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Érsekcsanád az egy ko ri Pest–Pi -
lis–Solt–Kis kun vár me gye te rü le tén ta lál ha -
tó, ma Bács-Kis kun me gyé hez tar to zó köz -
ség, Ba já tól észak ra 8-10 km tá vol ság ra. A
nép rajz tu do mány a Ka lo csai Sár köz egyik
te le pü lé se ként tart ja szá mon. A fa lu la kos sá -
ga 2010. ja nu ár 1-jén 2923 fõ volt, akik ma -
gyar (89%), ci gány (7%) és né met (4%)
nem ze ti sé gû nek s öt kü lön bö zõ fe le ke zet -
hez tar to zó nak vall ják ma gu kat.

Ku ta tá sa im so rán a fa lu tánc cal kap cso -
la tos szo ká sa it, a tánc éle tet és an nak vál to -
zá sa it, va la mint a he lyi tánc kész le tet vizs -
gá lom. Té mám idõ be li ke re te leg fõ kép pen
az 1930-as és 1970-es évek köz ti idõ szak,
ugyan is leg idõ sebb adat köz lõ im, aki ket le -
he tõ sé gem van fel ke res ni, az 1920-as évek
el sõ fe lé ben szü let tek. 

Je len írás ban a te le pü lés tánc al kal ma it mu -
tat juk be az ol va sók nak. Érsekcsanádon ezek
a szó ra ko zá si le he tõ sé gek át té te le sen is mer -
tek az em be ri em lé ke zet bõl szár ma zó in for -
má ci ók ál tal is (szü lõk tõl, nagy szü lõk tõl hal -
lott szó be li köz lé sek bõl), te hát már ko ráb -
ban, a 20. szá zad el sõ har ma dá ban is gya ko -
rol ták eze ket a szo ká so kat. Így az itt be mu ta -
tott szó ra ko zá si for mák a fa lu ha gyo má nyos
tánc al kal ma i nak te kint he tõk, me lyek a má -
so dik vi lág há bo rú ig él tek és vi rá goz tak. Fon -
tos meg je gyez ni, hogy szá mon tar tunk olyan
he lyi tán co kat és szo ká so kat, me lyek a fa lu
1933-ban meg ala kult gyöngyösbokrétás
tánc cso port já nak, majd az ab ból ki ala kult
ha gyo mány õr zõ moz ga lom nak kö szön he tõ -
en õr zõd tek meg; ilyen a ka ri ká zó, a há rom -
ug rós, va la mint a szõ lõ õr zés ha gyo má nya.

A tánc al kal mak tí pu sa it meg ha tá roz va
Pesovár Fe renc az aláb bi a kat ír ja: „A tánc -
al kal mak tí pu sa it ki ala ku lá suk kö rül mé -
nyei és szer ve zett ség ük alap ján kü lön böz -
tet jük meg. A tánc mu lat ság ok nak két alap -
ve tõ for má ját is mer jük. Ezek kö zül a spon -
tán tánc ked vet szol gá ló, kö tet len for ma
volt a gya ko ribb. A má sik a szer ve zett bál,
báld, a pa raszt ság kö ré ben újabb ke le tû, és
le bo nyo lí tá sát pol gá ri ha tá sok szí nez ték. A
bá lok és egyéb tánc mu lat ság ok egy aránt
kap cso lód hat tak az év je les nap ja i hoz, de
kü lön bö zõ mun ka al kal mak hoz is.”

Spon tán, rög tön zött tánc al kal mak ról
nincs em lék a fa lu ban, azon ban jel lem zõ ek
vol tak a ma guk ked vé re va ló csen des nó -
táz ga tá sok egy-egy tár sas ös  sze jö ve tel kap -
csán. Így a to váb bi ak ban a ha gyo má nyos
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tánc al kal mak szer ve zett for má it mu tat juk
be rend sze res sé gük alap ján, az em be ri élet
for du ló i hoz kö tõd ve, va la mint a mun ka -
vég zés hez kap cso ló dó fel osz tás sze rint.

Érsekcsanádon rend sze res szó ra ko zá si
al kal mat biz to sí tot tak a va sár na pok és a je -
le sebb egy há zi ün ne pek, a ka rá csony, a
hús vét és a pün kösd dél utá ni tán ca, bár
elõb bi el sõ sor ban az if jú ság tánc al kal ma
volt, míg az ün ne pek más nap ján tar tott
tán con gyak ran az idõ sebb kor osz tály is
meg je lent (a gyer mek kor, az if jú ság és a
fel nõtt kor tánc al kal ma it egy so ron kö vet -
ke zõ írás ban fog juk be mu tat ni). A hét vé gi
szó ra ko zá si al ka lom leg ál ta lá no sabb és ta -
lán leg ré geb bi for má ja a va sár nap dél utá ni
tánc, me lyet he ten te vál ta koz va a kocs má -
ro sok szer vez tek meg a Szé che nyi ut cai
Karajkó kocs má ban és a fõ út men tén ál ló
Köz ség- vagy Nagy kocs má ban. A di a lek -
tus ra jel lem zõ en a tán cok hely szí ne a
kocs ma, va la mint me le gebb idõ ben an nak
az ud va rán fel ál lí tott lu gas vagy sá tor volt
(a köz ség a nyu ga ti vagy du nai tánc di a lek -
tus ban he lyez ke dik el, azon be lül a sár kö -
zi Du na men ti egy ség ben).

A va sár nap dél utá ni kocs mai mu lat sá gok
egész év ben meg ren de zés re ke rül tek, mely
szo ro san ös  sze függ a fa lu ban élõ val lá si fe -
le ke ze tek kel. Érsekcsanád ere de ti leg re for -
má tus fa lu, a ró mai ka to li kus hí vek szá ma a
re for má tu so két csak az 1940-es- 50-es évek
tá jé ká ra ér te el, a sár kö zi fal vak ra jel lem zõ
egy ké zés kö vet kez té ben. A fa lu ban egy be -
hang zó an azt mond ják, hogy a böj töt „a re -
for má tu sok tart hat ták vóna, ha akar ták”. A
nagy böjt te hát (szi go rú an) csak a ka to li ku -
sok ra vo nat ko zott, õk a böj ti idõ ben csen de -
seb ben él tek, nem jár tak a tánc ba, né mi szó -
ra ko zást csak a ki sebb gyer me kek ut cai já -
té ka nyúj tott szá muk ra a va sár nap dél utá no -
kon. Azon ban a fa lu ban már a 19. szá zad
má so dik fe lé ben is több val lá si fe le ke zet
élt, leg fõ kép pen a na za ré nu sok ra mond ják,
hogy ta na ik sze rint szo lid éle tet él nek: szá -
muk ra még az sem volt meg en ge dett, hogy
a mu lat sá gon je len le gye nek, vagy a kocs -
ma épü le te elõtt hall gas sák a mu zsi kát.

A fa lu ban élõ val lá si fe le ke ze tek tánc éle -
té ben to váb bi kü lönb sé get az ün ne pi ka ri -
ká zó kap csán ta lá lunk. Érsekcsanádon kö -
rül be lül az 1930-as éve kig volt ha gyo má -
nya a hús vét és pün kösd hét fõn járt ka ri ka -
tánc nak: a dél elõt ti is ten tisz te le tet kö ve tõ en
a re for má tus hí vek együtt vo nul tak át a Hu -
nya di és a Zrí nyi ut ca ta lál ko zá sá hoz, ahol
az el adó sor ban lé võ le á nyok és a még gyer -
mek te len fi a tal as  szony ok kört al kot va, akár
egy óra hos  szat jár ták a kör tán cot.

Ratkó Luj za a nagy böj ti ka ri ká zó tar tal -
mi elem zé se so rán az éne kes nõi kör tán-

c ok mö gött rej lõ ritualitásra pró bált meg
rá vi lá gí ta ni a szo kás ál lan dó sult, év rõl év -
re vis  sza té rõ ele me i nek, va gyis az adott
idõ szak, a hely szín és a sze rep lõk, majd
ma gá nak a tánc nak a vizs gá la tá val. Sze -
rin te a szo kás va lós, ri tu á lis vol tá ra leg in -
kább a kör for ma utal: az égi tes tek kör pá -
lyá já nak, a Nap és a Hold gömb alak já nak
meg je le né se koz mi kus tar tal ma kat hor doz.
Az ön ma gá ba vis  sza té rõ for ma a pe ri o di -
ku san is mét lõ dõ moz gást és idõt, a vég te -
len sé get és ál lan dó sá got szim bo li zál ja. A
kör tánc ri tu á lis ér tel me, je len té se meg ha -
tá roz za a ka ri ká zó nõi jel le gét is. Jel leg ze -
te sen a nõi nem hez kap cso ló dó je len tés kör
az élet cik li kus sá ga, a szü le tés és a ha lál
ál lan dó kör for gá sa, a ter mé szet meg úju lá -
sa, és a ta vasz leg fõbb üze ne te: a sze re lem
és a pár vá lasz tás; a nõi nem ki vált sá ga az
élet meg újí tá sa és az örö kös meg úju lás.

A he lyi ek nem tu laj do ní ta nak kü lö nö -
sebb je len tõ sé get az ün ne pi kör tánc hely -
szí né ül szol gá ló út ke resz te zõ dés nek, fel té -
te le zé sem sze rint azon ban a hely szín nek
kö ze van a 19. szá zad ele ji, Ófaluból va ló
be köl tö zés hez: az ak ko ri fa lu kö rül be lül a
Szé che nyi ut cá tól a Kos suth ut cá ig ter jedt,
va gyis az adott út ke resz te zõ dés kö rül be lül
az ak ko ri te le pü lés kö ze pén volt. 1880-as
évek be li tér ké pe ket vizs gál va az ak ko ri fa -
lu szin tén ek ko ra volt, s az adat köz lõk még
az 1930-as évek re vo nat ko zó an is a Szé -
che nyi ut cát mint leg al só ut cát em lí tet ték.

A leg idõ sebb adat köz lõk, akik nek még
vol tak em lé ke ik az ün ne pi le ány tánc ról,
pon tos ma gya rá zat tal nem tud tak szol gál ni

a ha gyo mány ere de tét il le tõ en, ám fon tos -
nak tar tom fel hív ni a fi gyel met az ál ta luk
mon dot tak ra. A fa lu ban „a rossz nyel vek
azt be szél ték”, hogy így mu to gat ták ma gu -
kat az új ün nep lõ ru há juk ban, va gyis a fi a -
ta lok ál tal a csa lád így szem lél tet te gaz da -
sá gi hely ze tét; tud ni il lik min den je le sebb
egy há zi ün nep re új ru hát kel lett ké szít tet -
ni, a rossz nyel vek alatt pe dig a re for má tu -
sok tól kü lön bö zõ fe le ke zet hez tar to zó kat
kell ér te ni, akik va la mi vel sze gé nyeb bek is
vol tak a kál vi nis ta õs la ko soknál. Fi gye -
lem be kell ven nünk azt a tényt, hogy
Érsekcsanádon 1880 és 1930 kö zött volt
ta pasz tal ha tó az egy ké zés szo ká sa, és ép -
pen a gaz da gabb, re for má tus la kos ság kö -
ré ben volt „di vat ja”. Ar ra is hang súlyt kell
fek tet nünk, hogy a re for má tu sok nem böj -
töl tek a hús vé tot meg elõ zõ en, így rá juk
nem vo nat ko zott tánc ti la lom sem eb ben az
idõ szak ban, még is az ün ne pi ka ri ká zó ki -
zá ró lag az õ tán cuk volt. Mind ezek alap ján
a va gyo ni hely zet rep re zen tá lá sa va ló ban
le he tett a szo kás egyik le het sé ges, de nem
ki zá ró la gos ma gya rá za ta.

A hús vét és pün kösd más nap ján járt ka -
ri ká zó el tû né sé nek oka va la mi fé le funk -
ció vál tás le he tett: ép pen az 1930-as évek -
ben volt nagy di vat ja a ka ri ká zó nak, mint
tánc rend kez dõ és ze ne szü ne tet ki töl tõ
tánc nak. A má so dik vi lág há bo rú val azon -
ban mind az éne kes nõi kör tánc ün ne pi,
mind a hét vé gi mu lat ság ban be töl tött sze -
re pe el tûnt, de a kör tánc fenn ma radt a
Gyöngyösbokréta és a be lõ le ki ala kult ha -
gyo mány õr zõ moz ga lom ál tal.

Ün ne pi ka ri ká zó kb. az 1910-es évek ben
A fo tó Érsekcsanád köz ség ön kor mány za tá nak a tu laj do na, ké szí tõ je is me ret len.
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Szin tén az ün nep nap ok hoz kö tõ dõ tár sas
szó ra ko zá si for ma a má jus fa ál lí tás ha gyo -
má nya, de csak az 1950-es évek tõl volt
szo kás a ze ne- vagy ének szó mel lett tör té -
nõ má jus fa ál lí tás, va la mint an nak ki tán co -
lá sa. A má jus 1-jére vir ra dó éj sza kán a
jobb cim bo rák kis csa pa tok ba ve rõd ve
azok nak a lá nyok nak vit tek sza la gok kal
fel dí szí tett fát a ka pu já ba, akik nek ud va -
rol ni sze ret tek vol na, írat lan sza bály ként
azon ban a már ud va rol ni já ró fi a tal em be -
rek tõl el vár ták, hogy a sze re tõ jük há zá hoz
fát vi gyen. A le gé nyek nó tá val je lez ték jö -
ve te lük cél ját, ami ért cse ré be a há zi ak bor -
ral és ka lác  csal ven dé gel ték meg õket. Má -
jus utol só éj sza ká ján azt a lá nyos há zat ke -
res ték fel elõ ször, ahol utol já ra ál lí tot tak
fel fát: a csa lád a ka pu ban vár ta õket, s mi -
u tán tán col tak és ki vet ték a fát, a már meg -
tán col ta tott lán  nyal együtt men tek to vább
a töb bi lány hoz, s ez így ment ad dig, míg
meg nem ér kez tek az el sõ ként fel kö szön -
tött lány hoz.

A vis  sza em lé ke zé sek sze rint az em ber -
élet for du lói kö zül a la ko da lom kí nált leg -
in kább le he tõ sé get mu la to zás ra, tán cos
szó ra ko zás ra. 

Az el sõ gyer mek ér ke zé sét tar tot ták iga -
zán sors for dí tó ese mény nek egy há zas ság -
ban: a fa lu sze mé ben a me nyecs ke és a fi -
a tal férj ek kor lett va ló ban as  szony és fér -
fi, s az új as  szony nak ek kor kel lett vég le ge -
sen le ten nie a még gyer mek te len fi a tal asz -
 szo nyo kat meg il le tõ te ke rõ dzõ fáty lat, öl -
tö zé ke pe dig egy re szín te le neb bé lett ko ra
elõ re ha lad tá val; ál ta lá ban egy 40-es évei
kö ze pén já ró as  szony már tisz ta fe ke té be
öl töz kö dött.

A ke resz te lõt csöröglõnek is ne vez ték
az ez al ka lom ra ké szí te ni szo kás csö rö ge -
fánk után; min dig a va sár nap dél elõt ti is -
ten tisz te le ten ke resz tel tek, a meg hí vot ta -
kat pe dig ebéd re vár ták. A gyer mek ke -
resz te lõ jét ak kor tar tot ták, mi kor már az
édes anya meg erõ sö dött a szü lést kö ve tõ -
en. Kü lö nö sen sok ke resz te lõt tar tot tak ta -
vas  szal és nyá ron, mert me le gebb idõ ben
az ud va ron ál lí tott sát rak alatt ké nyel me -
sen meg tud ták ül ni az ese ményt, köny -
 nyeb ben el tud ták he lyez ni a ven dé ge ket.
A je len lé võk szá ma 40 és 100 fõ kö zöt ti
volt: a kö ze li és tá vo lab bi ro kon sá gon túl
je len le he tett a szü lés kor se géd ke zõ bá ba -
as  szony, a ko mák és ko ma asszony ok és az
egy ko ri le ány- és le gény paj tá sok is, akik -
kel meg ma radt a szo ros kap cso lat. A csen -
des nó táz ga tá sok jel lem zõ ek vol tak egy-
egy csöröglõ al kal má val, de a ki fe je zet ten
jó mó dú ak vagy szé les csa lá di kap cso la -
tok kal ren del ke zõk kö zül volt, aki tam bu -
rá so kat vagy ci te rást fo ga dott.

A le gé nyek be ug rá sá ról, az az a le gény -
ava tás ról csak a má so dik vi lág há bo rú utá -
ni né hány év bõl van ada tunk: „az el sõ tán -
co sok” az idõ sebb le gé nyek mind egyi ké -
nek bort fi ze tet tek, majd azok a vál luk ra
vet ték õket, és a ze ne kar tust hú zott, ez ál -
tal be fo gad ták õket a le gé nyek so rá ba. 

Reg ru ta bál ról csak az 1950-es és 1960-
as évek bõl van ada tunk. Ezt a ki fe je zést a
be vo nu lás nap ját meg elõ zõ leg tu laj don -
kép pen a va sár na pi bál he lyett hasz nál ták,
ab ban az eset ben, ha a fa lu ból több le -
gényt, egy szer re leg alább 7-10 fi a talt so -
roz tak be. A te le pü lé sen a le gé nyek ka to -
ná nak va ló be vo nu lá sá hoz nem kap cso -
lód tak tár sas szó ra ko zá si al kal mak.

Érsekcsanádon a vis  sza em lé ke zé sek
sze rint az 1940-es évek leg vé gé ig szer da,
oly kor szom bat dél elõtt há za sod tak. Azt a
le ányt, aki 16 éve sen még nem volt fér je -
zett, vagy leg alább nem volt ko moly ud -
var ló ja, már vén lány nak tar tot ták. A lá nyo -
kat 18 éves ko ru kig igye kez tek férj hez ad -
ni, a le gé nyek há za so dá si ko rát azon ban
ké sõbb re tet ték, ezt leg in kább a ka to na ság
szab ta meg. Volt, aki 18-20 éve sen nõ sült:
a má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ en még a
be vo nu lás elõt ti há zas ság kö tést szor gal -
maz ták, míg a há bo rús évek után in kább a
ka to nai szol gá lat le töl té sét he lyez ték
elõbb re a nõ sü lés sel szem ben, így a fi úk
há za so dá si élet ko ra 18-22 év re ki to ló dott.

A fa lu ban azt mond ják, hogy az ak ko ri la -
ko dal mak „va sár nap tól va sár na pig tar tot tak”,
va gyis a szer dai es ke tést meg elõ zõ va sár -
nap, az elõ ké szü le tek kel kez dõ dött (ezt a
mun ka fo lya ma tot ké szí tõ nek ne vez ték), és
az azt kö ve tõ va sár nap zá rult, ami kor a me -
nyecs ke az is ten tisz te le ten már te ke rõ dzõ
fá tyol ban je lent meg. Az es ke tést há rom szo -
ri temp lo mi ki hir de tés elõz te meg, a ne gye -
dik va sár na pon pe dig már há zas ként je lent
meg a pár. A la ko dal mat meg elõ zõ va sár nap
tar tot tak ki sebb le ány- és le gény bú csú kat: a
je gyes pár meg hív ta test vé re it és kö ze leb bi
ba rá ta it egy ki sebb há zi mu lat ság ra, ahol
együtt nó táz gat tak ita lo zás köz ben.

Az es kü võ elõt ti es tén a meny as  szo nyos
ház le ány kö ve tei, vé gig éne kel ve az utat,
el vit ték a le gé nyes ház hoz a jegyünget,
me lyet a meny as  szony szánt pár já nak es -
kü või vi se let ként. Meg ér kez vén a võ le gé -
nyes ház hoz, az öröm anyát nó tá val il lett
kö szön te ni a kül döt tek nek, majd egy rö vid
ven dé ges ke dés után vis  sza men tek a meny -
as  szo nyos ház ké szí tõ jé be.

Az es ke tés nap ján a nász nép már ko rán
reg gel meg je lent an nál a ház nál, aki nek a
ro kon sá gá hoz tar to zott. Az es kü võt meg -
elõ zõ en a võ le gény ven dé ge i vel együtt el -
ment a meny as  szo nyos ház hoz, hogy a két

nász nép együtt vo nul jon a temp lom hoz,
ahol csak a leg kö ze leb bi ro kon ság tar tóz ko -
dott bent; a nász nép töb bi tag ja a hoz zá juk
csat la ko zó bá mész ko dók kal az ut cán
csend ben vá ra kozott a szer tar tás alatt,
ugyan is a temp lom elõtt nem volt he lye
sem mi fé le mu la to zás nak és han gos ko dás -
nak (bá mész ko dók, né ze lõ dõk vagy hí vat -
la nok, te hát a meg hí vás nél kül je len lé võk).
A há zas ság kö tést kö ve tõ en a ven dég se reg
vis  sza vo nult a meny as  szo nyos ház hoz, ahol
a võ le gény be kö szö né se kö vet ke zett, aki
ez tán a sa ját ven dé ge i vel vis  sza ment a szü -
lõi ház hoz meg ül ni a la ko dal mi ebé det. Az
ebéd után kö rül be lül há rom-négy órá val a
võ le gény né hány kí sé rõ jé vel meg je lent a
meny as  szo nyos ház nál ki kér ni mát ká ját, s a
ke len gyé vel meg ra kott, fel dí szí tett ko csik -
kal, a meny as  szony nász né pé vel együtt át -
vo nul tak a võ le gé nyes ház hoz. Itt most a
meny as  szony kö szön töt te pár ja szü le it, ígé -
re tet tett jö võ be ni en ge del mes sé gé rõl és
hogy jó le á nyuk ként fog ve lük él ni. 

Az öröm szü lõk dél után ra vár ták a né ze -
lõ dõk meg je le né sét, aki ket az aj tó ban a
võ fé lyek pá lin ká val fo gad tak, majd a ze -
ne kar két nó tát csak az õ tisz te le tük re mu -
zsi kált. Tá vo zás kor az aj tó ban min den kit
egy kis cso mag sü te mén  nyel in dí tot tak út -
nak a há zi ak. 

