg -
sö té tebb fe je ze té rõl van szó. Ugyan ak kor a
meg fe le lõ kon tex tus be mu ta tá sá ról a tör té -
nész még eb ben az eset ben sem mond hat le.
Az usz ta sát csak is az egy más sal pár hu za -
mo san ki ala ku ló és kon ku rá ló nagy szerb és
nagy hor vát po li ti kai tö rek vé sek men tén le -
het ér tel mez ni, ki zá ró lag eb ben a ke ret ben
tu dunk mind két nem zet ra di ká li sa i nak a ná -
ciz mus hoz és a fa siz mus hoz va ló vi szo nyá -
ról, an ti sze mi tiz mu sá ról meg ala po zot tan
nyi lat koz ni. 

Ti to rend sze ré nek be mu ta tá sa, amely
rész ben a szer zõ sa ját él mé nye i bõl is táp -
lál ko zik, azt a Ma gyar or szá gon ma is élõ
nosz tal gi át rom bol ja, amely a mi Ká dár-
rend sze rünk nél is po zi tí vab ban em lé ke zik
a dé li szom szé dunk kom mu nis ta ve zé ré re.
Sokcsevits Dé nes köny vé bõl ki de rül a ma -
gyar ol va só szá má ra is: az el nyo más el vei
és tech ni kái má sok le het tek ugyan, de a lé -
nye ge a má so dik Ju go szlá vi á ban is ugyan -
az volt, mint bár hol más hol a kom mu nis ta
tömb or szá ga i ban. Vé gül a ju go szláv há -
bo rú ról szó ló fe je zet szem be sít a saj tó ból
nyert hí rek alap ján ki ala kí tott fe lü le tes,
fél iga zság ok kal te li ké pünk kel, il let ve az -
zal az eu ró pai ál lás pont tal, amely a dél -
szláv há bo rú ban min den ki re rá tol ja a há -
bo rús bû nös sze re pét. Nyil ván egy há bo rú -
ban min den fél kö vet el bû nö ket (ez a do -
log ter mé sze té bõl adó dik), de vi lá go san
meg le het kü lön böz tet ni, hogy ki volt az
ag res  szor és ki véd te a ha zá ját. Ezt a szem -
pon tot jó nem szem elõl té vesz te ni, ha el
akar juk ke rül ni a ma nap ság di va tos tör té -
nel mi ni hi liz must. 

Ös  szeg zé sül el mond hat juk: Sokcsevits
Dé nes köny ve fon tos, szim bo li kus je len tõ -
sé gû ál lo más, mind a szer zõ két év ti ze des
mun ká já ban, mind pe dig a ma gyar–hor vát
kö zös múlt fel tá rá sá ban. Az el sõ ma gyar
nyel vû ös  sze fog la ló Hor vát or szág tör té ne -
té rõl, amely egy részt ki tû nõ be ve ze tés a
hor vát tör té net írás mû he lyé be, más részt a
hor vát múl tat ku ta tó ma gyar or szá gi fi a tal

és kö zép nem ze dék ered mé nye i nek el sõ
szin té zi se. Ezt a ki vá ló arány ér zék kel és
tör té net írói íté let tel, rész ben kül sõ né zõ -
pont ból, a ma gyar ku ta tá sok ered mé nye it
is bõ sé ge sen fel hasz ná ló, egye dül ál ló an
egyen le tes szín vo na lon meg írt köny vet
min den kép pen ér de mes len ne hor vát
nyelv re is le for dí ta ni. A szer zõ az elõ szó -
ban Kal kut tai Te réz anya mon dá sát idé zi,
mi sze rint mun ká ja csepp a ten ger ben, de
ha nem ten né, ez a csepp hi á nyoz na – úgy
ér zem, Dé nes mun kás sá ga és fõ leg ez az
im po záns kö tet nem csepp, vö dör, hor dó
in kább, vagy lajtoskocsi a ja vá ból, ami na -
gyon hi á nyoz na, ha nem len ne. Vé gül tar -
to zom egy val lo más sal: a kö tet a ma gyar -
or szá gi be mu ta tó elõtt két nap pal je lent
meg, elõt te a 860 ol dalt di gi tá li san öm -
leszt ve kap tam meg, amit ki csi nyít ve ki -
nyom tat tam, de az így lét re jött pa pír hal -
mot egy sze rû en nem volt ked vem és lel ki -
erõm vé gig ol vas ni. Így az tán az ilyen kor
szo ká sos gyors ol va sás sal pró bál koz tam,
de vál lal ko zá som ba fo lya ma to san be le -
buk tam, mert egy sze rû en nem bír tam to -
vább la poz ni, an  nyi ra le kö tött a szö veg –
így vé gül há rom nap alatt ele jé tõl vé gig el -
ol vas tam az egé szet. A kö tet be mu ta tó ja -
ként zá rás ként nem ajánl ha tok mást: mi -
helyt le he tõ sé gük lesz rá, pró bál ják ki
Önök is – meg éri.

