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A ge men ci vi ze ken még min dig sok fé le,
de nap ja ink ban egy re in kább fe le dés be me -
rü lõ, már ke ve sek ál tal ûzött õsi ha lá sza ti
mód szer is me re tes. Kö zé jük tar to zik a bo rí -
tó ha lá szat, amely nek nyo mó szer szá ma it
anya guk és hasz ná la ti mód juk alap ján dr.
Solymos Ede több cso port ba osz tot ta (Du -
nai ha lá szat. Bu da pest, 2005. 170-183. ol -
dal). Szin te min den hol ké szí tet tek ves  szõ ta -
po ga tót, egy kor fõ leg Gyõr kör nyé kén ter -
jedt el a nye les bo rí tó, a Ti szán és az Al só-
Sza mo son hasz nál ták a mé lyebb vi zek re
szánt ma gas bo rí tót, Herman Ot tó je gyez te
fel Sze ged kör nyé kén a reginás ta po ga tót, a
Ti szán is mert a fo gan tyús ta po ga tó, a Ve -

len cei-ta von a szi gony pót lá sá nak szán ták a
zsá kos ta po ga tót, a Du na men tén dol goz tak
a nyo mó há ló val, és vi dé künk jel leg ze tes sé -
gé nek el sõ sor ban a há ló ta po ga tó te kint he tõ.
Utób bi esz köz ne ve tõ lünk dél re, a Drá-
vaszögben bútóháló vagy burítóháló
(Gönyey Sán dor: A Drávaszög nép raj zi el -
kü lö nü lé se. In: Pécs vá ros Mú ze u má nak ér -
te sí tõ je. 1942. 51. ol dal). A le írás sze rint az
ot ta ni ta po ga tó nak négy kör me volt, va gyis
négy fél kör ala kú ra haj lí tott, egy más hoz
kö tött kõ ris bot ból ala kí tot ták ki a vá zat. Ol -
da lát há ló val bo rí tot ták, al só ré szé re zsi nórt
fûz tek, majd ez zel erõ sí tet ték a váz hoz. Te -
te jén négy zet ala kú nyí lás ma radt, ezen ke -

resz tül szed ték ki a ha lat. A felül, a fák nál
fog va moz ga tott fél gömb sze rû esz közt jól
is mer ték a tör té nel mi Ba ra nya vár me gyé -
ben, Várady Ferencz az aláb bi a kat ír ta ró la
(Ba ra nya múlt ja és je len je. I. kö tet, 1896.
569. ol dal):

„Ha le apad a ma gas víz, a se ké lyebb tó -
csák ha lá sza tá nál a ta po ga tót al kal maz zák,
mely ben több nyi re csak ap ró ha la kat,
mint: csu ká kat, ká rá szo kat, nyál kás-ha la -
kat stb. fog nak. Ilyen al ka lom mal a ha lász
a vizbe gá zol, a fö lül rõl nyi tott kast a vizbe
ál lít ja, az így be ta kart ha la kat a föl sõ nyilá-
son át ki sze di és azo kat szá juk- és ko pol -
tyú juk nál fog va, föl fûz ve odább vi szi.

Nyári pillanat a Nyéki-Holt-Dunán      Fotó: dr Nebojszki László

A há ló ta po ga tó
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A mos ta ni ha lá sza ti tör vény élet be lé pé se
elõtt az ik rás ha la kat egy kö rül be lül két öl
hos  szú rúd ra akasz tott ta po ga tó val fog ták
és ezt oly nagy ban ûz ték, hogy gyak ran
egyet len em ber egy éj jel egy má zsá nál is
több ilyen ha lat fo gott. Je len leg a ta po ga -
tót ha son ló czélra csak az orv ha lász ok
hasz nál ják, kik ez zel a tó csák ban ha lász -
nak, mely nél as  szo nyok és fé lig-med dig
föl ser dült gyer me kek is se géd kez nek.

Az ilyen orv ha lá szo kat vaj mi ne héz el -
fog ni, mert a nagy, sza bad téreken az ura -
dal mi õrö ket csak ha mar ész re ve szik és
kön  nyen el il lan nak.”

Solymos Ede sze rint a ko ráb bi ves  szõ ta -
po ga tó hát rá nya it küsz öbö li ki a há ló ta po -
ga tó, amely hez vi dé kün kön hü velyk vas -
tag sá gú ves  szõ bõl haj lít ják a drót tal ös  sze -
fo gott és há ló val be vont ká vá kat. A léhést (a
há ló fal el ne ve zé se, Tol nán lis-nek mond -

ják) fent úgy húz zák ös  sze, hogy nagy já -
ból két te nyér nyi nyí lás ma rad jon (az az a
ha lá ért be le hes sen nyúl ni). Az 1920-es
évek ben ké szült, a cikk szer zõ jé nek gyûj -
te mé nyé be tar to zó fo tó kon lát ha tó há ló ta -
po ga tó alak ja nem fél gömb, ha nem in kább
le ke re kí tett hen ger. Így az esz köz ugyan
ki csit ma ga sabb lett, de a ha lász test tar tá sa
ké nyel me seb bé vált.

Dr. Nebojszki Lász ló

Az el vi sel he tõ hõ mér sék le tû se kély víz ben a felül fo gott
szer szá mot a ha lász le csap ja …

… a le bo rí tott hal fel ri ad va a ta po ga tó ol da lá nak ütõ dik,
a ha lász be le nyúl és ki ve szi …

… ez után a de re ká hoz vagy a ká vá hoz kö tözi, és mun ka köz ben
ma ga után hú zott há ló szák ba te szi …

… majd a ha lász to vább ha lad va újabb fo gás re mé nyé ben is mét
le csap ja a ta po ga tót jobb ra-bal ra.

Grõsz Jó zsef ka lo csai ér sek em lé ke
A Ka lo csai Ér se ki Kincs tár ban má jus 19-

én ke rült sor a Grõsz Jó zsef (1887-1961)
em lék év nyi tó ren dez vé nyé re. Az ok tó ber
vé gé ig meg te kint he tõ ki ál lí tás cí me ér se ki
jel mon da tát idé zi: „Cor pro corde”, az az
„Szí vet szí vért”. Bu da pest után itt is be mu -
ta tás ra ke rült Kál mán Peregrin fe ren ces
szer ze tes Do ku men tu mok Grõsz Jó zsef ka -
lo csai ér sek ha gya té ká ból 1956-1957 cí mû
csak nem 700 ol da las köny ve, ame lyet a 70
ol da las be ve ze tõ ta nul mány mel lett ala pos
do ku men tum-gyûj te mény egé szít ki. 

Fõ tisz te len dõ Ér sek Atyá ra 2011-ben
több ke rek év for du ló val te kint vis  sza a
Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye: a
bé csi Pazmaneumban foly ta tott te o ló gi ai
ta nul má nyai után 100 éve szen tel ték pap -
pá; Mindszenty Jó zsef her ceg prí más le -
tar tóz ta tá sa, majd el íté lé se után im már a
Ma gyar Püs pö ki Kar ve ze tõ je ként to -
vább ra is igye ke zett füg get len sé gét meg -
õriz ni, ezért 60 éve le tar tóz tat ták és sza -
bad ság vesz tés re ítél ték; a bör tön bõl 1955
ok tó be ré ben elõbb há zi õri zet be ke rült,

majd 55 éve az El nö ki Ta nács ke gyel mé -
vel tér he tett vis  sza ér se ki szé ké be; 50
éve hunyt el Ka lo csán.

Grõsz Jó zsef em lé két nem csak ha zánk -
ban, ha nem szü lõ fa lu já ban, a Tri a non óta
Auszt ri á hoz tar to zó Féltorony (Halbturn)
köz ség ben is õr zik. A te le pü lés temp lo -
má nakbe já ra ti elõterében, az elõ tér ben
jobb ra lát ha tó már vány táb la sze rint itt
mu tat ta be új mi sé jét a ké sõb bi ér sek.

Dr. Nebojszki Lász ló
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Az 1714-ben épült temp lom Féltoronyban
Jobbra a ma gyar hí vek ál tal el he lye zett már vány táb la

Az em lék táb la fel ira taGrõsz Jó zsef szü lõhá za, a be já rat tól bal ra lát ha tó az em lék táb la

Az er dõ gaz dál ko dás je len tõ sé ge az
ADUKÖVIZIG mû kö dé sé ben

Az er dõ föl dünk leg fej let tebb élet kö zös -
sé ge, amely ma gá ba fog lal ja a mik ro or ga -
niz mus ok tól kezd ve a mo há kon, gom bá -
kon át a lágy- és fás szá rú nö vé nye ket, va -
la mint a köz tük élõ ro var- és ma dár vi lá got,
és nem mel les leg a vad ál lo mányt is. Eb -
ben az élet kö zös ség ben, dön tõ en a fel nö -
vek võ fa anyag gal és bi zo nyos mér ték ben
az er dei ter mé kek kel (gom ba, gyan ta, er -
dei gyü mölcs) kap cso la to san vég zett tu da -
tos em be ri te vé keny sé get er dõ gaz dál ko -
dás nak ne vez zük.

Ez az er dõ gaz dál ko dás kap egy to váb bi,
kü lön ér tel me zést a Víz ügyi Igaz ga tó ság
éle té ben, hi szen az ár víz vé del mi töl té sek,
csa tor na par tok, tá ro zók mel lett lé võ fa cso -
port ok, er dõ sáv ok vé del mi funk ci ót is be -

töl te nek. Vé dik a töl tést, sza bá lyoz zák a
part sza kasz ok víz ház tar tá sát és vé de nek a
túl me le ge dés el len. A több cé lú vé del mi
funk ci ó juk mi att ne vez zük eze ket az er dõ -
ket véd er dõ nek.

Az Alsó-Duna-völgyi Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság a Du na men tén
Dunaföldvártól a dé li or szág ha tá rig, va la -
mint a csa tor na par to kon Kunszentmik-
lóstól egé szen Her ceg szán tó ig mint egy
1500 ha er dõ te rü le ten gaz dál ko dik.

Ah hoz, hogy a véd er dõ a tõ le el várt
funk ci ót be tud ja töl te ni, spe ci á lis ki ala kí -
tás ra és mû ve lés re van szük ség. Sok ré tû
funk ci ói kö zül az ár víz vé de ke zés kor be -
töl tött sze re pe az egyik leg lát vá nyo sabb. A
fá val be ül te tett szé les sá vok csil la pít ják az

erõs sze let, mely fát lan te rü let ese tén hul -
lá mok kép zõ dé sé re ad na al kal mat. A töl tés
lá bá tól 10 m-re ül te tett 2-3 sor fa sû rû,
szét ága zó lom bo za tá val meg tö ri a hul lá -
mok ere jét, véd ve ez zel a töl tést és a mû -
tár gya kat az erõs hul lám ve rés és az ún.
elhabolás el len. Az er re leg meg fe le lõbb fa -
fa jok a fü zek és szi lek. A to váb bi pár hu za -
mo san hú zó dó fa sor ok már az eset le ge sen
té len meg je le nõ jég vagy jég táb lák kár té -
te le it hi va tot tak meg aka dá lyoz ni. Az el -
múlt hos  szú jég nél kü li idõ szak mi att ta lán
hát tér be ke rült a Du na je ge se dé sé nek ve -
szé lye, de en nek el le né re nem le het fi gyel -
men kí vül hagy ni. A fü zek és szi lek mö gé
ül te tett több sor nyi, akár 50 m szé les er dõ -
sáv véd a jég el len. Er re a te rü let re olyan
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fa fa jo kat szük sé ges vá lasz ta ni, ame lyek
tû rik a hos  szú ide jû el árasz tást és szük ség
sze rint gyor san nõ nek. Erõs, ágtiszta tör -
zsei nem aka dá lyoz zák a hul lám tér víz le -
ve ze tõ ké pes sé gét, tisz ta, át lát ha tó so ro kat
ké pez nek. A fa faj vá lasz tását be fo lyá sol -
ják to váb bá a ter mõ he lyi vi szo nyok és az
eset le ges el ön té si idõ hos  szú sá ga is. Jel -
lem zõ en a nemesnyarak, ha zai nya rak, de
akár kõ ri sek és tölgy is ke rül het a bel sõ vé -
dõ sáv ba.

Az ár té ri er dõ te le pí té se kor to váb bi spe -
ci á lis szem pon to kat is fi gye lem be kell ven -
ni. Ilyen pél dá ul, hogy ár víz ide jé re a ki -
sebb ha jók szá má ra ha jó zá si nyi la dé kot kell
biz to sí ta ni. A víz ügyi ér de kek ér vé nye sí té -
sét sok szor a szét ap ró zó dott tu laj don vi -
szony ok is ne he zí tik. Sok fej tö rést okoz nak
az er dõ fel újí tá sok ban a fi a tal cse me tét ká -
ro sí tó va dak, a vi har károk, va la mint a sû rûn
be épült üdü lõk ben ve szé lyes sé vá ló fák és a
nagy mé re te ket öl tõ fa lo pá sok.

A fo lyók part já tól tér jünk át most a csa -
tor na- és tó part ok ra. Min den ki szá má ra
egy ér tel mû, hogy ezek az er dõk fon tos sze -
re pet ját sza nak a kör nye zõ te rü le tek víz ház -
tar tá sá ban, mér sék lik a nyá ri fel me le ge dést,
ár nyé kuk kal pe dig fé ke zik a vízinövényzet
túl zott el bur ján zá sát. A víz be ló gó ágak,
gyö ke rek bú vó he lyet je len te nek a ví zi élõ -
lé nyek szá má ra, fész ke lõ he lyet a víz hez
kö tõ dõ ma da rak ré szé re. Az ezek re a he -
lyek re te le pí ten dõ fa fa jok már jel lem zõ en
a ter mõ he lyi vi szo nyok alap ján ke rül nek
ki vá lasz tás ra. Mi vel a ter mé szet vé del mi
szem pon to kat is fi gye lem be kell ven ni,
ezért ja va részt õs ho nos nya rak, kõ ri sek,
szi lek, va la mint tölgy a jel lem zõ cél ál lo -
mány eze ken a te rü le te ken.

Meg kell em lí te ni, hogy a Du na hul lám -
te re és a te rü let csa tor nái (bár az utób bi ak
mes ter sé ges víz fo lyás ok) jó élõ he lyet je -
len te nek a ví zi élet kö zös sé gek szá má ra.

Véd er dõ az ár víz vé del mi töl tés men tén

A hul lám té ri véd er dõ fel épí té se

Töl tés és véd er dõ ár víz ide jén Hul lám té ri fa alá mo sott gyö kér ze te
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Nem rit ka, hogy vé dett fa jok is meg te le -
ped nek ben ne. Ez több konf lik tus hely ze tet
is te remt a gaz da sá gi ér de kek és a ter mé -
szet vé del mi ér vek men tén. Eze ket a el len -
té te ket ja va részt a tör vé nyi sza bá lyo zá sok
ke ze lik. Vé dett ter mé sze ti te rü le ten ma
már az er dõ el sõd le ge sen ter mé szet vé del -
mi sze re pet tölt be, és csak má sod la gos a
part és töl té sek vé del me. Idõ kor lá to zá sok
és szám ta lan más szem pont alap ján le het
csak gaz dál kod ni eze ken a te rü le te ken,

meg tart va így az élet kö zös sé gek, vé dett
fa jok szá má ra a kel lõ nyu gal mat és há bo -
rí tat lan sá got. Mind ez több fi gyel met, szer -
ve zést, gon dos sá got és al kal maz ko dást je -
lent min den ki szá má ra.

Nem me he tünk el ugyan ak kor a víz par ti
er dõk esz té ti kai sze re pe mel lett sem. Fel -
üdü lést je lent a nyá ri me leg ben a víz par ti
fák ár nyé ká ba hú zód ni, él vez ni a kü lön bö -
zõ for ma, szín és tér ha tá so kat, meg fi gyel -
ni az ott élõ ál la to kat. Il lú zió rom bo ló az

ottha gyott vagy a fo lyó ál tal szál lí tott, le -
pa kolt sze mét. Óv juk ezt a ter mé sze ti kör -
nye ze tet, hogy min den ki szá má ra meg be -
csült ér ték ma rad jon.

A fen ti ek ben le ír tak alap ján bí zom
ben ne, hogy egy kis plusz is me re tet ad -
hat tam az ár víz vé del mi töl té sek, víz part -
ok men tén ta lál ha tó er dõk je len tõ sé gé rõl
és a ben nük fo lyó terv sze rû, cél irá nyos
gaz dál ko dás ról.

Melcher Fe renc

For tu ná hoz

For tu na as  szony, az égilakók közt leg fe je del mibb,
vil lantsd rám gyö nyö rû éj sze me id su ga rát!
Is ten nõ, ki a sor so kat édes méz ara nyá ba
s tá vo li föl dek erõs fû sze re it le he lõ
ambrosziába me rít he ted, in dok kal vagy anél kül:
fel mo so lyog va mu tasd meg ra gyo gó fo ga id!
Légy jó szív vel irán tam, szár nyas ver sem elõtt ne
csukd be pi ciny fü le id ró zsa szi nû ka pu ját!
Kagy lós já ra ta it tölt sék meg drá ga ze né vel 
ud va ri as ra csi szolt, vá lo ga tott sza va im.
Ék szer raj tad a szó, szép sé ged meg ko ro náz za,
s mint a va ló di nyak ék: büsz ke ön ér ze tet ád.
Bó kok tól lesz a fé lénk lány ká ból ma ga biz tos
dá ma, a hölgy ko szo rú gyön gye, cso dás ha ja don;
Gön dör für tü, izom ból-for mált fér fi a kat von
fény kö re, s él ve zi a vá lo ga tás örö mét.
Érett kor ban is el hall gat ná még a ko mor férj
hí zel gé se it és ára do zá sa it õ;
szom jas az as  szo nyi lé lek az évõ dõ cse ve gés re,
s túl zó bók se ri aszt ben ne so sem ha ra got.
Mind ez igaz, de hi á ba ma gasz talt ed dig akár hány
jólsikerült üte mû disz ti cho nom, te re mek
há tad raj zo la tá val for dul tál csak,  imá dott,
vál to za tos so ra im tar ka fü zé re fe lé.
Hány szor kér te lek: an  nyi vi szon zást ad ni ne res tellj,
men  nyi ba jom ba ke rülsz, míg az üres pa pí ros
föl ve szi lé nyed alak ját, s hû en tük rö zi vissza!
Halk zö re jû ta la ján nyur ga be tû im amíg
vég sõ rend be so rol nak, hos  szam rá gom az ök löm,
s boly gok a ház ban egész éj sza ka nyug ta la nul.
Mond tam elég szer: a mél tá nyos ság azt kö ve tel né,
ar ra sza vaz na a jog s jó zan ön ér de ked is,
hogy – bõ ség sza rud öb le it ér tõ kéz zel ürít ve
rám – pa za rul ho no rálj fá ra do zá sa i mért.
Mind két fél re elõny szár maz hat kap cso la tunk ból.
Hasz nos a für ge irónt mes te ri en ke ze lõ
köl tõt né ha szö vet sé ges nek tud ni, ha Ju p ter
bos  szús, vagy pe dig az is te ni nõk dü hö sek.
Gáncs nak vá lik a jó hi sze mû ség ál do za tá vá,
foly ton irigy su so gás ül dö zi, bár ho va tér;
san da gya nú ha ki kezd, én el há rí tom a vá dat,
s rossz aka ród ra ke nem Tartarus össz sze me tét.