Ez tán a nász nép már együtt ül te meg a la -
ko dal mi va cso rát. Az ét ke zést vé gig halk
tam bu ra ze ne kí sér te: a ze ne kar még dél után
bõ sé ges va cso rát ka pott, hogy vé gig tud ják
mu zsi kál ni a mu lat ság hát ra lé võ ré szét. A
la ko dal mat csak az éj fé li sza kács as  szo nyok
tán ca sza kí tot ta meg: ek kor a kony hai fel -
ada to kat el lá tó as  szo nyo kat a võ fély be ve -
zet te, és a ze ne kar az ál ta luk kért mars-nó -
tá kat ját szot ta, ezek re csak õk tán col tak. A
rö vid tánc után a sza kács nék az õket kö ve -
tõ ze né szek kel kör be jár ták a ter met, és a
ke zük ben lé võ kony hai esz kö zök (ka na lak,
nyúj tó fa, tep sik fa ze kak, fa zék fe dõk) ös  sze -
ve re ge té sé vel ha tal mas hang za vart csap tak.
Ké sõbb, úgy haj nal fe lé, a fá radt ven dé gek
fel élén kí té se és a han gu lat eme lé se cél já ból
a meny as  szony võ fé lye be ve ze tett egy asz -
 szony nak be öl töz te tett fér fit. A be öl tö zött
me nyecs ké vel min den ven dég „for dult pá -
rat”; volt, aki a ki he lye zett tá nyér ba do bott
né mi pénzt a tánc elõtt, az így ös  sze gyûlt
pénz a ze ne kart il let te meg.

A la ko da lom ad dig tar tott, míg a ven dé -
gek el nem fogy tak, s mi kor már min den ki
fá radt volt, ze ne szó mel lett, nó ták kal kí sér -
ték be az új párt, hogy azok el hál ják a nászt. 

Más nap dél elõtt volt az úgy ne ve zett fü -
rösz tés, me lyet tu laj don kép pen az újasz-
szonytánc he lyett tar tot tak: a me nyecs ke
min den ven dég ar cát ki csit meg ken te víz zel,



Bajai Honpolgár4 2011. február

majd szõt tes sel meg tö röl te; e rí tus nak va la -
mi fé le ter mé keny ség re vo nat ko zó cél za ta
le he tett, de a szo kás pon tos ere de té re már
nem tud tak ma gya rá za tot ad ni a he lyi ek.

A la ko da lom so rán vi ga da lom nak he lye
iga zá ból csak a temp lo mi szer tar tás után
volt: a nász nép so rát a ze ne kar zár ta, a mu -
lat ni vá gyók pe dig mind igye kez tek elé jük
be tö mö rül ni, és „ki mint ér te, úgy tán col ta a
me net tán cot”, ne megy szer még kör be is
össze áll tak, így ara szol tak elõ re a vo nu ló
tö meg ben. A me net tánc ba az ut cai bá mész -
ko dók is be kap cso lód hat tak, ami kor egy-
egy ut ca sar kon meg áll tak mu lat ni. A me -
net tánc vagy la ko dal mi mars han gu la tát a
„huj jo ga tá sok” ad ták meg, fo koz ták to -
vább; a fa lu ban tánc köz ben nem volt szo -
kás kis ver si ké ket ki a bál ni, csujogatni, csak
a la ko dal mi ut cai tánc köz ben „hujjantot-
tak”. Ki zá ró la gos la ko dal mi hasz ná la tu kat
bi zo nyít ja, hogy a tánc kur jan tás ok leg több -
je in kább ero ti kus töl te tû, mint sze mé lyes
vo nat ko zá sú, ne megy szer csip ke lõd tek ve -
lük, ami kor egy-egy cél zott sze mély nek
oda ki ál tot tak (pl.: Aki ki néz két aj tó közt,
visz ket an nak a lá ba közt! vagy: Itt a gö dör,
itt az árok, itt vé nül nek meg a lá nyok!). 

A la ko dal mi me ne tet ál ta lá ban re zes ban -
dák kí sér ték, hogy mi nél na gyobb han got
ad ja nak az ese mény nek, míg ma gát a la ko -
dal mat csen de sebb ze ne kí sér te. Re zes -
ban dát több nyi re a szom széd fa lu ból,
Sükösdrõl fo gad tak, a la ko dal ma kat pe dig
ál ta lá ban dávodi, decsi vagy õcsényi (tam -
bu ra)ze ne kar ok mu zsi kál ták. A la ko dal mi
mu lat ság ra igye kez tek mi nél na gyobb ze -
ne kart fel fo gad ni, hogy a nász nép igé nye -
i nek ele get tud ja nak ten ni. Azon túl, hogy
a ven dé gek a dél utá ni órá ig két he lyen ül -
ték meg a la ko dal mat, ál ta lá ban a ké sõb bi
mu lat ság so rán is két rész re osz tód tak. A
va cso rá nak he lyet adó, zárt tér ben a ze ne -
kar és a tán col ni, mu lat ni sze re tõ ven dé gek
tar tóz kod tak, míg egy má sik hely szí nen,
leg in kább a la ko dal mas ház ud va rán a nó -
táz ni sze re tõ sze mé lyek mu lat tak egy szál
ze nész kí sé re té ben.

A la ko dal mas ze ne stí lu sa a ha gyo má -
nyos tánc ze ne vál to zá sa i val azo no san ala -
kult. Az 1930-as évek ben még a ha gyo má -
nyos ze ne, a nép ze ne do mi nált, a né pi es
mû csár dá sok kal és nó ták kal szem ben. Nó -
ta ké rés re mind a mu lat ság ban, mind az
asz ta lok nál va ló nó táz ga tás köz ben volt le -
he tõ ség: a ze né szek bár mi lyen ké rés nek
ele get tet tek, amen  nyi ben a za kó juk csikk -
tar tó já ba (öl töny zse bé be) né mi pénzt tûz -
tek. A hét vé gi tán cok hoz ha son ló an a la ko -
dal mak ból is a má so dik vi lág há bo rút kö -
ve tõ en szo rí tot ták ki a pol gá ri tár sas tánc ok
és a mo der nebb ze ne a ha gyo má nyos tán -

cot és ze nét. Az 1940-es évek má so dik fe -
lé tõl már sza xo fon ból, kla ri nét ból ál ló fú -
vós ze ne kar szol gál tat ta a ze nét a me net -
tánc ide jén, oly kor dob bal ki e gé szül ve,
ma gát a la ko dal mat pe dig már ezek tõl
csen de sebb hang sze rek kí sér ték, mint a
har mo ni ka, a tam bu ra, a gi tár, eset leg sza -
xo fo nos sal együtt is mu zsi kál va. A fa lu ba
nemesnádudvari, sükösdi és ba jai ze né -
szek jár tak la ko dal mat mu zsi kál ni Ste-
fánovics Pé ter ve ze té sé vel; en nek a la ko -
dal mas ban dá nak nem volt ál lan dó fel ál lá -
sa, ha egy nap ra több fel ké ré sük volt, igye -
kez tek úgy ös  sze áll ni, hogy mind egyik
fel ké rés nek ele get tud ja nak ten ni, szük ség
ese tén ven dég ze nészt hív tak ma guk kö zé.

A mun ká val egy be kö tött tár sas ös  sze jö -
ve te lek közt tart juk szá mon a disz nó tort,
ahol meg je len het tek ci gány as  szony nak
vagy kor mos ar cú ké mény sep rõ nek be öl -
tö zött masz kák (ala kos ko dók), akik kol -
bászt és sza lon nát ké re get tek a há zi ak tól. 

A té li idõ szak ban leg fõ képp az el adó
sor ban lé võ lá nyok szó ra ko zá si al kal ma
volt a lá nyos há zak nál tar tott var ró bál, a
fonyó. Dél elõtt a lá nyok egy idõ sebb asz -
 szony fel ügye le te mel lett ta nul tak és gya -
ko rol tak ké zi mun káz ni, köz ben éne kel tek.
Ebéd után kez dõ dött a „ko csi ká zás”: va la -
me lyik lány sze re tõ je lo vas ko csi val kör -
bevit te a fa lu ban az utat vé gig nó tá zó le á -
nyo kat, né ha még a szom széd fa lu ba is el -
haj tot tak. Az tán a lá nyok ha za men tek, s
es te el men tek a „nagy fo nó ba”, ahol a ro -
kon ság nõ tag jai gyûl tek ös  sze hí mez ni,
fon ni; fér fi ak, ha men tek, egy má sik he lyi -
ség ben le ül tek kár tyáz ni és be szél get ni.

Az õsz a va sár na pi tán con és a szü re ti bá -
lon túl más szó ra ko zá si al kal mat is kí nált,
ki fe je zet ten a 14-15 éves nagy lány ok szá -
má ra. A le á nyok szõ lõ érés ide jén ki jár tak a
fa lu ke le ti ha tá rá ba szõ lõt õriz ni a va sár nap
ki vé te lé vel a hét bár mely nap ján, leg fõ kép -
pen csü tör tök tõl szom ba tig. A szõ lõ õr zés
ere de ti funk ci ó ja sze rint a lá nyo kat gaz da -
sá gi-ne ve lé si cél zat tal küld ték ki 5-8 fõs
cso por tok ban a na gyobb szõ lõk be, hogy a
für tö ket dézs má ló se re gé lye ket tá vol tart sák
a tõ kék tõl, va la mint gon dos kod ja nak ma -
guk ról, ad dig meg szer zett kony hai is me re -
te i ket ka ma toz tat va. 

Egy-egy lány csa pat már ko rán reg gel
gyü le ke zett az elõ re meg be szélt he lyen a
fa lu ban, min den ki kis ko sár ban hoz ta ma -
gá val ott hon ról a szü lõk ál tal elõ ké szí tett
ételt és az evõ esz kö zö ket. Dél elõtt kö zö sen
ké szí tet tek ebé det, s az iga zi szó ra ko zás
csak dél után kö vet ke zett. A szõ lõ õr zés kü -
lön le ges sé gét a „huj jo ga tás” szo ká sa ad ta:
min den lányt, aki nek már volt sze re tõ je, ki -
huj jo gat tak a ha tár ba: – Jó lesz-e, Tóth Zsó -

fi Csõsz La jos? Hú-jú-jú! – Jó ám! – vá la -
szolt is oly kor a le ány ban da. A dél után töb -
bi ré szén ját szot tak és éne kel tek, és ko ra es -
te el jött ér tük an nak a lány nak a sze re tõ je,
aki nek a gunyhójában töl töt ték a na pot; cu -
kor kát ho zott a lá nyok nak és se gí tett ne kik
ha zaci pe ked ni. Az ud var lás ra ki je lölt, de a
szõ lõk ben töl tött na po kon, az az szer dán és
szom ba ton a szõ lõ pász tor ko dó le á nyok sze -
re tõi mind együtt ér kez tek a lá nyo kért. A fa -
lu né pe az ut cán áll va vár ta a kis csa pa to kat,
akár a la ko dal mak kor; iga zi lát vá nyos ság -
nak szá mí tot tak a fa lun vé gigvo nu ló, ének -
lõ le ány ban dák.

A Du na túl só ol da lán, a tol nai Sár köz -
ben szin tén is mert volt a szo kás, ám ott jó -
val szer ve zet teb ben zaj lott, már-már in téz -
mé nye sí tett for mát ölt ve. Ugyan csak is -
mer ték a sze rel mes pár ok „hujjákolva” va -
ló ki hir de té sét, de Õcsényben, Decsen
sok kal na gyobb hang súlyt fek tet tek a szo -
kás szó ra koz ta tó funk ci ó já ra: a szõ lõk ben
el töl tött 6 hét al kal mat adott a fi a tal ság is -
mer ke dé sé re, az ud var lás ra, a kö zös já ték -
ra és mu la to zás ra. Mind ez zel el len tét ben
Bátán pe dig csak egy egy sze rû va sár na pi
sé ta volt a kö ze li szõ lõ he gyen. To váb bi
kü lönb ség a „túsóféliekhez” ké pest, hogy
az érsekcsanádi lá nyok min dennap ko ra
es te ha zasé tál tak az õr zés bõl, ugyan is a
szõ lõ sök a fa lu vé gen vol tak, nem szõ lõs -
he gyen, több ki lo mé ter tá vol ság ra, mint a
Du na má sik ol da lán fek võ fal vak ese té -
ben. Érsekcsanádon ezért nem ta lál koz ha -
tunk a szõ lõ õr zés hez kap cso ló dó há ló ta -
nyá val, a szõ lõ pász to rok nak ki ala kí tott
szál lást adó ta nya tér rel.

A szõ lõ õr zés szo ká sa a gyöngyös-
bokrétás be mu ta tók ál tal vál to zott meg: a
tánc cso port 1936-ban és 1938-ban sze re -
pelt Bu da pes ten a Szent Ist ván-hé ten „Õr -
zik a szõ lõt” cí mû elõ adá suk kal. Bi zo nyo -
san sze ret tek vol na szín pad ra vin ni va la -
mit a te le pü lés ha gyo má nya i ból a tán ca i -
kon kí vül, ezért „ki szí nez ték” a szo kás
ere de ti tar tal mát. Az ös  sze ál lí tott tánc elõ -
adás meg ma radt ké sõbb mind szo kás ként,
mind a ké sõb bi tánc cso port ok elõ adá sa -
ként. A da rab sze rint a lá nyok a szõ lõ ben
vár ták a fi ú kat, akik el lop ták a bog rá csot, s
el rej tõz tek a szõ lõk közt, míg a lá nyok
ész re nem vet ték a bog rács hi á nyát. A bog -
rács vis  sza adá sa ürügy ként szol gált a szó -
ra ko zás ra: a le á nyok a bog rá csért cse ré be
csö rö ge fánk kal kí nál ták meg a fi ú kat, mi -
re az egyi kük a föld höz csap ta azt, „Ez a
csö rö ge sós!” fel ki ál tás sal, s ez zel bon ta -
ko zott ki a tánc mu lat ság. Az 1950-es évek -
ben már a ko re og rá fia min tá já ra jár tak a
lá nyok a szõ lõ be, s a szo kás el sõd le ges
funk ci ó ja a mu lat ság lett, hát tér be szo rít va
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an nak ne ve lõ cél za tát. A funk ció vál tás el -
le né re azon ban a lá nyok „huj jo ga tá sa”,
mint a szo kás hoz tar to zó ha gyo mány,
meg ma radt. A szõ lõ õr zés ha gyo má nya
1955- 1960 kö rül tûnt el tel je sen a fa lu ban.

A fa lu ban a szü re ti mun kák el vég zé se
után meg tar tott szü re ti fel vo nu lás nak és
bál nak az 1930-as évek tõl van nak ha gyo -
má nyai. A fa lu nak 1933-ban ala kult meg a
gyöngyösbokrétás tánc cso port ja, így na -
gyobb ke re te ket öl tött a mu lat ság meg ren -
de zé se: ek kor tájt jött di vat ba az éne kel ve,
ze ne kí sé ret tel va ló vo nu lás és tánc cal egy -
be kö tött hir de tés. Me net tánc ként ug róst
tán col tak, az ut ca sar ko kon pe dig csár dást és
rö vid gyors csár dást jár tak, ami be az ut cán
ál ló bá mész ko dók is be kap cso lód tak. Es te a
mu lat ság ab ban a kocs má ban foly ta tó dott,
ame lyik a va sár na pi tánc meg ren de zé sé ben
so ros volt. A bál a kis bí ró el sõ nó ta ren de lé -
sé vel kez dõ dött meg; a vi gas sá gon az 1930-
as és az 1940-es évek ele jén a köz ség ze ne -
ka ra, a Bár dos tam bu ra ze ne kar mu zsi kált.
A bál ban a há za sok is meg je len tek, sõt akár
a kö zép ko rú ak is, egye dül a kis gyer me kek
nem me het tek a bál ra. Az est „fény pont ja”
a 22 óra kor meg ren de zett szü re ti ko ro na

elár ve re zé se volt. A le gé nyek igye kez tek
egy más ra li ci tál ni, mert min den je lent ke zõ
a sze re tõ jé nek sze ret te vol na meg nyer ni. Az
el nyert ko szo rú az ud var lás szem pont já ból
már ko moly ígé ret nek szá mí tott a lány csa -
lád já nak a le gény ré szé rõl. Az ár ve rést kö -
ve tõ en az idõ sebb kor osz tály el ment ha za,
csak a le á nyok és le gé nyek ma rad tak, to -
váb bá a lá nyo kat kí sé rõ édes anyák, mint -
hogy a szü re ti bálakat a va sár na pi tánc ide -
jén tar tot ták.

An nak el le né re, hogy a fa lu ból a má so dik
vi lág há bo rú ki tö ré sé vel a leg több ha gyo -
mány, va la mint ha gyo má nyos nak te kin tett
szó ra ko zá si al ka lom ki ve szett, szü re ti
bálakat még a há bo rús évek alatt is tar tot -
tak, igaz, ki sebb je len tõ sé gût: a fel vo nu lást
nem kí sér te ze ne, és csak az if jú ság volt je -
len. A szo ci a liz mus be kö szön té vel vi szont
már nem ren dez het tek szü re ti fel vo nu lást és
mu lat sá got, a hi ány zó en ge dé lyek mi att.

Marusa Andrea

Szü re ti bá lo zók a Karajkó kocs ma elõtt kb. 1935-ben
A fo tó Érsekcsanád köz ség ön kor mány za tá nak a tu laj do na, ké szí tõ je Bártfai Ot tó

Non omnis moriar

In memoriam Schmidt An tal
II. A gim ná zi u mi és az egye te mi évek

„Nem hal min de nem itt, jobb fe lem el ke rü li Charont és Acheront…”

A Schmidt csa lád éle té ben az 1958-as év
je len tõs vál to zást hoz. Toncsi be irat ko zik a
gim ná zi um ba, és az el sõ osz tályt kol lé gi u -
mi la kó ként kez di. A fi úcs ka eb ben az év -
ben vesz ti el nagy ap ját, Schmidt Jó zse fet.
Vis  sza em lé ke zé sek alap ján va ló szí nû sít -
he tõ, hogy édes ap ját új mun ka he lyen, a
bácsbokodi tej üzem ben al kal maz zák. A
vál to zá sok gyen gí tik a Garához va ló kö tõ -
dést, és in do kol ják az el köl tö zést. Ér té ke -
sí tik a sze rény in gat lant; Ba ján, a De ák Fe -
renc ut cá ban vá sá rol nak há zat. Az egy ko ri
gyer mek kór ház zal szem ben fek võ ott hon
kel le mes, har mo ni kus kör nye zet. A
Schmidt-rezidenciát, ahon nan Toncsi má -
so dik tan évé tõl kezd ve jár kö zép is ko lá ba,
az egy ko ri osz tály társ, Tóth Gyu ri sû rûn
lá to gat ja. Kö ze li szom széd, hi szen a
Bartsch Sa mu ut cá ban la kik. A vi zi tá ci ó -
nak kü lön le ges in do ka is van. Ez a kö zös,
il lõ áhí tat tal vé gig hall ga tott ze nei prog -
ram. Toncsi ugyan is 1959 ka rá cso nyá ra jó
mi nõ sé gû, hor doz ha tó le mez ját szót ka pott
a Mün chen ben élõ Müller nagy szü lõk tõl.

Le mez gyûj te mé nye is sza po ro dik, és a
szo ká sos ebéd utá ni ze ne órá ra idõn ként
egész ba rá ti kör gyü le ke zik ös  sze. A há zi -

gaz da azon ban jó zan mér ték tar tás sal je lö li
ki a mû él ve zet és a mun ka idõ köz ti ha tárt.
A gim ná zi um ban is emi nens ta nu ló és a
tel je sít mény csak szor gal mon ala pul hat.
Az ele gáns stí lu sú ki tes sé ke lést Gyu ri így
ír ja le: „Toncsi va la hogy na gyon fi no man
ad ta tud tunk ra, hogy a prog ram ma ed dig
tar tott, mert õ – gon do lom – még ta nul ni
akart a kö vet ke zõ nap ra.”

A ze ne gyûj tõ fo gal mat né mi leg ki bon ta -
ni és ér tel mez ni szük sé ges. A szó ez út tal a
dzsesszt, an nak to vább fej lesz té sét és vál to -
za ta it ta kar ja. Ez a szó ra koz ta tó mû fej ka -
rak te risz ti kus for má ban 1890 tá ján New
Orleansban je le nik meg. A né ger ze nei
alap anyag ba be ol vaszt ják az eu ró pai mu -
zsi ka dal lam vi lá gát is. Az Új vi lág ban ki fej -
lõ dõ ze ne kul tú rai irány zat az el sõ vi lág há -
bo rú után meg hó dít ja az öreg kon ti nenst.
Ér de kes mó don az Egye sült Ál lo mok ból
ára dó mu zsi ka egy aránt éb resz ti fel a ná ci
és a kom mu nis ta rend szer el len szen vét.
(Hit ler pél dá ul Af ri ká ba, Rommelhez
szám ûzi egyik leg te het sé ge sebb va dász pi -

Az általános iskolai tablókép, 1958
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ló tá ját, Mar seille fõ had na gyot, mert rá di ó -
ján rend sze re sen dzsesszt hall gat.) Bár
1959-et írunk már, a szo ci a lis ta vi lág rá di -
ó i nak ze nei anya gá ból hi ány zik ez a tem -
pe ra men tu mos mu zsi ka. Tóth Gyu ri el me -
sé li, hogy a til tott szfé rák ze né jét a Sza bad
Eu ró pa su gár zá sá ban, il let ve egy lu xem -
bur gi adó mû so rá ban hall gat ja. Az utób bi
adó to rony éte ri hang ja it él ve zi több osz -
tály tár sa is. Ta lány azon ban, ki az az el bû -
vö lõ or gá nu mú éne kes, aki nek ne ve több -
ször is el hang zik az adá sok ban. Fi gyel jük
meg, ho gyan fog for ró nyo mot a ki he gye -
zett hal lá sú Gyu ri: „…én egy szer csak fel -
fe dez tem egy ki tû nõ slá gert (a cí mé re már
nem em lék szem), s va ló szí nû az éne kes nek
is fu ra ne ve le he tett, mert csak a szpí ker
sok szor is mé telt sza va já rá sát je gyez tem
meg, a »gud nyúz«-t. Pár nap után je lez tem
a csa pat nak, töb bek kö zött Toncsinak is,
hogy az új sztár – leg alább is sze rin tem – a
Gud Nyúz! Úgy tûnt, hogy együtt lel ke sed -
nek ve lem az új sztár iránt, de Toncsinak
va la mi gya nús le he tett, mert egy-két nap
után ne vet ve ad ta tud tunk ra ku ta tá sá nak
ered mé nyét, mely sze rint, úgy ál ta lá ban
»jó hí rek rõl« van szó, s ja va sol ta, hogy
gon do san fi gyel jek az es ti adás ra, hát ha si -
ke rül meg hal la nom az éne kes va ló di ne vét.
Ezt a po ént gyak ran, szin te min den nosz tal -
gi á zó be szél ge té sünk so rán el sü töt te.”
(Meg je gyez zük, hogy az osz tály ban ek kor
csak orosz és la tin nyel vet ta nultak.)