Kö szö nöm szé pen meg tisz te lõ fi gyel mü -
ket! 

Mol nár An tal

Dr. Habs burg Ot tó utol só lá to ga tá sa Ba ján

„Nagy ér dek lõ dés sel ol vas tam a Hon pol -
gár 2011. no vem be ri szá má ban Bá lint At ti la
Dr. Habs burg Ot tó és Miskolczy Fe renc cí -
mû cik két. Miskolczy Fe renc egy kor ta ná -
rom volt a ba jai Ta ní tó kép zõ In té zet ben.
Sze mé lye sen me sélt uta zá si él mé nye i rõl,
töb bek kö zött spa nyol or szá gi út já ról, a bi ka -
vi a da lom han gu la tá ról. Most már – nap ló ja
so ra it ol vas va – tu dom, hogy mi ért nem
szólt a ki rá lyi csa lád nál tett lá to ga tá sá ról,
Habs burg Ot tó val va ló kap cso la tá ról.

Ugyan csak ér de kes cik ket írt dr. Dá ni el
Jó zsef Habs burg Ot tó éle té rõl. A cikk végén
a szer zõ meg em lí ti, hogy Habs burg Ot tó
utol só lá to ga tá sa Ba ján 2000. de cem ber 14-
én volt. A tör té nel mi hû ség ked vé ért azon -
ban le kell ír nom, hogy a trón örö kös utol já -
ra 2005. no vem ber 10-11-én járt Ba ján.

Az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la és az Auszt -
rá li á ban be jegy zett Eu ró pai Aka dé mia
2005. no vem ber 10-12-e kö zött ren dez te
meg Ba ján a JAMKIH-ban az Eu ró pai in -
teg rá ció és a ki sebb sé gek cí mû kon fe ren -
ci át. A ta nács ko zás há rom na pos volt. Az
el sõ nap ven dég szó no ká nak dr. Habs burg
Ot tót kér tük föl.

Dr. Habs burg Ot tó fe le sé ge, Re gi na fõ -
her ceg nõ és tit ká ra, Reinhardt Kloucek
tár sa sá gá ban no vem ber 10-én a dél elõt ti
órák ban ér ke zett Ba já ra, ahol a szer ve zõk
fo gad ták. Ebéd elõtt lá to ga tást tett Jó zsef -
vá ros ka to li kus temp lo má ban, ahol Bauer
Fe renc plé bá nos fo gad ta. Itt meg te kin -
tette édes ap ja, IV. Kár oly erek lyé jét,
majd a Du na part ján a IV. Kár oly em lék -
táb lát.

A 19 óra kor kez dõ dõ né met és ma gyar
nyel ven meg tar tott elõ adá sát nagy ér dek lõ -
dés sel fo gad ták a je len lé võk, s mint ké sõbb
ki de rült, a bel- és kül föl di saj tó kép vi se lõi
is. Ez utób bi ak bõ ter je de lem ben tu dó sí tot -
ták lap ja i kat az ak kor már 93 éves dr. Habs -
burg Ot tónak a ta nács ko zás té má já ra
vonatkozó vé le mé nyérõl, meg ál la pí tá sa iról.

A ta nács ko zás után a Du na Szál ló ban az
el ma rad ha tat lan ba jai ha lász lé va cso rá val
egy be kö tött ba rá ti be szél ge tés re ke rült sor
a mint egy 100 részt ve võ és meg hí vott
ven dég rész vé te lé vel. Dr. Habs burg Ot tó
szál lá sa a Kaiser Szál ló ban volt. Más nap
meg em lí tet te, hogy a név és az el he lye zé -
sé nek kö rül mé nyei tény leg csá szá ri ak
vol tak.”