Más kor sír va fa kadsz mér ged ben, úgy fe le sel nél
Pallasszal, de amaz játsz va sa rok ba szo rít;
ek kor lé pek a szín re le tip ró érc lo gi kám mal,
s in ga do zó ügye det gyors di a dal ra vi szem.
Gát lom, hogy su ta fél re ér tés baj ba so dor jon, 
el len sé ged a Styx pok la fe lé te re lem,
jó szót szó lok azok ról, kik nek szel le med ör vend,
s míg Te nem ül dö zöl el: ol da la don ma ra dok.
For tu na! Bár mi le gyen szán dé kod vé lem, e mun kát
né ked aján lom! A hû hó do lat ad jon erõt,
hogy jól fes sem a ké ped, s min den  ver se met ér tõ
lás sa va rá zso dat és men  nyei kel le me id.
Ked ves né kem az ar cod ham vas hó ta ka ró ja,
õszi ba rac kon a pír nem le het ennivalóbb.
Tet szik a hom lo ko don buj ká ló ké kes erecs kék
ág bo ga s ámb ra sza gú szá don a málnapiros.
Csí põd ver de si dús fod rok ban rozs da sö ré nyed:
sok fé sû be le tört, míg nem a sán ta ko vács
meg szánt, s meg fe le lõt ké szí tett tisz ta ezüst bõl
(szid ta is õt emi att Vé nusz igen cu da rul).
Eny hén haj lik az or rocs kád: ilyen ál ma tag ívet
kí nai met sze te ken lát a me rész uta zó.
Nem lát az se sö té tebb kor mot a szem bo ga rad nál,
oly pa ra zsat, mi föl ér vé le, hi á ba ke res:
nem lát bár so nyo sabb pil lá kat, kunkori vég gel.
Kör möd a nyá ri, fe hér Hold ki csi má sa, amint
ró zsás pá ra alatt csügg, s mé láz szív fa csa ró an,
bal zsa mos égi vi gaszt hint ve fu tá sa kö ré.
Tes ted oly éde sen össz hang zó, mint al ko nyi bé ke,
mely re az ol va do zó Hold ha lo vány kö de száll
(ilytájt dõl kö nyö ké re a nagy Pán, síp ja után nyúl,
s el bab rál pe re mén él ve teg uj ja i val).
Lá bad vád li ban érett, kes keny lenn a bo ká nál,
csó nak a más sa ru ja né ki, ha tár ta lan ûr;
csuk lód gyön ge, ke zed tõl még is tart a ha tal mas,
fé li sze szé lye i det, s ked ved után szi ma tol.
Szép vagy, For tu na, fes tett kép nél szebb: gyö nyö rû ség
néz ni szem öl dö ke id vé ko nyan írt vo na lát;
bol dog mind a ha lan dó, hall ván csen ge ni han god,
ví gak az égilakók, Ju ppi ter is, ha ne vetsz.

Szebényi Tamás
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Su lyok Ig nác Já nos
1
Szé kes fe hér vá rott
a püs pö ki pa lo tá ban volt könyv tá ros.
Érett éve i ben és éle té nek al ko nyán.
Ami kor meg is mer tem, még
fi a tal ta nár volt Ba ján,
én kis ka masz, a cisz ter gim ná zi um ban.
Õ nyú lánk volt, mint egy ál ló lá ma
S úgy vi lá gí tott ér tel me
és szem üveg ének fénye;
szirmavesztett bó bi ta
volt ke se fe jén a ton zú ra.
A fran cia nyel vet oktatta
a cser kész csa pa tot ve zet te, igaz gat ta,
halkszavú volt, ám ha tá ro zott,
patyolattiszta és galambszelíd.
A hús vét elõt ti gyó ná son
csak az õ szé ke elõtt áll tak so rok,
ho lott ke mé nyen rót ta föl a pe ni ten ci át,
de föl oldo zás jött su so gá sa nyo mán,
úgy vetette le bû nét min den di ák
mint – ki nõtt, nyû gös ko szos ru hát.

2
A for du lat éve
s az ál la mo sí tás után
Õt is, mint a töb bi cisz tert
me nesz tet ték,
üzent ki len cün kért
egy ko ra nyá ri dél után.
Óh igen, már vi gyáz ni
és tit ko lódz ni kel lett
„a klerikálni re ak ció
rossz lehellet”
mond ta a kom csi új igaz ga tó.
Ám Su lyok Ig nác Já nos
ki nek bá tor sá ga már-már a
me rész ség gel volt ha tá ros
bi cik li tú rát szer ve zett
a nagy ka ma szok nak.
Ci vil ru hát vi selt, pumpnadrágot
mint csa pat ve ze tõ ke rék pá ro zó.
Két hét alatt le haj tot tunk
ezer ki lo mé tert.
Egy szer a kés éles Il lés el esett,
más  szor a szép sza vú
Lévay le ma radt,
el vé tet te az utat,
har mad sor ban a ke rek Sza mos
el sõ ke re ke ki puk kant.
Su lyok ta nár úr nye reg ká pá já ban volt
a ta pasz. Így szólt: „ez is ta pasz ta lat”.
A Du na-Ti sza Kö zé bõl
deb re ce ni ró ná kig haj tot tunk,
on nan – el ke rül ve Pes tet –
meg lá to gat tuk Szé kes fe hér várt.
Bár meg mu tat ta a Szent Ist ván temp lo mot
és a cisz ter ci ta gim ná zi u mot

meg száll nunk egy ál ta lá nos
is ko lá ban kel lett,
in kog ni tó ban, szal ma zsák okon.
Reg ge li, es ti ima hang ta la nul
csak ön ma gunk ba száll va,
dél ben a ka ted rá lis ban
a szen tély rá csá nál áll va
Su lyok Ig nác Já nos
civilruhás pap
sum más jó sza vá ra
és ál dá sá ra vár va
hit tük és re mél tük,
hogy az az igaz
mit õ mond: „Ha
más min den el vész
meg ma rad a lel ki is me ret,
a leg jobb cser kész:
tartsd tisz tán lel ke det.”

3
El múlt fél száz esz ten dõ
gó lya lá ba kon jár az idõ.
Egy iro dal mi est kap csán
Fe hér vá ron ta lál tam ma gam,
majd a püs pö ki pa lo tá ban
Su lyok ta nár úr szí ne elõtt.
Rám né zett, kö szön tött, ne ve tett.
Hos  szú fo lyo só kon át ve ze tett
köny vek tõl ros ka dó pol cok men tén
dol go zó szo bá já ba az út.
Ott ölelt át, mint atya
a té koz ló fi út.
Könyv tá ros a könyv tá rost.
A fe hér fe ke te re ve ren dás
élénk öreg em ber
a ka lan do zó öregfiút.
Ra gyog va mond ta:
„Jé zust kell kö vet nünk,
nin csen más ki út.”
Map pá kat né ze get tünk
kecs ke bõr re kéz zel fes tet te ket
és egyet, hol Fe hér vár

még Alba Regia vala,
s egy nyom ta tott vá ros ké pet
hol a da li ás vá ros há za,
a ba rokk me gye há za,
a kar me li ták temp lo ma
köz tük a tér, a szo bor, min den elem
csak nem ki dom bo ro dott
mint ma ga a tör té ne lem.
„Ho hó” – ug rott föl ül té bõl
Su lyok Ig nác Já nos,
s a polc ról le emelt egy fo tót,
ép sé ge a cso dá val ha tá ros,
a bi cik li tú ra min den tag ja
if jon tin volt raj ta lát ha tó.
„Vidd el, gyer me kem,
Van má sik pél dá nyom is”
biz ta tott Su lyok apó.

4
Leg utol já ra Zir cen lát tam õt vi szont
már cam mog va járt
de ér tel me még vi dá man cir kált
sze lí den bû vö lõ két sze mé ben.
Te á val és cu kor ká val kí nált.
Rös tel ked ve mond tam: cu kor ba jos va gyok.
„Ked ves ta nár úr, nem tud tam
el hoz ni a bi cik li se ket,
a kés éles Il lést el vág ta a rák,
a ke rek Sza mos nak meg sza kadt a szí ve,
Lévay meg van még, de ros  szul áll a lá bán.”
„Elég, gyer me kem. Ne mondd to vább.
Em ber ter vez, Is ten vé gez.
Nem so ká ra én is el me gyek
és ve lük ott, túl nan ta lál ko zom.”
És el jött az óra, el ment
túl a ki lenc ve nen
s én né ha azt ál mo dom,
hogy lá tom õt a menny csar no ka i ban,
brin gán ül ve ve ze ti kis csa pa tát,
az tán meg áll, kö szönt egy fe ren cest,
As si si Szent Fe ren cet ma gát.

Kabdebó Tamás

A kerékpáros csapat pihenõben
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Bajai halászlev(el)ek
Egy ré gi vá ros ban já rok, ahol a ha vas

Szent há rom ság té ren utas ra vár nak a fi á ke -
rek, a lo vak há tán vas tag pok róc, a bu nye vác
fi á ke re sek bá rány be ke csek ben po ve dál nak,
a lo vak or rá ból pá ra dõl; egy ré gi vá ros ban
já rok, ahol szer dán és szom ba ton pi a co zók -
kal és sze ke rek kel te lik meg a vá ros há za

elõt ti tér, a ba zalt ut ca kö ve ken ka csák és csir -
kék fek sze nek el adás ra vár va, sok szok nyás
rác as  szo nyok árul ják a krump lit, gö rög diny -
 nye he gyek a stráf ko csi kon, az asz ta lo kon
még fe hér hú sú õszi ba rack ok, re pe de zett, de
édes pa ra di cso mok, a lo vak ki fog va, za bos
zsák a fe jü kön, nagy anyám a csir kék pi héi

kö zé fúj és né zi, elég sár ga-e a bõ rük; egy ré -
gi vá ros ban já rok, ahol a szi ge ti kis híd lá bá -
nál fa ke re tes uszo dá ban ví zi pó ló mec  cset
ját sza nak, Milos a híd ról ug rál a Sugóba, a
szi ge ti te nisz pá lyán Dódi bá csi hos  szú nad -
rág ban te ni sze zik és az utol só ha za té rõ mo -
tor csó nak halk ber re gés sel fod rot húz a Vé -
nusz domb elõtt a bor szí nû ví zen; egy ré gi
vá ros ban já rok, ahol a  Pa tak ut cai sport te lep
fe lõl a te me tõ ig hal lik, amint egy szer re hör -
dül fel fél ezer em ber a me leg, szil va ér le lõ
nyá ri va sár nap dél után, majd egy han gon ki -
ált fel, ha gólt rúg a Bács ka; egy ré gi vá ros -
ban já rok, ahol ké sõ es te ket tõt kür töl a pes ti
ha jó, ami kor meg for dul a Du nán és be áll a
ki kö tõ be, ahol im boly gó lám pá sok kal vár ják
a konf li sok, mint ha ha lott lel kek jöt tek vol na
Min den szen tek éj sza ká ján; egy ré gi vá ros -
ban já rok, ahol nagy szom bat es te Fe ri batya
bal da chin alatt vi szi a monst ran ci át a kör me -
net ben, és úgy zúg nak a temp lom ha rang jai,
mint az Utol só íté let kor; egy ré gi vá ros ban
já rok, ahol nagy anyám fõ zi a vi lág leg cso dá -
la to sabb éte le it ne kem, az uno ká já nak és  va -
cso ra után me sé li va rázs la tos tör té ne te it csa -
lá dunk két száz éves múlt já ból. 

Ezt a ré gi vá rost idéz zük Pump Karcsi fo -
tó i val, eze ket a ré gi tör té ne te ket és eze ket a
ré gi éte le ket, Ba ját idéz zük, a Ziech ven -
dég lõ ve se ve lõ jét, nagy anyám hó fe hér tej -
föl lel bo rí tott pap ri kás rác pon tyát, nagy -
apám két li ter vö rös bor ban fõtt szü re ti
kakaspörköltjét, az anyám tól ta nult köröm-
pörköltet, a ba jai ha lász lé bár so nyos ízét,
Gyu la batya disz nó vá gá sos má jas hur ká ját
és a ko ra ke resz tény Szent Le csó ka no ni zált
pap ri ká it, pa ra di cso ma it.

Jávor Béla
Jávor Béla és Pump Károly könyvének bemutatása július 8-án 18.30-kor lesz

a Városháza dísztermében

„Hír he dett ze né sze a vi lág nak”
I. rész

„Hír he dett ze né sze a vi lág nak,
Bár ho vá juss, min dig hû ro kon!
Van-e han god e be teg ha zá nak
A ve lõ ket rá zó hú ro kon?”

Ter mé sze te sen fi gye lem be kell ven -
nünk, hogy a sza vak je len tés tar tal ma más -
fél év szá zad alatt mó do sul hat, Vö rös mar ty
jel zõs szó ös  sze té te le még is te li ta lá lat. A
19. szá zad ban – mely Bee tho ven tõl Ver din
át Wag ne rig pá rat lan bõ ség gel ter mi a ze -
ne mû va já nak óri á sa it – bi zo nyá ra Liszt
Fe renc a leg is mer tebb zon go ra vir tu óz.

A Sop ron tól kb. húsz ki lo mé ter re fek võ
Dob or ján pár száz lel ket szám lá ló, je len ték -
te len kis job bágy fa lu. A pás to kon leg elé szõ
bir ka nyá jak ju há sza it Liszt Ádám ura dal mi
is pán fel ügye li. Es ter házy Mik lós bir to ká -
nak ez az ala csony ran gú tiszt tar tó ja fi gye -
lem re mél tó sze mé lyi ség. Ava tot tan mu zsi -
kál több hang sze ren, és idõn ként köz re mû -
kö dik a her ceg kis mar to ni kas té lyá nak ze -
ne ka rá ban is. Éles sze me már öt éves gyer -
me ké rõl fel is me ri, hogy a fi úcs ká ban rend -
kí vü li ze nei te het ség rej lik. Így a kis Fran ci
el sõ ta ní tó mes te re szi go rú aty ja lesz. A vir -

tu óz je lölt önkibontakoztató haj la ma nem
igé nyel kész te tést. Nyolc éve sen már na pi
hat órán át gya ko rol a csa lád öreg, gyen ge
mi nõ sé gû zon go rá ján.

A kis elõ adó mû vész el sõ si ke rét ki lenc -
éve sen, 1820-ban, Sop ron ban arat ja. A kö -
vet ke zõ, vi lág hír név fe lé tar tó lé pést Po -
zsony ban, az Es ter házy-kas tély ban te szi
meg. A lel kes, szin te tom bo ló pub li ku mot
nem csu pán a zsen ge kor ban mu tat ko zó te -
het ség hat ja meg. Meg ér zik, hogy a még is -
ko lá zat lan kis zon go ris tá ban a kla vi a tú ra fe -
lül múl ha tat lan mes te re mu tat ko zik be. Az
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ál ta lá nos ová ci ót kö ve tõ en öt ma gyar arisz -
tok ra ta ír alá egy kö te lez vényt, mely ben hat
éven át vál lal ják a Liszt fiú ta nít ta tá sá nak
költ sé ge it. A kis mû vész kar ri er jé nek dön tõ
pont já hoz ér ke zünk. A ju hász-szám adó
meg le põ éles lá tás sal pil lant gyer meke jö võ -
jé be, és me rész bá tor ság gal ad ja fel szo lid
pol gá ri eg zisz ten ci á ját. A fiú meg fe le lõ ze -
nei kép zést csak Bécs ben kap hat. Sza bad sá -
got kér a her ceg tõl, és fel köl töz nek a csá -
szár vá ros ba. Es ter házy nagy vo na lú an fo lyó -
sít ja az apa egy évi ja va dal ma zá sát,. Va la -
mint ki utal tat két száz fo rint nyi tan dí jat, to -
váb bá sze rény la kást biz to sít az ura da lom
fõ vá ro si iro da köz pont já ban. Mind ez ke vés
len ne az esz ten dõ nyi lét fenn tar tás hoz és ta -
nít ta tás hoz. A zon go ra já ték ok ta tá sá nak leg -
is mer tebb mes te re, Czerny, amint meg hall -
gat ja a gyer mek be mu tat ko zó já té kát, tisz te -
let dí já ról le mond va vál lal ja kép zé sét. Ha -
son ló an jár nak Salierinél is, aki ze ne el mé le -
ti is me re tek be ve ze ti be az if jú Lisz tet.