Mi vel Toncsi és if jú nem ze dé ké nek nagy
há nya da az él mény szer zés egyik fõ for rá sá -
nak tart ja a dzsesszt, kí sé rel jük meg az ér -
dek lõ dés gyö ke ré nek fel tá rá sát. Két ség te -
len, hogy a mû vé szet va la me lyik ága irán ti
fo gé kony ság el sõ sor ban al ka ti adott ság, a
lel ki haj lan dó ság azon ban va la me lyest irá -
nyít ha tó és át csa tor náz ha tó is. A Schmidt
fiú ge ne rá ci ó já nak 1956 da cos lá za dá sá ról,
nagy sze rû gyõ zel mé rõl és tra gi kus bu ká sá -
ról csak hal vány em lé ke le het. Ser dü lõ if jú -
sá ga ide jén azon ban azt ér zé ke li, hogy lé tét
ke mény, meg bont ha tat lan nak lát szó kõ fa -
lak zár ják szûk ke ret be. A szel lem ki bon ta -
ko zá sá nak ter mé sze tes élet te re csak a sza -
bad ság le ve gõ je le het. Ezek a fi a tal em be rek
tu da to san vagy tu dat ta la nul az ér zel mek ki -
ára dá sá nak sza bad meg nyil vá nu lá sát ke re -
sik. A meg va ló sí tást pe dig a nyu ga ti vi lág -
nak lük te tõ rit mu sú, kü lön le ges dal lam vi lá -
gú mu zsi ká já ban ta lál ják meg.

A kul ti kus tisz te let tár gát nem a vé let len
je lö li ki. A ze ne az a te rü let, me lyen az ide -
o ló gi á tól va ló eret nek el haj lás ne he zen fo -
gal maz ha tó meg ügyé szi vád pont ként. Így
ter mé sze tes kö vet kez mény, hogy a ka pi ta -
lis ta vi lág mu zsi ká já nak stí lu sát kö ve tõ ze -
ne kar ok, éne ke sek avagy kom po nis ták nem

pa nasz kod hat nak a hi va ta los kul túr po li ti ka
túl ten gõ dé del ge té se mi att. Azon ban a han -
gok len ge, sze lek szár nyá ra ül te tett fu ta ma -
it ne héz a párt hû ség lán cá ra bék lyóz ni.
Hall gas suk meg, ho gyan vall a dzsesszbõl
ki ol vas ha tó üze net rõl ma ga Toncsi: „Vi lág -
tól el zárt éle tünk be a sza bad ság ízét hoz ta
el, ami ak kor szá munk ra el ér he tet len nek
tûnt. Mint pél dá ul az is, hogy az oro szok ki -
vo nul ja nak, és hogy a két Né met or szág
még a mi éle tünk be új ra egye sül het.”

Va ló igaz, hogy eze ket a so ro kat öt ven há -
rom éve sen ír ja. Gya na kod ha tunk, hogy fel -
nõtt ko ri gon do la ta it ve tí ti vis  sza a múlt ba.
Ne fe led jük azon ban, hogy fej lett in tel lek tu -
sú, ko rá nál éret tebb if jú ról van szó. Le het sé -
ges, hogy 1960-ban még nem fo gal maz
ilyen vi lá go san, de a mon dan dó gon do la ti
for má ja bi zo nyo san ott rej tõ zik tu da tá ban.

Kol lé gái, akik ké sõbb az Alsó-Duna-völ-
gyi Víz ügyi Igaz ga tó ság la bo ra tó ri u má ban
mun ka tár sai lesz nek, be szá mol nak Toncsi
egyé ni sé gé nek sze mé lyi ség for má ló ha tá sá -
ról. A sze líd, csen des sza vú fi ú nak er rõl a fi -
gye lem re mél tó ké pes sé gé rõl már Tóth
Gyu ri is ír, aki „nagy moz gás igé nyû” gye -
rek volt. A nagy pa pa kor ban tett ön val lo -
más sze rény, vis  sza fo gott. Ró la tud nunk
kell, hogy ak ko ri ban al ka ti lag al kal mas volt
ar ra, hogy ala kít sa a Cson gor és Tün de ör -
dög fi ó ká i nak bár me lyi két. Csíny te vé se i nek
vissz hang ja több íz ben még a ta ná ri szo bá -
ig is el ju tott. Ezért tör tént, hogy osz tály fõ -
nö ke kény szer-tar tóz ko dá si he lyét Schmidt
Toncsi mel lett je löl te ki. Szá mol jon be az
ered mény rõl az érin tett fél: „…iz gá ga sá -
gom, moz gás kény sze rem, mér sé kelt fi gye -
lem kon cent rá ci ós kész sé gem mi att za var -
tam a min den kor mel let tem ülõt, az óra me -
ne tét, ezért de rék osz tály fõ nö köm Toncsi
mel lé ül te tett, s le is húz tunk együtt vagy
két évet. De ké rem, ez zel vé ge is volt az óra
alat ti be szél ge tés nek, pus mo gás nak, mert
az én pad tár sam hát ra tett kéz zel ült – ahogy
az ál ta lá nos is ko lá ban megta nul tuk (már
aki) – s ha szól ni akar tam hoz zá, szá ja elé
emel te a ke zét, és jel lem zõ, rá, még egy
pszt-hang sem hagy ta el aj kát, ne hogy za -
var ja az órát. Most, így utó lag ezért is há lás
va gyok ne ki, mert sze rin tem fon tos sze re -
pet ját szott ab ba, hogy si ke re sen le tud tam
érett sé giz ni.” (Tóth György a Hosszú he gyi
Ál la mi Gaz da ság al kal ma zá sá ban áll t, utol -
só be osz tá sa: sze mély ze ti igaz ga tó. A cég
üdí tõ ita lá nak meg ne ve zé sé re ki írt pá lyá zat -
ra ket tõ száz öt ven hat ja vas lat ér ke zik be. A
zsû ri dön té se alap ján õ lesz a Hey-Ho gyü -
mölcs-nek tár ke reszt ap ja.)

Toncsi gim ná zi u mi ered mé nyei a leg -
cse ké lyebb mér ték ben sem mu tat ják, hogy
fa lu si is ko lá ból start hát rán  nyal in dult vol -

na. Egy te het sé ges osz tály ban egyi ke a
négy ki emel ke dõ ké pes sé gû ta nu ló nak.
Bár a fi a tal em ber ré ser dü lõ di ák in tel lek -
tu á lis tel je sít mé nyé ben nincs in ga do zás, a
ba jai évek nem men te sek csa lá di gon dok -
tól. Schmidt István és Müller An na há zas -
sága nem az ég ben kö tte tett. Az el hi de gü -
lés fo ko zó dik, az apa el hagy va a csa lá dot,
1963-ban dis  szi dál, majd Svéd or szág ban
ala pít új eg zisz ten ci át. Bár ez a tör té net
mel lék ágá nak tûn het, okunk van kö vet ni
õt Stock hol mig ve ze tõ odüsszeájában.

Schmidt Pis ta tej ipa ri szak em ber Svéd or -
szág ban azon ban pék sé get ala pít, ahol ma -
gyar íz lés nek meg fe le lõ ke nye ret, ka lá csot,
kif lit és zsem lét ál lít elõ. Azt, hogy üz le ti ér -
zé ke jól su gal ma zott-e a vaj mes ter nek, mi -
nõ sí ti az ered mény. Is mer jük egy ba jai ba -
rát já hoz 1973-ban írt le ve lét, mely hez mel -
lé kelt több fény ké pet is. Az új pá lyán star -
to ló garai kis ipa ros ter mé ke i nek si ke rét
szem lél te ti a mel lé kelt fel vé tel. Az éles re
fó ku szált sze mély a svéd ki rály, XVI. Kár -
oly Gusz táv. A bal ol da li, el mo só dott kon tú -
rú fér fi Schmidt Ist ván. A ma gyar ama tõr
pék mes ter ab ban a meg tisz tel te tés ben ré -
sze sül, hogy sü tö dé je ke nyé ré vel aján dé -
koz hat ja meg a svéd ki rál  lyá fo ga dott na pó -
le o ni mar sall, Bernadotte ké sei le szár ma -
zott ját. „…a ma gyar ke nyér és fo nott ka lács
a ki rály nak is íz lett” – jegy zi meg a kí sé rõ
szö veg ben. Nos, e si ker jól szem lél te ti a jég
há tán is meg élõ ma gyar-sváb üz let em ber
vi ta li tá sát, élel mes sé gét. E ki té rõt azért
szük sé ges meg ten nünk, mert Toncsiban is
mun kál ugyan ez az élet erõ, öt le tes ség, ki -
tar tás, szer ve zõ kész ség. Csak hogy ben ne a
gaz da sá gi élet re va ló ság eré nyei a szel lem
vi lá gá ba szub li má lód tak át. E jel lem zõ tu -
laj don sá got Toncsi ba jai pá lya fu tá sa so rán
szám ta lan szor meg fi gyel het tük.

Emel jünk ki még egyet a le vél hez mel -
lé kelt fel vé te lek bõl. A cso port ké pen lát ha -
tó nyolc sze mély kö zül csak egy nem ma -
gyar szár ma zá sú, a jobb al só sa rok ban ülõ
hölgy. Õ Schmidt Pis ta má so dik fe le sé ge,
kijevi szü le té sû uk rán. A me nyecs ke öl tö -
zé ké nek min den da rab ja ma gyar nép mû -
vé sze ti mun ka. A mel lén át íve lõ szé les
sza lag – me lyet meg iri gyel het ne egy anya -
könyv ve ze tõ – ma gyar tri ko lor. Szem lél -
jük meg a szin te tün te tõ lát ványt, és gon -
dol koz zunk el. Azt Szekfü Gyu lá tól
Nemeskürty Ist vá nig több tör té net író meg -
jegy zi, hogy a 19. szá zad tól kez dõ dõ en a
ma gyar ság erõs as  szi mi lá ló ha tást gya ko -
rol né met aj kú hon fi tár sa i ra. Az 1973-as,
újó la gos bi zo nyí ték még is meg le põ.

Schmidt Ist ván há zas sá gá nak fel bom lá sa
két ség te le nül gyen gí ti a szü lõ föld höz kö tõ
szá la kat. Ezenfelül élet re va ló sá ga, üz le ti
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szel le me, éber gaz da sá gi szi ma ta nem
olyan tu laj don sá gok, me lyek az úgy ne ve -
zett „szo ci a lis ta gaz da ság”-ban ér vé nye sít -
he tõk. Nyu gat le he tõ sé ge i nek ke re sé se szá -
má ra al ka tá ból adó dó kény szer. Bol do gul
is. Mi lyen áron? „Ti zen hét-ti zen nyolc órát
dol go zom na pon ta’ – ír ja le ve lé ben. A szor -
gal mas sváb, aki egy ko ri ma gyar ha zá já ban
csak áll adó és ve szé lyes ügyes ke dés út ján
tud csa lád já nak el fo gad ha tó élet szín vo na lat
te rem te ni, biz tos skan di náv rév be ér ke zett.
Itt vi szont a disszi dens ben, aki nek az észa -
ki or szág sza bad sá got, biz ton sá got, jó lé tet
adott, el len áll ha tat lan erõ vel bu zog nak fel
az anya föld höz, nem ze tünk höz va ló ra gasz -
ko dás ér zé sei. Sõt! Õ vá lik köz pont já vá,
szer ve zõ jé vé egy ha gyo mány õr zõ kis ma -
gyar cso port nak.

Tér jünk vis  sza Toncsi ba rá tunk hoz. Õt
1962 õszén a sze ge di egye tem Ady té ri au -
lá já ban ta lál juk. A ter mé szet tu do má nyi kar
bi o ló gia-ké mia sza ká ra irat ko zik be. Az ok -

ta tás két al sóbb szint jén mu ta tott ki vá ló ság
még nem ga ran ci á ja an nak, hogy az uni ver -
zi tá son is je les ked ni fog. Va ló di tu dást gyü -
mölcs özõ fel sõ fo kú ta nul má nyok hoz okos
idõ gaz dál ko dás, bel sõ kény szer bõl táp lál -
ko zó ön ve zér lés szük sé ges. A tu do mány -
szomj nak szor ga lom mal kell tár sul nia. Az
egye te men nincs rend sze res el len õr zés; az
igaz ság pil la na ta fél éven ként ér ke zik el.
Toncsi áll ja a ma gas szin tû pró ba té telt, itt is
az év fo lyam él vo na lá ba tar to zik. Tel je sít -
mé nyé nek bi zo nyí té ka, hogy má sod éves
ko rá ban fel ve szik az Eöt vös-kol lé gi um ba.

Az in téz mény rang já nak meg íté lé sé hez
tud nunk kell a kö vet ke zõ ket. A bu da pes ti
kol lé gi u mot 1895-ben ala pít ják meg. A
gon do lat Eöt vös Lo ránd tól szár ma zik.
Húsz éve pro fes  szo ra a kí sér le ti fi zi kai tan -
szék nek, és ta pasz tal ja, hogy a ki vá ló hall -
ga tók szel le mi be fo ga dó ké pes sé ge mes  sze
meg ha lad hat ja az egye tem kö te le zõ tan -
anya gát. Az emi nens hall ga tók in tel lek tu á -
lis ka pa ci tá sá nak tel jes mér té kû hasz no sí tá -
sa alap ve tõ ok ta tá si és nem ze ti ér dek. En -
nek a gon do lat nak a ki tel je se dé se va ló sul
meg a száz fõ nek ott hont adó kol lé gi um
meg épí té se kor. Nem csök ken ti Eöt vös bá ró
ér de mét, hogy kon cep ci ó já nak meg al ko tá -
sa kor a fran cia mo dellt kö ve ti. Az vi szont
fi gye lem re  mél tó, hogy a Bu dá ra te le pí tett
kol lé gi um fun dá lá sa mind ös  sze tíz év vel
ma rad el a pá ri zsi Ecole Normale Superiore
ala pí tá sá tól. Ez az egye te mi ran gú in téz -
mény a fran cia szel le mi elit kép zés fel leg vá -
ra volt. A ma gyar kol lé gi um ne ves tu dó so -
kat szer zõd te tett, akik tan fo lyam sze rû fog -
lal ko zá so kon mé lyí tet ték el a hoz zá juk sze -
gõ dõ di á kok tu do má nyos is me re te it. Az
Eöt vös Jó zsef rõl el ne ve zett szel le mi mû -
hely kur zu sa it mi nõ sí ti né hány név il luszt -
ra tív fel so ro lá sa: Ko dály Zol tán, Kuncz
Ala dár, Szekfü Gyu la, Bay Zol tán, Kosáry
Do mo kos, Lõrincze La jos, Sõtér Ist ván.

A Sze ged re te le pí tett ko lozs vá ri egye -
tem is meg szer ve zi 1931-ben a ma ga Eöt -
vös Lo ránd ról el ne ve zett kol lé gi u mát. A
kez de mé nye zõk Bay Zol tán fi zi ka- és
Náray-Szabó Ist ván ké mia pro fes  szo rok
vol tak. 1950-ben a nem ze ti ér té ke in ket
mód sze re sen pusz tí tó diktátor, Rá ko si Má -
tyás meg szün te ti a nagy múl tú in téz mé -
nye ket. 1956 után azon ban te kin té lyes tu -
dó sok nyo ma té kos kész te té sé re új ra lét re -
hoz zák az Eöt vös kol lé gi u mo kat. Te hát
1963-tól Toncsi ba rá tunk egy ilyen szel le -
mi elit kép zõ ki tün te tett ki vá lasz tott ja.

Bár e szel le mi fel leg vár el sõd le ges fel -
ada ta a szak tu do má nyi is me re tek mé lyí té -
se, min dig jel le mez te bi zo nyos in ter disz -
cip li ná ris tö rek vés is. A szál ló ked vez mé -
nye zett jei kü lön bö zõ ka rok ról ér kez tek.
Az esz me cse rék mó dot ad tak az alap szak -
má tól ide gen tu do má nyok ban va ló tá jé ko -
zó dás ra. Elõ moz dí tot ták a kul tu rá lis ho -
mo ge ni zá lást a meg hí vott írók elõ adá sai
is. Toncsi több ször em lí ti Vá ci Mi hályt,
aki nek egyik ve rsét szin te éle te fog la la tá -
nak te kin ti. Meg hív ják Moldova Györ gyöt
is, aki tényregény sze rû köny ve i ben már
ek kor be le vil lant egy-egy ref lek tor su ga rat
a ká dá ri éra vi gasz ta lan szög le te i be.

A szel lem vi lá gá ban meg in dult a las sú er -
je dés, a hi va ta los ide o ló gi á ba nem il lesz ke -
dõ élet ér zés, sõt, eret nek gon do la tok ki for -
má ló dá sa. Az át han go ló dás egyik fe jel az
if jú ság kö ré ben fo lya ma to san ter je dõ
dzsesszkul tú ra. Toncsi Ba ján a mû fajt csak
hang le mez köz ve tí té sé vel él vez het te. Sze -
ge den már élõ ze né vel szó ra koz ta tó
dzsessz klu bok ba jár. A mu zsi ka és en nek
test be széd del va ló meg je le ní té se szá má ra
el vá laszt ha tat la nok. Él ve zet tel, so kat és szí -
ve sen tán col.

A garai fi ú nak kol lé gi u mi szo ba tár sa
Sza bad Já nos. Az egye te mi é vek alatt szö -
võ dõ ba rát ság fenn ma rad az élet utak szét -

A svéd király a kenyérátadási szertartásonA hagyományápoló magyar csoport. Schmidt István a jobb szélen

Érettségi tablóképe
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vá lá sa után is. Át hi dal tá vol sá got és idõ -
ben év ti ze de ket. Negy ven há rom év múl tá -
val így em lék szik az if jú Schmidtre dr.
Sza bad Já nos bi o ló gus pro fes  szor: „Ton-

csival há rom kö zös évet töl töt tem ugyan -
ab ban a szo bá ban. Éle tem leg szebb évei
vol tak. Nem csak azért, mert fi a tal vol tam,
ha nem azért is, mert cso dá la tos szo ba- és
kol lé gi u mi tár sa im vol tak. Toncsi azok kö -
zül is a leg ked ve sebb. …Ha te het ném,
min den ki nek olyan ba rá tot kí ván nék, mint
Toncsi. Mily szép is len ne a vi lág!”

1966 szep tem be ré ben a két ba rát olyan
ka land ba ke ve re dik, mely ele me le het ne egy
Boc cac cio-no vel lá nak is. Toncsi és Sza bad
Já nos az el sõk kö zött tér nek vis  sza a kol lé -
gi um ba, és tár sa ság hí ján sé tá ra in dul nak a
szép õszi es tén. Tán Belfagor, a kan di, szil -
va mag sze mû ör dög sur ran kö zé jük, és irá -
nyít ja õket az Iri nyi le ány kol lé gi um ba. Ró -
ják az eme le te ket és egy ab lak elõtt fi gye -
lem re mél tó lát vány tól tor pan nak meg. A
matt üve gen ígé re tes dom bo ru la tok és ho -
mo ru la tok vo na lát raj zol ja ki az árny já ték. A
für dõ szo ba elõtt áll nak. A fel sõ ab lak szár -
nyak sar kig tár va. A két ga ra bon ci ás macs -
ka óva tos ság gal kú szik a pár kány ra és be les
az ab la kon. A lát vány éde ni. Az ön fe led ten
für dõ zõ le ány zón kö rül be lül an  nyi a ru ha,
mint a Bot ti cel li-ké pen a ha bok ból ki bon ta -
ko zó Vé nu szon. A nem tö ké le te sen esz té ti -
kai szem lé lõ dés má sod per cei saj nos szûk re

sza bot tak. A lány fel pil lant va meg lát ja a két
fe jet, fel si kolt és ki szá guld. Fel há bo ro dott
mél tat lan ko dá sa fel ve ri a fo lyo sót, majd az
egész há zat. A di ák szál ló per cek alatt fel -
boly dult méh kas sá vá lik. A fel bõ szült tár sa -
ság dü hös ra jok ra sza kad, hogy szint rõl
szint re ku tat va kéz re ke rít se a két sza tírt.
Me ne kü lés re már sem mi re mény, a nyúl ci põ
fel kö té se ön fel adás len ne. Ám ek kor ki de -
rül, hogy a két him pel lér el mé jét nem hi á ba
pal lé roz ták Eöt vös bá ró mód sze ré vel. Hely -
zet fel is me ré sük ki vá ló. Be épül nek egy ül -
dö zõ csa pat ba, és ve lük együtt fá rad ha tat la -
nul ke re sik a gya lá za tos kukkolókat. Mi kor
a hajsza – tö ké le te sen ért he tet le nül – ku -
darc cal tá rul, még a kis bos  szú ál lók csa ló -
dott sá gá ban is haj lan dók osz toz ni.

A ter mé szet tu do má nyi ka ron a ta ná ri
dip lo ma meg szer zé se tíz fél évet igé nyel.
Az utol só sze mesz tert gya kor ló ta ní tás ra,
il le tõ leg az ál lam vizs ga-cse lek mény re for -
dít ják. A dip lo ma meg szer zé sét kö ve tõ en –
mi vel Toncsi szá má ra a ba jai víz ügyi igaz -
ga tó ság la bo ra tó ri u má ban ál lás he lyet kí -
nál nak fel – tu do má nyos kép zett sé gét nem
ta ná ri pá lyán hasz no sít ja.

(foly tat juk)
Dr. Dá ni el Jó zsef

A tekintet dacos, a szõrzet harcias,
a szellem lázadó

Pé ter Lász ló: Apa és fia –Takáts La jos és Takáts End re
Ma kó, 2007. (A Szirbik Miklós Társaság Füzetei: 20)

Egy 20. századi sors
Dr. Takáts End re éle té nek het ven hét évé -

bõl mind ös  sze he tet töl tött Ba ján, de le vél tá -
ros ként és mú ze um ve ze tõ ként itt vég zett ér -
ték men tõ, ér ték te rem tõ mun ká ját vá ro sunk
kul túr tör té net ének fon tos ré sze ként be csül -
jük.Hogy jog gal, az ki tû nik Fá bi án Bor bá la e
szá munk következõ ol da lain kö zölt cik ké bõl
(Ve szen dõ be in dult ira tok – A ba jai le vél tár
vi szon tag sá gai a 20. szá zad kö ze pén), és bi -
zony ság rá Merk Zsu zsa 1989-ben meg je lent
ta nul má nya is (A ba jai mú ze um 50 éve. In:
Em lék könyv a ba jai mú ze um 50 éves év for -
du ló já ra, 1937-1987). Dr. Takáts End re tel jes
élet pá lyá ját azon ban ed dig csu pán egy általa
1961-ben írt rö vid ön élet rajz ból és az egy ko -
ri ba jai ba rát és mun ka társ, Bár dos Fe renc
(1911-2000) ah hoz fû zött ki egé szí té sé bõl is -
mer het ték ol va só ink (Ba jai Hon pol gár,
1996. 7.sz. 17.old.) Ezért is vál lal juk öröm -
mel Pé ter Lász ló ala pos élet raj zi ös  sze fog la -
ló já nak is mer te té sét. Se gít sé gé vel gaz da -
gabb és min den rész le té ben hi te les ké pet tu -
dunk be mu tat ni e ki vá ló sze mé lyi ség vál to -
za tos élet út já ról.