Dr. Zorn Antal

Egy ked ves ol va sónk, az EJF nyu gal ma zott fõ tit ká ra a fen ti cí met ad ta alább kö zölt le ve lé nek, amely ben ar ra hív ja fel fi gyel mün ket,
hogy dr. Habs burg Ot tó utol só ba jai lá to ga tá sa nem 2000-ben, ha nem 2005-ben tör tént. Kö szön jük a tar tal mas ki iga zí tást, és egy ben
he lyes bít jük má sik hi bán kat is: az elõ zõ lá to ga tás nem de cem ber ben, ha nem 2000. szep tem ber 14-én volt.



Bajai Honpolgár 192011. december

Új könyv Ba ja vá ros ut ca ne ve i rõl
Dr. Rapcsányi Ja kab 1934-ben meg je -

lent mo nog rá fi á já nak vá ro sunk ut ca ne ve i -
re vo nat ko zó ol da lai, dr. Flach Pál 1977-
ben, e té má ban meg je lent két ki ad vá nya, a
dr. Richnovszky An dor – Koleszár Edit –
Vass Eri ka szer zõ hár mas ál tal 1989-ben
ké szí tett, ba jai ut ca ne vek kel kap cso la tos
mun ka és dr. Gál Zol tán nak a he lyi la pok
ha sáb ja in kö zölt írá sai után 2011. ok tó ber
21-én Kõ vá gó Jó zsef tol lá ból a leg fris sebb
ada tok fel hasz ná lá sá val új, a rend szer vál -
tás óta be kö vet ke zett vál to zá so kat is fel -
dol go zó könyv je lent meg. A kö te tet a
Bács kai Kul túr pa lo tá ban tar tott be mu ta tón
Hiezl Jó zsef aján lot ta vá ro sunk la kó i nak
fi gyel mé be, majd a szer zõ is mer tet te.

A könyv elõ sza va és aján lá sa utá ni be -
ve ze tés ut ca ne ve ink tör té ne té nek rö vid át -
te kin té se, amely bõl ké pet kap ha tunk a
mai ház szá mo zás ki ala ku lá sá ról épp úgy,
mint múl tunk fon to sabb fe je ze te i rõl. Ba ja
ut ca ne ve i ben a leg utób bi – 1989-es – ösz -
 sze fog la ló mun ka óta je len tõs vál to zá sok
tör tén tek. A szer zõ ada tai sze rint az 1990-
es de mok ra ti kus vá lasz tá so kat kö ve tõ en
„Az ut ca név re ví zió so rán mint egy 60
köz te rü let el ne ve zé se vál to zott: vagy
azért, mert nem fért ös  sze a rend szer vál to -
zás szel le mé vel, vagy azért, mert a ma -
gyar ság ke gye le ti ér zel me it sér tet te.” Az
ös  sze sen 446 ba jai köz te rü let (423 ut ca,
vagy an nak meg fe le lõ jel le gû, il let ve 23
tér, vagy an nak meg fe le lõ jel le gû) kö zül
60 el ne ve zé sét mó do sí tot ták, és vá ro sunk
fej lõ dé sé nek kö szön he tõ en újak is lét re -
jöt tek, így a nagy ság rend okán is azon nal

ki vi lág lik a kö tet idõ sze rû sé ge-szük sé ges -
sé ge. A sza kaszt az anyag fel dol go zá sa-
ös  sze ál lí tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek
is mer te té se zár ja. A kö vet ke zõ fe je zet a
ki ad vány leg ter je del me sebb ré sze ként al -
fa be ti kus sor rend ben nem csak fel so rol ja
Ba ja vá ros köz te rü le te it, ha nem meg fe le lõ
rész le tes ség gel ma gya ráz za is azo kat.
Ezek az ol da lak kelt he tik fel leg in kább a
lo kál pat ri ó ta ér zel mû ol va sók fi gyel mét:
in nen tud ha tunk meg töb bet azok ról a
köz te rü le ti táb lá kon ol vas ha tó el ne ve zé -
sek rõl, ame lyek mel lett nap mint nap el -
me gyünk. Kö zöt tük szá mos, ke vés sé is -
mert és ér de kes ma gya rá zat ra fi gyel he -