A gyer me ke út ját egyen ge tõ apá ról ki de -
rül, hogy ki tû nõ szer ve zõ, és mai szó val él -
ve ki vá ló me ne dzse re a kis zse ni nek. Sok
szál men tén fu tó kap cso la to kat épít ki, és le -
he tõ sé get te remt egy bé csi hang ver seny
meg tar tá sá ra. Me rész kí sér let, hi szen a fõ -
vá ros ze ne ér tõi Haydn, Mo zart és Bee tho -
ven mu zsi ká ján is ko lá zot tak, és ki vá ló elõ -
adó mû vé szek tol má cso lá sát igény lik. Az el -
sõ, még ke vés bé biz ta tó si ke rû kon cer tet a
tün te tõ ün nep lés tõl kí sért elõ adá sok so ra
kö ve ti. A csá szár vá ros szí vé be fo gad ja a
doborjáni cso da gye re ket. A tör té net, mely
sze rint Bee tho ven meg je le nik az egyik ze -
ne es ten és hom lo kon csó kol ja, va ló szí nû leg
le gen da. A nagy al ko tó ek kor már tel je sen
sü ket, és a kon cer ten leg fel jebb a mû vész
bil len tés-tech ni ká ját lát ná és a kö zön ség
ová ci ó ját fi gyel het né meg. Meg je le nik vi -
szont egy hang ver se nyen Klement Met ter -
nich, a nagy ha tal mú kan cel lár. A her ceg
vájt fü lû ze ne ér tõ, és a ko ra érett gyer mek
vir tu óz te het sé ge ki vált ja cso dá la tát. A lel ki
emó ció öt aján ló le ve let ja va dal maz majd,
me lye ket az élel mes Liszt pa pa be kas  szí roz
a ke gyes han gu la tú ex cel len ci á son.

A csa lád ügye it pa ter na lis ta gond dal kor -
mány zó apa új for du la tot ké szít elõ. Bár
Bécs a mu zsi ka hal ha tat lan klas  szi ku sa it ad -
ta a vi lág nak, Eu ró pa kul tu rá lis köz pont ja
ek kor Pá rizs ban van. Itt gyü le kez nek Itá lia, a
né met her ceg sé gek, Len gyel or szág és
Orosz or szág leg ki vá lóbb ze ne szer zõi és elõ -
adó mû vé szei. To váb bá itt mû kö dik a ze nei
kép zés csúcs in téz mé nye, a Conservatorie is,
me lyet az olasz szár ma zá sú ope ra szer zõ,
Cherubini igaz gat. Met ter nich el sõ fel hasz -
nált le ve le saj nos ha tás ta lan nak bi zo nyul. Fi -
át Liszt Ádám a kon zer va tó ri um ban sze ret né

ké pez tet ni, azon ban ez út tal hi á ba ins tan ci á -
zik. Az igaz ga tó ugyan is haj lít ha tat la nul me -
rev: az is ko la alap sza bá lya sze rint csak fran -
cia ál lam pol gá ro kat ve het fel. A kan cel lár to -
váb bi aján lá sai ha té ko nyabb nak bi zo nyul -
nak, és az is va ló szí nû, hogy a bé csi cso da -
gye rek rõl már be szá mol tak a hír lap ok. A
meg hí vók rang ja meg ha lad min den vá ra ko -
zást. Há zi hang ver seny re in vi tál ja XVIII.
La jos ud va ra, majd jö ven dõ utó da, a ké sõbb
trón ra lé põ X. Kár oly is. A bot fü lû Bour bo -
nok nál szá mo sab bak a ze ne ér tõk, és a ki rá lyi
her ceg nõk szin te dé del ge tik a ti zen egy éves
fi úcs kát, aki nek fi nom fe hér ke ze cso da szer -
szám má bû vö lõ az Érard-zongorát. Az Érard
csa lád szin te ro kon ként fo gad ja a né met aj kú
ven dé ge ket, akik bi zony még csak tört fran -
ci a ság gal tud ják ma gu kat ki fe jez ni. A gyá ro -
sok új ta lál má nya ez a ket tõs bil len té sû zon -
go ra. Fo ko za tos le nyo más ra is mé tel ten meg -
szó lal a hang, és ez a já ték nak kü lön le ges to -
na li tást ad. A kis Fran ci ha mar meg ba rát ko -
zik az új rend sze rû szer ke zet tel, és ez zel a
hang szer rel arat ja fer ge te ges si ke re it.

A ki rá lyi ház fo ga dá sa oly el is me rés,
mely el in dít ja a kék vé rû ek ost ro mát. A
nagy úri sza lo nok ver sen ge nek azon, ki lát -
ja el sõ ként ven dé gül a lá nyo san hos  szú ha -
jú mes tert. A hír név át röp pen a La
Manche -csa tor na fe lett, és az an gol ki rá lyi
ud var két íz ben is ün nep li a kon ti nen tá lis
vir tu ózt. Já ték tu dá sa alap ján – me lyet még
fej lesz te ni fog – a kor szak leg te het sé ge -
sebb zon go ris tá já nak te kin tik. Azon ban
mind az apa, mind a fiú még to váb bi am -
bí ci ó kat táp lál. Fran cit ké pez ni kell a ze ne -
el mé let és a kom po ná lá si szak tu do mány
te rü le tén is. Sze ren cse, hogy Pá rizs ban a
kon zer va tó ri um ta ná ra in kí vül akad nak
más ki vá ló ze ne tu dó sok is. A fi úcs ka tõ lük
vesz órá kat, és nem in do ko lat lan a re mény,
hogy idõ vel ne vét a mu zsi ka kom po ná ló
mû vé szei kö zött is meg fog ja örö kí te ni.

Az al ko tás ra irá nyu ló bel sõ kész te tés
már Bécs ben kezd bon ta koz ni a kis Liszt -
ben, hi szen el sõ szer ze mé nyé nek kot tá ja
itt je le nik meg. A már kép zet tebb kis mu -
zsi kus Pá rizs ban saj nos ké tes si ke rû vál lal -
ko zás ba fog. Va ló szí nû, hogy jó szán dé kú,
de meg gon do lat lan párt fo gók is ser ken tik
ar ra, hogy ope rát kom po nál jon. Fel te he tõ,
hogy ma gas, ki rá lyi párt fo gás bír ja rá az
ope ra ház igaz ga tó ját ar ra, hogy a Don
Sanche cí mû al ko tást mû so rá ra tûz ze. A
Bour bon -ház ke gye ez út tal nem tesz jó
szol gá la tot. A ze ne ked ve lõk és kri ti ku sok
íz lés te rü le tén nem lo já lis ro ja lis ták. Az
ope ra – bár nem lát vá nyo san – de meg bu -
kik. A kom po ná lás te rén ké sõbb im po ná ló -
an ter mé ken  nyé vá ló Liszt meg sem kí sé -
re li töb bé az ope ra szer zést.

A ki vá ló me ne dzse lõ Liszt Ádám ter mé -
sze te sen nem elég szik meg há rom fõ vá ros
pub li ku má nak meg hó dí tá sá val. Hang ver -
seny kör uta kat szer vez Fran cia or szág, Ang -
lia és a né met fe je de lem sé gek te rü le tén. A
si ker min de nütt el söp rõ, a kö zön ség lel ke -
se dé se fe lül múl ha tat lan. Van olyan eset,
hogy a vas taps öt ször kény sze rí ti vissza a
pó di um ra a len gõ ha jú kis mû vészt. Ek kor,
1826 tá ján ál ta lá nos a vé le mény: a vi lág el -
sõ zon go ra vir tu ó za Liszt Fe renc.

Az erõl te tett mun ka tem pó (na pi hat óra
gya kor lás, hang ver se nyek, fõ úri sza lo nok
vis  sza nem uta sít ha tó ze ne est jei) még az if -
jú vas szer ve ze tét is ki me rí tik. Az or vo sok
pi he nést ja va sol nak. Az apa Boulogne-t vá -
laszt ja. A nyá ri va ká ció vá rat lan, tra gi kus
for du la tot vesz. Fran ci vis  sza nye ri élet ere -
jét, Liszt Ádám azon ban meg be teg szik és tí -
fusz ál do za ta lesz. A gyá mo lí tó ját, erõs ke zû
irá nyí tó ját el vesz tõ if jú any já val Pá rizs ban
te le pe dik le. Sze rény la kást bé rel nek, és a
zon go ra mû vész fõ ként óra adás sal tart ja
fenn eg zisz ten ci á ju kat. Ta nít vá nyok ban
nincs hi ány. Gró fok és her ce gek ver sen ge -
nek, hogy az if jú mes ter cso dá la tos tu dá sá -
nak leg alább ele me it el sa já tít tat has sák a kla -
vi a tú ra ke ze lé sé hez von zó dó le ány ká ik kal.
Ép pen eb bõl lesz a baj. A ze nei ki mû ve lést
áhí tók egyi ke a ke res ke del mi mi nisz ter
gyer me ke. Bár mind a mes ter, mind a ta nít -
vány sze mér me sen rej te ge tik bim bó zó ér zé -
se i ket, szen ve dé lyes, va ló já ban egész éle tük -
ben ki nem ham va dó sze re lem éb red szí vük -
ben. Ám az apa sze rint a mû vészt Is ten tõl
va ló ki vá lasz tott sá ga és vi lág hír ne ve még
nem eme li a ki lenc ágú gró fi ko ro na rang já -
nak ma gas sá gá ba. Lisz tet ki tilt ják a mi nisz -
te ri pa lo tá ból, majd Carolinát egy Pau kor -
nyé ki dél-fran cia arisz tok ra tá hoz ad ják fe le -

A kamasz virtuóz
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sé gül. Ez a mû vész nek az a kor sza ka, mi kor
elõ ször fog lal ko zik az egy há zi rend be lé pés
gon do la tá val. A fran cis ká nus ko los tor vá -
lasz tá sá nak szán dé ká tól csak any ja ri mán -
ko dá sa és – vall juk be – a vi lá gi élet örö me -
i nek csá bí tá sa tán to rít ja el. Bár mi lyen vi ha -
ros sze rel mi éle tet is él majd, a ka to li kus
egy ház szel le mé nek, a transz cen dens lét nek
von zá sa ál lan dó ih le tõ je lesz al ko tói gé ni u -
szá nak. Két na gyobb ter je del mû mi sé jén kí -
vül szá mos li tur gi kus ala pú kom po zí ció
köz pon ti ele me élet mû vé nek.

A lel ki vál ság e le tar gi kus idõ sza kát kö -
ve ti Liszt üs tö kös pá lyá já nak tün dök lõ fel -
íve lé se. Az ural ko dók meg ne ve zé se csu -
pán tá jé koz ta tá si pon tok ki je lö lé sét szol -
gál ja. Sen ki ne gon dol ja, hogy Liszt sznob
len ne. Ön ér ze te sen vall ja: mû vé szi rang ja
nem ma rad alat ta a ko ro nás fõk Is ten ál lí -
tó la gos ke gyel mé bõl el nyert mél tó sá gá -
nak. Zon go rá zik szá mos né met nagy her -
ceg ud va rá ban, a hol land, spa nyol, dán ki -
rá lyok, va la mint a cár elõtt és a Va ti kán -
ban. A szer fö lött hi á nyos fel so ro lás egé -
szít sük ki kons tan ti ná po lyi ven dég sze rep -
lé sé vel is. Ne héz el kép zel ni, hogy Ke let
mo no to nul is mét lõ dõ me ló di á i hoz szo kott
osz mán fü lek gaz dái mi ként han go lód tak
rá a mes ter vis  sza fo gott pia mis  szi ó i ra és
har sog va dü bör gõ zon go ra fu ta ma i ra. Tény
azon ban, hogy a szul tán tár sa log ni óhaj tott
a mû vés  szel, így Fran ci órá nyi esz me cse -
rét foly tat Al lah föl di má sá val. Ha kell, ke -
mé nyen szem be száll bár me lyik nagy úr ral.
Mad rid ban a hang ver seny elõtt sze ret ne
tisz te leg ni a ti zen öt éves if jú ki rály nõ
elõtt. Ez a spa nyol eti kett mi att le he tet len
– je len tet te ki fen sõbb sé ge sen a fõ ud var -
mes ter –, mi vel a zon go ris ta nem a Gothai
Al ma nach ban jegy zett arisz tok ra ta. Ak kor
cso ma go lok és nem lesz hang ver seny –
vág ja oda kur tán a mes ter. A je ges vá lasz -
tól meg hök kent grand vis  sza hõ köl. Ilyen
nyers vis  sza uta sí tást hispán ud va ri fõ mél -
tó ság nak még nem kel lett zseb re vág nia.
Rö vi de sen azon ban re ti rál nia kell. Ér te sí ti
a vir tu ózt: ki vé te le sen el tér nek a szer tar -
tás rend tõl és a ki rály nõ elé há rul hat.

Bo nyo lul tabb a szent pé ter vá ri his tó ria.
Elõ ze te sen több kon cer tet ad Var só ban.
Re per to ár já ban bõ ven sze re pel te ti szív bé li
ba rát já nak, Chopennek a szer ze mé nye it.
Tud nunk kell, hogy a len gyel mû vész oro -
szok ál tal ül dö zött, Pá rizs ban élõ emig ráns.
Meg szo kott mû sor rend je Liszt nek az úgy -
ne ve zett ze nei fan tá zi á lás. Eb ben más szer -
zõ is mert dal lam-mo tí vu má ra fel épít ve
imp ro vi zál. Nos, egy ilyen pil la nat szül te
kom po zí ci ó ba be le szö vi a len gye lek egy
til tott nem ze ti da lá nak fu ta ma it is. A kon -
cer tek kö zön sé gé ben meg hú zód nak az

orosz spi o nok. A be sú gók je len té sei be fut -
nak Szent pé ter vár ra. A gya nak vás mag va
el ül tet te tett. II. Mik lós még is úgy vé li, nem
en ged he ti meg ma gá nak az Eu ró pa-szer te
ün ne pelt vir tu óz zal szem ben a zor don vi -
sel ke dést. Szí vé lyes, szer fe lett ke gyes, és
az ud va ri hang ver seny is szin te dé li es tem -
pe ra men tu mú ová ci ó val zá rul. Az el hi de -
gü lést a to váb bi konf lik tu sok vált ják ki. A
cár fel ké ri Lisz tet, zon go ráz zon el né hány
szá mot azon a jó té kony sá gi hang ver se -
nyen, me lyet a borodinói csa ta in va li du sa i -
nak a ja vá ra ren dez nek. Fel ség – mond ja
hi de gen a mû vész – az én má so dik ha zám
Fran cia or szág. Ti zen öt éve él ve zem Pá rizs
ven dég sze re tet ét. Nem játsz ha tok olyan
kon cer ten, me lyet a fran cia had se reg le -
gyõ zõ i nek se gé lye zé sé re szer vez nek.

Orosz föld atyus kái meg szok ták, hogy a
bo já rok de re ka szer fe lett haj lé kony. Az
ud va ri as, de nyílt vis  sza uta sí tás a Té li Pa -
lo tá ban is me ret len re ak ció. A vég le ges ke -
nyér tö rés hez azon ban más ese mény ve zet
el. Egy ud va ri hang ver seny kö ze pén aj tó
nyí lik, és a fel sé ges úr hoz si et a fõ had se -
géd. Sut tog ni kez de nek, sõt egyik-má sik
szó már emel ke dõ hang vé te lû. Liszt fel tû -
nõ en oda néz, de egy elõ re még to vább ját -
szik. A tár gya lás vi szont foly ta tó dik. A
mû vész pár per cig még bû vö li hang szer ét,
majd ke ze it tér dé re he lyez ve vár. A ze ne
meg sza ka dá sán már nem csak a pub li kum,
ha nem az ural ko dó is meg le põ dik. Az
okot ki de rí tõ kér dé sé re Liszt fi nom iró ni -
á jú, gyön gyö zõ fran ci a ság gal vá la szol:
„Amíg fel sé ged be szél, min den ki más
hall gat ni tar to zik.” A pá rat la nul me rész
ki ok ta tást kö ve tõ en Liszt töb bé nem él ve -
zi a Romanovok sza lon ja i nak ven dég sze -
re tet ét. Bár az au li kus lel kü le tû iga zo dás
meg kí ván ná, hogy a fõ úri pa lo ták is be zá -
rul ja nak elõt te, a rá tar tibb nagy urak en -
ged nek a kí sér tés nek. A cá rok ha lan dó ak,
a vi lág hí rû mû vész hang ver se nye azon ban
múl ha tat lan di csõ sé gû em lék hel  lyé avat -
hat egy her ce gi sza lont. Csak hogy a pub -
li kum ban meg je len nek az ud var pa ra zi tái
is. Egy dú san de ko rált tá bor nok azt hisz, a
kegy vesz tett Liszt im már se bez he tõ ál do -
zat, és meg en ged he ti ma gá nak a pi masz -
ko dást. A hí res sé get és a ge ne rá list ter mé -
sze te sen gyû rû be fog ja a ven dég se reg.
Ek kor úgy gon dol ja, hogy meg ta lál ta a
meg alá zás mes te ri for mu lá ját, és meg kér -
de zi: – Volt ön már csa tá ban? – Adott ön
már zon go ra hang ver senyt? – ri posz to zik
vil lám gyor san Liszt. A szó pár bajt hall ga -
tók vis  sza foj tott kun co gá sa még a nem túl
für ge eszû tá bor nok szá má ra is két ség te -
len né te szi: a pen ge vál tás ban nem õ ért el
ta lá la tot.

Pá rizs, mely nek le ve gõ je if júko ra óta él -
te tõ kö ze ge, a mû velt ség leg dú sabb ho za -
mú for rá sa i ból va ló me rí tés le he tõ sé gé ben
ré sze sí ti. Eu ró pa e szel le mi köz pont já ba
gyü le kez nek a kor mû vé szei. Ba rát sá got
köt Rossinivel, Ber li oz zal, Cho pin nel,
Men dels sohn nal és fel fe de zett jé vel, Ri-
chard Wag ner rel. Ré sze sül het a fran cia
iro da lom pá rat lan buz gá sá nak friss imp -
res  szi ó i ból. Be já ra tos Victor Hu gó hoz.
Be szél ge tõ part ne re Bal zac nak, ol vas sa
Alfred Musset még ki adat lan köl te mé nye -
it. Ké sõbb atyai párt fo gó ja lesz az adós sá -
gok kö zött ver gõ dõ Charles Baude laire -
nek is. Meg is me ri a fér fi ál ne vet hasz ná ló
te het sé ges, de ex cent ri kus haj la mú író nõt,
Ge or ge Sandot. Ke re si ba rát sá gát a Fran -
cia or szág ba emig rált ra gyo gó stí lu sú, de
vit ri o los gúny ra is haj ló né met köl tõ, Hen-
rich Hei ne. Bár a gall fõ vá ros ban töl tött
év ti ze de ket in ter val lu mok ra da ra bol ja a
szám ta lan hang ver seny kör út és egyéb uta -
zás, a mû vész szel le mi fel töl tõ dé sé nek õs -
for rá sát Pá rizs ban ta lál ja meg. Anya nyel ve
ugyan né met, a fran ci át oly mér ték ben sa -
já tít ja el, hogy – sa ját be val lá sa sze rint –
fran ci á ul gon dol ko dik.