Ap ja 1879-ben szü le tett Apát fal ván sze -
gény pa raszt csa lád ban. A gim ná zi um után a
ko lozs vá ri egye te men 1907-ben ma gyar, la -
tin, gö rög és tör té ne lem sza kos ta ná ri ok le -
ve let szer zett. Dok to ri ér te ke zé sét szü lõ fa -
lu ja nyelv já rá sá ról ír ta. Nyel vé sze ti tár gyú
cik kei or szá gos szak lap ok ban is meg je len -
tek. Ta ná ri pá lyá ját Szamosújváron kezd te,
1911-tõl pe dig a jász be ré nyi fõ gim ná zi um -
ban ta ní tott. Az el sõ vi lág há bo rú ide jén
nép fel ke lõ had nagy ként szol gált. 1918 vé -
gé tõl a ma kói, 1931-tõl 1939-ig a sze ge di
Kla u zál Gá bor Gim ná zi um ta ná ra volt.

Takáts End re is Apát fal ván szü le tett
1907. jú li us 27-én. Is ko lai ta nul má nya it
Jász be rény ben kezd te. A gim ná zi um el sõ
két osz tá lyá nak el vég zé se után Ma kó ra,
ap ja is ko lá já ba ke rült. Je les ta nu ló, ki tû nõ
tor nász volt. Érett sé gi után, 1925-tõl 1930-
ig a bé csi Ru dolf tu do mány egye tem te o ló -
gus hall ga tó ja volt. 1930-ban szen tel ték
pap pá. Évek kel ké sõbb te o ló gus dok to rá -
tust is szer zett. 1937-ig a sze ge di fel sõ ke -
res ke del mi is ko la, utá na a Ba ross Gá bor A szegedi hittanár
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Gim ná zi um hit ta ná ra ként mû kö dött. Köz -
ben a sze ge di egye te men 1941-ben tör té -
ne lem-föld rajz sza kos kö zép is ko lai ta ná ri
ké pe sí tést szer zett. Böl csész dok to ri disz -
 szer tá ci ó ját Gróf Nádasdy Lász ló csanádi
püs pök rõl, a Wes se lé nyi ös  sze es kü vés ben
va ló rész vét elé ért ki vég zett Nádasdy Fe -
renc fi á ról ír ta. A hit tan mel lett ek kor tól
föld raj zot is ta ní tott.

Az 1943-ban érett sé gi zett Pé ter Lász ló -
nak hit ta ná ra volt. Sze mé lyes em lé ke it –
egy mai kom men tárt is be le fûz ve – szer -
zõnk így idé zi fel: „Han gu lat em ber volt.
So vány, szép ar ca azt a hi tet kel tet te ben -
nem, hogy gyo mor fe ké lye le het, s olyan kor
ked vet len, szi go rú, ami kor fáj dal mai van -
nak. Az óta sej tem, hogy ter mé sze tes haj la -
ma i nak és vál lalt hi va tá sá nak kín zó el len té -
te nyo masz tot ta ke dé lyét. Ilyen kor csak ült
a ka ted rán, ma ga elé tet te zseb órá ját, és lán -
cát fá rad ha tat la nul te ker get te kö ré, kö ré…
Ha jó ked ve volt, re ve ren dá ja rö pült utá na,
amint fel lé pett a ka ted rá ra.” Ilyen kor vic ce -
lõ dött is: „1936-ban lé pett Egyip tom trón já -
ra I. Fa ruk ki rály. Takáts tiszi jó kedv ében
így kom men tál ta: bo lon dok ezek az egyip -
to mi ak. Fa ruk ra tet ték a ko ro nát… Ez is
ked velt szó lá sa volt: Ej-haj, so se ha lunk
meg, leg alább is na gyon rit kán.”

1943-ban Takáts End re egy há zi fe let te se -
i tõl fel men tést kért egy há zi kö te le zett sé gei
alól és meg pá lyáz ta – si ker rel – Ba ja vá ros
fõ le vél tár no ki ál lá sát. De cem ber tõl már eb -
ben a mun ka kör ben dol go zott. A kö vet ke zõ
évek ben fõ fel ada ta a le vél tá ri anyag men -
té se és ren de zé sé nek meg szer ve zé se volt,
de 1947-tõl ez ki e gé szült a mú ze um szer ve -
zés te en dõ i vel és mind az zal a sok fé le kul tu -
rá lis te vé keny ség gel, ame lye ket so rol va
bio grá fu sa õt „Ba ja min de ne sé nek” ne ve zi.
Köz ben egy rend kí vü li idõ szak bot csi nál ta
fõ sze rep lõ jé vé is vált. Mi vel a szov jet csa -
pa tok ér ke zé se elõtt a ve ze tõ pol gá ri tiszt -
ség vi se lõk el hagy ták a vá rost, 1944. ok tó -
ber 20-án a he lyén ma radt le vél tá ros volt a
leg ma ga sabb ran gú vá ros há zi tiszt vi se lõ. A
hi á nyo san ös  sze ülõ tör vény ha tó sá gi bi zott -
ság két nap múl va õt vá lasz tot ta meg pol -
gár mes ter nek. Takáts End re a le mon dá sá ig,
1945 jú ni u sá ig töl töt te be ezt a funk ci ót. Pé -
ter Lász ló jog gal ki fo gá sol ja, hogy a hely -
tör té net írás mind má ig el mu lasz tot ta fel tár ni
en nek rész le te it. A száj ha gyo mány – mint õ
is kons ta tál ta – mind ös  sze egyet len epi zó -
dot õr zött meg, de azt ér de mes nek lát ta ap -
ró lé ko san fel idéz ni, mert ab ban „Takáts
End re mint szá za dunk ban rit ka hõs bi zony -
sá got tett bá tor sá gá ról, em ber sé gé rõl”.

A meg szál lás el sõ he té ben tör tént, hogy
egy fog lyul ej tett ba jai rend õr nyo mo zó
szov jet õrét sa ját fegy ve ré vel meg se be sít ve

el me ne kült. A vá ros pa rancs nok ok tó ber 29-
én – kibo csá tó ként a pol gár mes tert je löl ve –
fal ra ga szon hir det te ki, hogy ha a la kos ság
no vem ber 4-ig nem szol gál tat ja ki a ke re -
sett sze mélyt, ak kor an nak két lá nyá val
együtt 50 to váb bi túszt ki vé gez tet. A tú szok
lis tá ját Terescsenko ez re des a pol gár mes ter -
tõl kö ve tel te. Ami más nap tör tént, an nak
egyet len szem ta nú ja volt, a ki ren delt tol -
mács, Herr György ta ní tó kép zõ in té ze ti ze -
ne ta nár.Az õ ké sõb bi el be szé lé se nyo mán
ma radt fenn a tör té net. A pa pí ron, ame lyet
Takáts End re át nyúj tott a vá ros pa rancs nok -
nak, egyet len név volt, az övé. A szov jet
tisz tet meg hök ken tet te és ta lán tisz te le tet is
éb resz tett ben ne a pol gár mes ter ön fel ál do zó
bá tor sá ga, ezért ke zet nyúj tott ne ki, és ál lí -
tó lag csak en  nyit mon dott: „Nem lesz ki -
vég zés.” Az tán ös  sze tép te a pa pír la pot.
Takáts so ha sem be szélt er rõl a je le net rõl.
Fe le sé gé nek jó val ké sõbb azt mond ta: „Én
nem ítél he tek sen kit ha lál ra!”

Az élet rajz író ala pos sá gát jel lem zi, hogy
a drá mai je le net két fél év szá zad dal ké sõb -
bi le írá sát is idé zi. Az egyik a Ma gyar
Nem zet 1996. jú li us 13-i szá má ban je lent
meg (Ta más Ist ván: T.E. lis tá ja). 

A Le vél tá rak Or szá gos Köz pont ja
Takáts End rét 1950 de cem be ré ben a volt
Sop ron me gyei és a vá ro si le vél tár ös  sze -
vo ná sá val lét re ho zott ál la mi le vél tár ve ze -
té sé vel bíz ta meg. Új fel ada tá nak lel ki is -
me re tes tel je sí té se mel lett ha ma ro san sze -
re pet vál lalt a vá ros kul tu rá lis éle té ben is.
Tag ja lett a nagy múl tú Sop ro ni Szem le
szer kesz tõ bi zott sá gá nak, elõ adá so kat tar -
tott, szor gal maz ta a hely tör té ne ti ku ta tá sok
meg in dí tá sát. A for ra da lom ide jén, 1956.
ok tó ber 27-én – mint köz is mert, te kin té -
lyes sze mélyt – õt vá lasz tot ták meg az Ide -
ig le nes Nem ze ti Ta nács el nö ké nek. Peéry

Re zsõ, ak kor sop ro ni gim ná zi u mi igaz ga -
tó, ké sõbb így idéz te fel a pil la na tot: „A
Vá ro si Ta nács ve ze tõ jé nek va la men  nyi en
End rét kí ván juk, ezt az éle te de lén le võ,
érc bõl va ló, pom pás és okos em bert, aki -
nek ki vé te les rá ter mett sé gét, mér sék le tét,
ta pin ta tát és egye nes jel le mét jól is mer jük
(Requiem egy or szág rész ért. Mün chen,
1984. 315.). A kö vet ke zõ na pok ról Pé ter
Lász ló nem ta lált írá sos do ku men tu mo kat,
de biz to sak le he tünk ab ban, hogy tet te it a
Peéry ál tal le írt tu laj don sá gai irá nyí tot ták.
No vem ber kö ze pén, ami kor a szov jet
fegy ve rek le he tõ vé tet ték a ko ráb bi ta nács -
el nök vis  sza té ré sét, és új já szer ve zõ dött a
vég re haj tó bi zott ság, dr. Takáts End rét ta -
nács el nök-he lyet tes sé vá lasz tot ták.1957.
már ci us vé gé ig ma radt eb ben a tiszt ség -
ben. Meg jegy zem, a for ra da lom elõt ti
„rend” hely re ál lí tá sa má sutt is ilyen óva to -
san, tak ti ku san kez dõ dött. Ba ján pél dá ul
dr. Antóny Já nos, a Nem ze ti Ta nács el nö -
ke és a mun kás ta nács ve ze tõi szin tén he -
lyet kap tak a vá ro si ta nács új já a la ku ló
vég re haj tó bi zott sá gá ban. A le szá mo lás ra
ak kor ke rült sor, ami kor a ré gi-új ha ta lom
már elég erõs nek érez te ma gát eh hez.

Takáts End rét 1957. ok tó ber 17-én tar -
tóz tat ták le. Ki lenc hó na pot töl tött vizs gá -
la ti fog ság ban. A bör tön meg vi sel te, tel je -
sen meg õszült. Nem csak sa ját sor sa ke se -
rí tet te,, csa lád já ért is ag gó dott. 1951-ben
nõ sült, fe le sé ge és két pi ci lá nya ma radt tá -
masz nél kül. A bí ró ság vé gül fel men tet te
ugyan, de ül dö zé se foly ta tó dott. Ve ze tõ
be osz tá sá tól meg fosz tot ták és át he lyez ték
a sze ge di le vél tár ba. Fél év múl tán, hogy
kö ze lebb le hes sen csa lád já hoz, si ke rült el -
ér nie, hogy a szom bat he lyi le vél tár ba ke -
rül jön, de ré gi mun ka he lyé re, be osz tott -
ként, csak 1960 ele jén tér he tett vis  sza.

1961 ok tó be ré ben ki ne vez ték a veszp ré -
mi le vél tár igaz ga tó já nak. Szin te a sem-
miból rö vid idõ alatt jól mû kö dõ in téz -
ményt te rem tett. Utó da ezt ír ta ró la: „11
éves fá rad ha tat lan mun ka, szol gá lat után
egy ren de zett le vél tá rat, má ig ha tó tra dí ci ó -
kat ha gyott hát ra” (Ma da rász La jos: Takáts
End re. Le vél tá ri Szem le, 1985. 103.). Mun -
ká já nak hi va ta los el is me ré sét jel zi, hogy el -
nyer te mind a Veszp rém vá ro sért, mind a
Veszp rém me gyé ért ki tün te tést. 1973. feb -
ru ár 26-án ment nyug díj ba. A kö vet ke zõ
évek ben egy szer zõ társ sal kö zö sen mo nog -
rá fi át írt Palotabozsok tör té ne te cí men, és
ki adás ra ké szí tett elõ két fon tos for rás mû -
vet. Ez utób bi ak meg je le né sét már nem ér -
te meg, 1984. szep tem ber 21-én haj nal ban,
ál má ban ér te a ha lál. Vég sõ nyug he lye szü -
lei mel lett az apát fal vi te me tõ ben van.  

Bá lint Lász lóA soproni levéltárigazgató
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Ve szen dõ be in dult ira tok
A ba jai le vél tár vi szon tag sá gai a 20. szá zad kö ze pén

Ke ve set tu dunk a ba jai le vél tár sor sá ról.
A le vél tár éle té ben leg fon to sabb 21. szá za -
di ese mény volt, hogy vis  sza köl töz tet ték a
ba jai ira tok több sé gét a vá ros ba. Az 1940-
es évek ese mé nye i rõl job bá ra csak le gen -
dák él nek, ahogy az el sõ vi lág há bo rú alat -
ti sor sá ról is. A le vél tár ra vo nat ko zó ko ra -
be li do ku men tu mok kö zül az egyik leg -
fon to sabb Takáts End re le vél tár nok, mú ze -
um igaz ga tó 1949-ben a bel ügy mi nisz ter -
nek írt le ve le, mely így kez dõ dik: „Min de -
nek elõtt kö szö ne tet kell mon da nom mi -
nisz ter Urnak fen ti szá mú ren de le té ért,
mely ben a ve szen dõ nek in dult le vél tá ri
anyag meg men té sé rõl gon dos ko dik.

Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga
1942. de cem ber 2-án tar tott ren des köz gyû -
lé sén hoz ta a 2292/kig./111. közgy. jkvi.
szám alat ti vég ha tá ro za tát a vá ro si fõ le vél -
tár no ki ál lás meg szer ve zé sé re vo nat ko zó -
lag. A meg oko lás ez volt: „Ba ja vá ros tör -
vény ha tó sá gá nál mindezideig a le vél tá ri
szak ban tiszt vi se lõi irat tá ro si mun ká ra be -
osz tott ke ze lé si tiszt vi se lõk ke zel ték, akik
sem tu do má nyos elõ kép zett ség gel, sem
szakbavágó gya kor lat tal nem ren del kez tek.
A th. bi zott ság a vá ros ér té kes le vél tá ri
anya gá nak meg õr zé se és fel dol go zá sa ér de -
ké ben fel tét le nül szük sé ges nek itélte a fõ le -
vél tár no ki ál lás meg szer ve zést.” 

Az elõz mé nyek hez hoz zá tar to zik, hogy
1832-tõl 1918-ig volt a vá ros nak le vél tár -
no ka. Az el sõ is mert le vél tár nok Mikosse-
vich Ala jos jegy zõ volt (1847-tõl). Az utol -
só fõ le vél tár nok Bischoff Kár oly, aki 1918-
ban halt meg, ki ne ve zett utód ja pe dig nem
tet te le a le vél tá ro si szak vizs gát. 1923-ban a
lét szám csök ken tés mi att szün tet ték meg az
ál lást. 1941-ben a bel ügy mi nisz ter uta sí tot -
ta a vá rost egy fõ le vél tár no ki ál lás lét re ho -
zá sá ra, mert „a le vél tár anya gát ál lan dó le -
vél tár no ki ke ze lés nél kül, a vá ro si gaz da sá -
gi épü le tek ben, volt cse léd la kás ok ban és
azok pad lá sán he lyez ték el. A le vél tá ri
anya got az 1930-as évek ben vég re haj tott
kí mé let len és pusz tí tó nak lát szó se lej te zés
al kal má val nagy károk ér ték s fõ leg a ré -
geb bi, az 1849. évet meg elõ zõ kor ból szár -
ma zó ira to kat se lej tez ték ki. Bár a ki se lej te -
zett anyag egy ré sze ha lom ba rak va a tény -
le ges meg sem mi sí tést el ke rül te s en nek az
anyag nak ren de zé se most fo lya mat ban van,
még is at tól kell tar ta ni, hogy míg e ren de zés
kel lõ szak ér te lem hi á nyá ban a kivánatos
ered ményt nem fog ja el ér ni, meg fe le lõ el -
he lye zés és ál lan dó le vél tár no ki gon do zás

nél kül az egész le vél tá ri anyag to váb bi sor -
sa me rõ ben bi zony ta lan lesz.” 

Az 1930-as évek se lej te zé sé rõl ír ta Takáts
End re: „a ki se lej te zés re ki je lölt ira to kat le ve -
len ként – de meg fe le lõ szak ér te lem nél kül –
inségmunkások (négy kö zép is ko lát, sok szor
csak ele mit vég zet tek) vizs gál ták át. A ki se -
lej te zen dõ ket jegyzékelték. 1931 és 1932. te -
lén 3-3 hó na pon át folyt ez a mun ka. Egy ko -
rú he lyi lap tu dó sí tá sok ból ki tû nik, hogy tör té -
nel mi ér té kû do ku men tu mo kat is el kal ló dás -
ra ítél tek. (Lásd a Füg get len Ma gyar ság
1933. jú li us 2-i szá má ban a Sajt bur ko ló pa pi -
ros tit ka cí mû köz le ményt; ezenkivül a szep -
tem ber 26-i szá má ban a vá ros há za pad lá sán
enyé szõ több va gon  nyi ré gi irat ról írt cik ket
stb). Ezek nek a hiradásoknak kö vet kez té ben
egy mû ked ve lõ tör té nész: Borsay Je nõ ny.
köz sé gi ve ze tõ jegy zõ (a Bács-Bodrog vár -
me gyei Tör té nel mi és Ré gé sze ti Tár su lat volt
tag ja) men tett meg so kat a vég pusz tu lás ra
ítélt anyag ból s ez zel meg ve tet te az alap ját
egy lé te sí ten dõ vá ro si mú ze um nak. – a ki se -
lej te zés re ki je lölt anya got ugyan is a tûz ol tó-
lak ta nya pad lá sán és a vá ros gaz da sá gi épü let
egyik cse léd la ká sán hal moz ták fel. Nem tör -
tén tek meg azon ban a tör vény ha tó ság ré szé -
rõl a meg fe le lõ lé pé sek, hogy az ös  sze ál lí tott
se lej te zé si jegy zé kek fe lül vizs gál tas sa nak a
kor mány ha tó ság ré szé rõl jó vá ha gyas sa nak.
Idõ köz ben tel tek az évek s az anyag fo gyott.
Va gon té tel ben ad ták el hulladékpapírk-
ereskedõknek – mint hal lo más ból tu dom.
He lyi ke res ke dõk is vá sá rol ták cso ma go lás ra,
a vá ros há zi al tisz tek elis mer vény el le né ben
kap tak begyujtásra se lejt pa pírt.”

Egy má sik le ve lé ben Takáts End re ki csit
más hogy ír ta le az 1930-as évek se lej te zé -
se it. A „se lej te zé sek csu pán ar ra vol tak jók,
hogy a bé lye ge ket és az egyik ol da lán tisz -
ta pa pír la po kat meg ment sék. Egyéb ként a
tör té ne ti ér ték re nem vol tak fi gye lem mel,
mert hozzánemértõ iro da se géd tiszt ve ze té -
se alatt ál ló inségmunkások vé gez ték. Ek -
kor ku szá ló dott ös  sze az anyag elõ ször.” 

1943. de cem ber 11-én, ami kor Takáts
End re el fog lal ta a le vél tár no ki ál lá sát, a le -
vél tá ri anyag hely ze te a kö vet ke zõ volt: A
ré gi anyag a vá ros gaz da ság épü le té ben 4
ned ves szo bá ban áll vá nyo kon ös  sze zsú fol -
va. Az 1900-tól kez dõ dõ anyag a vá ros há -
zán volt a föld szin ti le vél tá ri hely ség ben
hoz zá fér he tõ és hasz nál ha tó ál la pot ban.
Ugyan ak kor az irat tár és a le vél tár nem volt
el kü lö nít ve, ezért a le vél tár nok nem volt
önál ló, ha nem a fõ jegy zõ se géd hi va tal no ka. 

1944-ben két szo bát két nap alatt kel lett
ki ürí te ni a vá ros gaz da ság nál. Takáts visz -
 sza em lé ke zé se sze rint. „min den ké ré sem
el le né re sem kap tam ha la dé kot, sõt meg fe -
le lõ mun ka erõ ket sem. Igy nap szá mo sok -
kal trá gyás sze ke rek re rak tuk a nagy já ban
(leg alább évek sze rint) ren de zett anya got s
egy bé relt ház ban he lyez tük el (Haynald u.
29. sz. alatt). köz ben min den elõ vi gyá za -
tos sá gom el le né re sok fasciculus összedült
s az anya got ös  sze ke ver ték. Ha ugyan is a
fel ra kás nál vol tam, a le ra kás nál volt a baj
és meg for dít va. a ko csik pe dig meg ál lás
nél kül for dul tak. […] az anyag jórésze to -
vább ra is a vá ros gaz da ság ban ma radt ki té -
ve a ned ves ség és a fér gek pusz tí tá sá nak.”