tünk fel. Mind an  nyi unk élet vi tel ében
adód hat nak rit kán, eset leg egy ál ta lán nem
járt köz te rü le tek, ezek rõl a kö te tet ol vas va
kap ha tunk bõ vebb in for má ci ó kat. Nem
mel lé ke sen a mel lék let ben kap tak he lyet
Ba ja vá ros leg fon to sabb sta tisz ti kai alap -
ada tai, a vá ros ré szek ne ve it tar tal ma zó
tér kép a ha tár vo na lak pon tos le írá sá val (a
kül te rü le tek re vo nat ko zó an ha son ló kép -
pen). A to váb bi ak ban itt ol vas ha tó a köz -
te rü le tek ös  sze sí tett, majd vá ros ré szen -
kén ti név mu ta tó ja mind a bel te rü let, mind
a kül te rü let vo nat ko zá sá ban. Ez után az el -
ne ve zé sek igen csak sok fé le szem pon tú
sta tisz ti kai fel dol go zá sa kö vet ke zik (ezek
ered mé nyei szin tén szá mos ér de kes ség re
vi lá gí ta nak rá), amely a 20. szá za di ut ca -
név-vál to zá so kat tar tal ma zó táb lá zat tal
foly ta tó dik. A kö tet a té má ban el mé lyül ni
szán dé ko zók szá má ra jól hasz nál ha tó for -
rá sok köz lé sé vel zá rul.

A könyv a ko lo fon ol da lon fel so rolt lo -
kál pat ri ó ta ér zel mû ba jai pol gá rok ön zet len
tá mo ga tá sá nak kö szön he tõ en je len he tett
meg. Ön költ sé gi áron (990 Ft) meg vá sá rol -
ha tó a szer zõ nél, aki nek el ér he tõ sé gei: te le -
fo non 79/322-861 és 30/914-3524, il le tõ leg
a jkovago@gmail.com e-mail címen.

A ki ad vány a hely tör té net ér té kes for rá -
sa, amely az ös  szes kor osz tály tag ja szá -
má ra ér de kes ol vas mány, hi szen ál ta la töb -
bet tud ha tunk meg la kó he lyünk rõl. Min -
den ki köny ves polc ára aján lom.

Kõ vá gó Jó zsef: Ba ja vá ros ut ca ne vei. A
szer zõ ma gán ki adá sa. Ba ja, 2011. 220. ol dal

Dr. Nebojszki Lász ló

Az aláb bi, Natter-Nád Mik sa ál tal fel -
jegy zett meg ha tó an ro man ti kus tör té net
(Vi rá gos könyv. Bu da pest, 1939. 326-327.
ol dal) jól kör vo na laz za a nö vény név adá -
sá nak né pi es ere de tét. A le gen da sze rint ré -
gen, ami kor a leg több vi rág nak még ne ve
sem volt, a szén ége tõ nek az er dõ kö ze pén
lé võ kuny hó já ban egy ár va le ány és fiú élt.
Együtt ját szot tak, sze ret ték egy mást, mi -
köz ben las san fel ser dül tek. Ek kor a fiú
ván dor út ra in dult, és a bá na tos le ány az er -
dõ szé lé ig kí sér te. Ott, a csör ge de zõ pa tak
part ján mély kék vi rá gú nö vény vi rult. Bú -
csú zás köz ben a le ány le sza kí tott egy ap ró
vi rá got és a fiú mel lé re tûz te. Meg fo gad -
ták, va la hány szor ilyen vi rág ra akad nak,
em lé ke zés kép pen egy-egy szá lat sza kí ta -