Mint a le ír tak ból lát tuk, Fran ci – így
szó lít ja õt ba rá ta i nak szé les kö re – csak pá -
lya fu tá sa el sõ sza ka szá ban ad hang ver -
senyt Ma gyar or szá gon. Hu szon hét éves,
mi kor egy drá mai ese mény a ma gyar ság -
tu dat húr ja it meg pen dí ti lel ké ben. Ez az
1838-as, Pes tet le ta ro ló je ges ár víz. Bécs -
be si et, és hang ver se nyei jö ve del mét, hu -
szon öt ezer fo rin tot a sze ren csét le nül jár tak
se gé lye zé sé re utalja át.

El sõ káp rá za tos, or szá go san el ter jedt hí -
rû hang ver seny ét 1839-ben ad ja. A fõ vá ros
kö zön sé gé nek nem csil la pu ló lel ke se dé se

Az 1830-as években
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újabb és újabb kon cer tek re ösz tön zi. Ek -
kor avat ják Pest dísz pol gá rá vá, és aján dé -
koz zák meg egy re mek mû vû, a ha gyo -
mány sze rint Bá tho ry Ist ván fe je de lem nek
tu laj do ní tott dísz kard dal. A meg ha tott mû -
vész a pol gár mes ter orá ci ó já ra ékes fran -
cia szó nok lat tal vá la szol. A za vart, té to va
te kin te tû pub li kum lát tán ész be kap. Sza -
va i nak je len té sét né hány arisz tok ra tán kí -
vül sen ki sem fog ta fel. Né met re vált át, és
ezt a be szé det már ér ti a hall ga tók nagy há -
nya da. Tom bo ló lel ke se dé sû tö meg kí sé ri
a mû vészt szál lá sá ig. Ezek ben a na pok ban
is mer te ti meg Er kel Fe renc a Rá kó czi -in -
du ló dal lam mo tí vu má val. Ezt Liszt ké -
sõbb majd szá mos eset ben hasz nál ja fel a
már em lí tett „ze nei fan tá zi á lásokban”.
(Hector Berlioz a köz is mert Rá kó czi -in du -
lót csak hat év múl va kom po nál ja meg.)

1850 ta va szán a Bécs be ér ke zõ Liszt
meg le põ ta pasz ta la to kat sze rez a Habs bur -
gok rend õr-mi nisz té ri u má nak ádáz ma -
gyar el le nes sé gé rõl. Bár még ke ve set kom -
po nál, meg je len tet né hány zon go ra ver -
senyt és szim fó ni át. Kot tá i ért ver sen ge nek
Pá rizs, Lon don, Mi lá nó, Lip cse, Drez da –
hogy csak a leg na gyob ba kat em lít sük – ze -
ne mû ki adói. Nos, ez út tal a csá szár vá ros -
ban sze ret ne nyom dá ba ad ni egy ki sebb
zon go ra etû döt. A cen zú ra azon ban meg tilt -
ja ki adá sát. Az ok: a fu ta mok kö zött ott rej -
tõz nek a Rá kó czi -in du ló ka rak te risz ti kus
mo tí vu mai. A nyers meg re gu lá zás va ló szí -
nû leg el sõ lánc sze me an nak az is mét lõ dõ
konf lik tus-so ro zat nak, mely a mû vész és a
Burg to váb bi kap cso la ta in vé gig vo nul.

Fran ci ki tû nõ meg je le né sû, szé pen met -
szett arc élû, von zó fér fi. A kla vi a tú ra fe lül -
múl ha tat lan mes te rét öve zi a zse ni a li tás
nim bu sza is. Sze mé lyi ség vonz za a nõ ket,
és õ – vall juk be – nem kí ván imá dó i nak
csa ló dást okoz ni. Amen  nyi ben va la ki egy
ma gyar Ca sa no va élet raj zát sze ret né meg -
ír ni, eh hez a Liszt-mo nog rá fi ák ban bõ sé -
ges nyers anya got ta lál. Nem hagy ha tó ki
azon ban a leg szo li dabb bio grá fi á já ból sem
két olyan nagy sze re lem tör té ne te, me lyek
meg ha tá roz zák élet út ját.

1834-ben is mer ke dik meg Marie de
Flavignyvel. Csak hogy az as  szony ek kor
már d’Agoult gróf nõ és gyer me kes csa -
lád anya. Az ost ro mot Fran ci kez di, és a
láng, amit fel lob bant, olt ha tat lan. 1835-
ben Marie csa lád ját, rang ját hát ra hagy va a
Svájc ban kon cer te zõ Liszt után szö kik.
Genf ben te le ped nek le, itt szü le tik meg el -
sõ le á nyuk, Blandine. A fris sen be la kott
sze rel mi ga lamb dúc fa lán azon ban meg je -
len nek az el sõ haj szál re pe dé sek. Pá rizs -
ban Marie d’Agoult ud var ké pes dá ma, a
ki rály es té lye i nek rend sze res meg hí vott ja.

Svájc ban azon ban a vad há zas sá ga mi att a
pu ri tán gen fi pat rí ci us pol gá rok nem fo -
gad ják pa lo tá ik ban. Fran ci vi szont él he ti
vi lá gát, hi szen a nagy úri tár sa ság el né zi a
zse ni ma gán élet ének ki len gé se it. To vább -
ra is zá po roz nak a hang ver seny-meg hí vá -
sok, és Marie csak rit kán tud ja kö vet ni
Fran cit ezen a fel fo ko zott ira mú, Eu ró pa
tér ké pén ci ká zó élet pá lyán. Mi lá nó ban, il -
let ve Ró má ban töl te nek el né hány nyu -
god tabb hó na pot. Meg szü le tik má so dik
gyer me kük, Cosima, majd fi uk, Daniel.
Bár két ség te len, hogy Marie-t  ha tal mas,
le küzd he tet len szen ve dély haj tot ta a mû -
vész kar ja i ba, és õszin te hév vel lán golt
Fran ci is, a sze re lem pa ra zsa las san még is
ki ham vad. Négy év után út ja ik el vál nak.
Az as  szony – meg le he tõ sen si ker te le nül –
meg kí sé rel vis  sza tér ni Pá rizs ba a
Faubourg Saint Germain sza lon ja i nak elõ -
ke lõ vi lá gá ba. Fran ci, mi ként a Prospero
bû vö le té bõl ki sza ba du ló Ariel, meg kez di
mû vé szi szen ve dély tõl ve zé relt bo lyon gá -
sát. Élet pá lyá juk né hány szor még ke resz -
te zi egy mást, a ta lál ko zás csak fel szí nes, a
lán gok vég leg ki huny tak. Nem hall gat hat -
juk el, hogy az in té zet ben ne vel ke dõ há -
rom ma gá ra ha gyott gyer mek lel kén a
zûr za va ros é vek vég ze tes se be ket ej te nek.
Ezt fõ ként az ér zé keny, eszes és te het sé -
ges Cosima szen ve di meg. Liszt nek majd
haj lott ko rá ban ke se rû en kell meg fi zet nie
gyer mek el ha nya go lá sá ért.

1847-ben Kijevben ád kon cer tet. Itt is -
mer ke dik meg Carolyne Sayn-Wittgen-
stein her ceg nõ vel. Az éle dõ sze re lem nem
vi ha ros ere jû, azon ban Liszt élet fo na lát
mind vé gig kö ve ti. A mû velt, ze ne ér tõ asz -
 szony bi zo nyos szem pont ból a mû vész
szel le mi irá nyí tó ja lesz. Csak hogy nem

sza bad. Fér jé tõl kü lön vál tan él, így a két
sze rel mes meg kí sér li kap cso la tuk tör vé nye -
sí té sét. Meg in dít ják Carolyne vá ló per ét, és
ez zel ne héz, év ti ze de kig el hú zó dó küz de -
lem be kez de nek. Bár min den és  sze rû ok
meg van ara, hogy a csa po dár, fe le sé gét
szin te el ta szí tó her ceg fri gyét fel bont sák, a
vá lást az orosz met ro po li ta és a cár ma ka -
csul meg hi ú sít ja. Tíz évi harc után meg tö rik
az el len ál lás, ek kor vi szont a ró mai pá pá nál
akad el a bon tó per. Mi re az ideg mar can go -
ló ku dar cok után meg kap ják a fel ol dás
„licetjét”, kap cso la tuk már csak két so kat
szen ve dett lé lek ba rát sá gá vá sze lí dül. 

1846-ban ád Pes ten újabb hang ver senyt.
Ha jón ér ke zik Esz ter gom ból. A fo ga dás
pa rá dés: a híd pal ló vé gén el sõ ként a tisz -
telt ré gi ba rát, Szé che nyi Ist ván üd vöz li. A
hang ver seny te rem ben a len gõ ha jú mû -

Carolyne Sayn-Wittgenstein (dagerrotípia)Marie de Flavigny

Barabás Miklós Liszt-portréja, 1847
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vész uj jai a ze ne lel két su gár zó cso da szer -
szám má va rá zsol ják a zon go rát. Vir tu óz
kor sza kát le zá ró sze rep lé se egy Odes  sza
kör nyé ki kis vá ros hoz lo ka li zál ha tó.

A kö vet ke zõ négy év ti zed ben önál ló
hang ver senyt már nem ad. Az csak rit kán
for dul elõ, hogy szí vós, ki tar tó, el len áll ha -

tat lan kér le lés re el ját szik egy-egy da ra bot.
Azon e ké sõi él mény ré sze sei min dig el -
ámul nak, hogy a gya kor lás tól már rég el -
szo kott uj jak mi cso da dé mo ni vir tu o zi tás -
sal bû vö lik a kla vi a tú rát.

1847-tel kez dõ dik meg a mû vész ze ne -
al ko tói kor sza ka. Nem je len ték te len az az

élet mû sem, ami mö göt te áll. Egy ré szü ket
azon ban át ír ja, új rafo gal maz za és tö ké le te -
sí ti. Más részt hoz zá kezd a dé del ge tett ál -
mok meg va ló sí tá sá hoz, a csak tö re dé kes
öt le tek egés  szé for má lá sá hoz.

Foly tat juk
Dr. Dá ni el Jó zsef

A szélsõségek Olimpiája
75 éve zajlottak a berlini Olimpiai Játékok

I. rész

Sport és po li ti ka szo ro san ös  sze függ nek
egy más sal, ez ma már alig ha kér dé ses bár ki
szá má ra, hi szen a mai vi lág ban be fo lyá sos
po li ti ku sok vált ják egy mást a ran gos sport -
ese mé nyek dísz pá ho lya i ban, a po li ti kai kam -
pá nyok so rán igye kez nek nép sze rû spor to ló -
kat fel vo nul tat ni, egy-egy or szág sport si ke rei
pe dig hoz zá já rul hat nak a ró la ki ala kult kép
ja ví tá sá hoz is. A ko rai olim pi ai já té kok ide jé -
ben ezt még ke vés bé is mer ték fel, hi szen pél -
dá ul a leg el sõ olim pi ai baj no kot tá vol lé te mi -
att ki zár ták a Har vard egye tem rõl, az 1900-
as pá ri zsi já té kok tel je sen el sik kad tak az
egyi de jû leg meg ren de zett vi lág ki ál lí tás mi -
att, de az 1904-es Saint Louis-i olim pi á ról is
alig tu dott va la ki Ame ri ká ban a ren de zõ vá -
ro son kí vül. Még az 1932-ben meg ren de zett
Los An ge les-i olim pia ide jén is meg tör tén he -
tett, hogy a meg nyi tó ün nep sé gen az Egye -
sült Ál la mok el nö ke, Her bert Hoover nem
vett részt, mert ak tu á lis kam pány kör út ját
fon to sabb nak ítél te, mint a sport nagy ta lál -
ko zó já nak meg nyi tá sát, ame lyet al el nö ké re
bí zott. (Más kér dés, hogy a vá lasz tá so kat így
is el ve szí tet te.) Per sze a po li ti ka az olim pi ai
moz ga lom ba is be le szólt, hi szen az el sõ vi -
lág há bo rú utá ni ant wer pe ni olim pi án a vesz -
tes or szá gok ver seny zõi nem ve het tek részt,
sõt a fõ bû nös nek tar tott és jó vá té te li kö te le -
zett sé ge it nem tel je sí tõ Né met or szá got még
az 1924-es pá ri zsi já té kok ra sem hív ták meg.
Az 1936-ban meg ren de zett ber li ni olim pia
azon ban szá mos te kin tet ben for du la tot ho -
zott a já té kok tör té ne té ben, hi szen itt az ural -
ko dó rend szer ki fe je zet ten sa ját „ar cu lat erõ -
sí té sé nek” szol gá la tá ba ál lí tot ta az olim pi át,
más részt vi szont az 1936-ban ren de zett já té -
kok kezd tek elõ ször ha son lí ta ni a mai, mo -
dern sport ren dez vé nyek re.

A já té kok „elõ é le te”
Ber lin és Né met or szág 1930-ban nyúj tot -

ta be pá lyá za tát a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi -
zott ság nak. A né met je lent ke zést a 20-as
évek vé gé nek eny hü lõ nem zet kö zi lég kö re

tet te egy ál ta lán le he tõ vé. Ez volt az az idõ -
szak, ami kor a há bo rús vesz tes or szá gok las -
san vis  sza tér het tek a nem zet kö zi szer ve ze -
tek be, a vi tás kér dé sek egy ré szét bé kés úton
ren dez ték, és a vi lág nagy ré sze na i van hitt
ab ban is, hogy a konf lik tu sok so ha töb bé
nem ve zet nek majd há bo rú hoz. A weimari
Né met or szág kan di dá lá sa azért is jö he tett
szó ba, mert Ber lin az 1916-os já té kok ren -
de zé si jo gát egy szer már meg kap ta, ám a vi -
lág há bo rú mi att azt nem tud ta meg ren dez ni.
A já té kok meg ren de zé sé re ere de ti leg 12 vá -
ros (köz tük Bu da pest) je lez te pá lyá za ti
szán dé kát, ám mi re a vég sõ dön tés re sor ke -
rült, a vis  sza lé pé sek mi att már csak Ber lin és
Bar ce lo na kö zött le he tett vá lasz ta ni. Már ez
a vá lasz tás is több prob lé mát fel ve tett,
ugyan is a sza va zás ra jo go sult 67 bi zott sá gi
tag kö zül mind ös  sze 20-an vol tak je len Bar -
ce lo ná ban, így Hen ri Baillet-Latour NOB-
elnök ja vas la tá ra a hi ány zó ta gok táv irat ban,
il let ve le vél ben küld het ték meg sza va za tu -
kat. A vég ered mény így sem vál to zott;
mind két sza va zá son Ber lin pá lyá za ta ka pott
több sé get, így 1931. má jus 13-án Lausanne-
ban hi va ta lo san is be je len tet ték, hogy a XI.
Nyá ri Olim pi ai Já té ko kat Ber lin ren dez he ti
meg. (To váb bi ér de kes ség, hogy az ugyan -
azon év ben meg ren de zen dõ té li já té kok le -
bo nyo lí tá sát pe dig egy má sik né met or szá gi
te le pü lés, Garmisch-Partenkirchen nyer te
el.) A dön tést kö ve tõ en az ak kor még el len -
zék ben lé võ né met nem ze ti szo ci a lis ták tün -
te té se ket ren dez tek az olim pia el len, mond -
ván, hogy az or szág ba ér ke zõ sok ide gen,
köz tük „ala cso nyabb ren dû faj hoz tar to zó”
spor to ló meg fer tõz né a né met né pet.

Ami kor Hit ler és a nem ze ti szo ci a lis ták
1933-ban ha ta lom ra ke rül tek, a vi lág több
or szá gá ban (fõ leg az Egye sült Ál la mok -
ban) fel me rült a já té kok boj kot tá lá sá nak
gon do la ta, el sõ sor ban a zsi dók köz is mert
né met or szá gi diszk ri mi ná ci ó ja és a dog -
má vá emelt faj el mé let mi att. Mi u tán a
Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ban is tar -

tot tak at tól, hogy az olim pi ai char ta esz -
me i sé gé nek és a spor to lók esély egyen lõ sé -
gé nek el ve Ber lin ben sé rül het, a NOB
1933. évi kong res  szu sán fel me rült a szín -
hely meg vál toz ta tá sa ab ban az eset ben, ha
a né met kor mány nem ga ran tál ja az „olim -
pi ai esz me” ér vé nye sü lé sét. A nem ze ti szo -
ci a lis ta kor mány azon ban ga ran ci át vál lalt
ar ra néz vést, hogy min den „faj hoz és fe le -
ke zet hez” tar to zó spor to ló sza ba don részt
ve het a já té ko kon, a ver se nyek ren de zé sét
pe dig egy a po li ti ká tól füg get len bi zott ság
ke zé be ad ja (utób bit vé gül nem tar tot ták
be). A til ta ko zá sok en nek el le né re sem csi -
tul tak; oly an  nyi ra nem, hogy egy újon nan
lét re jött nem zet kö zi bi zott ság egy „el len -
olim pia” szer ve zé sé be is be le fo gott,
amely nek sport ver se nye it Bar ce lo ná ban,
mû vé sze ti ki ál lí tá sa it pe dig Amsz ter dam -
ban tar tot ták vol na. A rö vi de sen ki tö rõ
spa nyol pol gár há bo rú azon ban meg aka dá -
lyoz ta en nek meg ren de zé sét, rá adá sul a vi -
lág na gyob bik ré szét si ke re sen meg té vesz -
tõ nem ze ti szo ci a lis ta pro pa gan da gé pe zet a
til ta ko zók hang ját csak nem el né mí tot ta.
Egye dül az Egye sült Ál la mok ban volt ko -
moly tá bo ra az olim pi ai boj kott nak, ám
vé gül en nek hí vei a sors dön tõ sza va zá son
58:56 arány ban alul ma rad tak, így az ame -
ri ka i ak részt vet tek az olim pi án. Ezt kö ve -
tõ en a leg több, ad dig he zi tá ló or szág is
rész vé tel mel lett dön tött.