A má so dik vi lág há bo rú alatt a le vél tá ri
anyag ér té ke sebb ré szét Ba ján is pró bál ták
meg men te ni. „A köz gyû lé si jegy zõ köny ve -
ket 1850-1939-ig az 1944.év ben – tá vol lé -
tem ben – Dunántulra vit ték. Ott több mint a
fe le meg sem mi sült s csak tö re dé ke ket kap -
tunk vis  sza 1945/6-ban.”– ír ta Takáts End -
re. Ezt a je len tést ki egé szí ti Vá mos Jó zsef
vá ro si iro da igaz ga tó és köz gyám vis  sza em -
lé ke zé se, mely sze rint 1944 õszén, ami kor a
front kö ze le dé se mi att a vá ros ki ürí té sét
ren del ték el, ez az ira tok ra is vo nat ko zott.
Ne ki kel lett egy ló fo ga tú ko csin, a ko csit
sa ját ma ga hajt va „az ár va szé ki nyil ván tar -
tás ok kal és más egyéb köz igaz ga tá si ira to -
kat ma gá ban fog la ló lá dá kat a kor mány ha -
tó ság ál tal ki je lölt irá nyí tó ál lo más ra, Dom -
bó vár köz ség be el vin ni. Dom bó vár köz ség
ve ze tõ jegy zõ jé nek át ad va és ál ta la meg je -
lölt épü let be le rak va e nyil ván tar tá so kat és
ira to kat, ka pott uta sí tás hoz ké pest szol gá -
lat té tel re is ott je lent kez tem. A köz ség ve ze -
tõ  jegy zõ je azon ban ki je len tet te, hogy az
oda irá nyí tott köz szol gá la ti al kal ma zot tak
szá ma már ak ko ra, hogy to váb bi tiszt vi se -
lõ ket fog lal koz tat ni, la kás sal és éle lem mel
el lát ni nem áll mód já ban.” Takáts End re –
1944-ben fõ le vél tár nok – sze rint ek kor a
különokmánytárat, az anya köny vi má sod -
pél dá nyo kat és a köz gyû lé si jegy zõ köny ve -
ket men tet ték a Du nán túl ra, ami az õ tud ta
nél kül tör tént, mert õ ek kor Nagy vá ra don
le vél tá ri gya kor la ton volt. „A fel sza ba du lás
után le ve le zés és sze mé lyes kül dött ut ján
ke res tet tük az el vitt anya got, de csak nem
tel je sen ered mény te le nül. Csu pán a köz -
gyû lé si jegy zõ köny vek bõl si ke rült 22 da ra -
bot erõ sen el pusz tí tott, el ron gyo ló dott ál la -
pot ban. – A ré gi le vél tár nak a vá ros gaz da -
ság ban el he lye zett rész le te kb. 40%-ban
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meg sem mi sült. a kö ze lé ben ugyan is egy
pék üze me volt a szov jet hely õr ség nek, s az
áll vány zat csak nem tel je sen, az ira tok pe dig
negy ven szá za lé kig tûz re ke rül tek. Eb bõl a
pusz tí tás ból a kör nyék la kói és a vá ro si cse -
léd ség is ki vet te ré szét.”

Takáts End re a front meg ér ke zé se után is
Ba ján ma radt. A bel ügy mi nisz ter hez írt le -
ve lé ben így em lé ke zett vis  sza er re az idõ -
szak ra: „1944. ok tó be ré ben – a fõ tiszt vi se -
lõk el me ne kü lé se után – en gem vá lasz tot -
tak meg pol gár mes ter nek, de a ször nyû
gon dok kal és ver gõ dé sek kel te li idõ szak -
ban nem is gon dol hat tam a le vél tár ra, fõ leg,
ami kor sok kal na gyobb ér té kek pusz tul tak
el sze me im elõtt s azt sem tud tam meg aka -
dá lyoz ni. [3 és fél hó nap után] A pol gár -
mes ter ség rõl le mond tam, s pár hó nap
mulva »népitélettel« tá vo lí tot tak el hi va ta -
lom ból, majd 1946 juliusában B-listára ke -
rül tem. A re ví zió so rán 1947 feb ru ár já ban
he lyez tek vis  sza ál lá som ba. Ek kor el sõ
gon dom az volt, hogy a fél be ma radt le vél -
tá ri gya kor la to mat meg kezd jem, mert a vá -
ros ki mond ha tat la nul ne héz anya gi vi szo -

nyai kö zött még gon dol ni sem le he tett a le -
vél tár el he lye zé sé nek költ sé ge i re (he lyi ség,
áll vány zat, fasciculáláshoz szük sé ges kel lé -
kek stb). 1947-ben kö zel öt hó na pot töl töt -
tem az Or szá gos Le vél tár ban. Tá vol lé tem
alatt a Haynald ut cai le vél tár rész le get a vá -
ros há za egy sö tét kis kam rá já ban rend szer -
te le nül fel hal moz ták; így az anyag tel je sen
hoz zá fér he tet len lett.” 1948-ban ezért kez -
dett tár gya lá so kat a fe ren ces ház fõ nök kel,
Vér tes Hon or ral, hogy a ko los tor üres szo -
bá it ki bé rel ve, az anya got egy hely re ös  sze -
hord va vég re el kezd hes se a le vél tár ren de -
zé sét. Az ira tok csak az irat tár ban vol tak
meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött és biz ton -
ság ban. A vá ros gaz da sá gi épü le té ben az aj -
tó le la ka to lá sa, be szö ge zé se el le né re foly -
ton vit tek el a pa pí rok ból. Takáts End re at -
tól tar tott, hogy mi re meg fe le lõ he lyet ta lál -
nak a le vél tár nak, az ira tok egy ré sze tönk -
re megy, a töb bit el lop ják. 

1948. ok tó ber 20-án ír ták alá a bér le ti
szer zõ dést. A vá ros há zi hely szû ke mi att a
vá ros gaz da ság ból kb. két va gon  nyi öm -
lesz tett anya got tár sze ke re ken szál lí tot ták

a fe ren ces ko los tor hat eme le ti he lyi sé gé -
be. Három te rem ben fa áll vá nyo kat is el he -
lyez tek. Takáts End re a le vél tár ren de zé sé -
re la ti nul, né me tül és bu nye vá cul is tu dó,
va la mint a tör té ne lem iránt ér dek lõ dõ sze -
mé lye ket vett fel. 1950-ben el kezd ték az
anyag ren de zé sét évek sze rint, de a fe ren -
ce sek el vi te le és ko los tor le zá rá sa után
nem ju tot tak be õk sem az épü let be. Egyik
hi va ta los le ve le sze rint: „A ren de zés le he -
tõ sé ge an nak függ vé nye, hogy mi kor ra tu -
dok be jut ni a rend ház ba. Ha ez rö vi de sen
si ke rül ne, ak kor a fo lyó év ben leg alább
évek sze rint össze vá lo gat nók az ös  sze dõlt
anya got. A jö võ év el sõ fe lé ben si ke rül ne a
ren de zés irat faj ták és ik ta tó szám ok sze rint
is. Ez ter mé sze te sen megint at tól függ,
hogy a ren de zés költ sé ge it si ke rül-e biz-
tositani a jö võ költ ség ve té si év re. Két ren -
de zõ-mun kás ha vi 300-300 Ft mun ka bér ét
állitottam be fél év re. Az ira tok 1873-1918-
ig ren de zett ál la pot ban van nak s az ik ta tó -
köny vek egy-két hi án  nyal tel je sen ép so ro -
za ta a ku ta tást megkönnyiti.”

Fá bi án Bor bá la

Kár pá ti Egon
(1939 – 2010)

2010. ok tó ber 26-án se be sen jár ta kö rül
Ba ját a döb be ne tes hír: Kár pá ti Egon meg -
halt. De hát mi tör tént? Biz tos, hogy igaz?
Nem rég be szél tem ve le, sem mi ba ja nem
volt – hal lat szott in nen is, on nan is. Ba rá -
tai, is me rõ sei ne he zen fo gad ták el a meg -
vál toz tat ha tat lant. De ami kor vé gül még is -
csak kény te le nek vol tak ezt ten ni, ak kor
sem a ha lál járt az eszük ben, ha nem az ele -
ven em lé kek. Em lék szel, ami kor…– kez -
dõd tek a be szél ge té sek, s azok ból egy fe -
lejt he tet len em ber, egy sze re tet re mél tó
sze mé lyi ség port ré ja raj zo ló dott ki. Írá -
som mal ezt a port rét sze ret ném idõ be li vé,
élet tör té net té ala kí ta ni.     

Kár pá ti Egon 1939. de cem ber 2-án szü -
le tett Ba ján. Édes ap ja, dr. Kár pá ti Je nõ bí -
ró volt, hos  szú idõn ke resz tül a ba jai já rás -
bí ró ság köz tisz te let ben ál ló el nö ke. Gon -
dos ko dó, sze re tõ csa lád ban ne vel ke dett.
Szü lei na gyon sze ret ték a ter mé sze tet, a
vi zet. Két pár eve zõs kielboatjukon sok szor
vit ték du nai por tyá zás ra gyer me ke i ket,
Egont és két év vel idõ sebb nõ vé rét, Pi ros -
kát. A bol do gan pan cso ló kis fiú ek kor sze -
ret te meg élet re szó ló an a Sugovicát, a ba -
jai Du nát, a stran do lást és a csó na ká zást.

Ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it a köz pon -
ti fiú is ko lá ban vé gez te, majd 1954-ben, nõ -

vé rét kö vet ve, a III. Bé la Gim ná zi um ba
irat ko zott be. Mind vé gig ki tû nõ ta nu ló,
osztályelsõ volt. Egy ko ri osz tály tár sai úgy
em lé kez nek, je les nél gyen gébb osz tály za tot
so ha sem ka pott. In tel li gen ci á ja, szé les kö rû
ér dek lõ dé se, ol va sott sá ga ré vén messze ki -
emel ke dett tár sai kö zül, de tu dá sá val so ha -
sem kér ke dett, so ha sem érez tet te fö lé nyét.
Bi zo nyá ra ezért is vál ha tott min den ki ál tal
tisz telt te kin tél  lyé. Hi ány zott be lõ le az emi -
nens di ák ra oly kor jel lem zõ kü lön ál lás, el -
zár kó zás. Öröm mel vett részt a kö zös szó -
ra ko zás ban, hu mo rá val, ko moly arc cal elõ -

a dott „be mon dá sa i val” gyak ran ne vet tet te
meg tár sa it. Nem ma radt ki a kö zös stik lik -
bõl sem. Érett sé gi ta lál ko zó kon sok szor
em le get ték, ho gyan szer vez tek egy szer
„inf lu en za jár ványt”. Mi vel tud ták, hogy
azok ban a na pok ban kis sé meg nõtt a meg -
be te ge dé sek mi at ti hi ány zás, reg gel 8 elõtt
az ér ke zõ osz tály tár sa kat az is ko lá ba lé pés
elõtt egyi kük la ká sá ra irá nyí tot ták (a szü lõk
mun ká ban vol tak), a ko ráb ban ér ke zett né -
hány be já ró nak pe dig meg mond ták, hogy
ha a ta ná rok be lát ják, hogy ilyen ke vés ta -
nu ló nak fö lös le ges órát tar ta ni, õk is kö ves -
sék a töb bi e ket. A dél elõt töt így jó ked vû bo -
lon do zás sal tölt het ték. Egon nak orosz lán ré -
sze volt az ak ci ó ban.

Érett sé gi után bár hol si ker rel fel vé te liz -
he tett vol na. Az or vos egye tem mel lett
dön tött. Édes ap juk pá lyá ját nõ vé re vá lasz -
tot ta. (A Fõ vá ro si Íté lõ táb la ta nács ve ze tõ
bí ró ja ként vo nult nyu ga lom ba.) Egon a
Sze ge di Or vos tu do má nyi Egye te men szer -
zett or vo si dip lo mát, és a ba jai kór ház bel -
gyó gyá sza ti osz tá lyán ka pott el he lyez ke -
dé si le he tõ sé get. Ko ráb bi osz tály tár sa i val,
ba rá ta i val az egye te mi évek alatt nem sza -
kadt meg kap cso la ta, a nya ra kat együtt töl -
töt ték, több ször szer vez tek hos  szú du nai
csó nak tú rá kat. Egy al ka lom mal pél dá ul
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ha jó val Gyõ rig fel szál lí tott ka ja kok ban tíz
na pig eresz ked tek, evez tek Ba já ig.

1965-ben egye te mi mik ro bi o ló gus ok ta -
tó ja ta ná csá ra, aki tu do má nyos di ák kö ri te -
vé keny sé ge alap ján is mer te ké pes sé ge it,
je lent ke zett a Kõ bá nyai Gyógyszerárugyár
ku ta tói rész le gé nél meg hir de tett ál lás ra. A
Richter Ge de on ál tal 1901-ben ala pí tott
Sas pa ti ká ban meg kez dett gyógy szer gyár -
tást a tu laj do nos te het sé ge és ki tû nõ üz le ti
ér zé ke rö vid idõ alatt ipa ri mé re tû vé nö vel -
te. A vál la lat az el sõ vi lág há bo rú éve i re a
Mo nar chia egyik leg na gyobb gyógy szer -
gyá rá vá vált, az 1920-as évek vé gén pe dig,
ek kor már rész vény tár sa sá gi for má ban mû -
kö dött, ké mi ai és bi o ló gi ai la bo ra tó ri u má -
ban si ke res gyógy szer fej lesz tés folyt, a ter -
mé kek for gal ma zá sá ról öt ven or szág ban
meg szer ve zett kép vi se let gon dos ko dott.
Az 1944-es bom bá zá sok ban a gyár gé pe i -
nek nagy ré sze el pusz tult, Richter Ge de ont
a nyi la sok meg öl ték. Az egy kor vi rág zó
vál la lat vég ve szély be ke rült. Az 1948-as
ál la mo sí tás utá ni át szer ve zé sek so rán nem -
csak ne vét vesz tet te el, ha nem az esz te len
köz pon to sí tás kö vet kez té ben önál ló kül ke -
res ke del mi jo gát és a gyá ron be lü li ku ta tás-
fej lesz tés le he tõ sé gét is. A las sú új já é le dés
az öt ve nes évek vé gén kez dõ dött, s ami kor
Egon be kap cso ló dott az ot ta ni mun ká ba,
már is mét in ten zív ku ta tó, in no va tív te vé -
keny ség folyt a gyár ban. A la bo ra tó ri um,
ahol dol goz ni kez dett, ko ránt sem volt még
vi lág szín vo na lon, de szá má ra ér de kes új -
don ság és le he tõ ség volt. Ma te ma ti kai fel -
ké szült sé ge és a fi zi ka sze re te te, va la mint
or vo si szem lé le te se gí tet te ah hoz a fel is me -
rés hez, hogy a la bo rok fel sze relt sé gét mo -
der ni zál ni kell. Mû sze re ket ren delt, új
mód sze re ket ál lí tott be, kor sze rû sí tet te a
ku ta tást. Nem for dí tott há tat az or vos lás nak
sem. Tíz évig má sod ál lás ban az új pes ti
orvosügyeletet ve zet te, laborszakorvosi
vég zett sé get szer zett.

Mi köz ben a gyá ri rang lét rán fel jebb és
fel jebb ke rült (la bor ve ze tõ, osz tály ve ze tõ),
egy re na gyobb sze re pet vál lal ha tott a
gyógy szer fej lesz tés ben. En nek há rom te -
rü le te volt. Az egyik az ún. pregenerikus
gyógy sze rek meg al ko tá sa. Ez azt je len tet -
te, hogy ke rü lõ el já rás sal, rep ro duk ci ós
ku ta tás sal elõ ál lí tot ták egy is mert gyógy -
szer ha tó anyag-mo le ku lá ját. A vég ered -
ményt, sõt az ah hoz ve ze tõ tech no ló gi ai
lé pé se ket is an nak ide jén a KGST-hez tar -
to zó or szá gok ban sza ba dal maz tat ni le he -
tett. Egy sze rûbb ku ta tá so kat és ke ve sebb
idõt igé nyelt a ge ne ri kus gyógy sze rek elõ -
ál lí tá sa. A ge ne ri kus gyógy szer ugyan is az
ori gi ná lis gyógy szer ter mék sza ba dal mi ol -
tal má nak le jár ta után gyár tott, az ori gi ná lis

gyógy szer rel azo nos ha tó anya gú ké szít -
mény, vol ta kép pen te hát an nak má so la ta.
A leg na gyobb ku ta tói tel je sít mény az ori -
gi ná lis, az az ere de ti gyógy szer ki fej lesz té -
se. Kár pá ti Egon a leg szí ve seb ben ilyen
mun ká ban vett részt. Egész pá lyá ja so rán
ar ra tö re ke dett, hogy a Richternek mi nél
több sa ját fej lesz té sû ter mé ke le gyen, Leg -
na gyobb si ke re it is e te rü le ten ér te el.

Egy ha tó anyag meg ta lá lá sa és gyógy -
szer ré fej lesz té se rend kí vül hos  sza dal mas
fo lya mat. Ilyen volt az is, amely ben Egon -
nak köz pon ti sze rep ju tott. A kis té li zöld
meténget (vinca minor) dísz nö vény ként
ker tek be, te me tõ be ül tet ik, de gyógy nö -
vény ként a gyógy szer ipar is fel hasz nál ja.
Al ka lo id já nak, a vinkaminnak ha tó anyag -
ként va ló fel fe de zé se, szár ma zé ká nak, a
vinpocetinnek elõ ál lí tá sa és 1971-es sza ba -
dal maz ta tá sa hos  szú és ala pos nö vény ké -
mi ai ku ta tá sok vég ered mé nye volt (az er -
dé lyi szár ma zá sú Szász Kál mán gyógy sze -
rész ne vé hez fû zõ dik), de a gyógy szer ki -
fej lesz té sé nek ez csu pán kez de te. A gyár
ve gyész és far ma ko ló gus (or vos, gyógy -
sze rész, bi o ló gus) ku ta tó i nak to váb bi ki tar -
tó mun ká já ra és egy más el té rõ szak mai né -
zõ pont já nak fo lya ma tos egyez te té sé re volt
szük ség ah hoz, hogy a Cavinton ne vû, az
agyi vér ke rin gést ja ví tó gyógy szert 1973-
ban sza ba dal maz tat ni le hes sen, s hogy az
új ter mék a ha tás ta ni és kli ni kai vizs gá la tok
után 1977-ben for ga lom ba ke rül hes sen. A
fej lesz tést vég zõ te am tag jai, köz tük Kár -
pá ti Egon, ki vá ló mun ká juk el is me ré se ként
1983-ban el nyer ték a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság Ál la mi Dí ját.

A Cavinton a Richter gyógy szer gyár leg -
si ke re sebb, leg na gyobb for gal mú ter mé ke.
Már az 1980-as évek ele jén húsz or szág ban
for gal maz ták, és el ter je dé se ké sõbb is foly -
ta tó dott. A Takeda cég gel kö tött li cenc szer -
zõ dés nyo mán Calan né ven Ja pán ban is si -
ke res sé vált. Óri á si pénz ügyi hasz not is ho -
zott: 1998-ig a gyár ár be vé te lé bõl a leg na -
gyobb arány ban ré sze sü lõ ter mék volt.

A fá rasz tó, foly to nos szel le mi ké szen lé -
tet és egy cél ra össz pon to sí tott fi gyel met
kö ve te lõ mun ka he lyi te vé keny ség nem
szû kí tet te le a fi a tal ku ta tó or vos ér dek lõ dé -
si kö rét. So kat és sok fé lét ol va sott, igé nye
volt a nap ra kész tá jé ko zott ság ra, szí ve sen
kö tött új ba rát sá go kat, és min den tár sa ság -
ban szel le mes be szél ge tõ társ és jó vi ta part -
ner volt. A nya rak nagy ré szét to vább ra is
Ba ján töl töt te szü le i vel és ré gi ba rá ta i val.
1975-ben meg nõ sült. Fe le sé ge, Bí ró Ka ta -
lin bi o ló gus ku ta tó az EL TE TTK-ról ke rült
a Richterbe. Mun ka tár sak let tek, szak mai
együtt mû kö dé sük szá mos kö zö sen pub li -
kált köz le ményt ered mé nye zett. Nyá ri sza -
bad sá guk el sõd le ges cél ál lo má sa vál to zat -
la nul Ba ja volt. Al kal man ként egy-egy hó -
na pot is el töl töt tek a vá ros ban, ön fe led ten
él vez ve a ba rá tok tár sa sá gát és a du nai zá -
to nyok sely mes ho mok ját, ahol nem egy -
szer sát rat is ver tek. Egon atyai sze re tet tel
ne vel te fe le sé ge el sõ há zas sá gá ban szü le -
tett kis lá nyát az után is, hogy 1980-ban kö -
zös gyer me kük, Ad ri enn meg szü le tett. A
szü lõk a ter mé szet sze re te té re ne vel ték a
lá nyo kat. Ad ri enn éle té nek el sõ két nya rát
még Ba ján tölt het te, a csa lád nyá ri szo ká sai
azon ban Egon édes ap já nak 1981 õszén be -

Jesolóban kislányával 1992-ben
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kö vet ke zett vá rat lan ha lá la után meg vál -
toz tak. Az egye dül ma radt édes anya Bu da -
pest re köl tö zött lá nyá hoz, a ba jai la kást el -
ad ták. Ugyan eb ben az év ben Egon és csa -
lád ja a XII. ke rü let bõl szép, csen des kör -
nyék re, a II. ke rü le ti Tö vis ut cá ba te le pe -
dett át. Az új la kás hoz, mint aho gyan ké -
sõbb a dunabogdányi nya ra ló hoz is, a Ca-
vinton nye re sé gé bõl a ku ta tók nak jut ta tott
osz ta lék te rem tett fe de ze tet.

Egon a nyolc va nas évek ele jén fe jez te be
tár sa i val azt a fon tos mun kát, amely nek
ered mé nye az Arduan ne vû izom la zí tó
gyógy szer lett. A té ma al kal mas volt egy
önál ló dok to ri mun ka el vég zé sé hez és a
dis  szer tá ció meg írá sá hoz (fe le sé ge 1975-
ben dok to rált). Ez a sa ját fej lesz té sû ter mék
és a kö ve tõ mo le ku la (Duador) is a gyár
büsz ke sé ge lett. Mû té ti al kal ma zá sa sok-
sok be teg gyógy ulá sát te szi le he tõ vé. Er re
az idõ re az Egon ve zet te Hemodinamikai
Osz tály ki tû nõ en fel sze relt ku ta tó hel  lyé,
iga zi al ko tó mû hel  lyé vált. Mun ka tár sa i val
és ta nít vá nya i val a to váb bi ak ban is gyógy -
szer je löl tek so rát fej lesz tet ték ki. Õ ma ga
mint egy száz öt ven sza ba da lom szer zõ je -
ként arany fo ko za tú ki vá ló fel ta lá ló cí met

ka pott. Pá lyá ja utol só éve i ben, 1994-tõl
1998-ig, a gyár Far ma ko ló gi ai Ku ta tó Köz -
pont já nak igaz ga tó ja ként dol go zott.

