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Áp ri lis 12-én a ba jai szerb temp lom ban
gyász szer tar tás kí sé re té ben el he lyez ték
Ápity Milos gö rög ke le ti lel kész réz szar ko -
fág ját. Az 1941-ben Moh ácson el te me tett
pap ex hu mált ham vai ha lá la het ve ne dik év -
for du ló ján nyer ték el mél tó he lyü ket. A her -
ceg szán tói pa ró kia haj da ni lel ki pász to ra a
vi lág há bo rú egyik ár tat lan ál do za ta volt.

1941-ben Hit ler a né met be fo lyá si öve ze -
tet a még el nem kö te le zett Ju go szlá vi á ra is
ki óhajt ja ter jesz te ni. Az orv szán dék el len
az or szág szerb la kos sá ga va la mi két ség -
beesett vad he ro iz mus sal lá zad fel. A vég ki -
fej let nem le het két sé ges. A Wehrmacht alig
ti zen egy hó nap ja egyet len len dü le tes csa -
pás sal zúz ta szét a ha tal mas nak vélt an gol-
fran cia ko a lí ció had ere jét. Más részt a Ver-

sailles-ban ös  sze tá kolt ki rály sá gon már
meg je len nek azok a tö rés vo na lak, me lyek
men tén bõ fél év szá zad múl va szét fog hul -
la ni. Va ló ban: a né met tá ma dás után a hor -
vát és szlo vén nem ze ti sé gû ez re dek szin te
el len ál lás nél kül ad ják meg ma gu kat.

A Bal kán fe lett el sü ví tõ vi har saj nos ha -
zán kat is be le so dor ja a ha di ese mé nyek be.
A né met stra té gák ter vei sze rint egyes pán -
cé los had osz tály ok Bul gá ria és Ro má nia
te rü le té rõl tá mad va fog ják ha ra pó fo gó ba a
nyu gat ról is szo ron ga tott ju go szláv had se -
re get. A két bal ká ni or szág hoz ve ze tõ vas -
út vo na lak ha zán kon ha lad tak át. A ma gyar
kor mány már hó na pok kal ko ráb ban csat la -
ko zott a Berlin–Róma–Tokió ten gely ha -
tal mi egyez mény hez. Így ne héz lett vol na

meg ta gad nia, hogy en ge dé lyez ze a gé pe sí -
tett csa pa tok sze rel vé nye i nek át ha la dá sát.
Még na gyobb, a hi bá nál is sú lyo sabb vé -
tek, hogy a kor mány zó nem hall gat vi lá -
gos íté le tû, szé les lá tó kö rû és tisz tes sé ges
mi nisz ter el nö ké re, Te le ki Pál ra. A gróf ér -
zi a Ju go szlá vi á val kö zel múlt ban alá írt ba -
rát sá gi és meg nem tá ma dá si szer zõ dés er -
köl csi kö te le zett sé gét. Más részt nem ké -
tel ke dik a né met bi ro da lom vég sõ ve re sé -
gé ben, to váb bá ab ban, hogy a ná cik nak
tett en ged mé nyek el le nünk han gol ják az
an gol szász vi lág ha tal ma kat. A nagy po li ti -
kai ten den ci ák ös  sze tor ló dá sá tól szo ron ga -
tott lé lek ös  sze om lik, és a kéz az író asz tal -
ban la pu ló Brow nin gért nyúl. A gróf ön -
gyil kos sá ga azon ban el sza kít ja azt az utol -
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só er köl csi kö te lé ket is, mely a ha bo zó, be -
fo lyá sol ha tó Hor thyt a nem zet kö zi jog szi -
lárd pil lé ré hez rög zí ti. Vá la szol Hit ler csá -
bí tó szi rén hang ja i ra, és vál lal ja a tá ma dás -
ban va ló rész vé telt. A kö vet kez mény nem
ma rad el. Az an gol kö vet meg je le nik Bár-
dossy kül ügy mi nisz ter nél, és be je len ti a
dip lo má ci ai vi szony meg sza kí tá sát.

A po li ti ka bo szor kány kony há já ban for -
tyo gó po ko li zagy va lék ról a ha tár vi dék la -
kos sá ga mit sem tud ha tott. Sej tel me sem
volt ar ról, hogy a gyil kos fõ zet na po kon
be lül rá zú dul bé kés pol gá ri lé té re. Áp ri lis
4-e tá ján azon ban vé szes je lek fe nye ge té se
kel tet te fel a fé lel met. Moz gó sí tot ták a kb.
het ven fõ nyi garai ha tár va dá szo kat, és
azok a szom széd õr sök höz csat la ko zó õr -
lánc cá bon ta koz tak szét. Így kb. két száz
mé ter re ju tott egy-egy öt lö ve tû mann li cher
pus ka, mely nek „tûz ere jét” csak két-há rom
kor sze rût len go lyó szó ró tá mo gat ta. A tel je -
sen vá rat lan ka to nai mû ve let fel kel tet te a
ju go szláv tá ma dás tól va ló fe nye ge tett ség
pá nik re ak ci ó ját. A fa lu észa ki ha tá rá ban
szán to ga tó gaz dák to váb bi ag gasz tó ese -
mé nyek rõl szá mol tak be. Né hány nap múl -
va elõ nyo mu ló hon véd had osz lop ok je len -
tek meg. Ezek azon ban Gara és Vas kút kö -
zött ala kí tot ták ki harc ál lá sa i kat. A fa lu te -
hát a ma gyar had se reg és az eset le ges ju go -
szláv el len tá ma dás ha ra pó fo gó szá rai kö zé
szo rult. Her ceg szán tó, Katymár és Ma da -
ras je lent ke zõ pos ta hi va ta lai ha son ló hely -
zet rõl szá mol tak be. Tíz ezer nyi bé kés pol -
gár élet te re má ról hol nap ra po ten ci á lis
harc me zõ vé vál to zott. 

A fel vo nult IV. pé csi had test áp ri lis 11-
én kez di meg a tá ma dást. Garára két nap -
pal ké sõbb ér ke zik a hír, hogy a her ceg -
szán tói szerb pó pát meg öl ték. A szó be li ér -
te sü lést az em be rek döb be net tel, der med -
ten fo gad ják. Alig akad garai la kos, aki a
kém te vé keny ség vád ját hi te les nek tar ta ná.

Ve gyük szem ügy re e fé lel mes és tra gi -
kus tör té ne tet a jó zan ér te lem mér le ge lé sét
al kal maz va. A fény je lek kel va ló mor zé zás
le het sé ges hír adá si for ma. A ten ge ré szet
még a hu sza dik szá zad ban is al kal maz ta.
Eh hez azon ban olyan szak mai fel ké szült -
ség szük sé ges, me lyet alig ha ok tat nak a
pra vosz láv te o ló gi ai fa kul tá so kon. To váb -
bá a je lek vé te lé hez és de kó do lá sá hoz még
na gyobb szak ér te lem szük sé ges. A meg le -
pett, sõt fej vesz tett ju go szláv had se reg
ugyan ho gyan ke rí tet te elõ a morze ol va -
sás hoz ér tõ hír adós ka to nát? To váb bá szer -
fe lett va ló szí nût len, hogy a spe ci a lis ta a
fény táv író mû kö dé sé nek idõ pont já ban
Béreg ma gas sá gá ban és lá tó tá vol ság ban
tar tóz ko dott. Tud juk azt is, hogy a tol vaj -
lám pá val va ló spionkodás ván dor tör té net.

Szí ne zi ez zel a ro man ti kus elem mel leg is -
mer tebb re gé nyét Jó kai Mór is. Pe dig A
kõ szí vû em ber fiai-nak meg je le né se kor
már köz tu dott volt, hogy a pes ti pa lo ta sort
ágyú i val el pusz tí tó Hentzit nem a fan tá zia
te rem tet te lám pa len ge tõ, ha nem esz te len
dü he ve zé nyel te. Az el sõ vi lág há bo rú ese -
mény tör té ne tét kö ve tõ le írá sok ban is sze -
re pel nek ga lí ci ai, fé nyek kel mor zé zó pó -
pák. Az új ság írók kép ze le te ál tal kre ált na -
iv tör té ne tek azon ban nem vi se lik el a jó -
zan ér te lem kri ti ká ját.

Amen  nyi ben Ápity lel kész el kö ve ti a
ter hé re rótt tet tet, szin te ön gyil kos sá got
kö vet el. A lám pa jel zé se ket ugyan is elõ -
ször a fa lu ban tar tóz ko dók és a ma gyar ka -
to nák ész le lik. Sem mi ada tunk nincs ar ról,
hogy a hu szon hét éves lel ki pász tor nak sui-

cid haj la mai let tek vol na. Ha lad junk to -
vább. Amen  nyi ben a pó pa va ló ban el kö ve -
ti a „hût len ség” mi nõ sí té sû cse lek ményt,
sta tá ri á lis bí ró ság elé kel lett vol na ál lí ta ni.
A rög tön íté lõ bí ró ság per rend tar tá sa két -
ség kí vül szû kí ti a fo goly vé de ke zé si le he -
tõ sé gét, de a vá dat meg gyõ zõ, tel jes kö rû
bi zo nyí tás ra kö te le zi. Ápity Milost nem ál -
lí tot ták bí ró ság elé. Ka to nai kém el há rí tók
ink vi zí to ri ki hall ga tá sa után a meg gyö tört
em bert két re vol ver lö vés sel vé gez ték ki.

A gaz tet tet ma gyar ál lam pol gár el len kö -
vet ték el. A vég re haj tó kat je len tés té te li kö -
te le zett ség ter hel te. A nyil ván va ló an meg -
ha mi sí tott tar tal mú irat azon ban a IV. had -
test ma ga sabb elöl já ró inak szint jén va la hol
el akadt. A már anonimmá vált törzs tiszt
olyan há bo rús bûnt kö ve tett el, mely alól
nincs fel ol do zás. Azt, hogy ilyen eset egy
re gu lá ris, sza bá lyo zott fe gyel mi rend del
bí ró had se reg ben mi ként kö vet ke zett be,
egy ana lóg tör té net alap ján sejt het jük meg.

Zomborban áp ri lis 12. éj sza ká ján egy
vis  sza ha gyott cset nik csa pat tûz harc ba
kezd. Az in zul tus ra el nem ké szült, fe jü ket
vesz tett ma gyar csa pa tok er re pá nik sze rû,
cél ta lan lö völ dö zés sel vá la szol nak. A cél -
pont nél kü li tûz har cot csak reg gel si ke rül
meg fé kez ni. Más nap egy fõ had nagy a gö -
rög ke le ti lel kész re rá pa ran csol, hogy ve zes -
se fel a temp lom to rony ba. Az ab lak ma gas -
sá gá ba ér nek, mi kor az elõt te ka pasz ko dó
öreg pó pát le lö vi. Ez után el di csek szik tiszt -
tár sa i nak: a pa pot sa ját vé re i vel, a to rony ab -
la kot cél ba ve võ cset nik orv lö vé szek kel va -
dász tat ta le. Ká dár Gyu la ez re des (az is -
mert, ki tû nõ me mo ár szer zõ) ek kor a pé csi
had test ve zér ka rá nak egyik osz tá lyát ve ze ti.
Gya nút fog, és fel ké ri a had test törzs or vo -
sát, hogy vizs gál ja meg a holt tes tet. A dok -
tor szak vé le mé nye: a pó pá val kb. egy mé ter

Ápity Milos,
a bajai, dunaszekcsõi és hercegszámtói

szerb gyülekezet lelkipásztora
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tá vol ság ból le adott, ma gyar fegy ver bõl
szár ma zó lö vés vég zett. Ká dár azon nal je -
len ti az ese tet a had test pa rancs no ká nak, és
had bí ró sá gi vizs gá lat el ren de lé sét in dít vá -
nyoz za. Az al tá bor nagy azon ban – né mi ha -
lo ga tás után – a ki vizs gá lás ról „vég leg
meg fe led ke zik”.

Ápity Milos gyil ko sa i nak gaz tet té rõl
azon ban még is ke let kez he tett va la mi fel -
jegy zés, mely meg ma radt a had ügyi irat tár -
ban. Va la mint az a tény is, hogy 1941. áp ri -
lis 27-én az is me ret len mó don Moh ács ra
ke rült holt tes tet vizs gá ló bí ró je len lét ében
fel bon col ják. A jegy zõ könyv ter mé sze te sen
rög zí ti a bes ti á lis val la tás lát le le tét. A her -
ceg szán tói tra gé di á nak – mely a BTK. sze -
rint nyil ván va ló an gyil kos ság nak mi nõ sült
– 1941-ben nincs sem mi kö vet kez mé nye.

A fegy ve rek el hall ga tá sa után szá mos há -
bo rús bû nös szí vó dik fel a vi lág tér ké pen,
tû nik el nyom ta la nul, so ha nem sújt le rá juk
a meg ér de melt bün te tés. Meg le põ, de tény,
hogy a rém tet tet vég re haj tó há rom hó hér le -
gény úgy vél het te, bû nü ket vég képp el fog -
ja fed ni a fe le dés ho má lya. Csu pán ez zel
ma gya ráz ha tó, hogy Ma gyar or szá gon ma -
rad nak. 1948-ban azon ban elõ ke rül he tett a
bi zo nyí tó ere jû irat, és õri zet be ve szik õket.

Nagy Já nos zász lóst ha lál ra íté lik, Kun sza -
bó An talt és And rá si Jó zsef sza kasz ve ze tõk
ti zen öt, il let ve öt évi fegy ház bün te tést kap -
nak. Meg ma gya ráz ha tat lan azon ban, hogy
a lel kész 1992-ben tör tént re ha bi li tá lá sa kor
a negy ven négy éve ké szült per ira to kat nem
si ke rült meg ta lál ni.

A mí ves szar ko fág fe lett lég be fosz lot -
tak a bús, szláv li tur gi kus ze ne lágy hul lá -
mai. Il lõ azon ban, hogy az em lé ke zet érc -
be rótt be tûk ma ra dan dó sá gá val õriz ze
meg az ese mé nyek sod rá ba ár tat la nul ke -
rült lel kész vér ta nú sá gá nak tör té ne tét.

Dr. Dá ni el Jó zsef

A végsõ nyugvóhely

A madarasi Nagyboldogasszony-temp lom
Ma da ras köz sé get 1787 jú li u sá ban már

„recenter impopulatum praedium”-nak, az -
az újon nan be né pe sí tett fa lu nak ne ve zik az
ok má nyok. Pesty Fri gyes kéz ira tos Hely -
név tá rá ban a te le pí tés re, majd az itt élõk
ké sõb bi el ma gya ro so dá sá ra uta ló rész let a
kö vet ke zõ: „A köz ség ere det ben ma gya rok
és tó tok kal lõn 1787ben megtelepitve, négy
év vel azon ban e’ megtelepités után e’ köz -
sé get ter he lõ ne héz úr bé ri jog gya kor lat a
tó tok nagy ré szét ki ván dor lás ra kész tet te.
Azomban az ezen ok nál fog va kivándorlot-
tak szá mát csak ha mar Ma gyar és né met aj -
kú nép egészitette ki. – me lyek után biz ton
le het ál lí ta ni, hogy a köz ség leg el sõ la ko -
sai Magyarók, tó tok és né me tek, azon ban
mind RCatholikusok, vallásuak valának,
és ki zá ró lag a’ föld mívelés volt fog lal ko -
zá suk. A’ két rend be li béköltözöttek öszves
szá ma 1600 egész 2000re szá mí ta tott, mely
szám a’ je len le gi 5500tól felyül 6000ig sza -
po ro dott. A’ há rom ne mû nem zet sé gek a’
na gyobb szá mú Ma gya rok ál tal vér ro kon -
ság ban ke ve red vén ez ál tal va la men  nyi en
meg magyarositattak, sõt a’ nép se em le get
ere de té vel já ró nyelv gya kor la ti szo ká so kat
töb bé.” (Kõ he gyi Mihály–Solymos Ede:
Észak-Bács ka föld raj zi ne vei. Ba ja, 1973)

A be te le pí tés évé ben a Hely tar tó ta nács
le ira tot kül dött a ka lo csai hely nök nek, hogy
a Latinovitsok ál tal te le pí tett köz ség ben tá -
mo gas sa a plé bá nia fel ál lí tá sát. A fa lu ban
ek kor már 300 ház ké szen állt, ez is meg -
erõ sí tet te a mun ká la tok meg kez dé sét. A
borsódi és katymári Latinovits csa lád mint
a te le pü lés föl des ura – és en nek meg fe le lõ -
en kegy ura – ar ra tö re ke dett, hogy a köz -
ség nek mi nél elõbb le gyen temp lo ma. Lati-
novits Já nos 1789-ben az ide ig le nes nek
szánt, nyil ván si lá nyabb anyag ból épült,
Szent Pál nak szen telt temp lom ban tar tan dó
mi sék en ge dé lye zé se mel lett kér te, hogy a
Hely tar tó ta nács kegy tár gyak kal és mi se ru -
hák kal lás sa el Is ten há zát. On nan a ka lo -
csai ér se ki ha tó ság tól elõ ször fel vi lá go sí tást
kér tek: meg tör tént-e a fel szen te lés. Az igen -
lõ vá laszt kö ve tõ en bõ ven el lát ták a
madarasi temp lo mot a szük sé ges fel sze re lé -
sek kel. A lét szá má ban gyor san gya ra po dó
la kos ság 1789 ta va szán kel te zett le ve lé ben
lel ki pász tort kért a ka lo csai káp ta lan tól.
Mint ír ták, 293 pár él a fa lu ban és a pá ro kon
kí vül még 868 lé lek, akik nek a lel ki gon do -
zá sá hoz szük sé g len ne egy „hely ben he -
lyez te tett lel ki pász tor ra”, vagy leg alább egy
fe ren ces ba rát ra, aki ma gya rul, né me tül és

tó tul tud pré di kál ni és a szent gyó nást meg -
hall gat ni. Az egy há zi és vi lá gi ha tó sá gok
csak ha mar in téz ked tek, 1789 ta va szá tól
már Nagy Im re a madarasi plé bá nos. [Bács-
Kis kun me gye múlt já ból XIV. Ada tok és
ok má nyok Ma da ras tör té ne té hez (1526-
1856). Kecs ke mét, 1998]

A köz ség lét szám be li és anya gi gya ra po -
dá sá nak kö szön he tõ en ha ma ro san fel me -
rült az új temp lom épí té sé nek igé nye, s az
1799-ben el is ké szült. Az épít ke zés hez
szük sé ges tég la anya got már ezt meg elõ zõ -
en, 1797 ta va szán meg vá sá rol ta a köz sé gi
és egy há zi elöl já ró ság. Er re vo nat ko zó an
adat tal szol gál egy 1797. már ci us 5-én kel -
te zett fel jegy zés vagy ha tá ro zat, ame lyet a
„Hely ség Há zá nál a Hely ség Elöl já rói”
hoz tak: „An no 1797. die 5. martÿ. Mi
alább irottak Tet tes Ura ság Ke gyes paran-
csolattyából Temp lom szá má ra ki ége tett
tég lát szám ba vé vén Frikker Gás pár Tég la
Mes ter Urtól ál tal vet tük, úgy mint Há rom
Száz Ti zen há rom ezer az az: 313000 tég lát. 