Az olim pi ai „kö rí tés”
A ren de zés el nye ré se kor még til ta ko zó

nem ze ti szo ci a lis ták idõ köz ben a já té kok
meg ren de zé sét af fé le nem ze ti ügy nek te -
kin tet ték: Hit ler egy részt jó le he tõ sé get lá -
tott ar ra, hogy a si ke re sen meg ren de zett
olim pi á val ja vít sa a vi lág ban a nem ze ti szo -
ci a lis ta Né met or szág ról ki ala kult ké pet, és
el te rel je a fi gyel met a fegy ver ke zés rõl és
há bo rús szán dé ka i ról, más részt pe dig a né -
met csa pat si ke re i vel is az ár ja faj fel sõbb -
ren dû sé gét kí ván ta bi zo nyí ta ni. Épp ezért
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az ál lam nem saj nál ta a pénzt sem a ver -
seny hely szí nek, sem a mo nu men tá lis kí sé -
rõ prog ra mok meg ren de zé sé re, sem pe dig a
né met spor to lók köz pon ti fel ké szü lé sé nek
biz to sí tá sá ra. (A já té kok ama tõr jel le gét eb -
ben az idõ ben még ko mo lyan vet ték, a
spor tot hi va tás ként ûzõ ver seny zõk nem ve -
het tek részt az olim pi á kon.)

A ren de zõk kü lö nös je len tõ sé get tu laj -
do ní tot tak a meg nyi tó- és zá ró ün nep ség -
nek, az ered mény hir de té sek nek is; több
olyan újí tá suk is volt, amely in nen tõl
kezd ve ál lan dó ré szé vé vált az olim pi ai já -
té kok nak. Ilyen volt pél dá ul az olim pi ai
láng és a hoz zá kap cso ló dó vál tó fu tás be -
ve ze té se. A lán got 1936-ban Olümpiában
jú li us 20-án gyúj tot ták meg a nap fény és
tük rök se gít sé gé vel, és ös  sze sen 3400 fu tó
ke zé ben tet te meg a 3075 km-es tá vot Ber -
li nig, il let ve a vá ro son kí vül esõ olim pi ai
hely szí ne kig. A láng nak Ber lin két, so kak
ál tal lá to ga tott pont ján „ol tárt” is épí tet tek,
majd a meg nyi tón Fritz Schilgen at lé ta vit -
te be az újon nan épült Olim pi ai Sta di on ba.
A láng mind egyik hely szí nen a já té kok vé -
gé ig égett. (Ér de kes ség egyéb ként, hogy
Schilgen nem is volt a né met olim pi ai csa -
pat tag ja, ám test al ka ta Le ni Riefenstahl
film ren de zõ sze rint a „leg in kább meg fe lelt
az ide á lis ger mán at lé tá é nak”, így õt vá -
lasz tot ták a meg tisz te lõ fel adat ra.)

A meg nyi tó ün nep ség re egy új olim pi ai
logó és egy olim pi ai him nusz is szü le tett.
A logó az olim pi ai öt ka ri kát áb rá zol ta a
bi ro dal mi sas és a vá ros jel kép ének szá mí -
tó Bran den bur gi Ka pu tár sa sá gá ban. Ez
vé gül rá ke rült az ún. „olim pi ai ha rang ra”
is, amely a részt ve võ ket a já té kok kez de té -

re szó lí tot ta. Az olim pi ai him nusz szö ve -
gé nek meg írá sá ra az is mert drá ma író, Ger-
hart Hauptmann ka pott meg bí zást, de az
ál lam ha ta lom mal nem szim pa ti zá ló szer zõ
ezt nem ír ta meg, így egy bi zo nyos Börries
von Münchhausen szál lí tot ta a vég sõ vál -
to za tot, mely nek ze né jét ma ga Richard
Strauss sze rez te. En nek szö ve ge men tes
ma radt a na ci o na lis ta frá zi sok tól, a spor to -
ló kat és a ne mes ver sen gést kö szön töt te.
Egy sze ri újí tás nak szá mí tott, hogy a já té -
kok min den gyõz te se egy-egy tölgy fa cse -
me tét is ka pott arany ér me mel lé aján dék -
ba, ame lyet szü lõ vá ro suk ban kel lett el ül -
tet ni ük. A gyõz te sek a fa cse me té ket egy
ke rá mia cse rép ben kap ták meg, amely be a
kö vet ke zõ fel ira tot vés ték: „Nõj a gyõ ze -
lem tisz te le té re – buz díts újabb tett re!” Az
Olim pi ai Sta di on Marathon-kapujánál pe -
dig va la men  nyi gyõz tes ne vét meg örö kí -
tet ték. A né met ren de zõk azt is ja va sol ták,
hogy az egyes ver seny szám ok ered mény -
hir de té se i re, az ér mek át adá sá ra köz vet le -
nül a ver se nyek után, an nak hely szí nén ke -
rül jön sor. (Ma in kább ez a ter mé sze tes.) A
ja vas la tot a NOB azon ban el uta sí tot ta, így
va la men  nyi érem áta dó ce re mó ni á ra a já té -
kok köz ponti hely szí nén, az Olim pi ai Sta -
di on ban ke rült sor, sok szor több nap pal a
ver seny után. Az vi szont in nen vált ál ta lá -
nos sá, hogy a ver seny szám ok gyõz te se i -
nek tisz te le té re el játs  szák ha zá juk nem ze ti
him nu szát. (Al kal man ként ko ráb ban is sor
ke rült ilyen re, az óta vi szont a hi va ta los ce -
re mó nia ré sze.) A ber li ni olim pi án 19
sport ág 129 ver seny szá má ban osz tot tak
ér me ket, ezen túl 15 mû vé sze ti ver seny -
ben is ered ményt hir det tek.

A hely szí nek és a meg nyi tó
A ver se nyek nagy ré sze Ber lin 5 ke rü le -

té ben zaj lott, a köz pon ti lé te sít mé nyek
mind a Reichssportfeldnek ne ve zett, újon -
nan fel épí tett vá ros rész ben vol tak. Ezek
kö zül is ki emel ke dett a 100 000 fõ be fo ga -
dá sá ra al kal mas Olim pi ai Sta di on, amely -
ben az at lé ti kai és lo vas ver se nyek, ké zi -
lab da- és lab da rú gó-mér kõ zé sek zaj lot tak,
és ez adott ott hont a meg nyi tó- és zá ró ün -
nep ség nek is. Köz vet le nül a sta di on mel -
lett épült a sza bad té ri Úszó sta di on, amely -
ben 18 500 né zõ nek ju tott hely. A szin tén
mo nu men tá lis mé re tû (20 ezer fõs)
Deutschlandhalle adott ott hont a bir kó zó-,
ököl ví vó- és súly eme lõ ver se nyek nek.
Egye dül a vi tor lás ver se nye ket tar tot ták a
fõ vá ros tól tá vo labb; eze ket a Kieli-öböl-
ben ren dez ték meg. A kü lön fé le sport ágak
ver se nye it még to váb bi hely szí ne ken is
tar tot ták.

Az elõ zõ, Los An ge les-i olim pi án épí tet -
tek elõ ször ún. „olim pi ai fa lut” a részt ve võ
ver seny zõk el szál lá so lá sá ra. Eb ben az idõ -
ben a nõi és fér fi spor to ló kat szi go rú an kü -
lön szál lá sol ták el. A fér fi ver seny zõk leg -
na gyobb ré sze Döberitz vá ros rész ben la -
kott az egy-és két eme le tes há zak ból ál ló
olim pi ai fa lu ban. A la ká sok mel lett a fa lu
ré sze volt egy sport csar nok, egy nagy kö -
zös, va la mint va la men  nyi itt el szál lá solt
nem zet ré szé re fenn tar tott kü lön ét ke zõ he -
lyi ség, egy kony ha, egy uszo da, va la mint
az ún. Hin den burg-ház, amely ben a pro pa -
gan da mi nisz té ri um irány mu ta tá sa alap ján
kü lön fé le szó ra koz ta tó ren dez vé nye ket és
film ve tí té se ket tar tot tak. (Az olim pia után
az egy ko ri olim pi ai fa lu a Wehrmacht bir -

Az olim pia egyik új don sá ga: vál tó fu tás az olim pi ai láng gal Az olim pi ai ha rang
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to ká ba ke rült.) Az olim pi ai fa lu ban kb.
5000 spor to lót és kí sé rõt szál lá sol tak el. A
mint egy 1200 nõi spor to ló – a szer ve zõ bi -
zott ság tag ja i val együtt – a vá ros egy egész
má sik ré szé ben, Charlottenburgban, az ún.
Sportforumban ka pott szál lást, míg a Nem -
zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság tag jai a vá ros
egyik elõ ke lõ szál lo dá já ban, az Adlonban
lak tak. A já té ko kon egyéb ként ös  sze sen 49
or szág ver seny zõi vet tek részt (ez ak kor re -
kord nak szá mí tott), több or szág ek kor in -
dult elõ ször. A sport nagy ha tal mak kö zül
egye dül az ad dig egyet len olim pi án sem in -
du ló Szov jet unió nem vett részt. A leg na -
gyobb lét szá mú csa pat tal a ren de zõ Né -
met or szág in dult, Ma gyar or szág 209 akk -
re di tált spor to ló já val egyéb ként a har ma dik
leg na gyobb kül dött sé get ad ta a ren de zõk és
az Egye sült Ál la mok mö gött.

Ber lin igye ke zett ki ten ni ma gá ért a ren -
de zés ben, és a nem ze ti szo ci a lis ta ál lam
meg pró bál ta a vi lág nak a szeb bik ar cát mu -
tat ni. Hit ler ma ga is meg fo gal maz ta, hogy
a já té kok nak azt kell su gall nia, hogy Né -
met or szág bé ke sze re tõ, szo ci á li san ér zé -
keny, gaz da sá gi lag pe dig fel tö rek võ ál lam.
A cél ér de ké ben még azt a komp ro mis  szu -
mot is vál lal ta, hogy a szer ve zõ bi zott ság
el nö ke, Theodor Lewald a nürn ber gi tör vé -
nyek ér tel mé ben „félzsidónak” szá mí tott.
Hogy ki fog ja a sze let a zsi dó ság diszk ri mi -
ná ci ó ja mi att szót eme lõ kül föl di moz gal -
mak vi tor lá já ból, ügyel tek ar ra, hogy a né -
met csa pat ös  sze té te le se iga zol ja a Né met -
or szág gal kap cso la tos „vá da kat”. Így in -
dul ha tott né met szí nek ben az or szá got egy -
szer már szár ma zá sa mi att el ha gyó, 1928-
ban olim pi ai baj nok „félzsidó” tõr ví vó nõ,
az Ame ri ká ból vis  sza csá bí tott Helene

Mayer, il let ve a köz is mer ten kom mu nis ta
meg gyõ zõ dé sû bir kó zó, Werner Seelen-
binder is. (Ugyan ak kor pél dá ul az érem -
esé lyes nek szá mí tó zsi dó val lá sú ma gas ug -
ró nõ, Gretel Bergmann an nak el le né re is
ki ma radt a csa pat ból, hogy a né me tek a
szám ban há rom ver seny zõt is in dít hat tak
vol na, ám a har ma dik he lyet „for ma ha nyat -
lás mi att” nem töl töt ték be.) A vá ros ból köz -
pon ti uta sí tás ra egyéb ként is el tûn tek az an -
ti sze mi ta pla ká tok; az üz le tekrõl, köz épü le -
tekrõl el tá vo lí tot ták a Juden unerwünscht
(zsi dók nem kí vá na to sak) fel ira to kat. A to -
vább ra is an ti sze mi ta né ze te ket val ló új ság -
író kat még „vé dõ õri zet be” is he lyez ték. A
né met vas út kül föl di iro dá i nak a ki ra ka ta it
pe dig Né met or szág ven dég sze re tet ét hir de -
tõ, né met or szá gi uta zás ra buz dí tó óri ás pla -
ká tok kal töl töt ték meg. Sõt, a Né met or szág -
ba szó ló vo nat je gyek árát a já té kok ide jé re
60%-kal csök ken tet ték. (Igaz, a Ber lin ben
élõ ci gány kö zös sé get – akik nek élet for má -
ja ke vés bé lett vol na von zó lát vány a kül föl -
di ek szá má ra – ös  sze gyûj töt ték, és egy tá -
bor ban he lyez ték el.) Egyéb ként az olim pi át
af fé le „nem ze ti ügy nek” kel lett te kin te ni, és
a né met né pet a pro pa gan da mi nisz té ri um ar -
ra ké szí tet te fel, hogy ne pusz tán né zõ je le -
gyen az ese mé nyek nek, ha nem va ló di ré sze -
se is. A mo nu men tá lis épít mé nyek fel épí té -
se, ame lyek nek el ké szí té se ön ma gá ban is
kb. 100 mil lió bi ro dal mi már kát emész tett
fel, hoz zá já rult a mun ka nél kü li ség csök ken -
té sé hez, így köz vet ve a kor mány nép sze rû -
ség ének emel ke dé sé hez is.

A leg na gyobb be nyo mást a lá to ga tók ra
még is ma guk a já té kok és az azok kö ré
szer ve zett ren dez vé nyek tet tek a lá to ga tók -
ra. Az olim pia 1936. au gusz tus 1. és 16. kö -

zött zaj lott le. Min den ilyen, óri á si tö me ge -
ket meg moz ga tó, ha tal mas ku lis  szá kat fel -
vo nul ta tó ren dez vény cél ja az volt, hogy a
vi lág szá má ra de monst rál ja nép és ve zé re
egy sé gét, ma guk a já té kok pe dig min den
ko ráb bi ha son ló ren dez vényt fe lül múl ja -
nak. Min den há zat ho rog ke resz tes zász lók -
kal, gir lan dok kal dí szí tet tek fel. Ma gán a
meg nyi tón har so nák har sog tak, ágyúk dö -
rög tek, és bé ke ga lamb ok száll tak fel a sta -
di on ból. A ren dez vényt ma ga Hit ler nyi tot -
ta meg; igaz, csak a min den ko ri ál lam fõk
szá má ra en ge dé lye zett rö vid szö ve get
mond hat ta el. (Az vi szont nem igaz, hogy
mi at ta rö vi dí tet ték a mi ni má lis ra a ren de zõ
ál lam fõk szö ve gét, már az 1932-es olim pi -
án is ugyan ez a pro to koll szö veg hang zott el
az ame ri kai al el nök szá já ból.) A részt ve võk
több sé ge még is az õ sze mé lyes tisz te le te -
ként ér tel mez te azt, hogy a meg nyi tó ün nep -
ség re be vo nu ló csa pa tok nagy ré sze jobb
kar já nak elõ re len dí té sé vel kö szön töt te a
szer ve zõ ket és a je len lé võ ket. Azt már ke -
ve seb ben tud ták, hogy ez nem a ná ci „Heil,
Hit ler!” kö szön tés át vé te le volt, ha nem az
ak kor még szo kás ban lé võ olim pi ai kö szön -
tés, amely ért he tõ okok ból ma már nem
hasz ná la tos. Per sze az sem két sé ges, hogy a
ki vá ló an meg ren de zett, ma gas szín vo na lú
ver se nyek, a pon tos szer ve zés so ka kat meg -
té vesz tett: még az olim pi ai moz ga lom aty -
ja, az agg Pierre de Coubertin bá ró is el is -
me rés sel be szélt a né me tek ál tal ren de zett
olim pi á ról. A New York Ti mes tu dó sí tó ja
pe dig egye ne sen azt ír ta, hogy a „né me tek a
já té kok kal vis  sza tér tek a né pek kö zös sé gé -
be”, és a já té kok „is mét em be ri vé tet ték
õket”. Csak na gyon ke ve sen vol tak azok a
lá to ga tók és új ság írók, akik lát ták, hogy a
ba rát sá gos ál arc egy vér szom jas ször nye teg
ar cát rej te ge ti.

Az is az olim pi ai új don sá ga volt, hogy
in nen ad tak elõ ször rá dió köz ve tí tést a vi lág
kü lön bö zõ or szá ga i ba (ös  sze sen 42 or szág
köz ve tí tett), sõt, Né met or szág ban az olim -
pia egyes ese mé nye i rõl az ak kor még igen -
csak gyer mek ci põ ben já ró te le ví zió is tu -
dó sí tott. (Per sze ek kor még csak élõ köz ve -
tí té sek rõl le he tett szó.) Egy magántelevízi-
ós tár sa ság na pon ta hat órát tu dó sí tott az
ese mé nyek rõl. Igaz, sa ját ké szü lék kel ek -
kor még ke ve sen ren del kez tek, vi szont a
vá ros több pont ján is ös  sze sen 25 nyil vá -
nos „té vé szo bát” ala kí tot tak ki, ame lyek -
ben több mint 160 ezer em ber fi gyel het te
az ese mé nye ket. Egyéb ként itt ké szül tek az
úszó ver se nye ken el sõ al ka lom mal víz alat -
ti fel vé te lek is. A já té kok ra kb. 1800 új ság -
író akk re di tál tat ta ma gát (ez ad dig meg kö -
ze lít he tet len szám volt), ám ma ga a szer ve -
zõ bi zott ság is ki adott egy olim pi ai új sá got,

Az új Olim pi ai Sta di on a ver se nyek ide jén
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amely utó lag szin te min den, a ver se nyek -
kel kap cso la tos tud ni va lót tar tal ma zott. A
szer ve zõ bi zott ság meg bí zá sá ból a vi lág hí -
rû svéd föld rajz tu dós és fel fe de zõ, Sven
Hedin is tar tott elõ adást a sport ne ve lõ ha -
tá sá ról, majd a já té ko kat kö ve tõ en el ké -
szült Le ni Riefenstahl hí res Olympia cí mû,
két ré szes do ku men tum film je, ame lyet
min den idõk leg si ke re sebb pro pa gan da -
film jei kö zött tar ta nak szá mon, és amely a
ren dez vényt a sze mé lye sen je len nem lé -
võk szá má ra is nép sze rû vé te het te.