A nyolc va nas, ki lenc ve nes évek ben fe -
le sé gé vel, csa lád já val sok fe lé utaz tak. Gö -
rög or szág ban tíz szer is jár tak, s vis  sza-
vissza tér tek az Ad ri ai-ten ger hez is. Nagy
ha tás sal volt rá juk két ame ri kai út juk. Bé -
relt ko csi val be jár ták Ka li for ni át, Flo ri dát,
Ari zo nát, a leg is mer tebb nem ze ti par ko -
kat. A ba jai nya ra lá sok ugyan rit kul tak, rö -
vi dül tek, de so ha sem sza kad tak meg. Egon
õriz te a ré gi ba rát sá go kat. Gyak ran hív ta
meg ba rá ta it ott ho ná ba. Sze re tett fõz ni,
ven dé ge i nek igen gyak ran sza kács tu do -
má nya fi nom pro duk tu ma i val ked ves ke -
dett. A csa lád ka rá cso nya el kép zel he tet len
volt bog rács ban ké szí tett ba jai, gyu fa tész -
tá val tá lalt ha lász lé nél kül!

Éle te utol só éve i ben öröm for rás volt
szá má ra a ke reszt rejt vény-fej tés (kü lö nö -
sen a sudokut sze ret te) és ol va sás. Min den
ér de kel te, ami a lá nya i val volt kap cso la -
tos: meg be szél ték a mun ka he lyi prob lé -
má kat, ki kér ték ta ná csát dön té se ik ben.
Mi vel fe le sé ge még dol go zott, bol do gan
vál lal ta az akár min den na pos fõ zést is,

nem érez te te her nek, ked vét lel te ben ne.
Nya ran ta szí ve sen fõ zött a ná luk nya ra ló
uno kák ra, bár mi kor haj lan dó volt pa la -
csin ta sü tés re is. Köz ben kér dez get te õket
ver sek rõl, ked venc tan tár gyak ról, ba rá tok -
ról, él vez te a fi a ta lok kal foly ta tott be szél -
ge té se ket. De rû sen ké szü lõ dött az öreg -
kor ra. Csa lád ja so sem mú ló fáj dal má ra
2010. ok tó ber 25-én et tõl fosz tot ta meg a
vá rat la nul, alat to mo san le csa pó vég zet.

A te me té sén õt bú csúz ta tó egy ko ri ta nít -
vány és mun ka társ, Far kas Sán dor há rom,
so kak sor sát meg ha tá ro zó ér de mét so rol ta
fel: „Nagy ha tá sú fel ta lá ló volt.” Két ere -
de ti gyógy sze re hoz zá já rult a Richter
Gyógy szer gyár fel vi rág zá sá hoz. „Iga zi
épít ke zõ volt.” Be osz tot tai meg vá lo ga tá -
sá val és a tech ni kai hát tér fel épí té sé vel jól
szol gál ta a fõ célt, az ere de ti gyógy sze rek
ku ta tá sát. „Ok ta tó-fej lesz tõ mes ter volt.”
Ke vés szó val, oly kor jól irány zott kér dé -
sek kel ta ní tott ku tat ni, lé nyeg re tör ni.

Mi, ba ja i ak büsz kék va gyunk ar ra, hogy
ma gas ra íve lõ élet út já ra in nen in dult, és
ar ra is, hogy lé lek ben mind vé gig meg ma -
radt ba ja i nak.

Bá lint Lász ló

Vá ro sunk és kör nyé ke té li ma da rai
A hi deg év szak be kö szön té se a ma dár vi -

lág ban a nagy ván dor lá sok idõ sza kát je len -
ti. Ha zai köl tö zõ ma da ra ink már au gusz tus-
szep tem ber hó na pok ban el in dul nak dé leb bi
vi dé kek re, s hoz zánk a tõ lünk észa kab bi tá -
jak ról ér kez nek szár nya sok rö vi debb-hosz -
 szabb idõ szak ra. Jó né hány faj in kább vál -
lal ja az éle lem szer zés ben prob le ma ti ku -
sabb, szû kö sebb idõ sza kot, s itt hon ma rad -
va – sok szor az em be ri te le pü lé sek kö ze lé -
be hú zód va – re mél nek táp lá lé kot. E té len is
lát ha tó ma da ra ink éle tet visz nek a hó le pel -
lel bo rí tott al vó ter mé sze ti tá jak ra: a lomb -
ta lan kör nye zet ben ér de kes szín folt a hõ -
mér sék let és a hóborítás függ vé nyé ben vál -
to zó moz gá suk, táp lál ko zá suk, hang adá suk.
Az aláb bi ak ban a leg gya ko rib ba kat mu tat -
nám be ked ves ol va só ink nak.

Ci ne gék: a leg hû sé ge sebb, moz gé kony, a
ve re bek nél is ki sebb tes tû ma da rak. A fák
vé ko nyabb ága in le-föl mo zog va is nagy
biz ton ság gal ke re sik a rü gyek mö gött, a ké -
reg re pe dé sek ben meg bú vó ro va ro kat. Tar -
tós ha va zá sok ide jén há lá sak az em ber ál tal
fel kí nált táp lá lé ko kért. Fõ ként az ola jos
mag va k – nap ra for gó, dió, tök mag – beltar-
talmát ked ve lik. Vá ro sunk ban a kék- és
szén ci ne ge, a csen de sebb bok ros ker tek ben
a ba rát ci ne ge, a vá ros szé li bok ros-fás ré sze -

ken az igen pi ciny tes tû és hos  szú far kú,
több nyi re cso por to san já ró õsz apó fi gyel -
hetõ meg. A vá ros kör nyé ki vi zes te rü le tek
fûz fá in a füg gõ ci ne ge is elõ for dul.

Csont tol lú: az észa ki-sark kör tá jé kán
élõ ma dár no vem ber-de cem ber tá jé kán je -
le nik meg cso por to san. Ba ján szin te min -
den év ben meg fi gyel he tõk, amint a vo nat -
ker ti pla tán fá kon pi hen nek, il let ve a kör -
nyék be li vagy a Türr-emlékmûhöz ve ze tõ
út os tor fá in csi pe ge tik a bo gyó ter mé se ket.

Csusz ka: kék és rozsdasárga tol la za tú,
ügyes kú szó ma dár. A fák vas ta gabb ága in
és tör zsén le-fel szök dé csel ve ku tat ele -
ség után, il let ve a ké reg re pe dé se ket fel -
hasz nál va bont ja fel a meg szer zett mag -
va kat és egyéb táp lá lé ko kat. Több nyi re
töb bed ma gá val jár táp lá lék szer zõ út ján: e
so rok író ját is már több íz ben éb resz tet ték
ko ra haj nal ban ko pog ta tá suk kal a Du na
part ján lé võ fa ház fa la in cser ké szõ für ge
tol la sok.

Széncinegék párban
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Ve re bek: a vé det té nyil vá ní tott há zi és me -
zei ve réblét szá m szem mel lát ha tó an le csök -
kent az utób bi évek ben. A há zi ve réb kis sé
na gyobb tes tû, a hím tol la za ta élén kebb szí -
ne ze tû a to jó é nál. For gal ma sabb he lye k,
par kok ban lé võ bok rok a ked venc tar tóz ko -
dá si he lyük. A fé lén kebb me zei ve réb a vá -
ros kör nyé ki ker tek fáin, bok ra in fe dez he tõ
fel in kább.

Mind két faj ked ve li a cso por tos élet mó -
dot. Szí ve sen fo gyaszt ják a ta laj ra szórt ap -
ró mag va kat az ín sé ges té li na pok ban. Utób -
bi nál nincs szí ne ze ti el té rés a hím és to jó tol -
la za tá ban.

Ten ge lic: a ve réb nél is ki sebb, „stig lic”
név vel is il le tett ma da runk (min den va ló szí -
nû ség sze rint a né met „Stieglitz” ne vé bõl ül -
tet te át köz nyel vünk) fel tû nõ tar ka sá gá val
tû nik ki a ha vas tá jon. Több nyi re cso por to -
san jár nak út szé le ken, ker tek ben, ahol té len
a hó ból ki ál ló gyom nö vé nyek mag va it fo -
gyaszt ják elõ sze re tet tel. Meg fi gyel tem,
hogy né hány szor csat la koz tak az er kély re
tett ete tõn lak má ro zó ci ne gék hez.

Fe ke te ri gó: a bok rok ban dús par kok ban,
ker tek ben, fa ra kás ok ban meg búj va, a leg -
több té len ta lál koz ha tunk ve le, amint az alj -
za ton ke res gé li ál la ti táp lá lé kát. Ha vas idõ -
szak ban az érett bo gyó kat is el fo gyaszt ja.
Az iva ri két ala kú ság min ta pél dá nya: a hím
fe ke te tol la za tú és na rancs sár ga csõ rû, míg a
to jó bar na tol la zat tal és bar na csõr rel ren del -
ke zik. A fe nyõ fé lék egész év ben ked venc
bú vó he lyet kí nál nak szá má ra.

Rozs da far kú ak: a ker ti és há zi rozs da far -
kúak kül lem ben és élet mód ban is igen ha -
son ló fa jok. Vo nu lók, de egyes pél dá nya ik
át te lel nek te le pü lé sün kön.

Har ká lyok: kö zü lük a kis és kö zép tar ka -
har kály lát ha tó té len is kör nyé kün kön a leg -
gyak rab ban. Az ár té ri er dõk ben, a fás ker -
tek ben, de az ut cai fá kon is meg fi gyel he tõk,
amint spi rá li san kúsz nak a tör zse ken, ága -
kon, ahol a meg bú vó ro var ele sé ge ket ke res -
gé lik szor gal ma san. A kis tar ka har kály a
ma gas fák vé ko nyabb fel sõ ága in fe dez he tõ
fel gyak rab ban. Erõs csõ rük kel ág nyi kor -
gás hoz, il let ve tá vo li gép pus ka so ro zat hoz
ha son ló gyors ko pog ta tás sal in ger lik a fõ -
ként el ha ló farészekben meg hú zó dó ro var -
lár vá kat: ki tû nõ hal lá suk ré vén de rí tik fel,
ér de mes-e ki kez de ni a kor ha dó fa kér get. Ha
tü rel me sek va gyunk, meg les het jük, men  nyi
idõ alatt sze rez nek meg egy-egy íz le tes fa la -
tot. Min den eset re mél tán ne ve zi köz nyel -
vünk a har ká lyo kat a „fák dok to ra i nak”.

Ökör szem: leg pa rá nyibb ma da runk fõ -
ként a ker tek, par kok sû rû bok ra i ban, fa ra -
kás ok ban buj kál va éli min den nap ja it. Ke ve -
set és rö vi den re pül. Meg ri aszt va han gos
ber re gés be kezd. Táp lá lé kul az élõ he lyén

rej tõz kö dõ ki sebb ro va rok, bá bok, pe ték
szol gál nak. Oly kor pár mé ter re is be vár ja
meg fi gye lõ jét.

Bal ká ni ger le: a nya ka há tul ján lé võ fél -
kör íves fe ke te toll szí ne ze té rõl kön  nyen azo -
no sít ha tó ga lamb ked ve li a te le pü lé se ket.
Ha zánk ban mint egy 80 év vel ez elõtt je lent
meg. Az ag res  szív var jak az utób bi évek ben
szin te ki szo rít ják egyes vá ros ré szek bõl.

Bú bos pa csir ta: utak men tén, fü ves és ko -
pár he lye ken egy aránt ta lál koz ha tunk ve le
vá ro sunk ut cá in. A sze mét tá ro zók kör nyé -
kén té len is bõ táp lá lék hoz jut hat. Jól szo ci -
a li zá ló dó, oly kor 1-2 mé ter re is be vár ja a
gya lo go san köz le ke dõt.

Fá cán és fo goly: a fog lyok in kább a vá ro -
son kí vü li bok ros, csa li tos te rü le te ken tar -
tóz kod nak, míg a fá cá nok a ker tek be is be -
me rész ked nek táp lá lék re mé nyé ben. A kert -
ben jár va gyak ran elõ for dult már, hogy szin -
te az utol só pil la nat ban – nagy ri ká cso lás
kö ze pet te – re pült fel lá bam elõtt egy-egy
bo kor ban meg hú zó dó fá cán ka kas. A fog -
lyok in kább cso por to san, a fá cá nok leg fel -
jebb ket te sé vel ér zik ma gu kat biz ton ság ban.

Var jak: az egy re sza po ro dó var jú fé lék kö -
zül a csó ka, a ve té si és a dol má nyos var jak
kép vi se lõi ugyan csak szí ve sen tar tóz kod nak
vá ro sunk ut cá in, park ja i ban az utób bi pár év
óta. Míg gyer mek ko rom ban (úgy 50-60
éve!) még csak a vá ros szé le ken, ker tek ben
ta lál koz hat tunk ve lük: moz gást ész lel ve már
50-100 mé ter tá vol ság ról fel reb ben tek, el re -
pül tek az em bert ész lel ve. Nap ja ink ban
szin te há zi a sod tak: pár mé ter tá vol ság ban az
em ber tõl in kább fél re hú zód nak, ha fe lé jük
kö ze le dünk a ut cá kon, par kok ban. Több al -
ka lom mal ta pasz tal tam már, hogy a há zi ga -
lam bo kat ete tõ né ni tõl 2-3 mé ter nyi re gyü -
le ke zõ ga lam bo kat né hány var jú ker get te
el, hogy ma guk szed hes sék fel a ki szórt táp -
lá lé kot. Már fész ket is rak tak az el múlt
évek ben a Ko dály ut cai fá kon. A leg ki sebb
ter me tû csó ka há tán és fej búb ján fe ke te,
má sutt szür ke tol la kat vi sel. A leg na gyobb
tes tû dol má nyos var jú nak fe ke te a fe je,
szár nya és far ka, míg há ta és ha sa ham vas
szür ke. A ve té si var jú egy szí nû fe ke te tol la -
za tú. Kö zü lük leg ag resszí vabb a dol má -
nyos var jú, ame lyik nem csak a Sugovica
kagy ló it, ha la it fo gyaszt ja, ha nem a la pos
ház te tõ kön fész ke lõ há zi ga lamb ok to já sa it,
ki csi nye it is meg dézs mál ja.

Vi zek ben bõ vel ke dõ vá ro sunk vál to za tos
ma dár fa jo kat csá bít ide a té li idõ szak ban is.
Az észa kabb ról ván dor ló ma da rak rö vi -
debb-hos  szabb ide ig tar tóz kod nak a Sugo-
vica, a Fe renc-csa tor na, a Du na, a DVCS és
jó né hány ál ló víz (ter mé sze tes és mes ter sé -
ges ta vak) vi ze in, kör nyé kén. A vá ros köz -
pont tól a Türr-emlékmûhöz ve ze tõ víz par ti

sé tá nyon jár va ér de mes meg fi gyel ni, meg fi -
gyel tet ni gye re ke ink kel, uno ká ink kal a Du -
na és a Sugovica aláb bi szár nya sa it.

Jég ma dár: kis ter me tû (ve réb nél alig na -
gyobb), de már mes  szi rõl fel tû nik élénk, ké -
kes ár nya la tú tol la za tá val. A DVCS és a Fe -
renc-csa tor na nád dal-sás sal be nõtt part sza -
ka sza ink, va la mint a ha las ta vak kör nyé kén
ta lál koz ha tunk e bá mu la to san ügyes ha lá szó
ma da runk kal.

Si rály fé lék, csé rek: a si rá lyok na gyobb
tes tû ek, szé le sebb szár nyú ak, lom hább re -
pü lé sû ek, de a part szé le ken is szí ve sen tar -
tóz kod nak. A meg szer zett zsák mányt is
több nyi re a víz par ton fo gyaszt ják el. Fej tol -
la za tuk té len el szí ne zõ dik: a fe hér fej tol lak
té len sö tét fol to sak, a sö tét fej tol lak ki fe hé -
red nek a leg több faj nál. Az ál lan dó ha za i ak
kö zül az ezüst si rály, a csüllõ és a he ring si -
rály a leg gya ko ribb, míg a té li ven dé gek leg -
gya ko ribb fa jai a vi har si rály és az észa ki
dan ka si rály. A csé re ket vil lás far kuk, köny -
 nyed röp tük, s az egy hely ben tör té nõ szi tá ló
szárny moz gá suk, ki sebb tes tük kü lön bö ze ti
meg a si rá lyok tól. A ta la jon bi zony ta la nul
jár nak, in kább a víz ben tar tóz kod nak.

Ré cék: a leg na gyobb faj gaz da sá gú cso -
por tot je len tik. A tõ kés ré cék a par ti fü ves
gyep re is ki me rész ked nek ilyen kor té len
egy kis vi ta min pót ló zöl del lõ fû fé lé ért. A
jég táb lá kon ácsor gó fa jok jól meg kü lön böz -
tet he tõk: a tõ kés ré cék mel lett a csör gõ- és a
he re ré ce a leg gya ko ribb té li ven dég. A bu -
kó ré cék (kis- és nagy bu kó ré ce) víz alat ti
tar tóz ko dá si ide jét és a meg tett tá vol sá go kat
ér de mes meg fi gyel nünk.

Szár csa: palafekete, csak csõ re és hom lo -
ka fe hér. Jól bu kok, té len sze re ti más ma da -
rak tár sa sá gát.

Ká ró ka to na: lúd nagy sá gú sö tét tol la za tú
ma dár, egy re több pél dányt fi gyel he tünk
meg a Du nán. Ügyes hal fo gó (né ha cso por -
to san is ha lász nak), oly kor 40-50 mé teren is
ké pes a mély ben ker get ni a fe né ken meg hú -
zó dó ki sze melt ál do za tát. Né ha a Sugo-
vicára is be me rész ke dik, de lát tam már a
blokk há zak te te jén is pi hen ni. A du nai ho -
mok zá tony okon gyak ran lát ha tók más ma -
da rak tár sa sá gá ban. Hos  szú nyúj tott nya kú
re pü lé sük rõl kön  nyen fel is mer he tõk.

Éne kes hat  tyú: az el múlt két-há rom év ti -
zed ben egy re gyak rab ban fi gyel het jük meg
e szép, ke cses tar tá sú hat  tyú faj né hány pél -
dá nyát, amint a Sugó-híd vagy a strand te rü -
le tén vég zik mél tó ság tel jes tá jé ko zó dó
úszó sé tá ju kat. Az utób bi évek ben meg te le -
ped tek, s köl te nek is a Béda-Karapancsa
Nem ze ti Park te rü le tén,s így a nyá ri idõ -
szak ban is ta lál koz hat tam 3-4 pél dán  nyal a
Ká dár-szi get tõl dél re lé võ Du na-sza ka szon.

Dr. La ki Fe renc
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Száz éve szü le tett dr. Újpétery Elem ér
A Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta ál tal dr. Új-

pétery Elem ér szü le té sé nek nap ra pon to san
100. év for du ló ján, 2011. ja nu ár 19-én ren de -
zett meg em lé ke zé sen, ame lyet Por tu gá lia
ma gyar or szá gi nagy kö vet ség ének ta ná cso sa
is meg tisz telt je len lé té vel, Zsigó Ró bert pol -
gár mes ter kö szön tõ sza vai után je les sze mé -
lyi sé gek idéz ték fel az egy ko ri dip lo ma ta
éle tét és te vé keny sé gét. 

Dr. Je szensz ky Gé za egye te mi ta nár, volt
kül ügy mi nisz ter elõ adá sa, ame lyet szer zõ -
jé nek vá rat lan aka dá lyoz ta tá sa mi att csak
fel ol va sás ból hall gat ha tott meg a Vá ros há -
za dísz ter mét zsú fo lá sig meg töl tõ kö zön -
ség, a kor szak tör té nel mi-dip lo má ci ai ösz -
 sze füg gé se i ben vizs gál ta dr. Újpétery
Elem ér kül ügyi te vé keny sé gét. Dr. Kubas-
sek Já nos, a Ma gyar Föld raj zi Mú ze um
igaz ga tó ja a tel jes élet utat te kin tet te át.
Dr. Gu lyás And rás nagy kö vet, aki je len leg
Göncz Ár pád volt köz tár sa sá gi el nök tit kár -
sá gát ve ze ti, s aki az 1990-es évek ben ké sei
utód ja volt Por tu gá li á ban, a lis  sza bo ni éve -
ket idéz te fel. Rapcsányi Lász ló, a Ma gyar
Rá dió örö kös tag ja, mi u tán be szá molt ar ról,
ho gyan si ke rült 1983 feb ru ár já ban kap cso -
lat ba ke rül nie a ha zá já tól már negy ven éve
tá vol élõ Újpéteryvel, rö vid, de rend kí vül
ér de kes ös  sze ál lí tást mu ta tott be a ve le ak -
kor ké szült és a rá di ó ban an nak az év nek
õszén el hang zott há rom szor har minc per ces
in ter jú so ro zat ból

A mû sort kel le me sen egé szí tet te ki a III.
Bé la Gim ná zi um Vad vi rág Népdalkötének
két sze ri fel lé pé se. Ma gyar nép dal ok ki tû -
nõ in terp re tá lá sán kí vül ere de ti nyel ven
egy szép por tu gál dalt is elõ ad tak. Ottmár

At ti la azirodalomkedvelõ diplomata egyik
ked venc ver sét, Ady End re Az el té vedt lo -
vas cí mû al ko tá sát mond ta el.

A meg em lé ke zé sen részt vett Újpétery
Elem ér Zürichbõl ez al ka lom ból ide lá to -
ga tó fia és Ba ján élõ hú ga, Al bert Sán-
dorné ta nár nõ. Edit né ni – sok-sok ta nít vá -
nya így szó lít ja õt – be fe je zé sül meg ha tot -
tan mon dott kö szö ne tet a szer ve zõk nek és
a sze rep lõk nek a báty ja tisz te le té re ös  sze -
ál lí tott tar tal mas mû so rért.