Je len lé tek ben T. Plé bá nos Úr és Magó
Pál, Sa mu György bí ró, Babinyecz Mi -
hály cassér, Hor váth Já nos, Bir kás Jó zsef,
Var ga And rás, Sztupovszky Im re, Dosa
Józseff esküttek.”
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Is ten há za a Katymárról Bács al más ra, il -
let ve Bácsborsódról Bajmokra ve ze tõ or -
szág utak ta lál ko zá sá nál, a fa lu kö ze pén
épült fel, és az el telt idõ alatt a he lyi hí vek
ré szé rõl több el ne ve zést is ka pott: Mi asz -
 szo nyunk temp lo ma, Bol dog sá gos Szûz
temp lo ma és a leg gyak rab ban hasz nált a
Nagyboldogasszony-temp lom (a Ka lo csa-
Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye hi va ta los hon -
lap ja sze rint ti tu lu sa ez). Cí me a köz sé gi ró -
mai ka to li kus plé bá ni án lé võ Historia
Domus sze rint: „Bol dog sá gos Szûz menny -
be vi te le temp lom.” A el ne ve zé sek tu laj don -
kép pen egy al ka lom ra utal nak és egy más
szi no ni mái: az au gusz tus 15-i bú csú nap,
Nagyboldogasszony nap ja, a Bol dog sá gos
Szûz Má ria menny be me ne te lé nek nap ja. 

A temp lomot Válics Já nos plé bá nos sá ga
alatt 1903-ban két ol dal ha jó val bõ ví tet ték:
„Tér fo ga ta 33x23 m.” (Borovszky Samu:
Bács-Bodrog vármegye II., Budapest) Eb -
ben az ol dal ha jók szé les sé ge is ben ne fog -
lal ta tik.

A temp lom hom lok za tán fal ba il lesz tett
két fe hér már vány táb lán ara nyo zott be tûk -
kel az 1. vi lág há bo rú madarasi hõ si ha lot ta -
i nak ne vét ol vas hat juk: 153 ka to na ne vét õr -
zi és hir de ti az utó kor nak. A fel szen te lés ün -
ne pi mi sé jét 1926. jú ni us 6-án dr. Ámon Pál
(1871-1930) ka no nok-pre lá tus pon ti fi kál ta
fé nyes pa pi se géd let tel, le ven te mi nist rán -
sok as  szisz tá lá sá val. (Fel sõ-Bács ka VI. évf.
24. sz. 1. p. Já nos hal ma, 1926. 06. 11.)

Az 1916. évi ér se ki kör le ve lek ben el ké -
szült az egy ház me gye ha rang ja i nak ös  sze írá -
sa, amely sze rint a temp lom tor nyá ban ek kor
5 ha rang la kott. Kö zü lük 1803-ban egy 320,
egy 60 és egy 25 ki lo gramm sú lyút, majd
1901-ben egy 600 és 1912-ben egy hoz zá ve -
tõ leg 150 ki lo gramm sú lyút he lyez tek el a to -
rony ban. Az 1. vi lág há bo rú ide jén – mint az
1712/1916. szá mú ér se ki ren de let bõl ki tû nik
– a madarasi hit köz ség azt kí ván ta, hogy
„…csu pán az 1901-ben ké szült és leg na -
gyobb, 600 kg sú lyú ha rang tartassék meg az
egy ház ban, a töb bit pe dig ha di cél ok ra ál doz -
zák fel”. Mind ezért a bu da pes ti csá szá ri és

ki rá lyi ka to nai pa rancs nok ság épí té si osz tá -
lya 2508 ko ro na kár ta la ní tást fi ze tett a
madarasi ró mai ka to li kus plé bá ni á nak. (His-
toria Domus, Ma da ras 46. p.) 

Je len leg a Seltenhoffer Fri gyes Fi ai cég
sop ro ni érc ön tõ gyá rá ban ké szült új ha ran -
gok hir de tik a köz ség ak ko ri la kos sá gá nak
ál do zat kész sé gét, mely az el vitt ha ran go kat
újak kal pó tol ta. Fé nyes és em lé ke ze tes ün -
nep ség ke re té ben 1925. de cem ber 6-án
szen tel te fel dr. Ámon Pál ka lo csai ka no nok-
pre lá tus a há rom újon nan be szer zett ha ran -
got, me lyek nek sú lya 487, 263 és 85 ki lo -
gramm. Az el sõ ket tõt a hí vek ga bo na ado -
má nyá ból sze rez ték be, míg a har ma di kat
Sábián Má tyás és csa lád ja aján dé koz ta. A
487 ki lo gram mos ha ran got a vi lág há bo rú -
ban el esett madarasi hõ sök em lé ké re szen -
tel ték. (Fel sõ-Bács ka V. évf. 51. sz. 5. p. Já -
nos hal ma, 1925. 12. 18.)

A madarasi temp lom leg na gyobb mû vé -
szi ér té ke Than Mór (1828-1899) fest mé -
nye. A 19. szá za di nagy ma gyar mû vész leg -
in kább tör té nel mi fest mé nye i vel és arc ké pe -
i vel tûnt ki, ezen a mun ká ján Nagy Kons tan -
tin csá szár édes any ját, ke resz tes Szent Ilo nát
örö kí tet te meg. Flavia Iulia Helena, más né -
ven Szent Ilo na hi té vel és val lá sos sá gá val
egye dül ál ló as  szony volt. Szent föl di za rán -
dok út ra 326-ban in dult, vé gig lá to gat ta Pa -
lesz ti na szent he lye it és temp lo mot épít te tett
az Olaj fák he gyén. Je ru zsá lem be ment és
ke res te azt a he lyet, ahol Krisz tus tes tét ke -
reszt re fe szí tet ték. A le gen da sze rint a Gol -
go ta he gyén égi jel alap ján egy szik la üreg -
ben rá ta lált a Meg vál tó és a két la tor ke reszt -
jé re, va la mint a meg fe szí tés más esz kö ze i re.

Than Mór fest mé nyén kü lö nö sen Szent Ilo -
na ar cá nak ne mes vo ná sai és az alak ját el -
árasz tó föl dön tú li mél tó ság plasz ti kus ki -
dom bo rí tá sa ra gad ják meg a szem lé lõt. A
szent két ke zé vel az Üd vö zí tõ ke reszt jét tart -
ja. A kép hát te rét a Je ru zsá le met kör nye zõ
hegy vi dék ké pe zi. So ká ig nem tud ták, hogy
mi lyen ér té kes ez a kép, ezért éve kig va la mi
el du gott he lyen po ro so dott. Dr. Schopper
An tal apát plé bá nos, fel is mer ve a mû kincs
je len tõ sé gét, ol tárt ál lí tta tott a fest mény elé.
(Historia Domus, Ma da ras 32. p.)

A szen tély hát só fa lá hoz erõ sít ve lát ha tó
Gebauer Er nõ (1882-1962) pé csi fes tõ mû -
vész fõ ol tár ké pe, mely az apos to lok áhí ta -
tos te kin te té tõl kí sért, menny be emel ke dõ
Bol dog sá gos Szent Szü zet áb rá zol ja. Az
ol tár kép mel letti két ol dalt két fres kó dí szí -

A madarasi temp lom
az 1903-as át épí tés után

Than Mór Szent Ilo nát áb rá zo ló fest mé nye

Id. Éber Sán dor Szent Ist ván ki rályt és Szent Lász ló ki rályt meg je le ní tõ fres kói 
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ti, me lye ket 1934-ben id. Éber Sán dor
(1878-1947) ba jai fes tõ mû vész fes tett. A
szent lec ke ol da li fal ré szen Szent Lász ló
ki rályt ta lál juk mint a Má ria lo va gok min -
také pét, a ke resz tes ha dak zász ló bon tó fõ -
ve zér ét. Az evan gé li um ol da li fres kó Szent
Ist ván ki rályt áb rá zol ja, amint az ol tár kép
menny be vitt Nagy as  szo nyá nak fel ajánl ja
ki rály sá ga jel vé nye it a szent ko ro ná val.
(Historia Domus, Ma da ras 31. p.)

Id. Éber Sán dor a bu da pes ti Min ta rajz is -
ko lá ban 1896-tól 1900-ig Szé kely Ber ta -
lan nö ven dé ke volt. El sõ sor ban a mo nu -
men tá lis fel ada tok, a fres kó fes tés von zot -
ta. 1902-tõl két év ti ze den ke resz tül a bajai
ta ní tó kép zõ in té zet ta ná ra volt, de nem elé -
gí tet te ki a ta ní tás. Az 1910-es évek tõl szá -
mos de ko ra tív, kis sé sze cesszi ós, né hol
ma gya ros ele mek kel dí szí tett fres kót, il let -
ve seccót ké szí tett egy há zi meg ren de lés -
nek kö szön he tõ en. (Az Éber-Emlékház.
Ba ja, 1999. 5-6. p.)

Az 1920. évi nép szám lá lás hi va ta los ada -
tai sze rint Ma da ras köz ség la kos sá ga 4252
fõ, a lé lek szám tíz év vel ké sõbb már 5928-
ra gya ra po dott. (Historia Domus, Ma da ras
21. p.) A la kos ság szá má nak je len tõs emel -
ke dé se ma gá val hoz ta a ka to li kus hí vek
szá má nak nö ve ke dé sét is. A ko ráb ban ol -
dal ha jók kal ki bõ ví tett temp lom szûk nek bi -
zo nyult. Rö vi de sen, 1937 nya rán dr. Schop-
per An tal (1897-1950) es pe res-plé bá nos in -
dít vá nyo zá sá ra és az egy há zi fõ ha tó ság jó -
vá ha gyá sá val 10 000 pen gõs költ ség gel
meg kezd ték a temp lom át ala kí tá si mun ká -
la ta it. Mácsai Lász ló ka lo csai épí tész ter vei
alap ján a temp lom hát só ré szét ké tol dalt bõ -
ví tet ték, ku po lás meg ol dás sal, be já ra ti aj -
tók kal. Az el gon do lás az volt, hogy a vas út -
ál lo más fel öl ér ke zõt vagy a Katymárról
Bács al más ra ve ze tõ mû úton el ha la dót ne a
há tat for dí tó temp lom ko pár fa la fo gad ja. 

Az át ala kí tá si mun ká la tok után – to váb bi
szeb bí tés szán dé ká val – az egész temp lo -
mot kí vül rõl fel töl töt ték, kö rös-kö rül ki tég -

láz ták, lép csõ zet tel lát ták el és ne mes va ko -
lat tal von ták be. (Fel sõ-Bács ka XVII. évf.
48. sz. 1. p. Já nos hal ma, 1937. 06. 15.) 

Az át for mált és a kor íz lé sé nek meg fe le lõ -
en át ala kí tott temp lom azon ban be lül ko pár
ma radt, és a né hol már le hul lott va ko lat sem
il lett az új kön tös höz. Schopper apát a temp -
lom bel sõ fes té sé re is gon dolt: „Nem le het a
plé bá nia szebb, mint Is ten há za” – mond ta.
Még ab ban az év ben fel kér te id. Éber Sán dor
fes tõ mû vészt a szen tély men  nye ze té nek
meg al ko tá sá ra, mely a Szûz anya meg ko ro -
ná zá sát áb rá zol ja. (Sop ro ni Já nos: Schopper
An tal apát plé bá nos. Ma da ras, 1997. 43-44.
p.) A fest mény nagy ság ban és ki dol go zás ban
egye dül ál ló a Bács ká ban. 

Má ria fény ben für dõ alak ját ör ven de zõ
an gya lok ve szik kö rül. A fes tõ az an gyal -
ar cok meg fes té sé hez a madarasi ró mai ka -
to li kus is ko lá ban ke re sett mo del le ket.

A rit ka ság szám ba me nõ ese mény re így
em lék szik vis  sza Sztupovszki Lászlóné he -
lyi la kos, aki ak kor 7 éves kis lány volt:
„1937-ben má so di kos kis is ko lás vol tam a
ró mai katholikus is ko lá ban, ahol Holczer
Mar git ta ní tó nõ több mint öt ven kis di á kot
ta ní tott ír ni és ol vas ni. Egyik ta ní tás reg ge -
lén is me ret len, õsz ha jú úr ér ke zett hoz zánk
és azt mond ta, hogy a temp lo munk ban egy
nagy ké pet fest a men  nye zet re, és az an -
gyal kák meg fes té sé hez ke res szép ar cú kis -
lá nyo kat. Iz ga tot tan les tük, kik lesz nek
azok a sze ren csés gye re kek, akik át me het -
nek a temp lom ba. Na gyon örül tem, hogy
ki vá lasz tott en gem. 

Ami kor be lép tünk a temp lo munk ba, lát -
tam, hogy a fõ ol tár elõtt ha -
tal mas áll vá nyok van nak fel -
épít ve. A fes tõ le ül te tett en -
gem egy szék re és azt mond -
ta, hogy néz zek föl fe lé. Õ
fel ment az áll vá nyok ra és a
ma gas ban el kez dett raj zol ni.
Idõn ként le né zett rám és
szólt, hogy min dig csak föl -
fe lé néz zek. Én pe dig lát tam,
ahogy a kis an gyal arc las san
ki ala kul a ke ze nyo mán. Azt
is lát tam, hogy ak kor váz la -
tot ké szí tett, és ké sõbb fes -
tet te meg a ké pet. Cso dál tam
õt. Ma már tu dom, hogy a
fes tõ Éber Sán dor volt.”

Az 5,40x6 mé te res fres kó
1937 de cem be ré ben ké szült
el. Hû en tük rö zi vis  sza mes -
te ré nek iga zi mû vé sze tét,
bel sõ lel kü le tét, aki nagy
gond dal és oda adás sal fes -
tet te meg az is te ni tit kot áb -
rá zo ló ké pet, Szûz Má ria

meg ko ro ná zá sát. (Fel sõ-Bács ka XVII. évf.
102. sz. 5. p. Já nos hal ma, 1937. 12. 31.) A
fres kót kö rül öle lõ dí szes ke ret al só ívé nek
bel sõ fe lén ol vas ha tó az al ko tó sa ját ke zû leg
írt ne ve és a mû el ké szí té sé re uta ló év szám:
„Éber Sán dor 1937.”

A mû vé szi ér té ket kép vi se lõ fest mé nyek
és fres kók mel lett szól nunk kell a lourdes -i
je le nés ol tá rá ról is, mely nél a má jus li tá ni á -
kat és az ok tó be ri áj ta tos sá go kat tar tot ták.
Ma da ras köz ség tör té ne té be 1889. feb ru ár
2. nem csak „Gyer tya szen te lõ”, ha nem
„szo bor szen te lõ Bol dog as  szony” nap ja ként
vo nult be. Ke ve sen tud ják, hogy ezen a na -
pon ad ta át a Lourdes -i Szûz Má ria szob rát
hí vei köz tisz te let ének Válics Já nos (1821-
1903) tisz te let be li ka no nok és plé bá nos. A
Má ria-kert cí mû ha vi fo lyó irat 1889. már -
ci u si szá má ban a kö vet ke zõ ket ír ta: „Ma ga
a szép szo bor 145 cm. Ma gas, fal ba erõ sí -
tett ta lap za tá val pe dig 215 cm. A kõ anyag -
ból elõ ál lí tott mû gyö nyö rû, a mün che ni
Mayer-féle mû in té zet bõl va ló és 175 frtba
ke rült. A cso ma go lás azon ban kü lön 13
frtot, a szál lí tás 29-et, a föl ál lí tás pe dig 36
frtot emész tett fel. A szo bor és a ta lap zat
sulya 196 ki lo gramm. Hogy mi ért mel lõz -
tük a fa-szob rot, an nak oka ab ban rej lik,
hogy temp lo munk nyir kos, in go vá nyos ta -
laj ra le vén épít ve, ben ne a fa-szob rok eny -
ve zé sei meg eresz ked nek; fes té sei el fa kul -
nak, elszintelenednek, míg az ége tett anyag
egy sé ges tö meg; fes té se pe dig be le le vén
éget ve, év ti ze dek mulva is meg tart ja ere de -
ti ked ves, üde szinét. – Az ös  szes költ sé gek
fe de zé se a hivek köz ada ko zá sá ból tör tént.”

Az át ala kí tott és ki bõ ví tett temp lom
1937 után

Id. Éber Sándor: Szûzanya megkoronázása
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Fi gyel met ér de mel a lourdes -i je le nés ol -
tá rá val szem ben a fá ból ké szült, fal ba erõ sí -
tett és dú san ara nyo zott szó szék. A rost rum
kül sõ fa la elõl hár mas ta go zó dá sú, amely -
ben a hit, a re mény és a sze re tet szim bó lu -
ma i ként a ke reszt, a hor gony és a szív lát ha -
tó. A szó szék men  nye ze tén Krisz tus nak,
mint a Jó Pász tor nak alak ja ta lál ha tó. „Az
én ju ha im hall gat ják az én sza va mat” –
gon do la tot fe je zi ki a szo bor. 

A szen tély ben ta lál ha tó a ke reszt kút,
mely nek már vány ta lap za tán a „Latinovits
Il lés a madarasi temp lom nak” szö ve gû fel -
irat vi lá go san jel zi a kegy úri ado má nyo zót.
A ke reszt ku tat már vány ta lap zat ra ál lí tott fá -
ból ké szült ke resz te lõ ké pe zi.  Te te jén szin -
tén fá ból fa ra gott szo bor áll, mely azt a je le -
ne tet áb rá zol ja, ami kor Ke resz te lõ Szent Já -
nos meg ke resz te li Jé zust a Jor dán vi zé vel.

A temp lom ban ér té kes már vány sír kõ la -
pok örö kí tik meg a Latinovits csa lád em lé -
két. Az egyik bor so di Latinovits Ödön csá -
szá ri és ki rá lyi ka ma rás, ulá nus ez re de sé
(1830-1863), a má sik édes ap jáé, Latino-
vits La jos kegy úré (1805-1869). Mind ket tõ
fe ke te már vány ból ké szült, és az ara nyo zott

fel irat fe lett a csa lád cí me re lát ha tó. A har -
ma dik már vány táb lát 1997-ben dr. Schop-
per An tal szü le té sé nek 100. év for du ló já ra a
köz ség la kos sá ga emel te az apát plé bá nos
irán ti tisz te let és há la je lé ül. Sír kõ em lé ke -
zik meg Latinovits Jó zsef öz ve gyé nek, Pa-
cséri Ódry An tó ni á nak hû sé ges szám tar tó -
já ról, Kováts Gá bor ról, aki 1826 ok tó be ré -
ben tûz vész ben halt meg. Ugyan itt ta lál ha -
tó Kor sós Jó zsef plé bá nos édes ap já nak sír -
em lé ke, aki fi á nál va ló tar tóz ko dá sa so rán,
1821-ben vesz tet te éle tét. 