Az olim pia elõtt kér dé ses volt a zsi dó
szár ma zá sú, il let ve a szin tén ala cso nyabb
ren dû nek te kin tett fe ke te spor to lók rész vé -
te le az egyes or szá gok csa pa ta i ban. Va ló -
ban vol tak ön kén tes tá vol ma ra dás ok ilyen
okok mi att, ám a ver se nyek si ke res részt ve -
või kö zött is ta lál ha tunk kö zé jük tar to zó -
kat. Az Egye sült Ál la mok csa pa tá ban 18
fe ke te bõ rû spor to ló in dult az olim pi án;
töb ben, mint az elõ zõ, ha zai ren de zé sû já -
té ko kon. Õk Ber lin ben ös  sze sen 14 ér met
sze rez tek, az ame ri kai csa pat érem ter mé sé -
nek egy ne gye dét (több sé gü ket at lé ti ká -
ban). Ugyan ak kor a köz szá jon for gó tör té -
net, mely sze rint Hit ler nem volt haj lan dó
ke zet fog ni az olim pi ai egyik hõ sé vel, a
négy arany ér met nye rõ Jesse Owensszel,
nem pon tos, ugyan is az olim pia má so dik
nap ján, ami kor Owens gyõ zel me it sze rez -
te, Hit ler egy ál ta lán nem adott át ér me ket.
(Az elõ zõ na pon pe dig csak né met spor to -
lók nak gra tu lált.) Hogy ez ras  szis ta meg -
gyõ zõ dé se mi att ala kult-e így, má ra nem
tisz táz ha tó. Ma ga Owens vis  sza em lé ke zé -
se i ben így írt er rõl: „Ami kor kan cel lár ar ra
járt, fel állt a he lyé rõl, oda in te ge tett ne kem,
én pe dig vis  sza in te get tem.” Egy má sik vál -
to zat sze rint az at lé ta õr zött egy   fény ké -
pet, ame lyen a Führer gra tu lál ne ki, ám
ami kor a 60-as évek ben meg akar ta vol na
je len tet ni a saj tó ban, azt ide o ló gi a i lag nem
tar tot ták kí vá na tos nak. Owens sze rint õt
nem Hit ler szé gye ní tet te meg, ha nem az
ame ri kai el nök (Frank lin Roose velt), aki –
mi u tán épp a dé li ál la mok ba ké szült kam -
pány kör út ra –, az olim pia után nem fo gad -
ta a baj no kot a Fe hér Ház ban, sõt még gra -
tu lá ló táv ira tot sem kül dött ne ki. 

Egy zsi dó hon lap sze rint ös  sze sen 13 zsi -
dó vagy zsi dó szár ma zá sú spor to ló nyert ér -
met Ber lin ben, kö zü lük ha tan ma gya rok vol -
tak. Egyes le gen dák sze rint az ame ri kai 4 x
100-as fér fi at lé ta vál tó két tag ját, a zsi dó val -
lá sú Sam Stollert és Marty Glickmant edzõ -
jük az ame ri kai olim pi ai bi zott ság el nö ké -
nek, Avery Brundage-nek a nyo má sá ra
hagy ta vol na ki köz vet le nül a ver se nyek elõtt
a biz tos esé lyes vál tó ból, hogy „a Führert
meg kí mél je a zsi dó arany ér me sek lát vá nyá -

tól”. A tör té net hi te le ott gyen gül – bár ké -
sõbb Glickman ma ga is an ti sze mi tiz must
em le ge tett ki ha gyá sa kap csán – , hogy he -
lyük re az egyé ni ver se nyek el sõ két he lye -
zett jét, az egyéb ként fe ke te bõ rû Jesse
Owenst és Ralph Metcalfe-ot je löl ték. (Az
ame ri kai vál tó egyéb ként új olim pi ai csúcs -
 csal gyõ zött.)

Az olim pia kül föl di hõ sei
A ber li ni olim pia több sport ág ban is

min den ko ráb bi nál ma ga sabb szín vo na lú
küz del me ket ho zott. Szá mos ver seny -
szám ban csak vi lág- vagy olim pi ai csúcs -
 csal le he tett arany ér met nyer ni. (Csak az
at lé ti kai ver se nye ken tíz vi lág csúcs szü le -
tett.) Ez rész ben an nak kö szön he tõ, hogy
eb ben az idõ ben kez dõ dött meg a ver seny -
zõk terv sze rû, kö zös fel ké szí té se edzõ tá -
bor ok ban, sport komp le xu mok ban, ahol a
fel ké szü lés idõ sza ká ban csak a sport tal
kel lett fog lal koz ni uk. Más részt az elõ zõ,
Los An ge les-i olim pi á ra erõ sen rá nyom ta
a bé lye gét a gaz da sá gi vi lág vál ság; az eu -
ró pai spor to lók nagy ré sze a pénz hi ány és
az óri á si tá vol ság mi att nem vál lal ta a rész -
vé telt. (Ak ko ri ban még ha jó val le he tett
csak Ame ri ká ba utaz ni, de Los An ge les el -
éré sé hez a kon ti nen sen is át kel lett kel ni.)
Ber lin ben a vi lág leg jobb jai vol tak je len,
és ez az ered mé nyek ben is tük rö zõ dött. Az
olim pia érem táb lá za tán Né met or szág vég -
zett az élen, ös  sze sen 89 érem mel (köz te
33 arany érem mel), mö göt te az Egye sült
Ál la mok kö vet ke zett (24 arany érem), a
har ma dik he lyen pe dig Ma gyar or szág
vég zett. A pont ver seny meg nye ré sé vel a
nem ze ti szo ci a lis ta pro pa gan da va ló ban az
„ár ja faj” fel sõbb ren dû sé gét hir det het te.
Ber lin ma gyar hõ se i vel írá sunk má so dik
ré szé ben fog lal ko zunk.

Ha azon ban az olim pia leg na gyobb
egyé ni sé ge it ku tat juk, ak kor az em lé ke zet
el sõ ként épp egy „nem ár ja” spor to ló ne vét
kap csol ja ös  sze Ber lin nel. Amen  nyi re Hit -
ler olim pi á ja volt a ber li ni, leg alább annyi -
ra Jesse Owensé is. A fe ke te bõ rû ame ri kai
at lé ta ugyan is olyat vitt vég hez, amit ko -
ráb ban sen ki nek sem si ke rült: négy kü lön -
bö zõ at lé ti kai szám ban (100 és 200 mé te res
sík fu tás, tá vol ug rás és 4 x 100 mé te res vál -
tó fu tás) szer zett arany ér met. Ezek kö zül
kü lö nö sen a tá vol ug rás volt em lé ke ze tes,
hi szen a ver seny szám se lej te zõ jé ben az ak -
kor már vi lág re kor der ame ri kai el sõ két kí -
sér le té re be lé pett, és a ki esés szé lé re sod ró -
dott. Egyik leg fõbb ve tély tár sa, a né met
Carl Ludwig „Luz” Long ta ná csá ra har ma -
dik ra vál toz ta tott a ne ki fu tá sán, és be ju tott
a dön tõ be. A dön tõ so rán az utol só so ro zat
elõtt is mét az olim pi ai csú csot fel ál lí tó

Jesse Owens gyõz tes ug rá sa

A fér fi tá vol ug rás ered mény hir de té se. Kö zé pen a gyõz tes Jesse Owens
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Long ve ze tett, ám leg utol só kí sér le té re
Owens el ér te a 8 mé te res álom ha tárt is, és
ez zel meg nyer te az olim pi át is. A két spor -
to ló kö zött a já té kok alatt ba rát ság szö võ -
dött. Ami kor 2009-ben Ber lin ben at lé ti kai
vi lág baj nok sá got ren dez tek, a ver seny
emb lé má ján Owens tisz te le té re a JO fel irat
is sze re pelt, a fér fi tá vol ug rás ered mény hir -
de té sén pe dig Owens uno ká ja és Long lá -
nya ad ta át az ér me ket. (A két jó ba rát so -
ha sem ta lál ko zott az olim pia után, Long
ugyan is el esett a má so dik vi lág há bo rú ban.)
Owens vi lág ra szó ló ered mé nye sem volt
elég ah hoz, hogy meg ala poz za a jö võ jét,
Ame ri ká ban ké sõbb ké tes hi te lû fo ga dá sos
ver se nyek kel pró bált pénzt sze rez ni, ke vés
si ker rel. 1980-ban tü dõ rák ban halt meg.

A né me tek ez zel együtt is szá mos si kert
ér tek el az at lé ti kai pá lyán, hi szen szin te tel -
je sen ural ták a do bó szá mo kat, még a ko ráb -
ban finn nem ze ti bi zo mány nak szá mí tó fér -
fi ge rely ha jí tást is egy né met spor to ló, Ger-
hard Stöck nyer te. A si ke res né met do bó at -
lé ták szin te mind egyi ke va la mely ka to nai
egye sü let szí ne i ben spor tolt; nagy ré szük
ké sõbb a vi lág há bo rú ál do za ta lett. Si ke rük
azért tûn he tett vá rat lan nak, mert 1936 elõtt
né met spor to ló so sem nyert olim pi ai arany -
ér met at lé ti ká ban. (A leg el sõ gyõz tes Hans
Woellke súly lö kõ volt.) To vább ra is ural ták
vi szont a fin nek a hos  szú táv fu tó szá mo kat.
Bár a „finn fu tó gép”, Paavo Nurmi Ber lin -
ben már nem in dul ha tott, az 5000 és a 10
000 mé te res sík fu tás ban, va la mint a 3000
mé te res aka dály fu tás ban egy aránt ket tõs
finn si ker szü le tett. Nurmi leg mél tóbb utód -
já nak Volmari Iso-Hollo szá mí tott, aki vi -
lág csúc  csal véd te meg olim pi ai baj no ki cí -
mét aka dály fu tás ban, és 10 000 mé te ren is

szer zett egy bronz ér met. A ma ra to ni fu tás -
ban vi szont ja pán gyõ ze lem szü le tett Szon
Kitei ré vén; más kér dés, hogy a gyõz tes so -
sem tar tot ta ma gát ja pán nak, és ami kor
gyõ zel me tisz te le té re a ja pán him nuszt ját -
szot ták, el sír ta ma gát. Szon Ki-csung
ugyan is va ló já ban ko re ai volt, csak or szá ga
eb ben az idõ ben Ja pán ré sze volt, és a ver -
seny zõ nek ne vét is „ja pá no sí tott” for má ban
kel lett hasz nál nia. Til ta ko zá sul Ber lin ben
alá írá sa mel lé min dig oda raj zol ta a fél szi get
váz la tos tér kép ét. Egyéb ként a har ma dik
he lyen is egy ja pán-ko re ai ver seny zõ vég -
zett. Szon im már füg get len né vált ha zá já -
ban ab ban a di csõ ség ben ré sze sült, hogy az
1988-as szö u li olim pia nyi tó ün nep sé gén õ
vit te be az olim pi ai lán got a sta di on ba.

Az úszó ver se nyek fõ képp ja pán-ame ri kai
ver sen gést hoz tak; a fér fi ak me zõ nyé ben e
két or szág spor to ló in kí vül egye dül a ma -
gyar Csík Fe renc tu dott arany ér met nyer ni.
Új don ság nak szá mí tot tak az olim pia mû so -
rán a ka jak-ke nu és a (sza bad té ri nagy pá -
lyás) ké zi lab da-ver se nyek; ezek fõ ként a
há zi gaz dák fö lé nyét hoz ták. A lab da rú gó-
tor nát a kor szak ban egyed ural ko dó nak szá -

mí tó olasz vá lo ga tott nyer te, ami nem is
cso da, hi szen az 1934-ben és 1938-ban vi -
lág baj nok sá got nye rõ csa pat né hány meg -
ha tá ro zó em be re az olim pi án sze rep lõ
„squadra azzurának” is tag ja volt. A né met
ren de zõk bõ ví tet ték a mû vé sze ti ver se nyek
szá ma it, és itt is nagy fö lény ben vol tak a há -
zi gaz dák. Eb ben so kan ki fo gá sol ták is a pá -
lya mû ve ket el bí rá ló bi zott sá go kat, ame lyek
több sé gé ben né met ta gok ból áll tak.

A já té kok leg ered mé nye sebb spor to lói kö -
zött Owens mel lett min den képp ki emel he tõ
két né met tor nász, Konrad Frey és Alfred
Schwarzmann, akik mind ket ten há rom-há -
rom arany ér met nyer tek. (Frey emel lett egy
ezüst- és két bronz ér met is szer zett.
Schwarzmann pe dig ar ról ne ve ze tes, hogy a
ha di fog ság ból ha za tér ve még az 1952-es
olim pi án is részt vett, és – már túl a negy ve -
ne dik élet évén – ér met is szer zett.) Szin tén
há rom arany ér met nyert Ber lin ben a hol land
úszó nõ, Hendrika Mastenbroek, aki a já té -
kok ide jén alig 17 éves volt. En nek el le né re
meg nyer te mind két mû so ron sze rep lõ nõi
gyorsúszószámot (100 és 400 mé ter), és tag -
ja volt a gyõz tes hol land vál tó nak is. Emel -
lett 100 mé te res hát úszás ban nyert egy ezüst -
ér met is. Pá lya fu tá sa azon ban csak rö vid ide -
ig tar tott, ugyan is olim pi ai gyõ zel me után
úszás ok ta tás sal is fog lal ko zott, ez zel vi szont
el vesz tet te ama tõr stá tu sát, és újabb ver se -
nye ken nem in dul ha tott. 3 arany érem mel
gaz da go dott a fran cia ke rék pá ros Robert
Charpentier is, aki egy részt meg nyer te az
egyé ni or szág úti kerékpárosversenyt, más -
részt tag ja volt a szin tén gyõz tes fran cia or -
szág úti és a 400 mé te res ül dö zõ csa pat nak is.

(Foly tat juk)
Dr. Mayer Já nos

A ber li ni já té kok arany ér me

Fo rint-egyen ér té kû ség Ba ja, 2011. má jus 4.
A fo rint, mint év szá zad ok so rán több or -

szág pénz egy ség ének ne ve ere de té rõl le xi -
ká lis is me re te ket fel fris sí te ni épp úgy nem
cél ja je len írás nak, aho gyan nem szán dé ka
fel idéz ni a „ma gyar fo rint” Kár oly Ró bert
ki rá lyunk ural ko dá sa ide jé ig vis  sza nyú ló
tör té ne té nek fõbb ál lo má sa it sem. Vis  sza -
te kin té sün ket 1946. au gusz tus 1-jé vel
kezd jük, ami kor egy fo rint 200 mil lió ko -
ráb bi (hi pe rinf lá ci ón át esett) adó pen gõ vel
egyen lõ, és egy ame ri kai dol lár 11,74 fo -
rin tot ér. A fo rint-egyen ér té kû ség ala ku lá -
sát in nen tõl a cím ben meg je lölt hely szí nig
és idõ pon tig – igen hé za go san és sa já tos
szem szög bõl – e so rok író já nak sze mé lyes
em lé kei, él mé nyei, ta pasz ta lá sai alap ján
kö vet jük nyo mon.

A vi lág ra esz mé lés ko rát a múlt szá zad
öt ve nes éve i nek kez de tén Csikérián meg élt
gyer mek in kább csak a fo rint vál tó pén zé -
vel, a fil lér rel (az alu mí ni um ból ké szült,
kö ze pén lyu kas két fil lé res sel, az egyen ként
cso ma golt édes sé get, a Stollwerket meg -
ven ni al kal mas tíz fil lé res sel, a snú ro zás hoz
ki vált képp al kal mas, réz bõl ké szült mu ta -
tós húsz fil lé res sel, az egy gom bóc nyi fagy -
lalt tal egyen ér té kû öt ven fil lé res sel) ta lál -
ko zott. A kor osz tály be li ek kö ré ben igen
ked velt cso ko lá dé faj ta, a Grá nit-koc ka da -
rab ja negy ven fil lér be, a mo zi jegy (no,
nem pá holy ba) 70 fil lér be ke rült szá munk -
ra. Két fo rin tot is meg spó rol hat tunk, ha
csa pa tot al kot va ma gunk for gat tuk öt per -
cen ke resz tül és is mé tel ten a ka ca gó gyer -
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me kek kel te li ring lis pílt, hogy az tán vi -
szon zá sul ma gunk kü lön fi zet ség nél kül él -
vez hes sük per ce ken át – ki zá ró lag a bú csú
nap ján! – a kör be-kör be szá gul dást. Pénz -
ke re sõ fog la la tos sá ga ink egyi kén, va sár nap
dél utá non ként, egé szen sö té te dé sig a
Jurcsák kocs ma ud va rán kug li zók utá ni bá -
bu ál lí tás kor, akár a 6-8 fo rin tot is meg ke -
res het tük. Az iga zán várt al kal mak az tán a
sup ri ká lás meg a lo cso lás vol tak, olyan kor
nem csak aszalt gyü mölcs, dió, mo gyo ró,
al ma vagy ép pen ség gel hí mes to jás volt a
jus sunk, de akár húsz fo rin tot is meg ha la dó
a spór kas  szá ba, ma lac per sely be ke rült be -
vé te lünk. Nagy pénz volt az ak kor, a Rá ko -
si-idõk ben, B-listázott or vos apám ha vi jö -
ve del mé hez mér ten is! Le gen dá san szép
pa pír pén ze ink kö zül a zöld tíz- és kék
húsz fo rin tos in kább csak rö vid át me ne ti leg
ke rült ránkbízásra, ami kor a kö ze li Han -
gya-bolt ba men tünk bá tyám mal „nagy be -
vá sár lás ra”: oly kor liszt, cu kor, só, vek ni,
ecet, pet ró le um, élesz tõ, ci põ krém és több
min den már együt te sen má zsá nyi nak tû nõ
sú lyát ci pel ve, bol do gan tér tünk ha za. Ám
ami kor csak a de ka gramm ok ban meg ha tá -
ro zott na pi fej adag-ke nyér be szer zé se volt
kül de té sünk cél ja, és ah hoz al kal ma sint
több órá nyi kol lek tív vá ra ko zás után jut -
hat tunk hoz zá, ép pen ség gel fil lé rre ki szá -
molt fém pénz-men  nyi ség gel kül dött bolt ba
anyánk. Ilyen al kal mak kor min dig fenn állt
an nak ve szé lye, hogy min den na pi ke nye -
rünk bõl nem jut min den ki nek; be szer zé sét
az elõ re ki szá molt pénz mel lett se gí tet te
gyer mek mé re tünk: elõ re fu ra ko dá sun kat
in kább el néz ték a fel nõt tek, mint ha fel nõtt
cse le ked te vol na meg ugyan azt.