nak be lõ le. Tel tek-múl tak az évek, a fiú
nem tért vis  sza, és a le ány ból fe hér ha jú
anyó ka lett. Ta vasz volt ép pen. Az anyó ka
a ma gas bükk fák tö vé ben ka nyar gó kes -
keny ös vé nyen a szo mo rú an bó ko ló li la
ibo lyák mel lett vé gig to pog va és a vi rág zó
kö kény bok rok kö zött el ha lad va az er dõ
szé lé hez ért, ahol egy öreg, fe hér ha jú em -
ber rel ta lál ko zott (köz ben nem néz tek egy -
más ra). Mind ket ten le ha jol tak, hogy a pa -
tak part ján pom pá zó nö vény vi rá gá ból
egy-egy szá lat tép je nek. Resz ke tõ ke zük
ös  sze ért, és a két öreg meg is mer te egy -
mást. Örö mük ben sír va me sél ték el egy -
más nak: min den esz ten dõ ben meg ke res ték
a kék sze mû vi rá got, hogy ne fe lejt sék el
egy mást. Az óta ne ve zik nefelejtsnek (a he -

lyes írás sza bá lyai sze rint ne fe lejcs nek) ezt
az ap ró, kék sze mû, sár ga to kú vi rá got.

A nö vény meg ih let te köl tõ in ket is,
amely rõl Vö rös mar ty Mi hály A nefelejtshez
cí mû ver sé ben 1847-ben ke mény sza vak -
kal írt:

„Nefelejts! te gyá va kék sze mû vi rág,
Kit bir ka kép pel néz a ká ba ság,
Kit an  nyi szor meg em lít sze re lem,
És a ba rát ság, két hõs ér ze lem,
Kit sír ra és ke bel re egy aránt
Tûz del nek gyen géd bú csú jel gya nánt,
Mi vagy te jám bor gyom, hogy té ge det
Se gé dül hí a hû em lé ke zet?”
Tom pa Mi hály 1853-ban írt Vi rág re gék

cí mû so ro za tá nak a ne fe lejcs rõl szó ló rész -
le te jó val ked ve sebb han got üt meg:

Vé den dõ véd te le nek: a mo csá ri ne fe lejcs



„Nefelejtsnek bú ja nagy...
Szép vi rá gom, mer re vagy!?
A hab el vitt, éde sem...
Lát lak-e, vagy so ha sem!?”
Az érdeslevelûek (Boraginaceae) csa lád -

já ba tar to zó ne fe lejcs (Myosotis) nem zet -
ség nek több fa ja él vi dé kün kön. Prodan
Gyu la zombori ta nár a vár me gyé ben a to -
cso gós he lye ken és a vi zek men tén a mo csá -
ri ne fe lej cset (Myosotis palustris), a bezdáni
mo csa rak szé lén és a vajszkai ned ves szi ke -
se ken a gye pes nefelejcset (Myosotis cae-
spitosa), a bok ros hal mo kon az ap ró ne fe lej -
cset (Myosotis micrantha=Myosotis stricta),
a szá raz hal mo kon a bor zas ne fe lej cset
(Myosotis hispida=Myosotis ramosissima),
va la mint az uga ro kon a par la gi ne fe lej cset
(Myosotis arvensis) ta lál ta. (Prodan Gyu la:
Bács-Bodrog vár me gye fló rá ja. In: Ma gyar
bo ta ni kai la pok. XIV. kö tet, Bu da pest, 1915.
249. ol dal) Dr. Balanyi Lász ló Ba ja tér sé gé -
ben a mo csá ri ne fe lej cset az ár té ren és a vi -
ze nyõs ré sze ken, az ap ró és a par la gi ne fe -
lej cset a Du na-Ti sza kö zi ho mok hát ság hoz
tar to zó te rü le te ken lel te fel. (Dr. Balanyi
Lász ló: Bo ta ni kai gyûj tõ út ja im. Bé kés,

1987) Dr. La ki Fe renc a Szeremlei-Dunán
és kör nyeze té ben vég zett vizs gá la tai sze rint
a mo csá ri ne fe lejcs „a mé lyebb, isza pos
part sze gé lye ken gya ko ri.” (Dr. La ki Fe renc:
A szeremlei Du na-ág ví zi és víz par ti nö vény -
ze te. In: A szeremlei Du na-ág. Ba ja, 1992.
54. ol dal)