A madarasi ró mai ka to li kus temp lom a
kör nyék egyik leg szebb és leg na gyobb be -
fo ga dó ké pes sé gû temp lo ma. Írá som ban a
rész le tekre ter je dõ be mu ta tás he lyett a ki -
emel ke dõ mû vé szi ér té kek is mer te té sé re
he lyez tem a hang súlyt, mert a val lá sos tar -
tal mon túl mind egyik egye di mû al ko tás,
mely „… az idõ sod rá ba me rül, és az örök -
ké va ló ság hoz tar to zik…”(Hen ri Focillon)
Egy temp lom azon ban több mint mû em lék.
A köz ség val lá si és kö zös sé gi éle té nek jel -
ké pe, az itt élõ és ide lá to ga tó jó ér zé sû, ke -
resz tény em ber lel ke és hi te meg erõ sí té sé -
nek he lye. A bib li ai Zsol tá rok El sõ köny vé -

ben ol vas hat juk (Zsol tá rok 26.8): „Uram,
sze re tem a te há zad ban va ló la ko zást, és a te
di csõ sé ged haj lé ká nak he lyét.”

Nothof Éva

A templom napjainkban

A Pol gár egy let tõl a Tóth Kál mán Pol gá ri Ka szi nó ig
A Pol gár egy let volt a Ba jai Pol gá ri

Olvasó-Egylet, ahol a kü lön bö zõ nem ze ti -
sé gek, a ke res ke dõk és ipa ro sok, a vá ros
pol gá rai kö zö sen szó ra koz tak. Az ol dot -
tabb, fesz te le nebb lég kör ben a ko ra be li tár -
sa dal mi élet me rev sza bá lyai is ba rát sá gos -
sá, csa lá di vá sze lí dül tek. Er rõl leg in kább a
ko ra be li la pok bá li tu dó sí tá sai ta nús kod nak.
Pél dá ul 1883-ban a Ba jai Köz löny cí mû lap
ír ta: „A ba jai pol gá ri egy let f. hó 20-án a
»Bá rány« ter mé ben ren de zett bál fé nye sen
iga zol ta a ré gi köz mon dást: »concordia res
parvase crescunt« mert azon kordiális
egyet ér tés, mely az egy let tag jai közt ural -
ko dik, ki hat az egy let min den tény ke dé se i -
re, és in nen van az, hogy a polg. ol va só-
egy let ál tal éven ként ren dez tet ni szo kott
tánczvigalmak a leg lá to ga tot tabb és leg ke -
dé lye sebb mu lat sá gok hoz tar toz nak.” A
Ba jai Fi gye lõ ben ugyan er rõl: „Va ló ban, jól
eset szivünknek, lát ni a tár sa da lom kö zép és
fel sõ osz tá lyá ból ál ló diszes koszorut, – ha -
bár a fõ is pán és pol gár mes ter tá vol lét ük ál -
tal tün dö köl tek is – mely nem vi sel te ma gán
a feszeség jel le gét, ha nem he lyet te ön zet len
tisz te let tel pá ro sult ba rát ság  ural ta a je len -
vol ta kat, mi nek ter mé sze te se kö vet kez mé -
nye lõn a fesz te len jó kedv és vi dám ság,
mely csak egy perc re sem hagyá ma gát
meg za var tat ni.”

A pol gár egy let foly ta tá sa a Ba jai Jó té kony
Ol va só Egye sü let nek, mely rõl a Ba jai Hon -
pol gár 2008 szeptemberi szá má ban A vá ros
el sõ ol va só kö re cí mmel írtam. Ba ja el sõ ol -
va só kör ének mû kö dését ak kor 1861-ig, a
„Ba jai pol gá ri ol va só-egy let” meg ala ku lá sá -
ig kö vet tem nyo mon. Az újabb ol va só egy -
let meg ala ku lá sá nak köz vet len elõz mé nye
az volt, hogy a vá ro si pol gár ság sa ját egy let
nél kül ma radt, ugyan is 1856-ban a pol gá ri
ol va só kört egye sí tet ték a ka szi nó val. A fõ té -
ren – a mai Du na szál lo da elõtt – ál ló ol va -
só kö ri épü le tet et tõl kezd ve a ka szi nó bé rel -
te a vá ros tól. Az épü le tet a ke res ke del mi
gyüldével (Handels-Casino) va ló egye sü lés
(1864) után is meg tar tot ták, ami kor új ne vet
vet tek fel: „Casino és ke res ke del mi csar -
nok”. A ka szi nó et tõl kezd ve szak mai ér dek -
kép vi se le ti szerv is volt. A vá ros nak vi szont
szük sé ge volt egy mû ve lõ dé si egy let re.

Mi ért 1861-ben ala kult? A po li ti kai
hely zet vál to zá sa tár sa dal mi vál to zást is
ho zott. 1861-ben meg szûnt a Szerb Vaj da -
ság és Temesi Bán ság, Ba ja vis  sza ke rült
Ma gyar or szág hoz. A Bá rány ven dég fo ga -
dó, mely a „re bel li sek” egyik fõ mu la tó he -
lye volt, 1861-ben – 1838 után is mét – egy
ol va só kör ala ku lá sá nak szín he lye lett. A
ké sõb bi kró ni kás, Novoth Ist ván (az egy let
könyv tá ro sa volt, az 1911-es 50 éves ju bi -

le um al kal má ból tar tott elõ adá sa könyv
for má já ban is meg je lent: 50 év a Ba jai
Pol gá ri Ol va só egye sü let tör té ne te cím -
mel.) el sõ sor ban  a né me tek és Drescher
Fe renc sze re pét emel te ki, aki nek Csu por
Gyu la se gít sé gé vel az ala ku ló 458 fõs tag -
lét szá mot si ke rült el ér nie.

Az egy let má jus 1-én ala kult meg, el nö ke
Hor váth Jó zsef, má sod el nö ke Imrédy Jó -
zsef (1824-1867), jegy zõ je Csu por Gyu la
(1839-1900), pénz tár no ka Cserba Fe renc
lett. A má sod el nök a re form kor ban ne mes -
sé get ka pott Heinrich ke res ke dõ csa lád ból
szár ma zott, édes ap ja, Fe renc 1845-ben vál -
toz tat ta ne vét Imrédyre. A jegy zõ Csu por
Gyu la ügy véd, 1861-ben Ba ja vá ros al jegy -
zõ je, köl tõ is volt. Rapcsányi Ja kab sze rint:
„A ré gi gá láns vi lág maestróje, szép as  szo -
nyok ud var ló ja, nó ta ked ve lõ és po é ta”.

A Bá rány szál lo dá ban bé relt há rom szo -
ba be ren de zé sét a ta gok ado má nya i ból
sze rez ték be, so kan bú to ro kat és köny ve -
ket is vit tek az új egy let nek. 
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A könyv tár de cem ber 1-jén kezd te mû -
kö dé sét, mi u tán Sztankovics Si mon – az
el sõ könyv tá ros – ren dez te a köny ve ket.
Nem tud juk, hogy az el sõ „könyv ki mu ta tá -
si köny vecs két”, va gyis ka ta ló gust mi kor
nyom tat ta az egy let. 1879-ben már Vida
Dá ni el ké szí tet te az új ka ta ló gust, ami bõl
200 pél dányt nyom tat tak. Azért kel lett eny -
 nyit nyom tat ni, mert egy év ben kö rül be lül
en  nyi ol va só ja volt az egy let nek, és ez
alap ján vá lasz tot ták ki, hogy me lyik köny -
vet sze ret nék köl csö nöz ni. Az el sõ köny -
vek be még kéz zel ír ták be, hogy „a ba jai
pol gá ri ol va só egy le té”. 

Né hány olyan kö tet is meg ma radt, ami -
ben az aján dé ko zó ne ve is ol vas ha tó. Min -
den könyv egy szá mot is ka pott, mert ez
alap ján ta lál ta meg a könyv tá ros. A könyv -
ki mu ta tá si köny vecs ké be is be ke rült ez a
szám, va ló szí nû leg a könyv cí mek mö gé. A
ka ta ló gu sok ban ugyan is a köny vek ál ta lá -
ban a szer zõ ne ve sze rin ti abc-rend ben sze -
re pel tek, va la mint te ma ti kus cso por to sí tás -
ban. A szép iro dal mi köny ve ket kö vet ték a
tu do má nyos mû vek, le xi ko nok, szó tá rak,
al ma nac hok. Ké sõbb az egy let sa ját pe csé -
tet is ké szí tett:

A Ba jai Pol gá ri Ol va só kör az el sõ évek -
ben gyak ran vál toz tat ta a he lyét: 1862 no -
vem be ré tõl két évig a Bayer (ké sõbb
Scherer)-féle ház ban, az Orosz lán Szál ló -
val szem ben lak tak, majd az Orosz lán
Szál ló ban.1866-ban: „Pol gá ri ol va só-egy -
le tünk is megujult, a me nyi ben he lyi sé gét
a vá ros-temp lom át el le né ben újon nan
épült szép Szem zõ-ház ba tet te át. A hely
ké nyel mes is, nagy is, szép is, de egy szer -
smind üres is, a ta gok (300) alig egy ti zed -
ré sze lá to gat ja ren de sen.” 1874-ben köl -
töz tek a fõ tér sar kán ál ló Fe hér ha jó ven -
dég lõ be (ma a Mabi pa lo ta áll a he lyén). A
bér le ti költ sé ge ket az zal csök ken tet ték,
hogy a ven dég lõt õk ad ták bér let be.

Az egye sü let mû kö dé sé rõl az 1870-es
évek tõl van nak pon to sabb ada ta ink, mi vel
fenn ma radt az ol va só egy let jegy zõ köny ve.
A sza bad ság harc utá ni egy le tek rõl ír ta Arany
Já nos a Szép iro dal mi Fi gye lõ cí mû lap ban:
„Az ol va só egy le tek ha tal mas elõ moz dí tói
le het nek iro dal munk nak s a közfelvilá-
gosodásnak, mint már kül föld ön, kü lö nö sen
Ang li á ban és Francziaországban. Ha csak
1000 ol va só egy let állana fönn, mind járt biz -
to sít va van akár mely hasz nos vagy ér de kes
mû nek 1000 ve võ, – a mit mai nap nem
mondhatnok el. Saj nos, hogy ka szi nó ink egy
ré szét nem ne vez het jük egy szer smind ol va -
só egy let nek. Van olyan is, mely nek nincs
bár mi sze gény könyv tá ra, csak né hány lap ja.
Tud juk, pe dig, hogy a la pok bár mily jók le -
gye nek is, az is me re te ket nem ter jeszt he tik
oly tö me ge sen, mint a jó köny vek, – a la pok
ugyszolván csak tö re dé ket nyujtanak s az is -
me re tek nek töbnyire csak a fe lü le ten uszó
curiosumait sze dik föl.”

Az 1870-es évek ben a Pol gá ri Ol va só-
egy let még nép sze rûbb volt a ka szi nó nál.
260 tag ja volt, míg a két ka szi nó nak
együtt vé ve volt né hány fõ vel több en nél.
1874-ben Kol lár An tal ba jai könyv ke res ke -
dõ aján lot ta, hogy az egy let nek szük sé ges
köny ve ket és fo lyó ira to kat in gyen be szer -
zi. A meg vá sá ro lan dó köny ve ket, va gyis „a
bel bec  csel biró mû ve ket” a „könyv vizs gá -
ló bi zott ság” vá lasz tot ta ki a könyv ke res -
ke dõ könyv jegy zé ké bõl. Õk dön töt tek ar -
ról is, hogy az aján dék köny vek kö zül
mely mû ve ket tart ja meg az egy let. Az elõ -
fi ze ten dõ hír lap ok ról a vá laszt má nyi ülé -
se ken dön töt tek.

A fo lyó irat ok kü lö nö sen fon to sak vol tak
az egy let éle té ben, mert a ta gok el sõ sor ban
eze ket ol vas ták. Ezek mi att tér tek be nap
mint nap az egy let ter me i be. Az új sá gok ra
elõ fi ze tés a sze gé nyebb csa lá dok szá má ra
le he tet len volt, de az ol va só kör a kö zép -
osz tály nak is fon tos szó ra ko zást tu dott
nyúj ta ni, hi szen en  nyi fé le la pot õk sem

tud tak vol na meg fi zet ni. Az ol va só kör
ugyan is ál ta lá ban éven te – il let ve fél éven -
te – leg alább 10 új sá got ren delt meg, ame -
lyek közt több kül föl di fo lyó irat, po li ti kai,
tu do má nyos és ké pes lap is sze re pelt. Több
élc lap ra (Üs tö kös, Bors szem Jan kó, Bo -
lond Mis ka, Má tyás Di ák) is elõ fi zet tek. A
he lyi la pok (Bács kai Hír adó, Bács-
Bodrogh, Ba jai Köz löny) mel lett bács kai
és bán sá gi la po kat is já rat tak, pél dá ul a
Bács kát, az Új vi dé ket, a Kikindai Köz -
lönyt. Éven te több száz fo rin tot köl töt tek
ilyen cél ra, míg a köny vek re ál ta lá ban
csak 50 fo rin tot. Novoth Ist ván sze rint az
egye sü let ala ku lá sa kor ép pen for dít va
volt: „egyes ál do zat kész ta gok a Ka szi nó
ré szé re több hír la pot éve ken át meg ren del -
tek; má sok pe dig ol va sás után jókarban le -
võ fo lyó irat pél dá nyo kat bo csá ta nak az ol -
va só szo bát nagy szám ban ke re sõ ta gok
hasz ná la tá ra.”

Az új sá go kat sok szor ha za vit ték az egy -
let tag jai, vagy a ven dég lõ be be té rõk vet ték
„köl csön be”. A köny vek bõl is so kat köl -
csö nöz tek és jó né há nyan el fe lej tet ték az
egy hó na pos köl csön zé si idõ után vis  sza -
vin ni. A „könyv tá ros ok pa na szol ják hogy
az egy let tag jai kö zül szá mo san igen igen
so ká ig ma gok nál tar ta nak egy-egy müvet,
az ol va só kö zön ség nagy hát rá nyá ra. Nem -
kü lön ben pa na szol ja könyv tár nok, hogy a
ki adott köny ve ket – né me lyi ke évek óta
künn van – egyátalan nem ké pes vis  sza -
kap ni.” 1890-ben ezért hoz tak ha tá ro za tot
ar ról, hogy a könyv tár nok „csak is az egy let
tag jai és ezek csa lád tag ja i nak és pe dig ha
több kö tet bõl áll csak is egy müvet, ha pe -

A könyvállomány egy értékes darabja
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dig egy-két kö tet bõl áll leg fel jebb két mû -
vet ad hat ki a könyv tár ból.” Töb ben meg -
fel leb bez ték ezt a ha tá ro za tot, és kér ték, „a
könyv tár hasz ná la tá ban egye dü li sza bá lyo -
zó a csa lád ol vas ni ké pes tag ja i nak szá ma
le gyen, és hogy az ily csa lád leg alább há -
rom ki sebb mû vet is kap has son”. 

Az ol va sás mel lett más szó ra ko zá si le -
he tõ sé ge ket is nyúj tott a pol gár egy let.
Kez det tõl volt bi li árd asz ta la, 1874-tõl te -
kéz ni is le he tett. Az asz ta lok nál több fé le
kár tya já té kot is játsz hat tak. A leg fon to sabb
a ke dé lyes be szél ge tés volt, amit Dö mö tör
Hu gó Al kal mi köl te mény cí mû ver sé ben
így örö kí tett meg: 

„Tár sas vi szony ban él ni
Mi boldogitó gon do lat!-;
Egy más tól igy el ûz zük 
A bút, a ter hes gon do kat
S kit vég zet ül döz, itt az
Ba rá ti sziveket ta lál
Hol tár sas szép kö rünk ben 
A szel lem szent ol tá ra áll.”
Az egy let el sõ alap sza bá lya nem ma radt

fenn. Az 1886-os má so dik alap sza bály
sze rint az egy let cél ja: „Köl csö nös esz me -
cse re ál tal nemesbülni, az iro dal mat és
müvészetet pár tol ni, a mû ve lõ dés ter je dé -
sét elõ se gí te ni, és tag ja i nak hasz nos és él -
ve ze tes szó ra ko zást sze rez ni.” En nek esz -
kö ze a 3. § sze rint „Az egy let jól be ren de -
zett he lyi sé gei, me lyek ben a ta gok nak al -
kal muk nyilik fesz te len tár sal gás, tár sas já -
té kok, idõn ként tar tan dó tár sas ün ne pé -
lyek, úgy hirlapok és jobb iro dal mi ter mé -
kek ol va sá sa ál tal ne me sebb irá nyú szó ra -
ko zás ra és to vább kép zés re.” 

Mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ra az egy let tag -
dí jat sze dett. Az 1870-es évek ben, ami kor
csak évi 3 fo rint volt a tag díj, ál lan dó prob -
lé ma volt, hogy so kan nem fi zet ték. Ezért
ek kor szi go rí tot ták a fel vé te li sza bá lyo kat,
az új egy le ti ta got egy vá laszt má nyi tag nak
kell aján la nia. A má sik szi go rí tás az volt,

hogy aki nem egy le ti tag, „8 na pi ked vez -
mé nyi idõn túl” nem lá to gat hat ja az egy le -
ti hely sé ge ket. Er re a ha tá ro zat ra azért volt
szük ség, mert a ba ja i ak kö zül so kan mint
„ven dé gek” lá to gat ták az ol va só kört, hogy
el ke rül jék a tag díj fi ze tést. Az 1876. ja nu ár
2-i köz gyû lé sen Olay La jos ügy véd ja vas -
la tá ra még is ma rad tak a ré gi, 4 fo rin tos tag -
díj mel lett. Olay La jos azt az élet ve ze té si
el vet aján lot ta a köz gyû lés fi gyel mé be,
hogy „mi nél ol csóbb mó don mínél na -
gyobb kõrben kell ipar kod nunk min den
akár anya gi akár szel le mi elõ nyö ket ér vé -
nye sí te ni, ’s te kin tet tel ar ra hogy az egy let
ne ve és czéljában fek szik a tendentia mínél
ke vés bé mó dos egyé nek re néz ve hoz zá fér -
he tõ vé ten ni egy né mely tár sas örö met,
elönyt. Te kin tet tel vé gül hogy az egy let nek
éle tet nem a ke vés so kat fi ze tõ ha nem a sok
ke ve set fi ze tõ ad iga zán”.

1888-ban a Ba jai Köz löny cí mû új ság
meg di csér te a pol gá ri ol va só-egy le tet,
hogy a vá ros ban lé te zõ négy má sik ka szi -
nó el le né re és a csak 5 fo rin tos tag díj mel -
lett „az alap sza bá lya i ban mag ha tá ro zott
czéljához hiven a szel le mi mû ve lõ dés és
er köl csi nemesbûlés leg ha té ko nyabb esz -
kö zé nek: a már is szé pen be ren de zett
könyv tá rá nak gyarapitására va la mint az
elõ zõ évek ben ugy az imént elmult év ben
is je len té keny ös  sze get forditott”.