1956. ja nu ár já ban Csikériáról Bács-
bokodra köl töz tünk. Az 1959-1963 kö zöt -
ti évek ben a III. Bé la Gim ná zi um ta nu ló ja
vol tam, az el sõ há rom ta nul má nyi év ben
be já ró di ák ként. Azok ban az évek ben a
gõz moz dony von tat ta vo nat II. osz tá lyú
(„fa pa dos”) ko csi ja i ra 26, az I. osz tá lyú
(„pár nás”) ko csi já ra 39 Ft-ért vált hat tuk
meg a fény ké pes ha vi di ák bér le tet. Hogy
egyéb iránt mi lyen vá sár ló ér té ket kép vi selt
az idõ tájt fo rin tunk, azt csak a ke re se tek
függ vé nyé ben len ne bölcs pa ti ka mér leg re
ten ni. Ám most ki zá ró lag a „mit ka punk a
fo rin tért” kér dés kör kö rül já rá sa a cél. Re -
mél ve, hogy nem ne hez tel meg ér te rám,
ide vá gó an egy ko ri ma gyar ta ná rom hoz,
egyút tal négy éven ke resz tül osz tály fõ nö -
köm höz, Bá lint Lász ló ta nár úr hoz kap -
cso ló dó két él mé nye met osz tom meg az
ol va só val. Az egyik: órák köz ti „nagy szü -
net” kez de tén osz tály tár sa im mal az ud var -
ra ké szül tünk le men ni. Õ ki jött a ta ná ri ból,
de egy ta nár tár sa vis  sza szó lí tot ta. Mint tõ -

le kar nyúj tás nyi ra tar tóz ko dó di ák ját –
egy sze ri al ka lom volt a négy év alatt! –
meg kért, hogy a kö ze li Cse me ge bolt ból
hoz zak ne ki 5 dkg sze le telt pa ri zert, egy
kif lit vagy zsem lét és egy kó kusz golyót.
Egy 10 fo rin tost nyo mott a ke zem be, a
szép zöld pa pír pénzt, a Pe tõ fi ké pé vel dí -
szí tet tet. Ké ré sét tel je sí tet tem, a vis  sza já ró
pén zen az õt is meg il le tõ fél árú jeg  gyel ta -
lán Bács al má sig is el vo na toz ha tott vol na.
A má sik: ta nár úr be avat ta az osz tályt je -
len leg is la kott há zuk épí té sé nek kö rül mé -
nye i be. Töb bek kö zött ab ba, hogy a fel vett
OTP-köl csönt 25 éven ke resz tül fog ják
Klá ri né ni vel kö zö sen „nyög ni”, ha vi 300
Ft-os rész le tek ben. (Míg elõb bit bi zo nyá ra
nem tud ja vissza iga zol ni, utób bit il le tõ en,
ugye, jól em lék szem, ta nár úr?)

Sze ge den, or vos egye te mi éve im ben, va -
ló sá gos sült krump li-he gyet kap tunk a Bo -
szor kány ban 3 Ft 30 fil lé rért. Egy-egy ta -
va szi vizs ga idõ szak ban a haj na li órá kig ta -
nu lást kö ve tõ en a pi a con a pri mõr föl di -
eper ki ló já ért 10 Ft-ot kér tek. Har mad éves
ko rom ban nõ sül tem, ba jai lányt vet tem fe -
le sé gül. Ve le, sz. Só vá ri Évá val a Pa csir ta
ut cá ban, a Pász tor csa lád eme le tes há zá -
ban lak tunk al bér let ben (1966-ban egy,
1968-ban két fiú gyer mek bol dog szü le i -
ként). Jön „ha za” egy szer a na gyob bik,
Ló láb be ce né ven is mert 25 éves múlt, már
ha sat eresz tett, ugyan csak há zas em ber fi -
uk, a szü lõk nek nagy han gon di cse ked ve,
hogy „ta lált egy au tót”, 26 000 fo rin tért.
Igaz, hogy ko ros volt a jár gány, ka ros  szé -
ri á ja még „bé ke be li”, ám tény: az egyéb -
ként au tó sze re lés ben jár tas fi a tal em ber
1967-ben 26 000 fo rin tért Sko da au tó hoz
jut tat ta a Pász tor csa lá dot.

Még if jú há zas ko rom ban is tar tot ta ma -
gát a 3 fo rin tos ki lón kén ti ke nyér- és li te -
ren kén ti tej ár, a kris tály cu kor ki ló já ért 10
Ft-ot kér tek, a pres  szó ká vét jel lem zõ en 3
fo rint el le né ben szür csöl het tük. 1969
szep tem be ré ben, pá lya kez dõ ként, az óz di
já rás be li Sáta és (csa tolt köz ség ként)
Nekézseny köz sé gek ben vál lal tam kör ze ti

or vo si ál lást. (NB. Utób bi te le pü lés te me -
tõ jé ben alus  sza most már örök ál mát
Szeleczky Zi ta, vég ren de le te sze rint em -
lék mú ze u ma is ott lé te sült, aho va nagy -
szü lei jó vol tá ból oly sok gyer mek ko ri em -
lék fûz te.) Mi u tán a 15 000 Ft-nyi „ipar- és
bá nya vi dé ki le te le pe dé si se gély”-bõl
3300-ért vett 50 cm3-es Komár se géd mo -
tor-ke rék pár szin te min den sür gõs jel zé sû
házhozhíváskor cser ben ha gyott, bõ egy -
év nyi ot ta ni doktorkodás után – egy re több
he lyet te sí té si kö te le zett ség kö ze pet te – a
Királdi Bá nya üzem igaz ga tó ja jó vol tá ból
ju tot tam (8000 Ft-os fel ár ral, 40 000 Ft-
nyi köl csönt fel vé ve) 0 km-esen éle tünk
el sõ au tó já hoz, egy 26 LE-s to ri nói 500-as
Fi at hoz. Szu per ben zint kí vánt a jó szág, li -
te ren ként 4 fo rin tért kap ha tót. Eger ben te -
le tan kol va Ba já ra ér kez tün kig 64 fo rint ra
rú gott a ben zin költ ség. A 280 km-nyi tá -
vol sá got vis  sza út ban meg té ve ugyan csak.

Újabb évek jöt tek-men tek, az tán azon
kap tuk ma gun kat, hogy va la hol va la kik el -
kezd ték a fo rin tot „ócsítani”, mi több: lí bi -
ai kül szol gá la tom ide jén, a 80-as évek ele -
jén, Tripoliban ért min ket az „ott ho ni” hír,
Né meth Kár oly, az MSZMP KB fõ tit kár -
he lyet te se egy cse pe li mun kás gyû lé sen be -
je len tet te: „In fark tust szen ve dett a ma gyar
nép gaz da ság”.

(Ám hogy fi gyel mün ket a fo rint ról rö vid
ki té rõ ere jé ig más pénz nem re for dít suk: ol -
vas mány él mé nyem, hogy a Co ca-Co la pa -
lack ja a kez de tek kez de tén 5 cen tért volt
kap ha tó az USA-ban. Az ak kor idõk höz
ké pest a múlt szá zad het ve nes éve i nek ele -
jén, a Nixon-érában arany fe de zet ét vesz tett
USD is meg fu tot ta a ma ga inf lá ci ós pá lyá -
ját: a dol lár ral – egy ál ta lán, fu tó sza la go kon
gyár tó já val, a Federal Reserve Bank kal –
szem be ni bi za lom vesz tés má ra odá ig ve ze -
tett, hogy az ame ri kai ál la mok kö zül el sõ -
ként Utahban, 2011. jú ni us 1-jé tõl „al ter na -
tív va lu ta ként” és a dol lár mel lett hi va ta los
fi ze tõ esz köz zé nyil vá nít ják az ara nyat és
az ezüs töt. Az NSZ-ban a csé szé nyi ká vé -
ért va la ha pfennigben szá mol ták a fi zet sé -
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get. Az NSZK-ban a 60-as évek vé gé tõl
élõ, áru sí tó he lyen ká vét szin te so se fo -
gyasz tó üz let em ber rö vid del az euro ot ta ni
be ve ze té se elõtt el hûl ve vet te tu do má sul,
hogy a fil te res ká vé csé szé nyi mennyi sé gé -
ért az au tó pá lya-meg ál ló ban 5 DM-et kell
le gom bol nia. De hogy a ru bel mel lett sem
men jünk el szó nél kül: 1992-ben egy kül -
ho ni WHO szak ér tõi ta nács ko zá son hang -
zott el a Szent pé ter vá ri Orvostovábbképzõ
Egye tem mel let tem ülõ docens nõ jé tõl,
hogy elõ zõ ha vi, ru bel ben ka pott fi ze té se
5,5 USD-t ért. Rá két év re, 1994 ok tó be ré -
ben Szentpétervárott ta lál koz tunk új ra.
Ugyan ek kor már job ban ke re sett, a bel vá -
ro si cuk rász dá ban ki zá ró lag USD-ben fel -
tün te tett ár lis tán egy tor ta sze let 4-tõl 7-ig
volt be áraz va, kül föl di ek nek az Ermitázsba
15 USD volt a be lé põ, ami két órai benn tar -
tóz ko dás ra jo go sí tott, min den to váb bi benn
töl tött óra után ki jö vet 2 USD-t kel lett fi -
zet ni. Ar ról pe dig né hány év vel ez elõtt egy
ve le ké szült hos  szas in ter jú ból a ho ni te le -
ví zió va la mely csa tor ná ján ma gá tól Mi ha il
Gor ba csov tól ér te sül het tünk, hogy a Jel cin
ad mi niszt rá ció kö nyö rü le té bõl ne ki mint
rend szer vál tó ál lam el nök nek meg ítélt
nyug díj a ru bel mély re pü lé se kri ti kus
óráiban 2,20 USD-t ért.)

A fo rint (mel let te a ke mény va lu ták)
év ti ze dek alat ti inf lá ló dá sá nak pél dá it
hos  szan so rol ni az írás ter je del me szab
szi go rú ha tárt. Még jócs kán a „gu lyás -
szo ci a liz mus” idõ sza ká ban jár tunk, ami -
kor hír ne ves or vos pro fes  szo runk, Ma -
gyar Im re „a hi va tás ból élés – fo gyasz tói
tár sa da lom am bi va len ci á já ról” ej tett
szót. Ugyan csak, ami kor ek vi va len cia-
szá mí tás ba kezd tem, és ar ra az ered -
mény re ju tot tam, hogy több év ti ze den
ke resz tül a madarasi köz ség há zán köz -
tiszt vi se lõ ként dol go zott nagy né ném ha -
vi nyug dí ja 8 na gyob bacs ka csokimiku-
lás meg vé te lé re ele gen dõ; más kor meg
ar ra, hogy a kez dõ pe da gó gus éves jö ve -
del mé bõl alig több mint 20 má zsa sze zon
ele ji din  nyét tud na meg ven ni (egy nap ra
le bont va kb. 6 kg-nyit).

A kö zel múlt ban a ba ja i ak tól és tér ség -
ben élõk tõl örök bú csút vett dr. Vácity Já -
nos pél dá za ta zár ja a sort: bõ húsz év vel
ez elõtt, ami kor ma gunk még kör ze ti or -
vos nak ne vez tet tünk és köz al kal ma zot ti
stá tusz ban sze re pel tünk, fi ze té sün ket
„útiátalány” egé szí tet te ki. Vácity dok tor
egy szak mai ér te kez le ten mér leg re tet te
en nek vá sár ló ér té két. Nos, 500 Ft-nyi
útiátalánya ép pen ség gel ar ra volt ele gen -

dõ, hogy egyet len pár vi sel tes ci põ jét
meg tal pal tas sa. Ugyan az al ka lom mal
kér dést in té zett hoz zánk, kol lé gá i hoz:
tud juk-e hogy me lyik az a há rom cikk,
amely még ugyan an  nyi ért kap ha tó, mint
a fo rint 1946. au gusz tus 1-jei be ve ze té se -
kor? Min den ki víz szin tes irá nyú oda-vis-
sza fej moz du la ta it lát va so rol ta: az élesz -
tõ, a gyu fa és a gyü mölcs íz.

Mind ezek után kö vet kez zék a fo rint
mély re pü lé se egy ne ve ze tes ál lo má sá nak a
je len és jö ven dõ Ol va só szá má ra pa pír ra
ve té se: Ba ján, 2011. má jus 4-én, egy el -
áru sí tó he lyen szemenként 1 fo rin tért árul -
ták a hü ve lyé bõl a vá sár ló elõtt ki fej tett
zöld bor sót!

Le het, azt is meg ér jük, hogy csak zab -
sze met ka punk egy fo rin tért?

Dr. Pé ter Ár pád

Helyreigazítás
Jú ni u si szá munk ban a Du na je ges ár -

ví zi em lé kek 1956-ból cí mû cikk szer zõ -
jé nek ne ve hi bá san je lent meg.

He lye sen: dr. Wisnovszky Iván.

Be szá mo ló egy vi lág baj nok ság ról

Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia ko ra be li
ura sá gok ked venc nya ra ló he lyen, az Ad ri -
ai-ten ger men ti Ab bá zia, mai ne vén Opati-
ja köz pont tal ren dez ték meg 2010. szep -
tem ber 13-18. kö zött a XV. Rá di ós Táj fu tó
Vi lág baj nok sá got. A 35 or szág mint egy
400 ver seny zõ je kö zött Ma gyar or szág
cson ka csa pa ta hi he tet len si kert pro du kált:
az N50 ka te gó ri á ban Zarnóczay Klá ra tisz -
te le té re há rom szor ját szot ták el a Him -
nuszt, két szer egyé ni ben, egy szer csa pat -
ban. Ezen kí vül szá mos érem mel és he lye -
zés sel is büsz kél ked he tünk. Patocskai Ist -

ván az F70 ka te gó ri á ban a ka te gó ria 24
ver seny zõ je kö zül IV., V. he lye zést ért el. 

Cson ká nak azért ti tu lál tam a ma gyar vá -
lo ga tot tat, mert a le het sé ges 33 ver seny zõ
he lyett csak 16 fõ vel uta zott ki a vá lo ga -
tott. Négy ka te gó ri á ban nem is volt ma -
gyar ver seny zõ.

Aki nem anya gi okok ból hi ány zott a
csa pat ból, Cser há ti Jó zsef több szö rös vi -
lág baj no kunk. Pe dig lel ke sen ké szült rá
Patocskai Ist ván nal együtt, hogy a most
be ve ze tett új ka te gó ri á ban is mé tel nek,
ami re meg is volt min den esé lyük. Gyors

le fo lyá sú, gyó gyít ha tat lan be teg sé ge eb -
ben meg aka dá lyoz ta. Nem ze ti szí nû me le -
gí tõnk re tû zött fe ke te sza lag gal em lé ke zett
rá kint lé te alatt a csa pat. Egyéb ként na -
gyon szé pen fes tet tünk a köl csön zött fel -
sze re lés ben, az egyik leg szebb meg je le né -
sû csa pat vol tunk. Más or szá gok kal el len -
tét ben azon ban az er dõ ben már nem le he -
tett ilyen kön  nyen fel is mer ni ben nün ket,
Min den ki a sa ját, tiri-tarka, kék, zöld, pi -
ros vagy ép pen fe ke te bo zót ru há já ban fu -
tott, ki nek mi lyen volt.. De hát ez csak a
kül sõ ség. A lé nyeg ma ga a Ver seny!

A ró ka va dá szat meg ne ve zés vörösfrakkos
lo va sok és csa ho ló ko pó fal ka ál tal ûzött
haj sza kép ze le tét kelt he ti. Pe dig a ki fe je zés
egy me rõ ben más jel le gû tech ni kai sport ág
meg je lö lé sé re is szol gál. A „ró ká kat” rö vid,
il let ve ult ra rö vid hul lám hos  szon adó rá dió -
ké szü lé kek je len tik, a „va dá szo kat” pe dig
nem a ra vasz di vö rös ge rez ná já nak meg -
szer zé se ösz tön zi. Az adó kat mû szer se gít sé -
gé vel kell be mér ni és meg ke res ni. Mi vel a

ver seny zõ ket a fel adat vég re haj tá sá nak ide -
je alap ján rang so rol ják, a rá dió jel for rá sá -
nak irá nyát fut va kell meghatározniok. A
ver seny te hát a rá dió tech ni ka ala pos is me -
re tén túl rend kí vü li fi zi kai tel je sí tõ ké pes sé -
get is igé nyel. A táv – leg ked ve zõbb eset ben
is – nyolc-tíz ki lo mé ter, mely kb. há rom száz
mé ter szint kü lönb sé gû sza ka szok ból áll. 

Patocskai Ist ván 1958 óta ûzi e sport -
ágat. Hos  szabb ki ha gyás után kö zel hat -

van éves ko rá ban tért vis  sza if jú ko ri ked -
venc sport já hoz. 2000-ben tag ja volt a
ma gyar vá lo ga tott csa pat nak, mely a Kí -
ná ban ren de zett vi lág baj nok sá gon
arany ér met szer zett. A hor vát or szá gi
baj nok ság ról írt be szá mo ló ját az aláb bi -
ak ban kö zöl jük. A kö zel négy száz fõs me -
zõny nek õ volt a doaenje: 77 éve sen IV.
he lye zést ért el. Tel je sít mé nyé hez õszin -
tén gra tu lá lunk.