***
Dr. Újpétery Elem ér a ba jai, ak kor cisz -

ter ci ek ve zet te III. Bé la Re ál gim ná zi um -
ban érett sé gi zett 1929-ben. A dip lo má ci ai
pá lyá ra lé pés vá gya ta lán már ak kor ér le -
lõ dött ben ne. A bu da pes ti köz gaz da sá gi
egye te men a kül ügyi sza kot vé gez te el. A
dok to rá tus meg szer zé se és a ka to nai szol -
gá lat le töl té se után egy évig az Or szá gos
Szo ci ál po li ti kai In té zet ben dol go zott, de
az tán hoz zá lá tott ter ve meg va ló sí tá sá hoz.
1936-ban a kül ügy mi nisz té ri um fo gal ma -
zói tan fo lyam ára je lent ke zett. Te het sé gé -
vel és rend kí vü li szor gal má val si ke rült le -
küz de nie azt a hát rányt, ame lyet pol gá ri
szár ma zá sa je len tett a ha son ló becs vá gyú,
de arisz tok ra ta vagy ha son ló an il luszt ris
csa lád ban szü le tett ve tély tár sak kal szem -
ben. 1937-ben a kül ügy mi nisz té ri um ál lo -
má nyá ba ke rült. Az el nö ki, majd a pro to -
koll osz tá lyon el töl tött né hány hó nap után
1938-tól az egy mást vál tó mi nisz ter el nö -
kök, kül ügy mi nisz te rek sze mé lyi tit ká ra -
ként je len tõs tör té nel mi ese mé nyek köz -
vet len ta nú ja, oly kor sze rep lõ je lett.
Csáky Ist ván kül ügy mi nisz ter kí sé rõ je -

ként kö zel rõl ta nul má nyoz hat ta Hit ler vi -
sel ke dé sét, ha tal mi má mo rát. Je len volt
mind két bé csi dön tés alá írá sá nál a Bel ve -
dere -pa lo tá ban. Õ lát ta utol só ként élet ben
Te le ki Pál mi nisz ter el nö köt, ami kor ha lá -
la elõtt né hány órá val a lon do ni kö vet
számjeltáviratát vit te át neki. 1942-tõl a
lis  sza bo ni ma gyar kö vet ség tit ká ra, 1944.
már ci us vé gé tõl ügy vi või meg bí za tás sal
an nak ve ze tõ je volt. A nyilasok ha ta lom ra
ke rü lé se kor nem is mer te el a Szálasi-kor -
mányt, ezért tá vol lét ében ha lál ra ítél ték.
De cem ber ben fel aján lot ta szol gá la ta it a
Deb re cen ben meg ala kult kor mány nak, de
vá laszt nem ka pott. Az új re zsim nem igé -
nyel te szol gá la ta it.

1987-ben meg je lent Vég ál lo más Lissza -
bon cí mû me mo ár ja a ben ne kö zölt sok-
sok ál ta la meg õr zött, ad dig is me ret len do -
ku men tum mal fon tos tör té nel mi for rás mû.
Al cí me: Hét év a ma gyar ki rá lyi kül ügy
szol gá la tá ban. Ez a hét év a ki lenc ven
éves ko rá ban, 2001. szep tem ber 18-án el -
hunyt dr. Újpétery Elem ér éle té nek csu pán
rö vid ke ré sze, sokkal hosszabb ideig volt
sikeres üzletember. Õ mégis mind vé gig
éle te leg fon to sabb, meg ha tá ro zó idõ sza ká -
nak tar tot ta. Iga za volt. E hét év vel ér de -
mel te ki, hogy szü le té sé nek szá za dik év -
for du ló ján tisz te let tel meg em lé kez zen ró la
az õt haj dan út já ra bo csá tó vá ros és a ma -
gyar tör té ne lem tu do mány.

Bá lint Lász ló

A lisszaboni kiutazás elõtt (1942)

Külügyminisztériumi dolgozószobájában 
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Ba rá ti György em lé ké re
(1942 – 2010)

„…az idõ te lít ve van az zal, amit raj tad ke resz tül el akar mon da ni.” (Márai Sán dor)

El ment kö zü lünk új ra egy ba jai hon pol -
gár. Ba rá ti György fo tog rá fus, Ba ja kró ni -
ká sa, ma gá nyos fény va dá sza. So kan is -
mer tük, tisz tel tük és sze ret tük sze líd, kí -
ván csi alak ját. Aho gyan fény ké pe zõ gé pe
mö gül ki ka csint va, ba rát ként üd vö zölt.
Aho gyan fény ké pe zõ gé pe hoz zá, úgy tar -
to zott Õ Ba ja hét köz na pi és ün ne pi éle té -
hez, „vi se le té hez”. 

Nem Ba ján szü le tett, még is lo kál pat ri ó ta -
ként jár ta a vá rost, s ha meg lá tott va la mit,
meg állt, meg vizs gál ta a té mát, s ha úgy
dön tött, hogy kell ne ki, ha za vit te. Nem ma -
gá nak, mind nyá junk nak. Sze líd õri zõ volt.
Je le nünk, most már múl tunk õri zõ je.

Ak ku rá tu san, fá rad ha tat la nul gyûj tö ge -
tett min den ér té kes pil la na tot há rom év ti -
ze den át. De nem ki zá ró lag sa ját ar chí vu -
má nak, ha nem, hogy meg õriz hes se és
meg mu tas sa má sok nak is. Ezért kez dett
ki ál lí ta ni is. A vis  sza jel zé sek pe dig bíz ta -
tást ad tak. Ha már aján dék ba kap ta a le he -
tõ sé get az élet tõl, hogy fo tóz hat, ak kor ezt
má sok kal is meg akar ta osz ta ni. Fo tó szak -
kört, ama tõr kéz mû ves szak kört hí vott
élet re és ve ze tett több, mint egy év ti ze den
át. Fény ké pe zõ gé pe mel lett min dig akadt
ná la egy-két friss fo tó is. Ké pei he lyet te is
be szél tek, be szél nek, nem kel lett vol na
mon da nia sem mit. Õ még is min dig me -
sélt, egy-egy négy szög le tes fény kép mö -
gött tu cat nyi ke rek tör té net la pult. 

Ba rá ti György élet mû vét, óri á si fo tó al -
bu mát em lé ke ze te sebb nek, ér té ke sebb nek
és ér ték ál lóbb nak tar tom bár mely moz gó -
kép nél, vi de o fel vé tel nél vagy film nél. Em -
lé ke ze te sebb nek, mert a pil la na to kat rög -

zí tõ so ro za tai nemcsak a meg ál lí tott idõ
fo lya mát, ha nem egy kö rül ha tá rolt, „íz le -
tes” sze le tét rög zí tet te. Míg a film fel vé tel
szin te csak mi ni má li san meg vá lo ga tott ké -
pek fo lya ma, mely ben min den egyes kép
tör li az elõ zõt, Ba rá ti György ké pe in min -
den ál ló kép egy-egy ki vá lasz tott, ki tün te -
tett pil la nat, me lyet ké sõbb rend sze re zett,
do ku men tu mok kal, ér té kes in for má ci ók -
kal lá tott el, vagy be ke re te zett, ki ál lí tá si
tárg  gyá for mált át, hogy meg õriz hes sük és
ké sõbb új ra és új ra elõ ve hes sük. Nél kü le
megint ke ve seb ben va gyunk. Nél kü le
megint ke ve seb bek let tünk. 

Öt esz ten dõ vel ez elõtt, bajaszentistváni
ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ján ar ról be szél tem,
hogy he lyi szel le mi és tár gyi kul tu rá lis
örök sé ge in ket meg fo gal ma zó és meg õr zõ
ér zé keny sé ge, hi va tás tu da ta szá mom ra leg -
in kább a Szent írás né hány so rát idéz ve fo -
gal maz ha tó meg: „…ha a bú za szem nem
esik a föld be, és nem hal meg, egy ma ga
ma rad; de ha meg hal, sok szo ros ter mést
hoz.” (Jn 12,24) Ma sem tu dom szeb ben
meg fo gal maz ni mind azt, amit ér zek. Aho -
gyan egy ki csiny bú za szem be sû rû sö dött
élet meg va ló sul: a bú za ki csi rá zik, szár ba
szök ken, ka lászt és ter mést hoz. Eb bõl lesz
a ke nyér, min den na pi ke nye rünk, éle tünk
só já val és ko vá szá val fû sze rez ve. Az em ber
el ve ti a bú zát a föld be, mint ha el te met né.
Azu tán vár, tud va, hogy a ma gok ból zöld
me zõ lesz, a gaz da gyö nyö rû sé gé re. Ki tud -
ja, hány szor is mét lõ dik meg ez a cso da év -
rõl év re, ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra? Ki tud -
ja, hány fe lejt he tet len vagy már el is fe le dett
pil la nat nak volt Ba rá ti György só ja és ko -

vá sza? Hogy sze me, ke ze, s az em ber leg -
drá gább kin cse (mely rõl õ már évek kel ez -
elõtt tud ta, hogy szá má ra ke vés ada tik), ide -
je ál tal új ra és új ra az asz ta lunk ra ke rül het -
tek a je le nün ket és gyer me ke ink múlt ját
meg õr zõ Ba rá ti-ké pek, em lék ké pek. 

2005 au gusz tu sá ban, ki ál lí tá sá nak meg -
nyi tá sa kor Márai Sán dor A fel adat ról és a
pil la nat ról szó ló üze ne tét érez tem kö zel
ah hoz a hi va tás hoz, ah hoz a hit val lás hoz,
amit Ba rá ti György vá lasz tott ma gá nak.
Ma ez zel a né hány sor ral bú csú zunk:

Vi gyázz ar ra, hogy ne mu laszd el a pil -
la na tot, amely csak a te pil la na tod, mû ved
ki vi tel ének vég zet sze rû en ki je lölt idõ sza ka.
Ké nye lem, szösz mö tö lés, gyá va ság, lus ta -
ság né ha kés lel te tik fel ada tod ki vi tel ét, no -
ha szí ved mé lyén tu dod jól, hogy az idõ te -
lít ve van az zal, amit raj tad ke resz tül el
akar mon da ni, s egy pil la na tot sem mu -
laszt hatsz, mert el mond ja más he lyet ted, s
nem úgy mond ja el, aho gyan te jó nak és
igaz nak hi szed.

Tu do mány ban, mû vé szet ben, iro da lom -
ban, köz élet ben van nak ilyen sür ge tõ pil la -
na tok, mi kor egy igaz ság meg érett és ki
kell mon da ni. S ha vég ze te sen ép pen té ged
je lölt ki e fel adat ra a sors, ne kés le kedj,
mint a rossz szí nész, aki el mu laszt ja a je le -
net vég sza vát. Nem csak mû ved, az idõ is
van. S az idõn be lül meg van a te pil la na -
tod, me lyet nem sza bad el mu lasz ta ni.

S Te nem mu lasz tot tál.
Is ten Ve led.

Kovács Zita

25 éves a Vi zu á lis Is ko la
Ju bi le u mi ki ál lí tás volt Vizus nö ven dé kek al ko tá sa i ból

A Liszt Fe renc Alap fo kú Mû vé szet ok ta -
tá si In téz mény Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti
Tag in téz mé nye, ko ráb bi ne vén Vi zu á lis Is -
ko la ta ná rai ju bi le u mi ki ál lí tást ren dez tek
az in téz mény volt di ák jai szá má ra, hogy
fel idéz hes sék: Vizus di ák ként mi lyen le he -
tõ sé ge ket is mer het tek meg ta ná ra ik se gít -
sé gé vel, mi az, ami ké sõbb ar ra ins pi rál ta
õket, hogy hi va tás ként vá las  szák a kép zõ-
és ipar mû vé szet tel va ló fog la ko zást.

A Kor társ Ga lé ri á ban (Eöt vös Jó zsef Fõ -
is ko la) január 21-én megnyílt ki ál lí tás két
rész bõl áll. Egy részt azon volt nö ven dé kek
szá má ra, akik hi va tá suk vagy ér dek lõ dé sük
ré vén ma is a kép zõ- és ipar mû vé szet te rü -
le tén te vé keny ked nek, cso por tos ki ál lí tást
ren dez tünk, más részt a vá lo ga tott ar chív
anyag ki ál lí tá sá val meg kí sé rel tük meg idéz -
ni a Vi zu á lis Is ko la el múlt 25 évét. Múlt és
je len ta lál ko zik a fa la kon, posz ta men se ken

és tár lók ban. A cso por tos ki ál lí tá s részt ve -
või: Bán Bo ró ka, Csor dás Esz ter, Délity
Kit ti, Fé lix Áron, Fel sõ Bo ró ka, Ferth Csa -
ba, Ferth Tí mea, Gebauer Han ga Klá ra,
Geszvein Nó ra, Kán tor No é mi, Ke le men
Áron, Kristó Ju dit, Leits Mik lós, Leits Nó -
ra, Márfai Nó ra, Márfai Ol ga, Mé szá ros
An na, Muity Ma rin ka, Nagy Bog lár ka,
Pencz An na, Purak Ákos, Repáruk And rás,
Sza bó Áron és Taskovics Éva.
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A ki ál lí tá si anyag vá lo ga tá sa nagy él -
ményt je len tett. Az al ko tók je len le gi mû -
vé szi tel je sít mé nyé nek is me re té ben ér de -
kes volt lát ni az el sõ szárny pró bál ga tá so -
kat, az el sõ ta pasz ta la tok le nyo ma ta it. De
nem csak eb bõl a szem pont ból volt kü lö -
nös él mény a ki ál lí tás elõ ké szí té se. Az ar -
chív anyag vá lo ga tá sa so rán a ta nu lói
mun kák la poz ga tá sa köz ben ki raj zo ló dott
az is ko la ka lan dos tör té ne te is. 

1985-ben Ba ja Vá ros Mû ve lõ dé si Osz tá -
lya kez de mé nyez te az is ko la rend sze rû mû -
vé szet ok ta tás meg szer ve zé sét. Ezt kö ve tõ en
1986-ban in dult az ok ta tás a Jó zsef At ti la
Mû ve lõ dé si Köz pont ban há rom cso port tal,
né hány lel kes pe da gó gus ve ze té sé vel. He lyi
tan ter vün ket 1992 ok tó be ré ben en ge dé lyez te
a Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um.

A Vizuális Iskola pe da gó gu sa inak kez -
de mé nye zé sé re in dult el 1998-ban a mû vé -
sze ti szak kö zép is ko lai kép zés Ba ján, a
Jelky And rás Szak kép zõ Is ko lá ban. A 25
év so rán a kez det ben önál ló in téz ményt
több ször át szer vez ték, ki köl töz tet ték.
1988-tól Kán tor Jó zsef, 1997-tõl Jász be ré -
nyi Ma tild, majd 2001-tõl Vö rös Henriette
volt az is ko la igaz ga tó ja.

A né hány évig Udvardi Vi zu á lis Is ko la -
ként mû kö dõ in téz mény önál ló sá ga 2003-
ban szûnt meg, ek kor elõ ször a Jelky And -
rás Szak kép zõ Is ko la in téz mény egy sé ge -
ként, majd 2007-tõl a Liszt Fe renc AMI

Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Tag in téz mé nye -
ként mû köd tünk to vább.

A cél kez det ben a 8-14 éves kor osz tály
mû vé sze ti ne ve lé se volt, ma már 6-22 éves
ko rig fo gad juk az ér dek lõ dõ ket, és nem ré -
gi ben be in dí tot tunk egy fel nõtt cso por tot
is. Az itt ta nu ló gye re kek nem csak kü lön -
bö zõ tech ni ká kat – li nó-met szés, réz karc,
tûz zo mánc, gipsz ön tés, szö vés, szi ta nyo -
más, fo tó zás, min tá zás – sa já tít hat nak el,
ha nem le he tõ sé gük van éven te ta nul má nyi
ki rán du lá sok ra, mú ze u mok, ki ál lí tá sok
meg te kin té sé re is. Évek óta ered mé nye sen
mû kö dõ tan sza ka ink – a gra fi ka, fes té szet,
ke rá mia, kéz mû ves, tûz zo mánc - mel lett
idén be in dí tot tuk a szob rá szat tan sza kot is.
Az al ko tó ké pes sé ge ket fej lesz tõ prog ram -
hoz kez de tek tõl szer ve sen kap cso ló dik ki -
seb bek nek nyá ri szak mai tá bor, idõ seb -
bek nek mû vé szet tör té ne ti ta nul mány út.
Az igé nyek hez al kal maz kod va a kö zép is -
ko lás kor osz tály nak fel vé te li elõ ké szí tést
is biz to sí tunk.

Nö ven dé ke ink szá mos si kert ér tek el kü -
lön bö zõ pá lyá za to kon, kö zü lük töb ben
foly tat ják ta nul má nya i kat kö zép- és fel sõ -
fo kú mû vé sze ti in téz mé nyek ben. Az egyé -
ni si ke rek mel lett nagy szám ban nyer tünk
or szá gos és nem zet kö zi in téz mé nyi kol -
lek tív dí ja kat is, töb bek kö zött len gyel or -
szá gi, orosz or szá gi, bul gá ri ai, makedóniai
pá lyá za to kon. 

1998-ban a Bács-Kis kun Me gyei Köz -
gyû lés a „Vi zu á lis Is ko la Ba ja” kol lek tí vá -
já nak ér de mes és ered mé nyes mun ká ja el -
is me ré se ként Bács-Kis kun Me gye Mû vé -
sze ti Dí jat ado má nyo zott.

2005-ben az Éber Sán dor Ala pít vány
ku ra tó ri u ma az in téz mény meg ala ku lá sa
óta Ba ja kul tu rá lis éle té ben be töl tött sze re -
pé ért, a fi a ta lok mû vé sze ti ne ve lé se ér de -
ké ben ki fej tett ki emel ke dõ mun ká já nak el -
is me ré se ként az in téz mény kol lek tí vá já -
nak ítél te az Éber Sán dor dí jat.

2010-ben az Ok ta tá si Hi va tal fel ké ré se
alap ján a ba jai „Vizuban” ke rült sor a IV.
Or szá gos Gra fi kai Ver seny meg szer ve zé -
sé re és le bo nyo lí tá sá ra. Öröm mel vál lal tuk
a ver seny szer ve zé sét, ez a le he tõ ség nagy
meg tisz tel te tés és egy ben ki hí vás is volt
szá munk ra. 

Kö szön jük az is ko la volt nö ven dé ke i -
nek, hogy meg tisz tel tek min ket al ko tá sa -
ik kal, ez ál tal le he tõ vé tet ték, hogy be mu -
tas suk az is ko la 25 éve be töl tött sze re pét
az egyé ni élet pá lyák ala ku lá sá ban és Ba ja
vá ros kul tu rá lis éle té ben. Ter mé sze te sen a
to váb bi ak ban is sze ret nénk fi gye lem mel
kí sér ni a Vizus nö ven dé kek pá lyá já nak
ala ku lá sát, ezért ju bi le u mi ki ál lí tá sun kat öt
éven ként meg fog juk is mé tel ni.

Majorcsicsné Ujjady Krisz ti na
tagintézmény vezetõ

Gondolataim a jubileumról
A Vi zu á lis Is ko la mû kö dé sé nek 25. tan év -

ét éli. Hos  szú és egy ben rö vid idõ szak is ez.
Hos  szú, mert szá mom ra a fel nõtt lé tem idõ -
sza kát öle li fel, hi szen 23 éve, ami ó ta ta nár -
ként vé gez tem, vé gig kí sér het tem az in téz -
mény mû kö dé sét. A Vizuban töl tött idõ tet te
iga zán szép pé pe da gó gus pá lya fu tá so mat.
Ugyan ak kor ne gyed szá zad egy in téz mény
szem pont já ból nem túl hos  szú idõ. De gyö -
ke re ink eb ben a vá ros ban jó val ko rább ra,
Rudnay Gyu lá ig nyúl nak vis  sza, aki 1947-
ben ala pí tott Sza bad is ko lát, és  en nek szer -
ves foly ta tá sa volt a B. Mikli Fe ri bá csi ál tal
ve ze tett kép zõ mû vé sze ti kör és mû vész te lep.
De ezenkí vül is min dig vol tak olyan
emblematikus sze mé lyi sé gû rajz ta nár ok,
akik a vizualitás fon tos sá gá nak szen tel ték
éle tü ket és ge ne rá ci ó kat ta ní tot tak er re. Ifj.
Éber Sán dor, Szalontai György, Ren des
Béláné-Rajz Ka ti né ni. Né hány név a tel jes -
ség igé nye nél kül, akik kö zül a két utób bi az
én sze mé lyes pá lya fu tá som ra is ha tás sal volt.

Ez a lég kör az, amely ben 1985 tá ján né -
hány em ber ben meg fo gal ma zó dott egy
igény. Le gyen a raj zol ni sze re tõ gye re kek

Tanárok a kiállítás megnyitóján: Balról jobbra: Gayer Vera, Ujfalusi Zoltánné, Vörös
Henriette, Kántor József, Jászberényi Matild, Majorcsicsné Ujjady Krisztina
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szá má ra egy hely, ahol dél utá non ként fog -
lal koz hat nak az zal, amit sze ret nek, és ne
csu pán szak kör le gyen, ha nem is ko la, aho vá
több éven ke resz tül jár hat nak.

Lel kes, csil lo gó sze mû gye re kek jöt tek a
vá ros ból, ké sõbb a kör nyék be li is ko lák ból
is, akik he ten te egy dél utánt kap tak az al -
ko tás ra, a szár nya lás ra. A hét köz nap ok al -
ko tó mun ká ja mel lett nya ran ta al ko tó tá bo -

ro kat szer vez tünk. Ká rász, Káptalanfüred,
Hõgyész, Szanazug, Mátranovák, Sza bad -
kí gyós, Szál ka, Bakonybél – fel so rol ni sem
tu dom, mi még. Meg an  nyi hely szín, meg -
annyi em lék. Olyan együtt töl tött órák,
ahol gye rek és pe da gó gus is egy aránt so kat
ka pott. A meg élt em lé kek fel so rol ha tat la -
nok, fe lejt he tet le nek. Ezek az em lé kek
azok, ame lyek to vább erõ sí tet ték azt a

meg gyõ zõ dé se met, hogy hig  gyek a mû vé -
szet, az al ko tás te rem tõ ere jé ben. 

A ki ál lí tás ké pe i vel most fel tud juk idéz -
ni a múl tat. És ez szá mom ra ma ga a cso da.
Ezért kö szö net tel tar to zom/tar to zunk azok -
nak a volt növendékeinknek, akik meg tisz -
tel tek ben nün ket az zal, hogy el hoz ták ne -
künk új mun ká i kat. 

Vörös Henriette

Bu ko vi na – istensegítsi élet kép
Ki nek mit jut ta tott a sor sa

„Te Apulló! (Appollónia) Mutazsd csak
mëg, hogy méjen ëgy éjen nagy út ra szolló
ha jó jegy ab ba a nagy hírës Ámërikába!” –
mond ta a nem rég le sze relt, meg lett le gény,
Vil mos a nagy út ra ké szü lõ szép, ba ba ar cú
le ány nak, akit õ fe le ség nek né zett ki ma gá -
nak. Sok szor el gon dol ko zott azon, hogy
„ezt a fejérnépet el tud nám néz ni életëm vé -
gi jig. Ak kor ës ha mëgöregëdik. Ez a leján-
ka këll nekëm!”