A kul tú ra ápo lá sa mel lett foly tat ta a Ba -
jai Jó té kony Ol va só Egy let ha gyo má nya it
is az ol va só kör. 1873 után – a gaz da sá gi
vál ság mi att – a ko ráb bi évek hez ké pest az
egye sü let csak kis mér ték ben foly tat hat ta a
jó té kony ko dást. Fo lya ma to san tá mo gat ták
a gim ná zi um sze gény ta nu ló it, 1876-tól a
gim ná zi u mi „De ák Fe renc” se gély egy let
tá mo ga tá sá val. Az 1870-es évek ben is 5-
10 fo rint tal tá mo gat ták a rá szo ru ló kat
vagy más ado mány ké rõ ket. A be ér ke zett
ado mány ké rõ le ve le ket oly kor a ha za fi as,
vagy in kább or szá gos cé lok sze rint bí rál -
ták el. Pél dá ul 1877-ben a pá ri zsi ma gyar
egy let se gély ké rés ét el uta sí tot ták az egy let
anya gi kö rül mé nye i re hi vat koz va, de a tö -
rök se be sül tek ja vá ra ada koz tak. A jegy zõ -
könyv sze rint: „mi u tán a tö rö kök ügye –
ma gyar szempontbol néz ve a dol got – a
ma gya rok ügye is, ezt el ej te ni an nál ke vés -
bé le he tett mi u tán az egész or szág vetél-
kedve hord ja ös  sze fil lér je it hogy az ügye -
in kért szen ve dõk nyo mo rán enyhittessen,
ezen szem pont ból ki in dul va az egy let 10
frt sza vaz meg pénztárábol egy szer smind
az ada ko zá si felhivást az egy let he lyi sé gé -
ben ki té tet ni ren de li s az ada ko zá sok be -
sze dé sé vel frankenberger urat bizta meg.”
Az egy let he lyi sé gé ben to váb bi 51 fo rin tot
gyûj töt tek. 

Novoth Ist ván köny vé ben csak a szob -
rok ra szánt ado má nyo kat emel te ki, mint
pél dá ul: 1882-ben a ba jai Szent há rom ság-
szo bor ra 25 fo rint, 1884-ben az ara di Sza -
bad ság-szo bor ra 25 fo rint, a bu dai Hon -
véd-szo bor ra 20 fo rint, 1889-ben a ba jai re -
for má tus temp lom épí té sé re 25 fo rint. Nem
em lí ti vi szont az egyik leg na gyobb ado -
mányt: 1881-ben a ba jai Tóth Kál mán-szo -
bor ra 100 fo rin tot adott az egy let. Más ba -
jai egy le te ket, pél dá ul a dal egy le tet, tûz ol -
tó egy le tet is tá mo gat ták. A ba jai ár víz ká ro -
sul tak ré szé re és a szentjánosi ká pol na épí -
té sé re is ál doz tak. Nem csak pénz be li tá mo -
ga tást ad tak, pél dá ul az 1879-ben a sze ge di
ár víz ká ro sult ja i nak. Az egy le ti jegy zõ -
könyv sze rint:„A vá laszt mány saj nál ja
hogy sze gény pol gár tár sa in kon nem segit-
het oly mér ték ben mint azt ten ni sze ret né,
de azt mit te het szivesen ad ja, s mint hogy a
sze ge di ek ez idõ sze rint leg in kább élel mi -
sze rek ben szen ved nek hi ányt, a vá laszt -
mány utasitja az egy le ti gaz dá kat, hogy a
sze ge di ek szá má ra 50 drb ke nye ret, ¼ má -
zsa sza lon nát ve gye nek meg s azt a továb-
bitás czéljábol a vá ros há zá hoz szálitsák.”

Az egy let ha za fi as ha gyo má nyá hoz tar to -
zott a már ci us 15-e em lé ké re ren de zett tár -
sasva cso ra. Far san gi bál ja i kon az egy le ti
könyv tár gya ra pí tá sá ra gyûj töt tek. Leg -
több ször na gyobb ered mén  nyel, mint a ka -
szi nók, mert ki sebb fel haj tás sal, ke ve sebb
költ ség gel szer vez ték meg a mu lat sá got,
ezért több ma radt a ki tû zött cél ja vá ra.
Ezek re az al kal mak ra ál ta lá ban a Bá rány
ven dég fo ga dó ter me it vet ték igény be. A bá -
lo kat azért is tar tot ták ott, mert a tánc vi gal -
ma kat „a kör hely sé ge i nek mél tó sá gá val”
nem tar tot ták ös  sze egyez tet he tõ nek, ezért
csu pán ki vé te les al kal mak kor és csu pán
zárt kö rû mu lat sá got tar tot tak az ol va só egy -
let ben. A vá ro si ta nács tól kér ték a bér le ti díj
el en ge dé sét, amit a ne mes cél ér de ké ben
meg kap tak. 1882-ben: „A »ba jai polgári-
olvasó-egylet« zártkörü bál ja e hó 25-én
min den te kin tet ben fé nye sen si ke rült, s ha
va la mi el len, csak is a he lyi ség szük vol ta el -
len le he tett pa nasz. Kilencz óra táj ban már
együtt volt Ba ja vá ros pol gár sá gá nak szine-
java, s a höl gyek, – mind meg an  nyi szép vi -
rág – csi nos öl tö ze te ik ben az em ber lel két
va ló ban el ra gad ták. A szük he lyi ség ben, há -
rom cso port ban mint egy 100 pár tánczolt 3
né gyest s a ne gye dik né gyest reg gel 4 óra
után mint egy 20 pár tánczolta. A fesz te len
jó kedv te tõ pont já ra há gott s so kak elõtt fe -
led he tet len lesz e bál. Az anya gi ered mény
– mint hall juk – 132 frt 07 kr tisz ta jö ve del -
met tün tet elö.” A 20. szá zad ele jén már
színielõadással egé szül tek ki a bálak: „A
ba jai polg. ol va só egy let még a mult hó ban
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el ha tá roz ta, hogy szo ká sos far san gi
tánczvigalmát az idén is mû ked ve lõi elõ -
adás sal te szi vál to za tos sá, hogy a kü lön ben
is si ke rül ni szo kott es tély nek si ke rét fo koz -
za. E hó 6-án es te 8½ óra táj ban éles csen-
getyûhang némitotta el a ke dé lye sen tár sal -
gó kö zön sé get.” Az Ide ges nõk cí mû víg já -
ték elõ adá sát „táncz kö vet te, mi ele in te a
túl zsú folt ság mi att ne he zen ment, de ké -
sõbb szi laj jó kedv vel és oly ki tar tás sal tánc-
zoltak, hogy más nap reg gel ¼10 óra kor
még mind ég jár ták a ro po gós csár dást” – ír -
ta a Ba jai Köz löny tu dó sí tó ja.

Az ol va só egy let éle té ben az egyik leg -
fon to sabb ese mény, mely év ti ze des hu za -
vo nák vé gé re tett pon tot, hogy 1904-ben
si ke rült Drescher La jos el nök nek kö szön -
he tõ en sa ját szék há zat vá sá rol ni, a De ák
Fe renc u. 5-ös szá mú há zat. A ház ko ráb -
ban az egy let egy ko ri el nö ké nek, Sárdi Já -
nos föld bir to kos nak a tu laj do ná ban volt, és
már 1898 óta itt „la kott” az egye sü let. A 20
ezer fo rin tért meg vá sá rolt épü let föld szint -
jén az egye sü let he lyi sé gei (két já ték te rem,
ol va só szo ba és a könyv tár) vol tak, az eme -
le ti la ká so kat bér be ad ták. 

Az egy let mû kö dé sét be fo lyá sol ták a meg -
vá lasz tott el nö kök. Míg a ka szi nók ál ta lá ban
tár sa dal mi presz tízs alap ján vá lasz tot tak el -
nö köt, pél dá ul a vá ros fõ is pán ját vagy or -
szág gyû lé si kép vi se lõt, párt el nö köt, ad dig az
ol va só egy let el nö ke it leg több ször nép sze rû -
ség alap ján vá lasz tot ták meg. Drescher Ede
le mon dott ol va só egy le ti el nök sé gé rõl, ami -
kor pol gár mes ter ré vá lasz tot tak. A to váb bi -
ak ban még is je len tõs könyv ado má nyi val so -
kat tett az ol va só egy let könyv tá rá ért is. A
Drescher csa lád ban ha gyo mány volt az ol va -
só egy let éle té ben részt ven ni, A fi a ta lon el -
hunyt Drescher Fe renc va la men  nyi fia tiszt -
sé get vál lalt a pol gár egy let ben. Ede és Re zsõ
–  a két ügy véd fi vér – az egy let ügyé sze volt.
A leg fi a ta labb, Bé la vá laszt má nyi tag. La jos
pe dig, aki édes ap juk mes ter sé gét foly tat va
szappanosmester volt, az egy let má so dik ala -
pí tó ja, nem csak a szék ház vá sár lás mi att, ha -
nem azért is, mert a szá zad for du lón pan gó
ol va só egy le ti éle tet új ra fel vi rá goz tat ta.
Ahogy Novoth Ist ván ír ta: „a ro ko ni és ba rá -
ti kö te lé kek, nem kü lön ben a ki ter jedt is me -
ret sé ge ré vén egész cso por to kat, újabb és
újabb ele me ket von zott ma gá val [...]. Õ ma -
ga ál lan dó an a ka szi nó ban ütött ta nyát. Dél -
elõtt ös  sze hoz ta a ta go kat a billiárdnál, es te a
kár tya partiekat szer vez te. Be ült ide is, oda
is, ahol a har ma dik hi ány zott, vagy ne gye -
dik re volt szük ség. Ál ta lá ban ki vá ló an ér tett
ah hoz, ho gyan kell a ta gok zse bét es tén ként
meg adóz tat ni azok kal a kis obu lu sok kal,me -
lyek bõl a ka szi nó jö ve del mi for rá sa kis pa ta -
kok ban bõ vi zû fo lyó vá da gad.”

Az el sõ vi lág há bo rú után is mét – sok év -
ti zed után – egy is ko la igaz ga tó ke rült a ka -
szi nó élé re. Amler An tal (1868-1937) nem
volt ba jai szár ma zá sú. 1906-ban ke rült a ta -
ní tó ké pez dé be ta nár nak, 1916 és 1928 kö -
zött az in té zet igaz ga tó ja volt. A szerb meg -
szál lás alatt küz dött a ta ní tó kép zõ fenn ma ra -
dá sá ért, biz to sí tot ta a mû kö dé si költ sé ge ket,
bár a ma gyar ál lam tól ak kor nem kap ha tott
se gít sé get. Õ szer vez te meg a Ka to li kus
Nép szö vet ség ba jai cso port ját, mely nek el -
nö ké vé vá lasz tot ták. Vi lá gi el nö ke volt a ba -
jai bel vá ro si róm. kath. egy ház köz ség nek.
Az Aligvárta esz mei köz ség bí rá ja, a Nem -
ze ti Ka szi nó vá laszt má nyá nak és Ba ja vá ros
tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak is tag ja volt.
1922-tõl volt el nö ke az ol va só egy let nek.
Más fél év ti ze des el nök sé gé nek egyik leg -
fon to sabb ered mé nye volt, hogy a ta gok lét -
szá ma emel ke dett. A jó té kony sá got is to -
vább foly tat ta az egy let,  se gé lye ket adott az
is ko lák ta nu ló i nak. Ek ko ri ban 4400 kö te tes
könyv tá ra volt az egy let nek, és 1934-ben
700 pen gõt köl töt tek új köny vek be szer zé -
sé re. 1937-ben az új el nök, dr. Hol lós Jó zsef
ja vas la tá ra Amler An talt örö kös dísz el nök ké
vá lasz tot ták. 

El nök sé gé nek ide jé re esik, hogy 1929-
ben az ol va só egy let meg vál toz tat ta a ne vét
„Tóth Kál mán Pol gá ri Ka szi nó ra”: „a vá ros
nagy sze rû po é tá já ra va ló ke gye le tes meg -
em lé ke zé sül”. A má sik ok az volt, hogy a
ré gi jegy zõ köny vek sze rint Tóth Kál mán is
tag ja volt az egy let nek, és so kat tett  si ke res
mû kö dé sért. A ko ra be li új sá gok ban csak
egy hírt ta lál tam ez zel kap cso lat ban: 1865-
ben Tóth Kál mánt a „pol gá ri ol va só egy let
tisz te let be li tag já ul vá lasz tot ta”.

Az 1928 vé gén meg fo gal ma zott új alap -
sza bály sze rint a cél nem vál to zott meg,
csak a meg fo gal ma zá sát kor sze rû sí tet ték. A
2. § sze rint: „a ta gok mû velt sé gé nek elõ -
moz dí tá sa, a ha zai kul tú ra ter jesz té se, a köl -
csö nös esz me cse ré bõl és a tár sa dal mi
együttmüködéstõl ere dõ szel le mi ké pes sé -
gek fo ko zá sa, to váb bá az egy más iránt va ló

ba rát ság ki fe je zé sé re irá nyu ló hasz nos és
él ve ze tes szó ra ko zás ra. E cél ból az egye sü -
let sa ját he lyi sé gé ben al kal mat nyújt a
napontai fesz te len tár sal gás ra, tár sas já té -
kok ra és idõn ként es té lyek ren de zé sé re, to -
váb bá hír lap ok ol va sá sá ra, könyv tá rá nak
hasz ná la tá ra, ér te ke zé sek re és fel ol va sá sok -
ra, va la mint az egye sü let ha tás kör ben fel -
me rü lõ kér dé sek fe let ti ta nács ko zás ra.”

Az utol só el nök dr. Hol lós Jó zsef. Ré gi
ba jai ke res ke dõ csa lád ból, a Hechtl csa lád -
ból szár ma zott. 1917-ben lett az ál lam tu do -
mány ok dok to ra. 1914-tõl a vá ros rend õr ka -
pi tá nya volt. A szerb meg szál lás alatt „egyik
meg szer ve zõ je a meg szál ló ha tó ság gal
szem ben a pol gár ság nem ze ti el len ál lá sá -
nak”– ahogy a Füg get len Ma gyar ság cí mû
lap ban ír ták ka szi nói el nök ké vá lasz tá sa kor.
1919-ben az egyik le tar tóz ta tott és Valjevó-
ba in ter nált ba jai tiszt vi se lõ, 1922-tõl az ál -
la mi rend õr ség tag ja. „Hol lós Jó zsef dr.
rend õr ta ná csos el ér te azt, hogy õt nem csak
mint a ki vá ló rend õr tisz tet, ha nem mint pol -
gárt is meg be csü lik, sõt nagy ra be csü lik. A
pol gá ri élet ben ki fej tett te vé keny sé ge, jó in -
du la ta – és amit elõ ször kel lett vol na meg -
em lí te nünk – em ber sé ge az, amit meg be -
csül nek a pol gár tár sai” – ír ta az új ság író.
Meg vá lasz tá sát így kö szön te meg dr. Hol lós
Jó zsef: „vá rat la nul ért e meg tisz tel te tés,
mert éle tem ben so ha sem sze ret tem a nyil vá -
nos sze rep lést, de most nem tér het tem ki an -
nak a kör nek, me lyet min den kor má so dik
ott ho nom nak te kin tet tem. Ígé rem, hogy hû -
sé ge sen kö vet ni fo gom a volt el nö kök ál tal
meg sza bott irányt és azon le szek, hogy a
Kör necsak szó ra ko zó hely le gyen, ha nem az
ki elé gít se a ta gok kul tu rá lis igé nye it is.”

A má so dik vi lág há bo rú alatt vá ro si kul tu -
rá lis igé nyek ki elé gí té sé be is be kap cso ló dott
az egye sü let, több könyv tá rat tá mo ga tott.
1941-ben pél dá ul 1326 da rab 18-19. szá za di
ma gyar iro dal mi köny ve ket aján dé koz tak a
vá ro si mú ze um nak, hogy a vá ro si köz -
könyv tár meg ala kul has son. A rend õr ka pi -
tány ság le gény sé gi könyv tá rá nak meg ala pí -
tá sá hoz könyv ado mán  nyal já rult hoz -
zá.1943-ban a Ba jai Da los kör nek is ott hont
biz to sí tott a pol gá ri ka szi nó, és sa ját sakk al -
osz tá lyát is meg ala pí tot ta, mely ek kor a vá -
ros egyet len sakk egye sü le te volt. Az egyik
utol só je len té sé ben ír ta dr. Hol lós Jó zsef:
„Az egye sü let ve ze tõ sé ge to vább ra is mind -
et el kö vet, hogy az egye sü let szinvonalát a
há bo rús ne héz sé gek el le né re is fenn tart va,
sõt há la a ta gok tá mo ga tá sá ra, mindezideig
si ke rült is egye sü le tünk élet üte mét fenn tart -
juk. Szi lárd bi zal munk, hogy Ba ja vá ros e
leg na gyobb múl tú egye sü le tét a leg ne me -
sebb ha gyo má nyok szel le mé ben meg tud -
juk tar ta ni az utó kor szá má ra.”
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1945-ben a bel ügy mi nisz té ri um fel osz -
lat ta a Tóth Kál mán Pol gá ri Ka szi nót. 

Meg em lé ke zé sül áll jon itt az egye sü let
1929-ben vá lasz tott ve ze tõ sé gé nek név so ra:
El nök: Amler An tal, al el nök: Gebhardt
De zsõ ék sze rész és dr Ko csis Já nos tb.
fõ jegy zõ, tit kár: Novák Fe renc ta ní tó,
ház nagy: Fogt Fe renc vál lal ko zó, pénz -
tár nok: Lónyai Jó zsef szám ve võ sé gi fõ ta -

ná csos, el len õr: Ko vács An dor bank tiszt -
vi se lõ, könyv tár nok: Sza bó Zol tán ta ní tó,
ügyész: Mé szá ros Sán dor ügy véd, vá -
laszt má nyi ta gok: Ba gó Gé za ny. me gyei
ár va szé ki ül nök, dr. Binder Pé ter vá ro si
ta nács nok, Ha lász Kár oly ke res ke dõ, dr.
Hechtl Jó zsef rend õr ta ná csos, Hecken-
shoffer Láz ár polg. isk. igaz ga tó, Kiss Á.
Jó zsef tan. ké pez dei ta nár, Liely Ist ván

áll. pénz tá ri fõ ta ná csos, Ma jor Jó zsef
min. tan. p. ü. igaz ga tó, Rimler Jó zsef
bank tiszt vi se lõ, Szé lig Fe renc ta ní tó,
Schnezter Er nõ ke res ke dõ, Schwéger Ist -
ván ker., dr. Vojnics Fe renc pol gár mes ter,
Wunderlich Jó zsef föld bir to kos, szám -
vizs gá lók: Wunderlich Já nos, Schillinger
And rás

Fá bi án Bor bá la

Fe jes Ist ván em lék ki ál lí tá sán

Fe jes Ist ván mû vé sze te a meg is me rés el sõ
pil la na tá tól kezd ve olyan ma gá val ra ga dó,
an  nyi ra a be fo ga dó lel ké be, szí vé be mar ko -
ló, hogy el ke rül he tet len a kér dés: szük ség
van-e bár ki ma gya rá zó, köz ve tí tõ sza va i ra,
gon do la ta i ra. Ha csak ta lán azért nem, mert
ben ne ku ta kod va fel lel he tünk né hány új
mon da ni va lót mû vé sze té ben, s kö ze lebb ke -
rül he tünk ál ta la a kor társ mû vé szet még
jobb meg is me ré sé hez, meg ér té sé hez. 