Az éve lõ mo csá ri ne fe lejcs (Myosotis
palustris) kú szó rizómájából (gyök tör zsé -
bõl) ta vas  szal már vi szony lag ko rán ki haj -
ta nak a nagy já ból tér dig (20-40 cen ti mé -
ter) érõ haj tá sok. A kú szó-le gyö ke re zõ
vagy fel emel ke dõ szá ra kon rit ká san, vál ta -
koz va ül nek a meg nyúlt lán dzsa ala kú le -
ve lek (hos  szuk 8, szé les sé gük 2 cen ti mé ter
kö rü li). A nö vény ta vasz vé gén, nyár ele -
jén vi rág zik (utá na kis sé szét te rül), õs  szel
gyak ran meg fi gyel he tõ má sod vi rág zá sa is.
A bim bók épp úgy, mint a vi rá gok, kez det -
ben kis sé ró zsa szí nû ek le het nek. A nagy já -
ból 1 cen ti mé ter át mé rõ jû, bu ga sze rû en el -
ága zó vi rá gok kék szi rom le ve le i nek szá -
ma 5 (fõ leg ker té sze tek ben for dul elõ a fe -
hér szí nû vál to zat) – alak juk el lip ti kus
vagy ke rek ded –, a pár ta csõ ben fel tû nõ ek
a sár ga to rok pik ke lyek.

Csapody Ve ra és Priszter Szaniszló
gyûj té se sze rint a ne fe lejcs egyéb ne vei
„egér fül, kí gyó szem, mizsót”, (Ma gyar
nö vény ne vek szó tá ra. Bu da pest, 1966.),
Hoffmann Kár oly és Wag ner Já nos a mo -
csá ri ne fe lejcs re vo nat ko zó an fel so ro lá sá -
ban a „bé ka szem, egér fül, v. -fülcse,
mizsót, talyigavirág” meg je lö lé se ket köz li
(Ma gyar or szág vi rá gos nö vé nyei. Bu da -
pest, 1907). A nö vény Myosotis nem zet -
ség ne ve a gö rög müosz (egér) va la mint
osztosz (fül) sza vak ös  sze vo ná sá ból kép -
zõ dött és Dioszkuridésztõl szár ma zik: így
ke let ke zett az egér fül, il let ve vál to za ta, a
fülcse. A mizsót tu laj don kép pen a myoso-
tis ma gya rí tá sa. Melius Ju hász Pé ter Her -
bá ri u ma sze rint a Myosotis szömvigasz-
taló, a ké sõb bi fü vész köny vek ben már bé -
ka sze mû fû, utóbb bé ka szem, amely nek
to váb bi vál to za ta a kí gyó szem. Gyimes-
ben a mo csá ri ne fe lejcs ne ve Má ria vi rá ga.
A le gen da sze rint vi rá gok ke let kez tek Má -
ria tisz te le té re, pél dá ul szü le té sé nek éj je -
lén a talyigavirág.  

A ne fe lej csek több fa ját és vál to za tát szí -
ve sen ül te tik ker tek be, ahol a nö vény meg -
há lál ja a gon dos ko dást. Ko ráb ban a ne fe -
lejcs a leg is mer tebb és a leg köz ked vel tebb
vi rá gok kö zé tar to zott, ame lyet a ba rát ság
és a sze re lem jel ké pe ként az em be rek szí -
ve sen aján dé koz tak egy más nak. Saj nos, ez
a szo kás má ra kis sé el fe lej tõ dött.

Dr. Nebojszki Lász ló

Bajai Honpolgár20 2011. december

Meg je le nik min den hó nap el sô nap ján
ISSN 1416-4469

Fõszerkesz tô:
Bá lint László

A szerkesztõbizottság tag jai:
Bálint Attila, dr. Dá ni el Jó zsef,

Jász Ani kó, Kothencz Kelemen, Ko vács Zi ta,
dr. La ki Fe renc, dr. Mayer János,

dr. Nebojszki László

Lap ala pí tó:
Új vá ro si Ál ta lá nos Mû ve lô dé si Köz pont

Kiadó:
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

Az ala pít vány szám la ve ze tô bank ja:
OTP Bank Nyrt. Bajai Fiókja

Számlaszám: 11732033 20030119

Pos ta cím:
6500 Ba ja, Olt ványi Im re u. 14.

Telefon: 79/325-599

Nyom dai mun kák:
Ar cu lat Nyom da Kft.

Ba ja, At ti la u. 15. Tel.: 79/428-944

KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

A mo csá ri ne fe lejcs vi rá ga

A nö vény jól ér zi ma gát a Nyéki-Holt-Duna par ti sze gé lyé ben