A le ány va ló ban szép volt a kis göd röcs -
ké jé vel az ar cán. Ha né ha mo soly gott, Vil -
mos úgy érez te, vaj já vá lik a szí ve, s mind -
járt szét fo lyik a tes té ben. Nem tud hat ta,
hogy egy vi gyor gó ör dö göcs ke la kik ben ne,
aki nek az volt pa rancs ba ad va, hogy te gye
po kol lá a jó nak in du ló há zas sá go kat, ahol
csak le het.

„Éjen në!” – dug ta a le gény or ra elé a
so ká ig várt do ku men tu mot, amit a sze re -
tett le gény, La jos kül dött ne ki Ka na dá ból.
Im már jó két esz ten de je egyez tek meg ab -
ban, hogy a ki ván do rol ni ké szü lõ cso port -
tal La jos is ki ván do rol, s mi helyt an  nyi
pénzt ös  sze tud spó rol ni, kül di a ha jó je -
gyet a rá hí ven vá ra ko zó le ány nak. Meg -
pró bál nak ott bol do gul ni.

Hát itt volt. El jött a várva várt idõ. Hí re
ment a fa lu ban, Istensegítsen, hogy „Apul-
ló imá itt hagy min dent s ámërikás as  szon
lëssz belölle. Még az ës mëglehet, hogy
naccságos-asszon lëssz, aki tám még
szógálót ës tud tar ta ni.” Ki csit irigy ke dett is
egyik-má sik ba rát nõ je, de hát nem min den -
ki nek esik az ölé be ilyen sze ren cse. Meg le -
het, hogy nem is men ne el mind egyik. Meg
is mond ta Er zsi, a szom széd ban la kó ba rát -
nõ je: „Te! Akárméjen ez a fa lu, da ra bocs ka
fõd, én itt nem tud nám hagy ni ëgy legén-
nyétt, de tám még a világétt se. Ki tuggya,
hogy ott van ë nyár, vaj nem ësznek ë mëg
va la mi fe ne-nagy far ka sok. Else tu dom
gon dol ni, hogy hogy tud nék ott él ni.”

De Appullócska job ban tud ta. La jos meg -
ír ta ne ki, hogy ott sincs hi de gebb, mint a

hos  szú, bu ko vi nai te lek. „Nyár ës van, s
azonkûjel sok ma gyar, akik imá ré geb ben
jöt tek ide. Ma gyar fa lucs kák van nak. Úgy
hí ják, hogy Székejföld s Márjavölgy. Ne
féj” Én vi gyá zok rejád! Elig vá rom, hogy itt
légy, hogy mëgölelhesselek.”

Csak hogy õk ket ten nem szá mol tak a
kö rü löt tük mû kö dõ Vi gyo ri val, aki a Vil -
mos szí vét meg mar kol va, ret ten tõ en szo rí -
tot ta, s nagy, meg gyõ zõ erõ vel sut tog ta a
fü lé be: „Nehadd, hogy elmënnyën! Ez a
kincs a tëjéd! A világétt se csapd el! Éjen
kön  nyen csak nem modasz le a bol dog sá -
god ról? Mëgvagy himijálódva (hib ban -
va)? Azlënnél ha el eresz te néd!” 

Recs! Sem mi sült meg a le ány re mény -
ked ve várt, re mélt bol dog sá ga, amit im már
da ra bok ban vitt a szél a Szucsáva vi ze fe -
lé. Tán a Vi gyo ri a Vil mos ke zét is se gí tet -
te emel ni, mi kor hir te len ki kap ta a le ány
ke zé bõl a je gyet s ös  sze tép te.

Jaj – ál lott meg a le ány szí ve egy pil la -
nat ra. Mit csinátál te la tor!? Hogy mer ted
el sza kasz ta ni?

„Csak úgy, hogy te az én feleségëm lëszël
s nem a La jo sé – mond ta csend ben, de olyan
hang súl  lyal, mint ha a szent írás ból mon da na
egy nagy igaz sá got. Tud ta eb bõl a le ány,
hogy nem a le ve gõ be be szél, s an nál in kább
meg ré mült. Érez te, hogy ad dig nem lesz bé -
kes sé ge, amíg ez a le gény va la mi kép pen el
nem éri az elõb bi ki je len té sét.

Na, hogy csi nál tam? – kér dez te a Vi gyo ri
a fel jebb va ló já tól, aki egy jó ko ra ba rac kot
adott a Vi gyo ri szõ rös fe jé re. Lá tom, ér ted a
dol god, di csér te az meg. Jól vizs gáz tál. Eb -
bõl az tán iga zi po kol há zas ság lesz.

Az lett. Az lett, an nak el le né re, hogy a le -
ány vá la sza az volt, hogy: „So ha! In kább
életë végijig öreglëján ma ra dok!” Csak hogy
kön  nyû ezt mon da ni. Az em ber sok szor ter-
vez, de az élet, a sors mást dik tál.

A sze gény ség is be le szól. Az is nagy úr, s
Apullócska sze gény le ány volt. Ezért is jött
szá mí tás ba az Ame ri ká ba va ló ki ván dor lás.
Va la mi kor még elég volt a szán tó-ter mõ föld
a meg él he tés hez, de idõ tel té vel mind kes ke -
nyebb csí kok ra zsu go ro dott. Sok volt a gye -
rek. Sokfe lé kel lett osz ta ni, ad dig, míg az
újon nan ala pí tott csa lá do kat már nem tud ta
el tar ta ni. Hi á ba ker tész ked tek a bu ko vi nai
szé ke lyek ügye sen, s jól el ad ha tó ve te mé -
nye ket ter mel tek ab ban a ki csi, drá ga föld -
ben. Így az tán több íz ben egy-egy cso port –
bár ne héz szív vel – el ván do rolt, leg in kább
Ame ri ka-Ka na dá ba. De ju tott be lõ lük még a
bra zí li ai õs er dõk be is, ahol em ber fe let ti
mun ká val he lyet vág tak a te le pü lé sük szá -
má ra, csak bal ták kal fegy ver kez ve fel az
óri ás sá nõtt va don el len. Elöl rõl kezd tek
min dent, mint mi kor a kis gyer mek, le gyõz -
ve fé lel mét, egy csõ ku ko ri cá ba ka pasz kod -
va te szi meg az el sõ lé pé se it a bi zony ta lan,
de jó nak re mélt jö võ fe lé.

De mi tör tént a mi sze rep lõ ink kel?
Vil mos erõs aka ra tú, ki tar tó le gény lé vén

nem sür ge tett sem mit. Tü rel mes ter mé sze te
hagy ta, hogy ér jen az idõ. Mi kor csak te het -
te, sze lí den szó lott az el-el pi tye re dõ le ány -
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hoz. Egy idõ után Apullócska is haj lan dó
volt job ban oda néz ni, hogy ki cso da, s
milyen az a le gény, aki úgy oda van ér te, s
így belé tu dott gá zol ni az õ éle té be.

Mi kor ezt lát ta a Vi gyo ri, igen meg szep -
pent. No, most légy okos, Do mo kos! Ha
most nem vagy ész nél, du gá ba dõl het az ed -
di gi igye ke ze ted. Mert ös  sze kell hogy ke -
rül je nek, de va la hogy úgy, hogy a le ány ban
dol goz zon a bos  szú vágy, mi nél erõ seb ben.
Egy perc re se alud jon ki ez a pusz tí tó tûz.
Ott éges se a má si kat, ahol csak el éri. Csak -
hogy amit a lány lá tott, az nem volt ép pen
vis  sza ta szí tó. A le gény edzett, dol gos, érett
le gény volt. Sok szor fájt a szí ve, mi kor va -
la me lyik ba rát nõ je kar ján éde sen ga gyo gó
ba bát lá tott. Ná la is kö ve tel te a ter mé szet a
jus sát. A Vi gyo ri is biz tat ta: „Eredj férj hez
hoz zá! Úgy tudsz leg job ban bos  szút áll ni
el fu se rált bol dog sá go dért. Hidd meg, édes
lesz a bos  szú. Éle ted vé gé ig for gat ha tod
ben ne a kést!”

Egy szer az tán, egy ara tás sal el töl tött nap
után, ahol kö zel dol goz tak egy más hoz, Vil -
mos új ra meg val lot ta sze rel mét, s kér te,
hogy le gyen a fe le sé ge.

„Hát jó! Férhëz mënyëk hëzzád. De, tug-
gyad, hogy örök ké tig azt a legént fo gom
sze ret ni, aki tõl éjen ga lád mó don el sza kasz -
tot tál. Megbëcsüllek ha te ës úgy ál lasz hëz-
zám, de va la mi nagy sze rel met ne várj” –
mond ta a le ány két nagy só haj tás kö zött.

Meg tör tént. Õs  szel egy be kel tek. Olyan
há zas ság lett be lõ le, mint a leg több, rossz
há zas ság. Eb ben az eset ben duz zo gó, min -
den ben hi bát ta lá ló, rossz ked vû as  szony, s
tû rõ, változást re mé lõ férj, aki igye ke zett ki -
ke rül ni a na gyobb ös  sze akasz ko dá so kat,
amit az as  szony ban mû kö dõ Vi gyo ri ál lan -
dó an szí tott. Egy jó ve sze ke dé sért még azt is
el vi sel te vol na, ha a fér je jól el ve ri. Úgy fel -
gyûlt az ag res  szi vi tás ben ne, hogy az ud va -
ron ál ló ko csi ol da lát rug dos ta mér gé ben.

Egyszer az tán, mi kor az em ber, ki ke rü len -
dõ a konf lik tust, ki akart for dul ni az aj tón,

nagy csat ta nás sal tört ös  sze mel let te az utá -
navá gott hosszukófazak (te jes kö csög) te li
aludtejjel. Vil mos szá má ra ez volt a túl csor -
dult csepp. Ez már ne ki is sok volt.

Ez után olyan tör tént, ami jobb, ha nem ke -
rül pa pír ra, s amit utó lag Vil mos sem hitt el.
Meg ver te. Na gyon meg ver te, amit a Vi gyo ri
nagy meg elé ge dett ség gel nyug tá zott. Na -
gyo kat ugor va lópatában vég zõ dõ lá ba i val, s
nem gyõz te a far kát csó vál ni örö mé ben.

Ezek után mind több ször ját szó dott le ha -
son ló je le net, amik a jó em ber bõl is ki öl ték
a nagy s szép ér zé se ket, sze rel met. Iga zi ku -
tya-macs ka férj-fe le ség lett be lõ lük. De
nem csak õk, az or szá gok is mar ni kezd ték
egy mást. Ki tört a ti zen né gyes há bo rú.

Egy na pon le haj tott fej jel jött Farkasbám,
a pos tás. Vil mos nak is adott a be hí vók kö zül
egyet. El kell men ni a há bo rú ba. Er re Apul-
ló is megszeppent. Pe dig nem rég mond ta,
hogy „bár csak ëgy esz ten dõt tõthetnék Vil -
mus nélkülled. Most osztá tõthet. Ez azt ë
jelëntheti, hogy ha za se jõ töb bet. Most, mi -
kor ál la po tos nak ér zi ma gát.” Ta lán most
mond ta elõ ször – va cso ra után –, hogy „Vil-
mus, bubacskánk lëssz. Öpe most këll nekëd
ës elmenny!” Ma gá ba száll va a férj is an  nyit
mon dott: „Lá tod ë Apulló? Këllëtt ne künk
an  nyit ko cód ni? Tõthettük vóna szëbben ës
ezt az üdõt. Itt van në! Éjen élet után tám
még mëg ës këll az embër lö ves se ma gát.
Osztá te vi gyáz zál ma gad ra s a ki csi ké re, ha
mëgszületik.” Bi zony, szo mo rú an csó kol ták
meg egy mást, meg le het, hogy utol já ra.
Kezd te az as  szony is bán ni, hogy an  nyi ke -
se rû sé get oko zott en nek a jó ra va ló em ber -
nek, s így biza a sa ját éle te is po kol volt.

Hos  szú hó na pok tel tek el ad dig, míg vég -
re élet jelt ka pott az új ra ka to ná vá vált fér jé -
rõl. Élet jelt, de még mi lyent. Egy fa lu be li ka -
to na hoz ta a hírt – aki va la mi lyen hõs tett el -
is me ré se ként rö vid sza bad sá got ka pott –,
hogy Vil mos is itt van a fa lu ha tá rát el csú fí tó
va la me lyik lö vész árok ban. Mert a front ép -
pen Istensegíts fe lett hú zó dott. So kan el is

me ne kül tek on nan Székelykevére, s a szom -
széd fal vak ba, amíg el vo nul a ha lál, s a lö -
vész ár ko kat új ra az ekék ba ráz dái vált ják fel.

Idõ köz ben meg szü le tett a bubacska (kis ba -
ba). Gyer mek (fiú) lett. Az An tal ne vet kap ta
a ke reszt ség ben. Apol ló nia csak fé lig-med dig
hal lot ta, mi kor a bá ba as  szony in kább csak
ma gá nak pus mog ta, hogy „kituggya szegén-
kém nem këll ë apa néküll fel nõ jön.”

Mi kor azt hal lot ta, hogy Vil mos ilyen kö -
zel van, egy nagyruvával (nagy ken dõ) fel kö -
töt te Antalkát a há tá ra, s va la men  nyi élel met
vé ve ma gá hoz, el in dult a lö vész ár kok fe lé.
Nem tö rõd ve a ve szély re fi gyel mez te té sek -
kel, ad dig kér de zõs kö dött a cso dál ko zás tól
der medt ka to nák tól, amíg az egyik – Vil most
is mer ve – el tud ta iga zí ta ni, hogy a front me -
lyik sza ka szán ta lál ja meg. Meg ta lál ta. Az
em ber ben meg hûlt a vér, mi kor meg lát ta a
fe le sé gét, há tán a bó bis ko ló, há rom hó na pos
gyer mek kel. Rá ki ál tott, hogy azon nal eresz -
ked jen le az árok ba. Mi u tán meg csó kol ta
õket, ke mé nyen szólt az as  szony ra: „Egész-
szen elmënt nekëd az eszëd?! Mëgakarod
ma gad s a gyermëkët lö vet ni? Hát te azt gon -
dolod, hogy a musz kák vá lo gat nak? Ezëk lõ -
nek mindënre, ami csak mo zog.”

„Jó jó no! Csak azt akar tam, hogy ha
mëgtalálsz hal ni, lásd mëg még a fijadat.
Lás sad, hogy élet re va ló gyermëkëcske.”

Vé gül is sze ren csé sen meg úsz ták ezt a ka -
lan dot. Va la mi kor az apa is ha za ke rült. Rö -
vid ör ven dés után min den foly ta tó dott ott,
ahol ab ba hagy ták. Iga zi bé kes ség töb bet
nem szü le tett ket tõ jük kö zött.

Idõ vel Vil mos nak is meg kö ve se dett a
szí ve olyan  nyi ra, hogy mi kor ha lá lán volt,
egy po hár vi zet sem fo ga dott el az éle tét
meg ke se rí tõ as  szony tól. Egy év sem telt el
jó for mán, mi kor az as  szony azt só haj tot ta
a szom széd as  szo nyá nak, hogy „Hallodë
Regyina. Rossz vót ve le, de még ros  szabb
nélkülle.”

A Vi gyo ri be fe je zõ pont nak azt ír ta be a
nap ló já ba: No, ezt az al vi lág meg elé ge dé -
sé re si ke rült vég hez vin nem. Si ke res mun -
ka volt!

Az zal be csuk ta a nap lót.
Lõrincz Ger gely

Ked ves Ol va só ink!
Kér jük, hogy adójuk 1%-ának fel aján -

lá sa kor eb ben az év ben is a Ba jai Hon -
pol gár Ala pít ványt je löl jék meg ked vez -
mé nye zett ként.

Adó szá munk: 19047403-1-03
Há lá san köz ön jük tá mo ga tá su kat.

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány
ku ra tó ri u ma



Feb ru ár vé ge fe lé a kö ze le dõ ta vasz egy re
ész re ve he tõb ben be lo pó dzik a tél be. Nap ról
nap ra han go sab bá, vál to za to sab bá vá lik a
ma dár ének, és egy-egy vi rág meg je le né sét
jel zik a ta la jon he lyen ként fel tû nõ élénk szí -
nek. Meg kez dõ dik a gyep szint nö vé nye i nek
ver seny fu tá sa a fák kal: mi re azok lomb ko ro -
ná ja tel jes sé vá lik, a ta va szi vi rá gok nak már
be kell ér lel ni ter mé sü ket, majd rö vi de sen el -
tûn nek. Em be ri lép ték kel mér ve rö vid, de
lát vá nyos élet cik lu suk után a föld fel szín alat -
ti haj tá sa ik ban – gu mó ban, gyök törzs ben
vagy hagy má ban – fel hal mo zott tar ta lé ka ik -
kal húz zák ki a kö vet ke zõ ta va szig. A Ba ja
kör nyé ki ko ra ta va szi táj meg ju tal maz za
azo kat, akik ilyen kor a ter mé sze tet, a vá ros
ha tá rát jár ják, és meg mu tat ja ér té ke it: kö zé -
jük tar to zik a jel lem zõ en már ci us tól áp ri li sig
vi rág zó kis tyúk ta réj (Gagea pusilla).

Az éve lõ nö vény fej lõ dé sé hez szük sé ges
táp anya go kat dús mel lék gyö kér zet gyûj ti
össze és szál lít ja a bar na bu rok le ve lek kel fe -
dett hagy má ba. A kis tyúk ta réj a szár mel lett
egy kes keny és ko pasz tõ le ve let fej leszt. Az
ala csony nö vény szá rán, köz vet le nül a vi rág -
zat alatt két, egy más sal át el le ne sen fej lõ dõ
mur va le vél he lyez ke dik el. A csil la got for -
má zó vi rág, hat, jel lem zõ en tom pa csú csú le -
pel le ve lé nek szí ne be lül sár ga, kí vül zöl des.
A nö vény sza po ro dá sa a tok ter mé sé vel és a
sarj hagy má i val tör tén het.

A li li om fé lék (Liliaceae) csa lád já ba tar to -
zó, szo lid meg je le né sû kis tyúk ta réj nak több
ro ko na is me re tes. Vi rá ga ik elég gé ha son lí ta -
nak egy más ra, ezért a Ba ja tér sé gé ben elõ -
for du ló há rom faj el kü lö ní té sé hez szük sé ges
meg ha tá ro zást in kább más, jól lát ha tó el té rés
alap ján ér de mes vé gez ni. Egyet len tõ le ve le
van a kis tyúk ta réj nak, a me zei tyúk ta réj nak
(Gagea pratensis) és a sár ga tyúk ta réj nak
(Gagea lutea), szé les sé gük a nö vé nyek fel so -
ro lá sá nak sor rend jé ben 1-2, leg fel jebb 5 és
10-15 mil li mé ter (az utol só csú csa csuk lyás
és 3 fõere van). Ezen jel lem zõ – a tõ le vél
szé les sé ge – alap ján az em lí tett fa jok jól fel -
is mer he tõk. A hagy mák vizs gá la tá nál is ta -
pasz tal ha tók el té ré sek kö zöt tük, eze ket azon -
ban nem rész le tez zük, mert csak ki ásá suk kal
vál nak lát ha tó vá. A töb bi Ma gyar or szá gon
élõ faj kö zül leg alább két tõ le ve let fej leszt a
ve té si tyúk ta réj (Gagea villosa), nin cse nek
szár le ve lei az ap ró tyúk ta réj nak (Gagea min-
ima), csak a be re gi Szat má ri-sí kon él a fi ó kás
tyúk ta réj (Gagea spathacea) és jel lem zõ en a
Du nán tú li-kö zép hegy ség ben for dul elõ a
cseh tyúk ta réj (Gagea bohemica). A két utol -
só faj vé dett, ter mé szet vé del mi ér té kük sor -
rend ben 10 000, il let ve 5000 fo rint.

A kis tyúk ta réj a ho mo kos, ho mok pusz tai
gyep tár su lá sos élõ he lye ket ked ve li. El sõ sor -
ban az Észa ki- és a Du nán tú li-kö zép hegy -
ség ben for dul elõ, az Al föld ön in kább szór -
vá nyo san szá mít ha tunk fel buk ka ná sá ra. Pro-
dan Gyu la zombori ta nár ta nul má nyá ban a
nö vényt gye pes he lye ken em lí ti, meg ta lá lá si
ada tot Ba já hoz leg kö ze lebb Ma da ras ra vo -
nat ko zó an adott meg (Prodan Gyu la: Bács-
Bodrog vár me gye fló rá ja. In: Ma gyar Bo ta -
ni kai La pok, XIV. kö tet, 1915. 206. ol dal).
Fel so ro lá sá ban vár me gyei elõ for du lás sal
sze re pel még a me zei, a sár ga és a ve té si
tyúk ta réj is. Balanyi Lász ló ku ta tá sai so rán a
kis tyúk ta réjt a Ba jai szõ lõk ben és Mária-
könnye-Vodica tér sé gé ben ta lál ta (Dr. Bal-
anyi Lász ló: Bo ta ni kai gyûj tõ út ja im. Bé kés,
1987). Cik künk kí sé rõ ké pei a kegy he lyen
ké szül tek, ahol a nö vény már ci us má so dik
fe lé ben már va ló sá gos sár ga szõ nye get ké -
pez. Ér de kes ség ként min den kép pen meg
kell em lí te ni, hogy a kis tyúk ta réjt Steták
Dó ra Ge menc te rü le té re vo nat ko zó an a
Pörbölyi-erdõben új faj ként ad ta meg
(Steták Dó ra: Ada tok a Du na-Drá va Nem -
ze ti Park Ge men ci Táj egy sé ge fló rá já hoz.
In: Kitaibelia, 2000. 156. ol dal).

A tyúk ta réj ok nak több né pi el ne ve zé se
ala kult ki. A sár ga tyúk ta réjt – ré gi ne ve er dei
tyúk ta réj – hív ják sár ga ma dár li li om nak, ma -
dár tej nek vagy sár má nak (Hoffmann Kár oly
és Wag ner Já nos: Ma gyar or szág vi rá gos nö -
vé nyei. Bu da pest, 1907. 67. ol dal). A nö vény
las san fe le dés be me rü lõ el ne ve zé sei kö zé
tar to zik még a szú nyog vi rág is (Csapody
Vera-Priszter Szaniszló: Ma gyar nö vény ne -
vek szó tá ra. Bu da pest, 1966. 196. ol dal).

Szí nük kel és tö me ges meg je le né sük kel a
tyúk ta réj ok a ta vasz fel tû nõ nö vé nyei, ér de -
mes ész re ven ni õket.

Dr. Nebojszki Lász ló
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