Fe jes Ist ván 1940-ben szü le tett, s vé gig -
jár ta a kor mû vé sze i nek ta lán egy sze rû nek
tû nõ, de igen csak ke ser ves ér vé nye sü lé si
út ját – Kép zõ mû vé sze ti Gim ná zi um, Kép -
zõ mû vé sze ti Fõ is ko la, majd ki lép ve az
élet be a szok vá nyos le he tõ sé gek: al kal ma -
zott gra fi kai mun kák a sze ren csé seb bek -
nek; sok szo ro sí tott gra fi ka Kollernél; il -
luszt rá ci ók; a ki ál lí tá si le he tõ sé gek hi á -
nya; szi go rú, nem fel tét le nül mû vé szi ér -
ték ala pú zsû rik; al ko tó ként val lott ku dar -
cok, az is me ret len ség fé lel me, az el is mert -
ség hi á nya; fa lak s megint csak fa lak, majd
az ön ként vál lalt ha lál.

Élet mû vét át te kint ve ilyen kor szok ták
azt mon da ni, hogy rö vid sé ge el le né re tel -
jes élet mû. Min den tisz te le tem el le né re azt
kell mond jam, ez nem így van! Ho gyan le -
het ne tel jes, ki me ri azt vál lal ni, hogy tud -
ja: az, ami nem ké szült el, nem hi ány zik az
élet mû bõl?!

Ugyan ak kor ki tud ja, mit tar to ga tott vol -
na for ron gó lel ké nek, igaz ság ke re sés ének
a meg nem élt nyolc va nas évek, vagy a ki -
lenc ve nes évek ele jé nek re mé nyei, op ti -
miz mu sa és a szin te ki lá tás ta lan je len s jö -
võ, mely ben jó részt le le dzik a ma gyar mû -
vész tár sa da lom, amelytõl el for dult rész -
ben a ci vil tár sa da lom s há tat for dí tott a
min den ko ri ha ta lom. Az elõb bi ma gya ráz -
ha tó, az utób bi ma gya ráz ha tat lan s fel há -
bo rí tó! Mit szólt vol na Fe jes Ist ván a 80-
as, 90-es évek hez, mi lyen mû ve ket al ko -
tott vol na, egy ál ta lán al ko tott vol na-e?
Eset leg lát ta vol na a je lent már 82-ben?

Minden nek el le né re, ami biz to san el -
mond ha tó: Ki vá ló mes te rek tõl ta nult s

meg is ta nul ta mind azt, ami alap ja an nak,
hogy ki vá ló mû vész le gyen. Na gyon gyor -
san el ju tott ah hoz a ki fe je zés mód hoz, ah -
hoz a vi lág hoz, me lyet sa ját já nak mond ha -
tott, mely re mek ko lo ris tá vá s szá mom ra
Csont vá ri hoz, Kon dor hoz tet te ha son la tos -
sá, s ez nem le het vé let len, hi szen az õ mû -
vé sze té ben is je len van a tra gi kum, a gro -
teszk és a monumentalizmus.

Sa já tos kom po zí ci ói szin te ki fe szí tik a te -
ret, ki lép te tik a tér bõl a fi gu rá kat, kö zénk
ve ti ké pei sze rep lõ it, s a né zõ hát ra hõ köl,
mert túl kö zel me rész ke dett a kép hez, il let -
le nül kö zel. Ha son ló ér zé sek ön te nek el,
mint mi kor Kon dor Bé la mû ve it néz tem, ér -
zem a sors ül dö zött sé get, a fáj dal mat, a ki re -
kesz tett sé get, a te he tet len sé get, hogy õ ma -
ga ke vés ah hoz – bár mi lyen re mek mû vet
hoz zon is lét re –, hogy vál toz tas son a vi lá -
gon, a vi lág ban ugyan így élõk sor sán. Õ
csak meg mu tat ni ké pes ezt a vi lá got, át szûr -
ve sa ját lel kén, sa ját él mé nye in, örö me in,
tra gé di á in s gyöt rel mes hét köz nap ja in.

Fénykép a mûvészrõl

Szüleink emlékére
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Fe jes Ist ván min den al ko tá sa ké pes ar ra,
hogy rab ság ban tart sa a né zõ sze mét, lel -
két még ak kor is, mi kor úgy érez zük, hogy
ez szá munk ra egy ide gen vi lág vagy ép pen
na gyon is va ló sá gos nak, min den nap ja ink
tü kör kép ének lát juk az al ko tást. Ter mé sze -
tes ez a fo lya mat, mely vég be megy az al -
ko tó ban – je le sül Fe jes mû vé sze té nek ki -
tel je se dé sé ben, s be fe je zõ dik a kész mû -
ben –, majd to vább fej lõ dik a be fo ga dó -
ban. A nyu godt, re a lisz ti kus, ta nul mány -
sze rû áb rá zo lá sok tól a rend kí vü li ere jû,
exp res  szív, kom po zí ci ó juk ban s szín hasz -
ná la tuk ban is le nyû gö zõ mû ve kig.

Két kép van, mely szá mom ra ös  szeg zi
Fe jes mû vé sze tét: az 1975-ben ké szült

Szü le ink em lé ké re és a Gol go ta. Mind ket -
tõ ne mes egy sze rû sé gé vel, s ezen be lü li
hal lat lan ere jé vel, mo nu men ta li tá sá val
nyû gö zött le.

Fe jes Ist ván gra fi kái, il luszt rá ci ói egy ér -
tel mû en bi zo nyít ják, hogy briliánsan bánt
a „le mez mû vé szet tel”. Gra fi kai lap jai jó -
részt az ak va tin ta és a met szés tech ni ká já -
nak öt vö ze tei, de ké szí tett egye di raj zot,
réz kar cot is. A lát vány nyo mán mél tán so -
rol hat juk õt az 1960-70-es évek nagy gra -
fi kus nem ze dé ké hez, Szalayhoz, Reichhez,
Würtzhöz, Kon dor Bé lá hoz. Ki vá ló, bri li -
áns tech ni ká val ké szült la pok ezek, s én
leg fõ kép pen va la hol itt ér zem az élet mû
be fe je zet len sé gét.

Gon do la ta im ban, re mé lem, tet ten ér he tõ
volt a fõ haj tás egy nagy for má tu mú mû -
vész mû vé sze te elõtt.

Vé ge ze tül sze ret nék Ko vács Zi ta mû vé -
szet tör té nész tõl idéz ni né hány gon do la tot,
ki csit az én vi lá gom hoz iga zít va, de mély -
sé ge sen egyet ért ve ve le: „Fe jes Ist ván mû -
vé sze te a leg mé lyebb és leg sze mé lye sebb
val lo má sok kö zé tar to zik…, a dosz to -
jevsz ki ji ér te lem ben vett mo dern mû vész,
a pil la nat szám ûzött je volt… az al ko tás
ön meg va ló sí tás volt szá má ra, a lé te zés
egyet len esé lye.”

Baky Pé ter fes tõ mû vész
(A ki ál lí tás 2011. jú li us 30-ig lá to gat ha -

tó a Nagy Ist ván Kép tár ban.)

Juliska néni Cigányok

Mûvesház 
Te het ség gon do zás más ként, 2011-ben
Az 1985-ben meg szü le tett ba jai Vi zu á lis

Is ko la ala pí tói, a Ma gyar or szá gon el sõ -
ként akk re di tált alap fo kú mû vé szet ok ta tá -
si prog ram ki dol go zói: Jász be ré nyi Ma -
tild, Kán tor Jó zsef, Da ni Jánosné és Bon-
dor Zsu zsa né hány ba jai mû vés  szel kar ölt -
ve 2001-ben út já ra in dí tot ták a Mo holy
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
Mûvesházat. 

A Mûvesház ala pí tói 1987-tõl szám ta lan
ha zai és nem zet kö zi gyer mek mû vé sze ti pá -
lyá zat ered mé nyes részt ve või, se gí tõi.
1987-tõl rend sze re sen, évi 2-5 al ka lom mal
szer vez nek ha zai és kül föl di al ko tó tá bo ro -
kat, mû vé szet tör té ne ti ta nul mány uta kat

(Er dély, Zadar, Fi ren ze, Pá rizs, Prá ga,
Krak kó) gyer me kek nek és fi a ta lok nak. Ve -
ze té sük kel 1992-tõl fo lya ma tos fel ké szí tõ
mun ka fo lyik szak irá nyú kö zép- és fel sõ fo -
kú to vább ta nu lás ra. 1997-ben társ szer zõi
vol tak az alap fo kú mû vé szet ok ta tás el sõ or -
szá gos tan terv ének el ké szí té sé ben.

A Mûvesház ala pí tói kez de mé nyez ték
több ba jai kép zõ mû vés  szel kar ölt ve az
1999-tõl a Jelky And rás Szak kép zõ Is ko la
és Kol lé gi um ban fo lyó kö zép fo kú mû vé -
sze ti szak kép zés lét re ho zá sát is, ahol im -
már 12 éve mû kö dik a mû vé sze ti szak mák
(gra fi ka, tex til mû ves, ke rá mia) ok ta tá sa.

A Mo holy Nagy Lász ló Alap fo kú Mû -
vé szet ok ta tá si In téz ményt 2001-ben ala pí -

tot ták, mely fel vál lal ta a ba jai tér ség ben
(ös  sze sen 12 te le pü lé sen) fo lyó alap fo kú
mû vé szet ok ta tá si te vé keny sé get. Fel be -
csül he tet len sze re pük van a tér ség mû vé -
sze ti éle té ben: egyé ni és cso por tos ki ál lí tá -
sok, mû vé sze ti ak ci ók, pl.: a “Szi get” Sza -
bad té ri Ins tal lá ci ós és Ak ció mû vé sze ti Be -
mu ta tó, a Ba jai Mû vé sze ti Na pok ren dez -
vé nyei, gyer mek nap ok, fa lu na pok ese mé -
nyei ál tal, de al ko tó mû vé sze ti te vé keny sé -
gük is je len tõs: ha zai és nem zet kö zi ki ál lí -
tá sok, pá lyá za tok, mû vész te le pek rend sze -
res szer ve zõi és részt ve või.

A Mo holy AMI Mûvesház te vé keny sé -
gé nek leg fi a ta labb tag ja, a 2008-ban ala -
kult Te het ség pont, mely nek el sõd le ges
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cél ja a te het sé ges fi a ta lok meg ta lá lá sa, fel -
ka ro lá sa, tá mo ga tá sa, al ko tó te vé keny sé -
gük fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ré se. A
Mûvesház Te het ség pont nyílt in téz mény,
mely Ba ja vá ros és a ré gió min den hoz zá
for du ló fi a tal já nak in for má ci ót és se gít sé -
get biz to sít. 

A Mûvesház Te het ség pont pá lyá za ti
úton szer zett for rá sok ból igyek szik se gí te -
ni a ba jai tér ség if jú te het sé ge it. A
2010/2011-es esz ten dõ ben az Európai
Unió és az Európai Szociális Alap támo-
gatásával egy te het ség ku ta tó rajz pá lyá za -
tot in dí tot tak út já ra, mely nek dí ja zott jai
tárgy ju ta lom ban és kü lön bö zõ hely szí ne -
ken (Garán és a Balatonon) ren de zett díj ta -
lan al ko tó tá bo rok ban ve het nek részt. A
pro jekt zá ró ren dez vény, a te het ség ku ta tó
pá lyá zat zsû ri zett al ko tá sa i nak ki ál lí tá sa
2011 áp ri li sá ban és má ju sá ban volt Garán,
il let ve az EJF Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá -
já nak Ga lé ri á já ban, me lyek cél ja a ba jai
ré gi ó ban élõ te het sé ge ket, ta len tu mok fel -
ku ta tá sa és be mu ta tá sa volt. 

A köz hasz ná lat ban a te het ség szót több -
nyi re ös  sze té vesz tik a ta len tum ki fe je zés sel,
ho lott más a je len té sük. A te het ség: ki vé te -
les adott ság, még be nem vál tott re mény -
ség, le he tõ ség, po ten cia. A ta len tum pe dig a
va ló ra vál tott ki vé te les te het ség. A ve le szü -
le tett adott ság hoz kel le nek te hát még a
meg fe le lõ esz kö zök, is ko lai, tár sa dal mi,
kül sõ ha tá sok, hogy meg va ló sult te het ség -
rõl, va gyis tálentumról be szél hes sünk. Hal -
lat la nul iz gal mas vé gig kö vet ni azt, ahogy a
te het ség ta len tum má bon ta ko zik. Er re a
szép és iz gal mas fel adat ra vál lal ko zik a
Mûvesház, a ta len tum má vá lás fo lya ma tát
igye kez nek gon doz ni min den te het sé ges
gyer mek ben. E te het ség ku ta tó pá lyá zat is
azért szü le tett, hogy se gí tõ ke zet nyújt sa nak
a te het sé ges gyer me kek fe lé.

2011 áp ri li sá ban Garán be mu ta tás ra ke -
rült a Te het ség ku ta tó rajz pá lyá zat va la -
men  nyi dí ja zott al ko tó já nak mun ká ja.
2011 má ju sá ban a Gya kor ló Is ko la Ga lé ri -
á já ban a Mûvesház te het ség ku ta tó rajz pá -
lyá zat nyer te se i nek al ko tá sa i ból ren de zett
ki ál lí tást te kint het ték meg az ér dek lõ dõk.
A tár lat vol ta kép pen te hát (mi vel te het ség -
ku ta tó), egy faj ta „rep re zen ta tív sta tisz ti ká -
nak” is fel fog ha tó. Ilye nek ma, 2011-ben a
ré gió te het sé ges gyer me kei.

Ami kor a pá lyá zat ra be nyúj tott mun -
kák kö zött a zsû ri zés, vá lo ga tás so rán el -
sé tál tunk, a girbe-gurba vo na lak, ked ve -
sen har sány szí nû, ma sza tos, oly kor gyû -
rött rajz lap ok elõtt, meg val lom mély
meg ha tott ság ural ko dott el a lel kün kön.
Majd nem 200 kis di ák ki sebb-na gyobb
prob lé mák kal küsz kö dõ pró bál ga tá sa i ból

a ma gunk tá vo li gyer mek ko rá nak em lé -
kei tör tek elõ fi no man és hal kan. A sé ta
ele jén fö lé nyes és fel nõt tes mo sol  lyal jár -
kál tunk, a ba rát sá gos ide gen bá csik és né -
nik tré fá san ko moly gesz tu sá val ve re get -
tük meg kép ze let ben a kis raj zo lók, fes -
tõk, fény ké pe zõk, szob rá szok, zo mán co -
sok ar cát. Az tán csak ha mar el tû nõd ve és
ál mél kod va áll tunk meg egy-egy kom po -
zí ció elõtt: hi szen ezt a vá rost, ezt az õszi
han gu la tot, ezt az ál lat se reg le tet, ezt az
ap ró lé kos gond dal ös  sze szer kesz tett épü -
le tet mi is raj zol tuk va la ha, tíz szer is ki -
bá mul va az ab la kon, meg néz ni a szí nek
és for mák egy más hoz vi szo nyu lá sát, pon -
tos meg kom po ná lá sát. Mi is pró bál gat tuk
(ne künk úgy tû nik, nem is olyan ré gen)
hos  sza san, el-el ked vet le ned ve, a rajz la -
pot sza kad tá ig „ra dí roz va”, hogy mi ként
is le het ne a szem be né zõ em be ri ar cot a
ku szán el len ke zõ trón vo na lak kö zül ki -
mes ter ked ni.

Ami kor kör be néz tünk: min de nütt zse ni á lis
öt le tek, ko moly gon do la tok, gyer me kes ra -
vasz sá gú, meg ha tó na i vi tá sú prob lé mák fi -
gyel tek. Ked venc gyer mek ol vas má nyok il -
luszt rá ci ói kö szön tek vis  sza, if jú el mék kép -
zet tár sí tá sai kö zött bön gész het tünk, ki rály fik,
úr höl gyek, óri á sok és tör pék, sár ká nyok és ka -
ti ca bo ga rak az al sóbb kor osz tály al ko tá sa in.
És a ter mé szet után raj zolt la pok! Sok fes tett
lap ról a szí nek ben va ló mély sé ges gyer me ki
gyö nyör kö dés uj jong, cif ra ka kas tol lak kacs -
ka rin gós kör vo na lai kö zé ví gan, har sá nyan
ke ne ked nek egy más mel lé s fe ne ked nek egy -
más el len az erõ sen sár ga, kék, pi ros szí nek.

S nem egy ki ál lí tott gyer mek rajz ked ves,
gro teszk ha tá sát már olyan han gu la ti ele -
mek is szí ne zik, ami nõk mû vé szi – pon to -
sab ban ipar mû vé szi – pro duk tu mok szem -
lé lé se kor ele ve ned nek meg ben nünk. S úgy
hi szem, ezt a gyer mek rajz-ki ál lí tást ép pen
ez te szi na gyon ér de kes sé és be cses sé.
Ecset pró bál ga tá sok nak cím zett vo nal- és

Munka a Mûvesházban

Részlet a gyakorlóiskolai kiállításról
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szín foltjá té kok ból fi nom de ko ra tív dol gok
ke let kez tek, s a „ter vez ge té sek” itt-ott meg -
le põ en ar tisz ti ku sak. A szí nes pa pír-sze le -
tek nek já té kos egy más mel lé il lesz té se
egyik-má sik la pon frap páns folt ha tást ered -
mé nye zett, s a szí nes rit mu sú mér ta ni alak -
za tok ból kom po nált la pok fel hasz nál ha tó
meg ol dá si öt le te ket szol gál tat nak akár
könyv bo rí tó ként is. A te het ség ku ta tó pá lyá -
zat be nyúj tott al ko tá sai pom pá san mu tat ják,
hogy okos és íz lé ses ta ní tó ve ze té se mel lett
mily in tim ha tá sok ra ké pes a raj zo ló gyer -
me kek õszin te te het sé ge.

A Mûvesház gyer mek rajz-ki ál lí tá sa in
töl tött idõ na gyon sok szí nû él ményt nyúj -
tott mind nyá junk nak: gyer me kek nek, fel -
nõt tek nek, szü lõk nek, pe da gó gu sok nak,
vagy egy sze rû en csak vi zu á lis él mény re
vá gyó kí ván csi sze mek nek. A te het ség ku -
ta tó pá lyá zat ki ál lí tá sai igen vál to za tos ra
si ke rül tek (de et tõl hi te le sek): ta lál tunk
egé szen ki for rott, erõs sze mé lyi sé ge ket,
még for má ló dó, de re mény tel jes te het sé -
ge ket, jobb, akár már szak ma i lag is ér té -
kel he tõ és ke vés bé si ke rült al ko tá so kat
egy aránt. 