Opatija, 2010
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Vi lág baj nok ság – va kok nak is
Itt és most ren dez tek el sõ íz ben vi lág baj -

nok sá got va kok nak is ma gyar részt ve võk
nél kül. Mint aho gyan a horv átok is elõ ször
ren dez tek Rá di ós Táj fu tás ban VB-t. S re -
mél he tõ leg utol já ra!

Az ot ta ni ta pasz ta la tink nem fo koz ták
Hor vát or szág jó hír ne vét. A ko ráb bi vi lág -
ver se nyek kel ös  sze vet ve a leg ma ga sabb
rész vé te li dí jat kér ték (95 000 fo rint). Eh -
hez ké pest a szál lá sok erõ sen el té rõ szín -
vo na lú ak vol tak. Min ket elõ ször a ver -
seny köz pont tól leg mes  szeb bi hely re, a 8
km-re lé võ Medveja kem ping be irá nyí tot -
tak. A tá vol ság lát szó lag nem nagy, de az
ot ta ni zsú folt uta kon ki szá mít ha tat lan és
ko moly kü lönb sé get je len tett. A hely ze tet
az bo nyo lí tot ta, hogy a ren de zõk a szál lás
meg szer ve zé sét ki ad ták egy uta zá si iro -
dánk. Az pe dig nem sport, ha nem üz le ti
ala pon kö ze lí tet te meg a kér dést. Egye sek -
nek ugyan an  nyi pén zért négy csil la gos
szál lo da ju tott (pl. USA), má sok nak ket tõ.
Ne künk meg ugye a kem ping. Tu laj don -
kép pen a há zak jók let tek vol na, ha nem
va gyunk el vág va a kül vi lág tól. Más nap ra
azu tán – azon az áron, hogy nem kap tunk
ebé det – át köl töz het tünk a vá ros ban lé võ
Ho tel Imperiálba, ami kí vül rõl igen pa ti -
nás, de ne kem har mad ma gam mal egy le -
puk kadt kol lé gi u mi szin tû szo ba ju tott.

Itt min den prog ram csú szott
A táj fu tók nak nem is me ret len Delmice

ne ve. A te rep töb rös, kö ves, ne he zen fut ha -
tó, tá jé ko zó dá si lag rend kí vül ne héz. Az
ün ne pé lyes meg nyi tó a Ho tel Kvarner bál -
ter mé ben volt, és „ter mé sze te sen” egy órás
ké sés sel kez dõ dött.

A rajt lis tát már ki sem böj töl tük, mert
más nap haj na li öt kor reg ge li vel in dult a nap.
Azu tán két órás bu szo zás kö vet ke zett, egy
óra au tó pá lyán, a má sik meg ka nyar gós he -
gyi uta kon a Risnak Nem ze ti Park ban. A
rajtkaranténba már nyolc ra ki ért az ös  szes
ver seny zõ a tíz nél is több különbusszal. Rej -
tély, mi ért csúsz tat ták el még is egy órá val a
raj tot. Ez az ét ke zés és a be me le gí tés szem -
pont já ból sem mind egy. Az nap az URH-ra
kü lö nö sen ra vasz kö rül mé nye ket ígér tek a
rajt elõt tit nagy tisz tás kö rül õrt ál ló ezer mé -
ter nél jó val ma ga sabb csú csok. No, nem is
le he tett jó irá nyo kat mér ni, olyan ref le xi ók
(más irány ból ér ke zõ vis  sza ve rõ dé sek) hal -
lat szot tak. Leg el sõ nek én in dul tam a ka te -
gó ri ánk 24 fõs me zõ nyé ben. Igye kez tem tõ -
lem tel he tõ en, de pél dá ul a té ves vis  sza ve rõ -
dé sek mi att az ötös adó ra 3 km-rel töb bet fu -
tot tam a kel le té nél, úgy meg tré fált. És ez
csak az V. hely hez volt elég. A cél ba ér ve a
ver seny zõk han gu la tát csak az ott fel szol gált
ebéd ron tot ta kis sé (na gyon). Az a mû anyag
tál ká ban adott fél adag mó csin gos „bab gu -
lyás bár mely nép kony ha szé gye né re vál na.

A szál lónk ba vis  sza ér ve rö vid dél utá ni
für dõ zés után (igen hi deg lett már ak kor a
ten ger) az es ti prog ram az ün ne pé lyes ered -
mény hir de tés volt. A ver seny köz pont ként is
funk ci o ná ló Ho tel Opatija park já ban tar tot -
ták. An  nyi ülõ hely per sze nem volt, ahá nyan
vol tunk, és nagy ké sés sel kezd ték. A zász ló -
kat ki ve tí tõn „von ták fel” ami kor a him nu -
szok szól tak, a do bo gó sok meg ez zel szem -
ben áll tak. Sem mi fel irat nem utalt ar ra,
hogy a do bo gón vi lág baj nok ok áll nak. Szív -
me len ge tõ él mény volt hall gat ni a ma gyar
him nuszt.

Küz de lem az íté let idõ ben
A más na pi pi he nõ na pon úgy dön töt tünk,

hogy erõt gyûj tünk a kö vet ke zõ ver seny re.
Aki így dön tött, pó rul járt, ugyan is is mét
nem ka pott ebé det. Elõ re ve tít ve a má so dik
ver seny nap bal jós ár nyé kát, es te már zu ho -
gott az esõ, és reg gel re sem hagy ta ab ba. A
rajtkaranténban a ha tal mas sör sá tor egyik
fe le már sár ban állt, ter mé sze te sen a ver -
seny zõk is. A rajt pe dig is mét csú szott fél
órát. El gon dol ni sem tu dom, mit csi nál hat -
tak a szer ve zõk 8 és 10 óra kö zött. Ah hoz
ké pest mi két és fél órát kap tunk szint idõ nek
a pá lyá hoz, ami bi zony so kak nak ke vés nek
bi zo nyult.

A Rá di ós Táj fu tás a táj fu tás hoz ha son ló an
el mé le ti sport ág is, itt ezen a na pon pél dá ul
rög tön a rajt utá ni per cek és mé te rek dön töt -
tek. A két ki fu tó fo lyo só egyike, „bal sze ren -
csém re az enyém is”, az adók kal és a cél lal
ép pen el len té tes irány ba, a leg va dabb töb rös,
szik lás, dzsuvás rész be ve ze tett. Hogy ilyen

cse le sen in dí ta nak, nem pél da nél kü li. Ta lán
a sakk ban szo ká sos „meg nyi tás hoz” ha son -
lít ha tó. Aki ha mar rá is mer, mi vel in dít az el -
len fél (itt a telepítõbíró), kön  nyeb ben rá ta lál
a meg ol dás ra is. Itt is ez tör tént. Az F60 és
F70-es ka te gó ria há rom adót ke re sett, a hár -
mast, a né gyest és az ötöst. Az egyes a 100
mé ter hos  szú ki fu tó fo lyo só vé gé tõl már mér -
he tõ is volt a há tunk mö gött. Te hát azon nal
hát ra arc! Ez volt a nye rõ vá lasz tás. Az élen
vég zõk csak ezt a tak ti kát vá laszt hat ták. Ha
va la ki szé pen vé gig mér te mind az öt adót,
mint én is, mert ez az „alap sza bály”, 4 és fél
perc úton fu tás után már bent is ta lál ta ma gát
a szik lás dzsun gel sû rû jé ben, egy re tá vo labb -
ra ke rül ve a meg fo gan dó adók tól. Ami kor a
zá por ként öm lõ esõ ben vég re meg ta lál tam a
26. perc ben az ötös bó ját, tud tam, hogy ha
igyek szem, az el sõk kö zött vé gez he tek. Ez a
IV. he lyet je len tet te.

A ma gyar ered mé nyek kü lö nö sen an nak
fé nyé ben ér té kel he tõk, ha meg szü le té sük
elõz mé nyei is is mer tek. Ide ha za ugyan is
egész év ben csak hét ver se nyünk volt. Eb -
bõl ket tõ nem is tel jes, a Weisz Ku pa má -
so dik nap ja fél be sza kadt az özön víz sze rû
esõ tõl, a Bu da pest Baj nok ság ver se nyén
az el sõ rajt után el hall ga tott az egyik adó,
emi att ir re á lis ered mé nyek szü let tek.
Edzõ tá bor ok ban sem dús kál hat tunk. Az
el sõ re a hús vé ti ün ne pek alatt csak az ifik -
nek adó dott le he tõ ség. A VB-re uta zó csa -
pat az OB után négy nap ra Fe nyõ fõn ma -
radt a Ba kony ban edze ni.

Ami kor én 1997-ben vis  sza ke rül tem a
vá lo ga tott ke ret be, a Szö vet ség költ sé gén
ta vas  szal egy hét a Sza bad ság-he gyen az
olim pi ai edzõ tá bor ban, nyá ron egy hét a
Ta tai Köz pon ti Edzõ tá bor ban és az EB
elõtt még egy hét a mát ra há zi edzõ tá bor -
ban. És ak kor az EB rész vé te li költ sé ge it
nem a részt ve võk nek kel lett áll ni uk, még
zseb pénzt is kap tunk, ha jól em lék szem,
50 né met már kát. A fej lõ dés „íve” te hát
szem be szö kõ.

Az él me zõny ugyan ak kor hal lat la nul
erõ sö dik, olyan idõk szü let nek a me zõny
élén, ami sza la go zott pá lyán is di csé re tes
len ne. A szo ká sos uk rán, orosz, magyar,
cseh vá lo ga tot tak mel lé is egy re több nem -
zet zár kó zik fel. Na gyot ug rot tak elõ re a
szlo vá kok, az ész tek, az USA és Ja pán ver -
seny zõi. Ta lán kön  nyebb len ne fel so rol ni,
mely or szá gok nem je les ked tek.

Jö võ re Nagy vá rad mel lett, Fé lix für dõ ad
ott hont a XIX. Eu ró pa Baj nok ság nak, majd
két év múl va Szer bia ren de zi a kö vet ke zõ vi -
lág baj nok sá got. Mi vel föld raj zi lag kö zel
van nak, re mél he tõ leg több ver seny zõ tud
majd in dul ni ma gyar szí nek ben.

Patocskai Ist ván
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Ado ma
Ki vé te le sen nem Bács ka múlt já ból, ha nem a ba jai hal ászléfõ zés hez kap cso lód va

Mi ért kell a hal ra pá lin kát in ni?
A kü lön bö zõ val lá sok pap jai a Szentírá s

meg fe le lõ ma gya rá za tá val sok fé le prob lé -
má ra ta lál nak meg ol dást. Kö zé jük tar to zik
az aláb bi eset. 

„Mint is me re tes, a val lá sos zsi dók nál a
hal ra csak pá lin kát isz nak. Ezt a szo kást
egy Rab bi igy ma gya ráz ta: A ha lak össze-
gyültek és pa nasz ra men tek Is ten hez és
elõ ad ták, hogy egy hal csak egy szer nyelt
el egy em bert (Jó nás pró fé tát), de an nak
imá ja foly tán kény te len volt ki köp ni, az
em be rek pe dig foly ton nye lik a ha lat és so -
ha sem kö pik ki. „Egyen lõ el bá nást ké rünk,
hi szen mi is a Te te remt mé nye id va gyunk”
mon dot ták a ha lak. Ha te hát a hal ra pá lin -
kát iszunk – mond ja a Rab bi, – az gyom -
runk ban le ré szeg szik. Szentirásunk sze rint
ré szeg nek nem sza bad imád koz nia és mi
nyu god tan meg emészt het jük õket.”

(Csil lag Má té: Zsi dó anek do ták kin cses -
há za. Bu da pest, 1925. 215. ol dal)

Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Vé den dõ véd te le nek: a la pát or rú vagy ka na las tok
A más fél év vel ez elõtt há ló ba ke rült si -

ma tok után is mét nem min den na pi fo gás
hely szí ne lett az al só Du na-völgy, Ba ja
kör nyé ke. „2011. má jus 23-án éj jel szo kat -
lan zsák má nya volt a bátai hi va tá sos ha -
lász nak a szeremlei Du na-sza ka szon. A
há ló já ba egy fur csa kül se jû hal akadt,
amel  lyel még so ha sem ta lál ko zott. A fo -
gás ról más nap haj nal ban ér te sí tet te a ter -
mé szet vé del mi õr szol gá lat tag ja it, akik rö -
vid idõn be lül a hely szín re ér ve meg ha tá -
roz ták a nem min den na pi ha lat. A zsák -
mány a la pát or rú tok (Polyodon spathula)
egy pél dá nya volt” – ol vas ha tó a be szá mo -
ló a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság internetes hon lap ján.

A ka na las tok fé lék (Polyodontidae) csa -
lád já ba tar to zó hal az észak-ame ri kai Mis -
sis sip pi fo lyó víz rend szer ében õs ho nos,
de a fõ fo lyón kí vül meg ta lál ha tó nagy
mel lék fo lyó inak (Mis sou ri, Ohio stb.) al -
só sza ka szán is. Alfred Brehm Az ál la tok
vi lá ga cí mû mun ká ja sze rint ked ve li a
Mis sis sip pi bayous-nak ne ve zett nagy, tó
ala kú ki öb lö sö dé se it. A faj egyed szá ma
vél he tõ en az antropogén ha tá sok és a túl -
ha lá szat mi att a 20. szá zad vé gé re ere de ti
élõ he lyén je len tõ sen le csök kent (le het sé -

ges ok ként fel me rült a bu sa Ame ri ká ba
tör tént be te le pí té se is), ezért ku ta tá si
prog ra mot in dí tot tak a fo lya mat vis  sza for -
dí tá sa ér de ké ben. Bár a 20-25 ki lo gramm
fe let ti pél dá nyok rit kák, ked ve zõ fel té te -
lek ese tén hos  szú sá ga el ér he ti a 2 mé tert,
tö me ge a 100 ki lo gram mot és élet ko ra az
50 évet. Gyors nö ve ke dé se, ki vá ló hú sa (a
har csá ra em lé kez tet) és a töb bi tok fé lé vel
ös  sze mér he tõ mi nõ sé gû ka vi ár ja okán az
utób bi év ti ze dek ben Ro má ni á ban és Szer -
bi á ban halastavi te nyész té sé be kezd tek. A
zárt vi zek bõl ki ju tott egye dek el ter je dé sé -
nek a Du na élõ he lyi és kli ma ti kus vi szo -
nyai tö ké le te sen meg fe lel nek, amely re
még rá tesz sza po ra sá ga (éven te há rom -
szor ik rá zik). Ma gyar or szá gon ter mé sze -
tes vi zek be nem te le pí tik, de ku ta tá si cél -
ból több he lyen fog lal koz nak ve le. Pél dá -
ul, a szar va si Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta -
tó In té zet ben zárt rend szer ben ne ve lik. A
kö zel múlt ban a saj tó ban több, a ha zai Du -
na-sza ka szon tör tént fo gá sá ról je lent meg
hír adás: Bu da pest fe lett Szõdligetnél, Ko -
má rom tér sé gé ben és nem bi zo nyí tot tan
Száz ha lom bat tá nál. Elõ zõ e ken kí vül
zsák má nyol ták már a szer bi ai Du na-sza -
ka szon és Po zsony kör nyé kén is.

A hal kü lön le ges sé gét szo kat lan kül se je
ad ja. A Szeremle tér sé gé ben elõ ke rült, va ló -
szí nû leg hím, 3 ki lo gramm tö me gû pél dány
tel jes test hos  sza 70 cen ti mé ter, amely bõl 30
cen ti mé tert tett ki a fel sõ áll ka pocs la pát sze -
rû ki nö vé se. A ku ta tók már rég óta pró bál ják
meg fej te ni az el cson to so dott porc ból ál ló
név adó nyúl vány tit kát. A leg in kább el fo ga -
dott ál lás pont sze rint a la pát áram lás-, íz- és
szag ér zé ke lõ ideg vég zõ dé sek ben gaz dag
(ezek tá jé ko zó dá sát se gí tik), más részt áram -
vo na las alak ja jól jö het az úszás ban, hely -
vál toz ta tás ban, va la mint se gít het a víz szá já -
ba te re lé sé ben. A la pát al ján, a tö vé nél két
rö vid ba jusz lát ha tó. A ná lunk ho nos tok fé -
lék kel el len tét ben tes tén csont pajzs so rok
nin cse nek, csak a bõr be be le nõtt ap ró csont -
le mez kéi van nak. A hal szí ne hal vány szür -
kés kék vagy olaj zöld.

A la pát or rú tok ál ta lá ban 1,5 mé ter nél mé -
lyeb ben, de a fe nék fe lett, fe jét kétoldalra in -
gat va nyi tott száj jal úszik. A be áram ló víz a
ko pol tyú nyí lá sa in jön ki, és köz ben élõ há ló -
ként ki szû ri a táp lá lé kát je len tõ ap ró szer ve -
ze te ket. A plank ton ös  sze té te le leg in kább a
pet  tyes bu sa ál tal fo gyasz tot tal egye zik, de a
la pát or rú tok a hasz no sí tá si jel lem zõ it te kint -
ve an nál jó val ér té ke sebb hal faj. Elõ zõ ek bõl



adó dó an ha gyo má nyos hor gász mód szer rel –
ho rog ra tû zött csa li val – nem, ha nem csak
há ló val, vagy egyéb nem en ge dé lye zett mó -
don fog ha tó. Jól le het a ter mé sze tes vi zek ál -
lo mány vi szo nyai szem pont já ból za va ró le -
het sza po ra sá ga, de táp lál ko zá si jel lem zõi
alap ján nem kon ku ren se a tok fé lék ha zai
víz rend sze re ink ben élõ õs ho nos fa ja i nak.

A la pát or rú tok ve szé lyez te tett hely ze tét
jel zi, hogy sze re pel a Ter mé szet vé del mi
Vi lág szö vet ség (IUCN) vö rös lis tá ján.

Dr. Nebojszki Lász ló – Mórocz At ti la
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