A te het ség ku ta tó pá lyá zat ered mé nye i rõl
ös  szes sé gé ben el mond ha tó: nem csak az a
kér dés, hogy men  nyi te het sé ges gyer mek
ke rült lá tó kö rünk be, vagy men  nyi re jó mû -
ve ket lát hat tunk és he lyez het tünk el a fa la -
kon, ha nem az is, hogy ta lán si ke rült kö ze -
lebb hoz ni te het sé gük, ki vé te les ké pes sé ge -
ik ál tal a gye re ke ket az al ko tó, a te rem tõ élet
ad ta szép sé gek hez, az al ko tó élet tar tal mas
per ce i hez: a mû vé szet hez. Mert mi is a mû -
vé szet? – „a mû vé szet te rem tés, a te rem tés
pe dig min den.” (Kas sák)

Ko vács Zi ta

Dr. Wisnovszky Iván és Ba ja
Dr. Wisnovszky Iván víz épí tõ mér nök,

cím ze tes fõ is ko lai ta nár éle té nek 81. évé -
ben Bu da pes ten el hunyt. Õrá, a vá ros és
kör nyé ké nek jó is me rõ jé re, igaz ba rát ra
em lé ke zünk.

Sok szál lal kö tõ dött Ba já hoz. Sze mé lye -
sen 1961-tõl, a Fel sõ fo kú Víz gaz dál ko dá si
Tech ni kum ala pí tá sá nak-épí té sé nek kez de ti
idõ sza ká tól vol tunk köz vet len-köz ve tett
hasz nos mun ka kap cso lat ban. Ugyan is õ
volt – de ezt so kan tud ják – a gyor san nö -
vek võ tár sa dal mi, gaz da sá gi szük ség le tek
ki elé gí té sé re tö rek võ Dégen Im re ve zet te
di na mi ku san fej lõ dõ víz ügyi ága zat-szol gá -
lat egyik ta lán leg elõ re lá tóbb, leghos  szabb
tá von gon dol ko dó szak kép zés sel fog lal ko -
zó mér nö ke. Év ti ze de ken át ered mé nye sen,
hoz zá ér tõ en dol go zott a víz ügyi szak ok ta -
tás ki épí té sén, fej lesz té sén.

Meg ha tá ro zó sze re pe volt Ba ja leg újabb
ko ri tör té ne te két jelentõs ok ta tá si in téz -
ményének (víz ügyi fõ is ko la, víz ügyi szak -

kö zép is ko la) út ra in dí tá sá ban, ki bon ta koz -
ta tá sá ban. Meg ha tá ro zó sze re pe volt ab -
ban is, hogy e két ok ta tá si in téz mény szak -
mai-tar tal mi pro fil ja a gya kor lat hoz és a
hos  szabb tá vú igé nyek hez iga zo dó an ala -
kul jon-fej lõd jön (tan ter mek, tan tár gyi
prog ra mok, tan anyag ok). Ab ban is, hogy
az ok ta tás sze mé lyi és tár gyi fel tét elei ren -
del ke zés re áll ja nak. Ba ja, Gyõr, Nyír egy -
há za (1962) után meg szer vez te a víz ügyi
szak kö zép is ko lák or szá gos há ló za tát. Év -
ti ze de ken át a víz ügyi szak ok ta tásnak ma -
gas fo kú hi va tás tu dat tal dol go zó, jó szer -
ve zõ, moz gó sí ta ni tu dó, kor rekt men to ra
volt. Igé nyes mun ká já val, meg ol dást ke re -
sõ együtt mû kö dõ ké pes sé gé vel, tu dá sá val,
szé les tá jé ko zott sá gá val, se gí tõ kész sé gé -
vel, em ber köz pon tú, de rûs op ti mis ta élet -
szem lé le té vel ki vív ta, hogy a szak ma, a
szû kebb-tá gabb kör nye zet – köz tük több
ezer hall ga tó, di ák – be csül te, tisz tel te,
sze ret te. Ér té ke it, mun ka bí rá sát nem csök -

ken tõ, ön fe gye lem mel vi selt, kon zek ven -
sen ke zelt, éle te vé gé ig tar tó be teg sé gét is
az 1960-as évek ele jén kap ta.

Ba ja irán ti fo ko zott fi gyel mes sé gé ben
fon tos mo tí vum volt az, hogy fi a tal mér -
nök ként eb ben a tér ség ben az 1956. évi
du nai je ges ár el le ni vé de ke zés egyik ope -
ra tív szak mai részt ve võ je, ve ze tõ je volt.
Ké ré sem re em lé ke it rá jel lem zõ en ért he tõ,
lo gi kus, rend sze re zett, rö vid, de gaz dag
szakmai-emberi-empatikus töl té sû írás ban
össze gez te (2000). Eb bõl a kéz irat ból a
nagy erõ pró bát (1956) zöm mel do ku men -
tu mok kal be mu ta tó dol go za tunk ban már
több részt idéz tünk (Faludi–Szádeczky:
Ba jai Hon pol gár, 2001. már ci us, Hid ro ló -
gi ai Köz löny, 2002. 5. sz.). Ezt a ta nul -
mány szin tû ös  sze fog la ló ját dr. Wis-
novszky Iván ra tisz te let tel em lé kez ve
most tel jes ter je del mé ben köz li a Ba jai
Hon pol gár. Ké rem, ol vas sák el!

Dr. Faludi Gábor

Du na je ges ár ví zi em lé kek 1956-ból
A je ges ár víz olyan ter mé sze ti je len ség,

amely nek oko zói kö zött el sõ he lyen áll a
nagy tö me gû jég a fo lyó víz fel szí nén. A
má so dik ok a fo lyó fel sõ sza ka szán be kö -
vet ke zõ mar káns me leg front, amely gyors
ol va dást okoz, eset leg ol vasz tó me leg csa -
pa dék kal. A me leg front az ol va dó vi zet a
fo lyó kö zép sõ vagy al só sza ka szán ál ló
jég ta ka ró ra zú dít ja, ahol a vas tag, ál ló jég -
ta ka ró ol va dá sa leg fel jebb kez de ti sza -
kasz ban van. Az ol va dó víz zaj ló je get is
szál lít, ami nek egy ré sze az ál ló jég alá
sod ró dik és tor laszt ké pez het.

A Du na Kár pát-me den cei szakaszán az
1956. év rend kí vül hi deg feb ru ár já ban igen
vas kos ál ló jég ta ka ró ala kult ki. A Du na

Solt és Dunaföldvár kö zöt ti sok pil lé res híd -
ján az ál ló jég el len állt a víz sod rá sá nak és
felül zaj lás nak in dult jég a ha jó zó fõ me der
szin te tel jes ke reszt met szet ét tor las  szal zár -
ta el. A cse kély mé re tû solti mel lék ág a Du -
ná nak a kb. kö zép ví zi ho za mát igen nagy
víz szál lí tó se bes ség gel emész tet te, mi köz -
ben a tor lasz fe let ti víz ál lás igen gyor san a
mér ték adó ár víz szint fö lé duz zasz tot ta a
Du na vi zét. A tor lasz ál tal kel tett ár víz szint
emel ke dé se kez de ti sza kasz ban meg ha lad ta
a 10 cm-t órá ként, ami du nai vi szo nyok kö -
zött rend kí vü li ve szélyt je lent.

A tor lasz okoz ta kár el há rí tá sá ban szá -
mos prob lé mát kel lett meg ol da ni. Ezek
egyi ke volt a Sol ti-Du na mel lék ágán ro ha -

nó víz el mo sá sa el len meg vé de ni a híd
par ti pil lé re it. Ezt kõ szekré nyes vé de lem -
mel si ke rült meg ol da ni. A tor lasz mi att ke -
let ke zett je ges Du na-víz a tassi zsi lip nél
már meg ha lad ta a tor ko la ti osz tó szi get fel -
szí nét, és csu pán 30 cm-re meg kö ze lí tet te
az ár víz vé del mi fal ma gas sá gát. Saj nos, a
be ton fal egyik sar ká nál ki sza kadt a ta laj,
és a vé del mi mû ve ket órá kon be lül tönk re -
tet te a je ges ár víz, ami a Rác ke vei Du na
al só tor ko la ti vé gé nél 3 m-rel ma ga sabb
volt a sza bá lyo zott tor ko la ti víz szint nél.

Oda ér ke zé se met kö ve tõ en hi á ba kí sé rel -
tük meg az ár víz vé del mi fal men té sét, fel -
vo nu lá si kor lá tok mi att. Ugyan is az osz tó -
szi get egyik ol da lán állt a ha jó zsi lip, a má -
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si kon pe dig a tör pe víz erõ mû és a le eresz -
tõ zsi lip, így a szi get gép pel meg kö ze lít he -
tet len volt. A Rác ke vei Dunaág vas tag jég -
ta ka ró ja a ha jós fel vo nu lást le he tet len né
tet te. Meg jegy zem, hogy 1956-ban csak
se géd ha jók tör het ték a je get ha zánk ban,
mert ak kor még nem lé te zett jég tö rõ ha jó
flot til la Ma gyar or szá gon.

A solti híd nál a ha tal mas jég tor laszt utász,
tü zér sé gi és lé gi rob ban tá sok kal is csak ke -
vés sé ron gál ták, mert a híd biz ton sá gá ra is
ügyel ni kel lett. A meg ol dást a lég kör át me -
ne ti me le ge dé se és a fel duz zadt Du na-víz
ha tal mas nyo má sa je len tet te, mert az el so -
dor ta a tor laszt. Fel me rült a híd fel rob ban tá -
sá nak gon do la ta is, de azt el ve tet ték.

A tassi víz erõ mû és a le eresz tõ zsi lip
tönk re ment. Az erõ mû vet nem épí tet ték
új já. A le eresz tõ zsi li pet egye sít ve a ha jó -
zsi lip fel sõ ka pu já val sül  lyeszt he tõ szeg -
mens ka pu épí té sé vel pó tol ták. Az újabb
je ges ár víz el le ni vé de ke zé sül új, meg -
emelt al só ha jó zsi lip ka put épí tet ték.

A kö vet ke zõ, ár vi zet oko zó jég tor lasz
Ba ja alatt ala kult ki a Du na egyik el fa jult
me der sza ka szán. Tass ról Ba já ra ren del tek,
ahol a Fe renc-csa tor na ha jó zsi lip jét kel lett
meg vé de ni a jég okoz ta rend kí vül ma gas
és igen gyor san emel ke dõ ár víz el len. Ezt
a fel ada tot Stim Mik lós gyõ ri mér nök kel
együtt ol dot tuk meg. Ihrig Dé nes kor -
mány biz to si meg bí zott út mu ta tá sa sze rint
min den szál lí tott vé del mi anya got igény be
ve het tünk, ami  az or szág ha tá rig vé dett kb.
25 km-es ár víz vé del mi töl tés vé del mé re
Ba já ról el in dult dél fe lé.

A fel adat fõ jel lem zõ je volt, hogy a zsi -
lip te rep szint jét mint egy 1,6 m ma gas
nyúl gát tal, a zsi lip fel sõ, Du na fe lõ li
támkapuját pe dig kb. 1,4 m ma gas, te her -
vi se lõ ács szer ke zet tel kel lett ma ga sí ta ni. A
mû ve let si ke rült. A ma ga sí tást ket ten hoz -
tuk ös  sze a zsi lip ke ze lõ vel, Gyu la vá ri Jó -
zsef fel. (Az õ uno ká ja, Keve Gá bor jó né -
hány év vel ké sõbb Hol lan di á ban ír ta meg
ví zi mér nö ki dip lo má ját, me lyet an gol
nyel ven vé dett meg je len lé tem ben.) 

A zsi lip tõl az or szág ha tá rig ter je dõ nagy
mé re tû ár víz vé del mi töl tés át bu kás kö vet -
kez té ben több mint 20 he lyen át sza kadt. A
Margitta-sziget ne vû, kb 60 km2-nyi ár te -
ret je len tõs mély sé gû ár víz ön töt te el. Ihrig
Dé nes vé de lem ve ze tõ meg bí zott az ár víz
17 km hos  szú lo ka li zá ci ós vo na lá nak vé -
del mé vel Dávod és Her ceg szán tó mel lett.
Uta sí tá sá ra azon nal in dul tam. Utá nam kül -
dött 24 te her au tó vé del mi anya got. A vé de -
lem erõ sí té sé re szá mos mû sza ki kö ve tett.

E fel adat meg ol dá sá ra azon nal – az utol só
pil la nat ban – meg kezd tem a lo ka li zá ci ós
vo na lon há rom híd nyí lás el zá rását, ame lyek

nagy ho zam mal szál lí tot ták a kárt oko zó ki -
tört Du na-vi zet. Majd éj jel zseb lám pá val
vé gig gya lo gol tam a 17 km hos  szú lo ka li zá -
ci ós vo na lat, és le te le ped tem Dávodon egy
öreg ház ban. Ez volt a vé de lem köz pont ja.

Már ci us 20-a tá ján kap tam ér te sí tést,
hogy Ju go szlá vi á ban egy töl tés sza ka dás
kö vet kez té ben ki tört az ár víz, és az el ön tés
ha zánk irá nyá ba ter jed a „lán cos ku tya”
(Ti to mar sall) ha tá rán ke resz tül. A fel adat
meg ol dá sá ban töb ben vet tünk részt irá nyí -
tó ként, hi szen 12 óra alatt kel lett el ké szí te -
ni egy új lo ka li zá ci ós töl tés sza kaszt 700 m
hos  szon egy föld út men tén, ami nek mint -
egy 2 m ma gas vi zet kel lett az el ön tés ben
meg ál lí ta ni. A mun kát si ker rel tel je sí tet tük
Tarczi Sán dor ral és Len kei Ti bor ral kar ölt -
ve. A mû ve le tet egy kot ró gép pel és 1500
m hos  szú sze kér lánc fo lya ma tos moz ga tá -
sá val ol dot tuk meg, négy föld zsá ksoros
nyúl gát ki épí té sé vel.

Gon do la tok a je ges ár víz el le ni vé de -
ke zés ta pasz ta la ta i ból

A ha zai je ges ár víz oka alap ve tõ en a tar -
tós, igen hi deg idõ szak meg je le né se és a
Du nát bo rí tó vas kos jég ta ka ró ke let ke zé se.
A kár té tel be fo lyá so ló ja az ol va dás in ten -
zi tá sa, az újabb hi deg hul lám be kö szön té -
se. A szél sõ sé ges ter mé sze ti ese mé nyek
egy be esé se egé szen rit kán is mét lõ dõ ár -
víz ka taszt ró fát oko zott 1956-ban.

Az 1956. évi je ges ár víz bi zo nyo san
nem is mét lõd het meg ma ra dék ta la nul.
Ar ra azon ban szá mí ta nunk kell, hogy a
hi deg idõ okoz ta sa já tos ka taszt ró fák
elõ for dul hat nak ha zánk ban, más hol és
más víz kárt oko zó je len sé gek kel. A vé -
de ke zés si ke ré nek alap ja az elõ je lek
szak ér tõ ér zé ke lé se, a vé de ke zés szer -
ve zett sé ge és gyor sa sá ga. Fon tos, hogy
az ar ra hi va tottak le gye nek ké pe sek ha -
té kony együtt mû kö dés re, ön zet len ál do -
zat kész ség gel ve gyít ve. Áll ja nak ren -
del ke zés re a kár el há rí tás esz kö zei.

Sze mé lyes él ményt je len tett az együtt -
mû kö dõk kel kap cso lat ban Törõcsik Gyu la
fõ mér nök, ak ko ri hi va ta li elöl já róm, aki a
vé de ke zés so rán min dig tud ta, mit cél sze -
rû cse le ked ni, és ha tá ro zott in téz ke dé sei az
egész élet re irányt mu tat tak a víz kár el há -
rí tá sa so rán.

Igen im po ná ló volt a tassi ár víz ka taszt ró -
fa be kö vet ke zé se után dr. Hor váth Sán dor
dunabizottsági szak ér tõ hig gadt hely zet ér -
té ke lé se és ta nács adása a vé de lem ve ze tõ jé -
nek, Dégen Im re fõ igaz ga tó nak. Mód fe lett
im po ná ló volt Ihrig dénes ba jai kor mány -
biz tos-he lyet tes nek a hig gadt irá nyí tá sa a
ka taszt ró fa te tõ zé se ide jén, aki hasz no sí ta ni
tud ta tár su lat-ve ze té si he lyi ta pasz ta la ta it

bolcs in téz ke dé sek kel. Nem fe lejt he tem el
Stim Mik lós gyõ ri mér nök ha tá ro zott ér té -
ke lé se it és cse le ke de te it a De ák Fe renc-zsi -
lip vé del mé ben. Vé gül em lí tem Taczi Sán -
dor mér nök ha tá ro zott sá gát, aki meg ta lál ta
a tár gya lás jó hang vé tel ét ak kor is, ami kor a
titói ha tár õr ség le lö vés sel fe nye get te meg
az em ber men tõ cse lek vés ide jén. Saj nos,
több ször an  nyi ra fo koz ta be széd gyor sa sá -
gát (fék te len ha da rá sát), hogy irány mu ta tá -
sát meg ér tés hi á nyá ban csak hé za go san tel -
je sít het tem. Igaz, így a cél tel je sí té se min -
dig si ke res volt.

A vé de ke zés so rán 25 km hos  szú ár víz -
vé del mi töl tés gát õre i nek je len té se it hall -
gat tuk a De ák Fe renc-zsi lip te le fon já nál,
ahol egy gát õr fe le sé ge azt je len tet te, hogy
a gát ko ro nán át bu kó jég táb lák ve szé lyez -
te te tik a gát õr há zat el sod rás sal, ami be is
kö vet ke zett ké sõbb.

A lo ka li zá ci ós vo nal vé del me so rán nem
hasz nál hat tunk mû anyag fó li át, mert ak kor
a fó lia is me ret len volt ha zánk ban. He lyet -
te igen hasz nos vé del mi esz köz volt a rõ -
zse, amely bõl „szõ nye get” ké szí tet tünk és
kö vek kel ter hel ve el tud tunk zár ni 2 m
szé les híd nyí lást is, ame lyen ke resz tül 30-
50 cm mély víz öm lött a men tett ol dal ra.

Nyo masz tó em lé kem volt az a 17 km-es
éj je li hely zet fel tá ró be já rás, ame lyet a Mar-
gitta-szigeti el ön tés má so dik éj je lén tet tem a
lo ka li zá ci ós vo na lon. A sü ket csend ben kb.
ne gyed órán ként tá vo li ro bajt oko zott az el -
ön tött víz je ges tük re, ami egy-egy la kó épü -
let vagy gaz da sá gi mel lék épü let ös  sze om lá -
sá nak za ja volt. Ak kor éj jel több száz épü let
om lott ös  sze, ame lyek nek la kó it ké sõbb a
fák ról szed ték össze a men tést vég zõ utász -
ka to nák, vagy a víz lett a sír juk.

Meg rá zó él mény volt a her ceg szán tói
lo ka li zá ci ós töl tés épí té se elõtt há rom vá -
lyog ta nya épü let la kó i val kö zöl ni haj nal -
ban, hogy köl töz ze nek ki a há zak ból, mert
el ön tés kö ze leg, és 10-12 óra kö zött ös  sze
fog dõl ni a há zuk. Nem hit ték el a köz lést.
Majd a gör dü lõ víz hul lám mal meg ér ke zett
a víz, és a sze mük lát tá ra om lott ös  sze a
ház sor. A baromfik a ker ti fák ra me ne kül -
tek, a la kók pe dig má ról hol nap ra ke res -
het tek új ott hont. Ez az ár víz ka taszt ró fa
ször nyû sé ge, ami több ezer csa lá dot súj tott
1956 ko ra ta va szán.

Ta pasz ta la ta im mi att az Or szá gos Víz ügyi
Fõ igaz ga tó ság 20 éven át a vé del mi törzs -
ben sze re pel te tett lo ka li zá ci ós ve ze tõ mér -
nök ként. Al kal ma zá som ra 1970 õszén ke -
rült vol na sor, a Ti sza csengeri (er dé lyi) ár -
vi ze ide jén. Ak kor azon ban ép pen Tas kent -
ben vol tam a víz ügyi ve ze tõk nem zet kö zi
ér te kez le tén, szak ér tõ ként. Ilyen a sors!

Dr. Visnowsky Iván
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„...Nem a szavak mö gül, / be lõ lük (v)ér zek elõ!”

B. Hor váth Ist ván új ver ses kö te té rõl
Ma nap ság, ami kor bol dog-bol dog ta lan

ver sek kel je lent ke zik a nyil vá nos ság elõtt,
so kan pe dig ma gán erõ bõl vagy tá mo ga tók
se gít sé gé vel „ver ses kö te te ket” je len tet nek
meg, iga zán üdí tõ je len ség olyan szer zõ
mû ve it ol vas ni, aki nemcsak sze ret, de tud
is ver set ír ni. A köl té szet ugyan is épp olyan
mes ter ség, mint akár me lyik kéz mû ves
szak ma, amely nek for té lya it, esz kö ze it
meg kell ta nul ni, és a mes ter ré vá lás lép -
csõ fo ka it vé gig kell jár ni ah hoz, hogy az
is me rõ sök és ba rá tok ud va ri as váll ve re ge -
té se in túl is el is me ré se ket kap jon az em -
ber. B. Hor váth Ist ván sze ren csé re már rég
túl van eze ken az ál lo má so kon, és új kö te -
te is ar ról árul ko dik, hogy a kü lön fé le mû -
fa jo kat és for má kat biz to san ke ze lõ, mély
ér zé sû, gon dol ko dó szer zõk kö zé tar to zik.

Az ezer szál lal Ba já hoz kö tõ dõ köl tõt
sze mé lyes sor sa a Ba la ton part já ra ve tet te,
így szü lõ vá ro sa ez út tal ta lán ke vés bé kap
köz pon ti sze re pet a kö tet ben, ám ez tá vol -
ról sem je len ti a sze mé lyes múlt meg ta ga -
dá sát. Leg fel jebb an  nyit mond ha tunk,
hogy amíg B. Hor váth leg utób bi kö te te
(Ver sek a hor dó ból) na gyon is Ba jaköz -
pon tú volt, ad dig most az ön elem zés, köl -
tõ- és kor tár sak meg idé zé se ke rült elõ tér -
be, mi köz ben a szer zõ egy-egy vers sel
még leg újabb élet sza ka szá nak né hány ese -
mé nyé re is ref lek tál. (Azt ugyan nem tud -
ni, mi ok ból sze re pel a kö tet cím ben sze -
rep lõ föld raj zi név kö tõ jel lel, de te kint sük
ezt ki adói fi gyel met len ség nek.) Az ös  sze -
sen hat cik lus ból és a be ve ze tõ nek szánt
Ba la to ni tél cí mû vers bõl ál ló kö tet igen
vál to za tos mind a hasz nált vers for mák és
mû faj ok, mind pe dig az áb rá zolt han gu la -
tok te kin te té ben: ta lá lunk ben ne köz pon to -
zás nél kü li, sza ba dabb as  szo ci á ci ók ra épü -
lõ ver se ket épp úgy, mint ahogy kö tött for -
má kat is; a han gu lat pe dig a ke se ré des-iro -
ni kus tól, a meg bo csá tó ha ra go son át egé -
szen a gyer me ki já té kos sá gig ter jed. Ám a
lát szó la gos kön  nyed ség, já té kos ság mö -
gött lát ha tó an oly kor igen ke mény mun ka
van: egy-egy szó já té ka mö gött fi nom al lú -
zi ók és evokációk búj nak meg, ame lyek az
át gon dolt al ko tás bi zo nyí té kai.

Az el sõ „cik lus” vol ta kép pen egyet len
hos  szú vers bõl áll (Ri port vers), amely af -
fé le ön in ter jú a köl tõ vel: mind ar ról, hol is
tart most, mi lyen nek lát ja ön ma gát és az õt
kö rül ve võ vi lá got; de a so rok közt szá mot
is ad az el múlt évek vál to zá sa i ról: örö -
mök rõl, fáj dal mak ról, hi á nyok ról és ese -

mé nyek rõl is. A szer zõ de rûs ön iró ni á val
te kint ma gá ra, pa na szol hi á nyo kat, ám de
élet- és mun ka kedv ét így sem ve szí ti el:
„...Szár szó mel lett élek, / itt ért vé get / Jó -
zsef At ti la út ja, / A vo nat tól nem fé lek! / Itt
szü let tem új ra... / Ott hon... Igen, így. /
Nem nõ nek már a he gyek. / Azon va gyok,
hogy / új gaz dá im nak / jó alatt va ló ja le -
gyek.” Ez a szem lé let a kö tet egé szé ben is
jel lem zõ: szer zõ je nem ker get vi lág meg -
vál tó esz mé ket, de a vi lág dol ga it a ma ga
szi lárd ér ték rend je alap ján ér té ke li.

A Tár lat cí mû cik lus da rab jai egy tõl
egyig má sok nak cím zett köl te mé nyek; ezek
ap ro pó ját az elem zõ leg fel jebb sejt he ti, ám
az ös  sze kö ti õket, hogy – bár nyil ván va ló an
el té rõ ér zel mek vál tot ták ki meg írá su kat –
mind egyi kük tar tal maz va la mi lyen afo riz -
ma sze rû jótanácsot, ame lyek nek be tar tá sa
eny hü lést hoz hat a nyug ha tat lan lel kek nek
vagy leg alább is kön  nyeb bé te he tik a min -
den nap ok ter he it. A meg idé zett mû vé sze ket
úgy kri ti zál ja, hogy di csé ri is õket.

Hos  szabb köl te mény ben (Sziveri ol va sá -
sa köz ben) em lék szik meg a tra gi ku san ko -
rán el hunyt dél vi dé ki köl tõ re, Sziveri Já -
nos ra, s amint hi á nyát pa na szol ja, egy ben
mél tó em lé ket is ál lít ne ki. Az In tar zia cí mû
cik lus ban pe dig há rom má sik el hunyt köl -
tõ tár sat, Szer vác Jó zse fet, Sü tõ Ist vánt és
Utassy Jó zse fet idézi fel, még pe dig al ko tói
stí lu su kat is né mi leg ma gá é vá té ve.

Az Ima ge cí mû cik lus a leg in kább he te -
ro gén a kö tet ben ta lál ha tók kö zül; a szer zõ
fõ ként itt tom bol hat ja ki ma gá ból min den -

fé le dü he it és csa ló dá sa it, le gye nek bár po -
li ti kai-köz éle ti ter mé sze tû ek (Po li ti ka,
Par la ment, Kép vi se lõ, Ko kár da, Két szer
fáj), a mai vi lág ér ték vesz tõ tor zu lá sa i ra
vo nat ko zók (Fe les le ges, Kér dé sek egy kór -
ház elé ki he lye zett in ku bá tor elõtt) vagy ép -
pen sze mé lyes jel le gû ek. Ám még az in du -
la tok mö gött is in kább a nyel vi hu mor la -
pul, amel  lyel a sok szor egyéb ként elég sú -
lyos gon do la tok is be fo gad ha tó vá vál nak
(Két szer). For má já ban min den képp ki lóg
eb bõl a cik lus ból a Ba la ton fü red: Tér be li
lét pa no rá ma cí mû köl te mény, hi szen ez
klas  szi kus he xa me ter ben író dott, és en nek
ked vé ért a köl tõ „Sztívusz Hórusszá”, ál-
ró mai lé gi o nis tá vá lé nye gül át, s a ha gyo -
má nyos vers mér ték ben di csé ri új ott ho na
szép sé ge it, kü lö nös hang súl  lyal az itt meg -
for dult hí res sé gek em lék fá ira, és ve le a
múlt le he le tét õr zõ Tagore-sétányra.

A Kin cse im cí mû cik lus kön  nyed sé ge
mint egy el len pon toz za a sú lyo sabb tar tal -
ma kat; eb ben ugyan is a köl tõ va ló di és fo -
ga dott uno ká it emel te egy-egy vers be, és
ezek ben pe dig fõ ként a já té kos ság do mi -
nál. Itt a rí mek is egy sze rûb bek (még kín -
rí mek is van nak köz tük), de a ver sek et tõl
még ki dol go zot tak. A gyer me ki vi lá got
hu mor ral, de alá zat tal mu tat ja be; ezek a
ver sek min den bi zon  nyal szép em lé kek
lesz nek ak kor is, ha a mai csöpp sé gek fel -
cse pe red nek.

Di rekt ba jai tár gyú vers ez út tal nincs a
gyûj te mény ben; vá ro sunk azon ban egy-
egy uta lás ban to vább ra is je len van. Bár a
köl tõ azt ír ja új ott ho na kap csán, hogy „én
itt let tem víg ma gyar, itt e vi dé ken”, azért
biz to sak va gyunk ben ne, hogy elõ zõ ott -
ho na iránt ér zett – és elõ zõ kö te té ben sok -
szor meg éne kelt –  me leg ér zé sei to vább ra
sem szun  nyad tak el.

Ös  szes sé gé ben az mond ha tó, hogy B.
Hor váth Ist ván ver sei to vább ra is ér de me -
sek az igé nyes vers ol va só kö zön ség fi gyel -
mé re. E so rok író ja ez út tal ugyan ke ve sebb
olyan köl te ményt ta lált, amel  lyel egy ér tel -
mû en azo no sul ni tud na, vagy amelyrõl azt
érez né, hogy akár ma ga is ír hat ta vol na, ez
azon ban nem mi nõ sé gi ka te gó ria. És ez út tal
még a bo rí tó kép (ba la to ni nap le men te) is
tö ké le te sen il lesz ke dik a meditatív bel sõ
tar ta lom hoz. 

(B. Hor váth Ist ván: Ver sek a Ba la ton-
part já ról. Hungarovox Ki adó, Bu da pest
2011. Ára: 1400 Ft)

Dr. Mayer Já nos
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Ki vo nat a Ma da ras – Hal mok kö tet 
szer zõi Be ve ze té sé bõl, né mi mó do sí tás sal

Min dig öröm te li do log egy új kö tet
köz re a dá sa, kü lö nö sen ak kor, ha hos  szú
ide ig tar tó mun ka után ke rül het vég re
mind azok pol cá ra, akik va la mi lyen ok ból
kö tõd nek a madarasi szar ma ta te me tõ höz,
a ba jai Türr Ist ván Mú ze um hoz vagy a
kor szak ku ta tá sá hoz. 

Kõ he gyi Mi hály, akié a leg na gyobb ér -
dem, aki az 1963-1974 kö zöt ti ása tá so kat
vé gez te Ma da ra son és részt vett a fel dol -
go zás elõ mun ká la ta i ban, saj nos már nincs
kö zöt tünk. Sze ren csé re még meg tud ta ír ni
azt a há rom fon tos fe je ze tet, amit nél kü le
na gyon ne héz, sõt le he tet len lett vol na.
Meg nyug ta tó vi szont min den ki szá má ra,
aki részt vál lalt a kö tet te tõ alá ho zá sá ban,
hogy a mo no grá fia meg je le né sé vel a ré -
gész-mú ze um igaz ga tó nagy mun ká ja utol -
só fe je ze té nek a vé gé re ér tünk.

Ma da ras ne ve fo ga lom má vált az el múlt
év ti ze dek ben – és nem csak a szû kebb szak -
ma, ha nem ál ta lá ban a ré gé szek, sõt a ré gé -
szet iránt ér dek lõ dõ nagy kö zön ség kö ré ben
is. Az ása tás ered mé nyei a le gek kö zé so rol -
ják a le lõ he lyet: az al föl di szál lás te rü let  leg -
na gyobb sír szá mú szar ma ta te me tõ je (627
sír), a leg na gyobb te rü le ten fel tárt te met ke -
zé si hely, az elõ ke rült le le tek szá ma ten ger -
nyi. Kõ he gyi Mi hály a tel jes te me tõt fel tár ta,
ami szin tén egye dül ál ló a kor szak ku ta tá sá -
ban. A sí rok ból elõ ke rült le le tek val lo má sa
alap ján két év szá za don át te met kez tek ide, a
mai Kí gyós ér part já ra, a 2. szá zad vé ge és a
4-5. szá zad for du ló ja kö zött. Nem tu dunk
még egy má sik te me tõ rõl a kor szak ban, amit
ilyen hos  szú ide ig fo lya ma to san hasz nál tak
vol na. Ezek a kö rül mé nyek pá rat lan le he tõ -
sé get nyúj tot tak a pannoniai li mes köz vet len

szom széd sá gá ban élõ kö zös ség te met ke zé si
szo ká sa i nak, anya gi kul tú rá já nak, tár sa dal -
má nak, kap cso la ta i nak vizs gá la tá hoz.

An nak ide jén a madarasi le lõ hely mo dern
szem lé le tû fel tá rá sá val és do ku men tá lá sá val
egy új kor szak kez dõ dött az al föl di szar ma -
ták ku ta tás ában, és most a kö tet meg je le né -
sé vel – re mé nye ink sze rint – új idõ szak kez -
dõ dik a ba jai mú ze um ban õr zött le le tek tör -
té ne té ben is. 

Sze ren csés, hogy a mun ka ép pen Sze ge -
den je len het meg, a Tu do mány egye tem égi -
sze alatt, a Ré gé sze ti Tan szék új so ro za tá -
nak el sõ tag ja ként. A szar ma ta kor ku ta tá sá -
nak egyik – ta lán a leg fon to sabb –  súly -
pont já vá a mai Csong rád és Bács-Kis kun
me gye te rü le te vált, rész ben ép pen a sze ge -
di egye tem ása tá si te vé keny sé gé nek kö -
szön he tõ en. A Tan szék mos ta ni ve ze tõ je,

Ré vész Lász ló, és ok ta tói ka ra is, szív ügy -
ének te kin tet te a mo no grá fia sor sát. Tény,
hogy a Ré gé sze ti Tan szék er köl csi tá mo ga -
tá sa és ko moly anya gi ál do za ta nél kül nem
jö he tett vol na lét re a kö tet.

A gyö nyö rû raj zo kat Koncz Mar git gra fi -
kus nak és Szûcs Ár pád fes tõ mû vész nek kö -
szö nöm meg, min den elé ge dett ol va só ne vé -
ben is. A nyom dai elõ ké szí tés ben szá mo san
részt vál lal tak: Ke le men Áron a fény ké pe ket
dol goz ta fel, Simó An na a tér ké pet di gi ta li -
zál ta, a raj zok, tér ké pek fel dol go zá sa Mé szá -
ros Lász ló és Tóth At ti la mun ká ját di csé ri. 

A le le tek meg ha tá ro zá sát Vö rös Ist ván (ál -
lat cson tok), Ker tész Ró bert (kõ esz kö zök),
Ko vács Lász ló (kauri csi gák), Mar csik An tó -
nia (em ber cson tok), B. Sey Ka ta lin és Tor-
bágyi Me lin da (a te me tõ érem le le tei) vé gez -
ték el, mun ká ju kat és a kö tet ben meg je len te -
tett írá sa i kat  ezen a he lyen is meg kö szö nöm.

A kö tet lek to ra Kul csár Va lé ria do cens
(SZTE), aki ér té kes meg jegy zé se i vel so kat
len dí tett a fel dol go zás vég sõ for má já nak ki -
ala ku lá sá ban.

A kö tet szer kesz té sé nek szép, de fá rad -
sá gos mun ká ját Fel föl di Sza bolcs vál lal ta
ma gá ra.

A kö tet tá mo ga tói kö zött sze re pel töb bek
kö zött Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta, a Türr
Ist ván Mú ze um és a Mú ze um ba rá tok Kö re
Ala pít vány (Ba ja). A kö tet CD mel lék le te (a
te me tõ tér ké pe) a madarasi ön kor mány zat
ki zá ró la gos tá mo ga tá sá val je len he tett meg.

A kö tet 608 ol da lon, 132 fe ke te-fe hér táb -
lá val és 12 szí nes kép pel lá tott nap vi lá got, a
fe je ze tek hez tar to zó ké pek és táb lá za tok szá -
ma 300 fö löt ti.

Vö rös Gab ri el la

Elõ ze tes hír adás egy ré gen várt könyv rõl
Schmidt An tal: Éle tem szél jegy ze tei – Vá lo ga tott írá sok

A mû vész ba rá tok ál tal tisz te le té re ren de -
zett ta valy ok tó be ri em lék kon cer ten hang -
zott el nyil vá no san, hogy Ala pít vá nyunk
posz tu musz kö te tet kí ván ki ad ni Schmidt
An tal nak a Ba jai Hon pol gár ban meg je lent
írá sa i ból. A vá lo ga tott gyûj te mény gon do -
la ta ve le egyet ér tés ben már éle te utol só hó -
nap ja i ban fel ve tõ dött, de a sors úgy ren del -
te, hogy a Hon pol gár Köny vek új da rab já -
nak elõ ké szí té sét az õ sze mé lyes köz re mû -
kö dé se nél kül vé gez zük el.

A kö tet anya gát húsz év ter mé sé bõl vá -
lo gat tuk. A sok kép pel gaz dag 304 ol dal
(ben ne 32 szí nes) kör kép Ba já ról, a vá ros
kul tu rá lis éle té rõl és nem mel lé ke sen ar ról
a kap cso lat rend szer rõl, amely nek se gít sé -
gé vel a szer zõ ha zánk sok-sok je len tõs
mû vé szét (kép zõ mû vé sze ket, ze né sze ket)
ide von zot ta.

A tá mo ga tók nak is kö szön he tõ, hogy a
köny vet meg le põ en ol csón, 2000 Ft-ért
tud juk áru ba bo csá ta ni. Sõt, aki a Szín vo -

nal Ga lé ri á ban (Ba ja, Szent há rom ság tér
11.) 1500 Ft meg fi ze té sé vel jú ni us 25-ig
elõ je gyez te ti, még elõ nyö seb ben jut hat
hoz zá.

Schmidt An tal köny vé nek be mu ta tá sa
2011. jú li us 2-án 10 óra kor lesz a Bács kai
Kul túr pa lo tá ban. Ugyan ek kor ke rül sor a
tisz te le té re ott fel ál lí tott em lék táb la le lep -
le zé sé re is.

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány
Ku ra tó ri u ma 
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Éj je li õr ség Ba ján az 1830-as évek ben
Az éj je li õr ség in téz mé nye kö zép ko ri

gyö ke rek re ve zet he tõ vis  sza. Nyu gat-Eu -
ró pá ból in dult és ter jedt el ke let fe lé. A ma -
gyar Al föld, hegy vi dék és Er dély tá ja in is
mû kö dött. A 18. szá zad ele jén a vá ro sok
köz vé del mi fel ada ta it még el sõ sor ban a ti -
ze de sek és had nagy ok lát ták el, akik a ta -
nács vagy a fõ bí ró irá nyí tá sa alá tar toz tak.

A ba jai éj je li õrök 19. szá zad kö ze pi te -
vé keny sé gét a ta nács ülé si jegy zõ köny vek -
ben le jegy zett ha tá ro za tok se gít sé gé vel
pró bál juk nyo mon kö vet ni.

A vá ro sok éj sza kai éle té nek biz ton sá gát
nö vel te a köz vi lá gí tás, amely re a ba jai vá -
ros ve ze tés már 1836-ban nagy gon dot for -
dí tott. Az 1836. és Böjt más ha vá nak 3-ik
nap ján tar tott ta nács gyû lé sen pa pír ra ve -
tet ték, hogy „Az ut cák nak északai ki vi lá -
go sí tá sa a vá ros nak mint bá tor sá gá ra, mint
tsinosságára szol gál ván az elõ le ges költ sé -
gek Jegy zé ké be a vá ros nak a’ Tet tes ura -
ság Szé ke ele i be ter jesz tett költ sé gek a ki -
vi lá go sí tás ra helybehagyattattak, mely nél
fog va ezen költ sé gek jö ven dõ re nem az
egyes la ko sok, ha nem a kö zön sé ges honni
pénztárbul fi zet tet ni fog nak a Lám pá sok
el in té zé sé re Szamuel Ist ván, Jilk Josef
Tanátsnok és Paukovits Já nos kül sõ Tanát-
sos Úr ren del tet tek ki, akik re egyszersmint
bizattatott, hogy Ter vet ké szít se nek, mi
mó don tel het ezen ki vi lá go sí tás leg ke ve -
sebb költ ség be, és ezt ho va ha ma rébb ide
be mu tas sák.”

Az 1834-tõl 1840-ig ve ze tett ta nács ülé si
jegy zõ könyv sze rint az 1830-s évek kö ze -
pén a vá ros ve ze tés nem rög zí tet te az éj je li
vi gyá zók szá mát. Ál ta lá ban min dig tíz nél
több, 11-12 sze mély töl töt te be a tiszt sé get.

Az 1836. év Ka rá csony ha vá nak 29.
nap ján tar tott ta nács ülé sen bak ter nak, éj je -
li õrök nek az aláb bi 11 sze mélyt vá lasz tot -
ták: Ba logh Já nos káp lár, Sán dor Já nos,
Lovretsik Já nos, Cserni Já nos, Gyurinovits
Ferencz, Labuda Ádám, Kitonits Mihál,
Li lik Ger gely, Tsersits Jélkó, Kanya Já nos,
Do bos Ger gely. Az 1837-es esz ten dõ ben
már 12 bak ter vi gyá zott a vá ros rend jé re.
Az em lí tett év de cem ber 27. és 28. nap ján
tar tott ta nács gyû lé sen bak te rok nak „fo -
gad tat tak”: Ba logh Já nos káp lár, Sán dor
Já nos, He ge dûs György, Cserni Já nos, Ott
Jó zsef, Labuda Ádám, Kitonits Mi hály,
Li lik Ger gely, Kanya Já nos, Bog nár Mi -
hály, Ke le men Jó zsef és Ba kó Jó zsef.

Az éj je li õrök tiszt sé ge min dig egy év re
szólt, de gyak ran meg újí tot ták egy-egy
sze mély hi va tá sát. A jegy zõ könyv-kö tet
hall gat ar ról, hogy mi mó don tör tént az

õrök meg vá lasz tá sa, de va ló szí nû leg köz -
fel ki ál tás sal. A min den év vé gén ese dé kes
ta nács- és köz ségülést meg elõ zõ en 1838.
de cem ber 20-án ve tõ dött fel a gon do lat a
„bak te rok-éj je li õrök czélszerûbb al kal -
maz ha tá sa vagy ezek he lyett más al kal ma -
sabb õr ség ki ál lí tá sa(ra)… Egy hét múl va
meg is szü le tett a dön tés: „A vá ro si
szeméyi s’ va gyo ni bá tor ság biztosab-
bítására (…)” nyolc õr ve ze tõt és ti zen hat
alõrt ne vez tek ki. Írás ban rög zí tet ték, hogy
az ülé sen ho zott ha tá ro zat „…dob szó mel -
lett utczárol utczára meg hir de ten dõ, a’
kapitánynak-Õrvezetõknek ki adan dó, sõt
min den Czéhekkel is köz len dõ.”

A meg vá lasz tott õr ve ze tõk név sze rint:
Ott Mi hály, Csat lós And rás, Csiz ma dia Já -
nos, Brecska Mi hály, Loversics Bá lint,
Merdlein (?) Ferencz Kár oly, Simits Vászó
és Vitkovics Mi hály. Az alõrök pe dig Sán -
dor Já nos, Ba kó Jó zsef, Ke le men Jó zsef,
He ge dûs György, Biliczky Jó zsef,
Kõmives Jó zsef, Nagy Já nos, Lovrencsik
Já nos, Gerich Jó zsef, Bos nyák Jó zsef,
Birosovics An tal, Godár Já nos, Paucsok
György, Czigler Pé ter, Labuda Ádám,
Kanya Já nos.

Az „õr ve ze tõ” és „alõr” ki fe je zé sek mö -
gött a vá ros ve ze tés hi va ta los száj íz ét érez -
zük. Ba ja né pe va ló szí nû leg to vább ra is
bak ter ként em le get te a vá ro si rend õre it.

A vá rost négy õr já ra ti kör zet re osz tot ták
fel. Mind egyik ben kü lön õr ve ze tõ irá nyí tot -
ta alreit. Így az al só- és fel sõ vá ro si két-két
õr já rat ban négy-négy õr ve ze tõ és nyolc-
nyolc alõr te vé keny ke dett. Az egyes kör ze -
tek õr já ra ti út vo na la a kö vet ke zõ volt:

„I. fel sõ vá ros ban el sõ õr já rat
Jorgovits Bazil há zá tól kedzve – az

Orosz lány ven dég fo ga dó elõtt Hiltl Fidél
há za mel lett – Auer Ádám szõllõje fe lé a’
pes ti so rom pó ig, is mét a só ház – az an gyal
korcs ma – Bá rány ven dég fo ga dó kö rül a’
Fej ér ha jó korcs má ig ter jed.

2. õr já rat
Az Ura dal mi kas tély tól kezd ve Bischóf

ház fe lé – a’ Nagy ka szár nya elõtt a’ ka to -
na vá ro son s kiscsávolyon ke resz tül –
Rigyiczai ko vács Ura ság s az Ura dal mi
Nagy Mag tár kö rül – Barakovits Pé ter há -
zi ig leend.

3. Az al só vá ros ban az el sõ õr já rat
Az Ura dal mi tömlötz ház tól kezd ve Ba lá -

zsa Jó zsef ka la pos mes ter há za mel lett – a’
kór ház fe lé – Kuluntsistsné hamb ár já ig – is -
mét Herdlein Mi hály s Klein Fü löp ham-
bárja elõtt – a nagy út szán Váczy Ist ván há -
za kö rül – vis  sza a’ Poiskay And rás há zá ig.

4. õr já rat
A’ vá ros há zá tól kezd ve Rábl ház nál le -

fe lé a vörösökör korcs ma mel lett – öre -
gebb Alb recht Jó zsef há za elõtt – ugyan
en nek szõllõjéig – is mét Vojnits Já nos
hambárja kö rül a’ mo nos to ri so rom pó ig –
is mét a’ me szes kemenczéknél – a’ ho mok
dom bon ke resz tül Csernyánszky And rás
há zá ig ter jed ne leend.”

Min den õr ve ze tõ két pisz tol  lyal, az
alõrök pe dig dár dák kal vol tak fel fegy ve -
rez ve. Az õr já rat a vá ros há zá tól in dult és a
té li idõ szak ban es te 9-tõl haj nali 4, a nyá -
ri es té ken pe dig es te 10-tõl haj nali 3 órá ig
tar tott. Mi vel az éj sza kai mu la to zá sok fõ
szín te rei a kocs mák vol tak, ezért az õr já -
ra to zók nak érin te niük kel lett azo kat.
Egyik es te sem ma rad ha tott ki az el len õr -
zés bõl az „Orosz lány ven dég fo ga dó”, az
„An gyal Korcs ma”, a „Fej ér ha jó korcs -
ma”, a „Bá rány ven dég fo ga dó” és a „Vö -
rös Ökör korcs ma”. Az elõ írás sze rint az
éj je li õr ség kö te les sé ge „…min den
utszákon ke resz tül ve zet ve csa pat ját – a’
gya nús he lye ken kü lö nös fi gye lem mel
szemlélkedni, a’ korcs mák ba bé te kin te ni,
a’ korcs má ro so kat gya nús gyü le ke ze tek
felül ki kér dez ni, a’ ga ráz dál ko dó ivó kat –
mes ter le gé nye ket – cse lé de ket il le de lem -
mel ha za uta sí ta ni, el len sze gü lés ese té ben
pe dig mér sék let tel a vá ros há zá hoz
késérteni s ott az Õr mes ter nek ál tal ad ni,
kü lö nö sen pe dig a kur ta korcs má kat s a
bor dély há za kat fi gyel mes szem mel tar ta -
ni, e’ ti lal ma zott he lye ken dobzódókat
bévezetni s a’ kur ta korcs má ro so kat s ke rí -
tõ né ket a’ Ha tó ság nak föl je len te ni.”

Az éj sza kai mu la to zók kö ré ben a kedv -
csi ná ló bo rocs ka mel lett gyak ran elõ ke -
rül tek népi hang sze rek is. A tam bu ra és a
fu ru lya em le ge té sé bõl a dél szláv la ko sok
víg ked vé re kö vet kez tet he tünk, amit a vá -
ros ve ze tés igye ke zett kor dá ban tar ta ni.
Ezért szü le tett az a ha tá ro zat, amely sze -
rint „…az utszai tam bu rá zás és furug-
lyázás – té li es ti kilencz – nyá ri tíz óra
után el tilt va leend: s e’ ti la lom ál tal há gói
mér sé kelt il le de lem mel lett bör tön be
késértetvén – tam bu rá juk vagy furug-
lyájuk el kob zá sa mel lett ke mé nyen megis
fe nyí ten dõk.” Az ut cán kur jon gat va kó -
bor lók, az éj je li nyu gal mat lár má san há -
bor ga tók, ré szeg ki csa pon gók „…elõbb
szép in tés sel csen des ség re szo rí tan dók, is -
mé telt ki há gás ese té ben amen  nyi re le het
szép mód dal bkésítendõk.”

Az éj sza ka lep le alatt rab lá son, tol vaj lá -
son vagy más „csintetten raj ta ka pot tak,
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ha ma gu kat azon nal meg ad ni vo na kod ná -
nak, men  nyi re fegy ve res ere jük kel azo kat
kéz re ke rí te ni ké pe sek nem vol ná nak, az
õr ve ze tõ a’ ná la lé võ egyik pisz toly nak a’
le ve gõ be le en dõ ki lö vé sé vel jelt ad ván,
lár mát üt vén, a’ la ko so kat is se gít ség re
szólítandja, s sza ka dat lan  õr zés mel lett
azok le gyõ zé sét s béfogatását min den le -
he tõ mó dok kal, még le ve rés sel is esz kö -
zöl ni tö re ke dõ leend.”

Az õr ve ze tõk és alõrök el sõ sor ban rend õri
fel ada to kat lát tak el, de te vé keny sé gi kö rük
az eset le ges tûz vész megszüntésére is ki ter -
jedt. „Az éj je li tûz ve szély ese té ben az Õr ve -
ze tõ két pisz toly lö vés sel s lár má val ébresz-
tendi föl a’ la kos sá got se ge del mes nem
leend azon ban sza bad az Õr csa pat nak tu laj -
don ke rü le tét el hagy ni, sõtt ép pen ak kor ket -

tõ zött fi gye lem mel a’ tûzfelé fek võ el rej tet -
tebb utszákra vonuland, s az ek kor vak me -
rõ en ûz ni szo kott tol vaj sá gok szem-
meltartására õrt álland. Azon Õr csa pat azon -
ban, mellynek ke rü le té ben a’ sze ren csét len
tûz ve szély tá ma dott tud va lé vén mi ként a’
rög tö ni se ge de lem gyak ran kez det ben a’ jö -
ven dõ na gyobb ve szélyt meg gá tol ja, az égõ
épü let kö rül min den le het sé ges mó do kat az
el ol tás ra for dí ta ni kö te le zõ leend.”

A tûz ese tek meg aka dá lyo zá sát pró bál ták
csök ken te ni a pi pá zók  re gu lá zá sá val. Amint
ol vas suk a ta nács ülé si be jegy zést: „…mind
azo kat ki ket éj jel pi páz va találand, pi pá ju -
kat el kér ve – más nap ne vü ket a’ vá ro si ka -
pi tány nál béjelentendi, el len sze gü lés ese té -
ben pe dig bör tön be kis ér vén más nap ér -
dem lett fe nyí tés sel bün te ten dõk.”

Az õrök fi ze té sé rõl a vá ro si ta nács gon -
dos ko dott. Ez egy részt anya gi, másrészt ter -
mé szet ben ja vak ból te võ dött ös  sze. Az õr ve -
ze tõk pénz be li jut ta tá sa egy év re 150 vál tó -
fo rint volt, az alõröket pe dig 50 vál tó fo rint
il let te meg. Ter mé szet be ni jut ta tás ként min -
den sze mély két pes ti mé rõ bú zát, két pár új
és egy pár „fe je lés” csiz mát ka pott éven te.
Há rom év re egy hos  szú szûr is ki járt ne kik.

Rövid írá sunk ban a nap ja ink ban mû kö -
dõ, alul ról szer ve zõ dõ, de ál la mi lag ko or -
di nált in téz mény, a pol gár õr ség „õsét” lát -
hat tuk. A kö zös ér dek vé del mi szer ve ze tek
min den te le pü lés éle té ben min dig fon tos
sze re pet töl töt tek be és töl te nek be nap ja -
ink ban is. Ez még a re form ko ri Ba ján sem
tör tént más képp.

Kothencz Ke le men

Herman Ot tó (1835-1914) élet út ja
szem lél te ti azt a kü lö nös el ma gya ro sí tó
ha tást, me lyet nem ze tünk a 19. szá zad ban
ger mán vé rû hon fi tár sa ink ra gya ko rol.
Breznóbányai né met csa lád ból szár ma -
zik, és 1848 már ci u sá ban mind ös  sze ti -
zen há rom éves. Tör té nel münk e nagy sze -
rû kor sza ká nak esz me vi lá ga még is el len -
áll ha tat la nul, ha tal mas erõ vel ra gad ja
meg. Ez nem pil la nat nyi fel lán go lás, a
szász tör zsök sar ja dé ka nyolc év ti ze den
át szít ja lel ké ben Kos suth tü zes hi té nek
zsa rát no kát. 1875-ben Sze ge den a Füg -
get len sé gi Párt szí ne i ben sze rez kép vi se -
lõi man dá tu mot. A po li ti kai sze rep lés
azon ban élet mû vé ben csak má sod la gos
fon tos sá gú. Ne vét el sõ sor ban tu do má -
nyos tel je sít mé nye i vel örö kí ti meg a
nem zet Pantheonjában.

Élet út ja igen kü lö nös vo nal ve ze té sû.
Gim ná zi u mi ta nul má nya it nem fe je zi be.
Egyet len szak mai do ku men tu ma a la ka -
tos se gé di vég bi zo nyít vány, me lyet Bécs -
ben sze rez meg. Somogyváry Gyu la író
(1944-ig a ma gyar rá dió iro dal mi mû so -
rá nak igaz ga tó ja) mint fi a tal új ság író jól
is me ri „Ot tó bá csit”. Vis  sza em lé ke zé se
sze rint de rûs és har sány élet ere jû, ha tal -
mas for má tu mú sze mé lyi ség. A le írás
össz hang ban van ku ru cos ér zel mek tõl fû -
tött, kis sé vi ha ros if jú sá gá val. Részt vesz
az olasz or szá gi kar bo ná ri moz ga lom ban,
to váb bá a len gye lek egy hõ si es, de ku -
darc ra ítélt fel ke lé sé ben. Éret tebb éve i -
ben vis  sza tér a már gyer mek ko rá ban éb -
re de zõ haj la má hoz, a ter mé szet fi nom,
ap róbb je len sé ge i nek tu do má nyos igé nyû
meg fi gye lé sé hez. A Ma gyar or szág pók fa -

u ná ja cí mû há rom kö te tes mun ká ját 1876-
ban je len te ti meg. Nem ide gen szá má ra
az et nog rá fia sem. Ír a pász tor ko dás ról,
to váb bá ki ad ja A ma gyar ha lá szat köny ve
cí mû nyolc száz hat van ol da las alap ve tõ
mun ká ját is.

El sõ, rend sze re sen fi ze tett ál lást a ko -
lozs vá ri mú ze um ban kap. Az igaz ga tó,
Brassai Sá mu el fel tét le nül sze ret né meg -
nyer ni mun ka tár sul az ügyes sé gé rõl is -
mert, ki vá ló ál lat pre pa rá tort. Ám a tu do -
mány bim bó zó vi rá ga it csak gyé ren har -
ma toz za be az ál la mi pénz for rás jó té kony
permete. Egy szó val, a stá tus fi nan szí ro -
zá sá ra egy ár va fi tying sincs. A meg ol dás:
az igaz ga tó le mond fi ze té se egy har ma dá -
ról, hogy Herman Ot tó ja va dal ma zá sát
fe dez hes se.

A je les pók-tu dós zo o ló gi ai pá lya fu tá sá -
nak csú csát az or ni to ló gia te rü le tén éri el.
Eu ró pai hír ne vét mu tat ja, hogy a má so dik
nem zet kö zi ma dár ta ni kong res  szust Bu -
da pes ten ren de zik meg. Szer ve zõ ké pes sé -
gét jel lem zi, hogy 1893-ban kez de mé nye -
zé sé re ala pít ják meg a Ma gyar Or ni to ló gi -
ai Köz pon tot, a ma is mû kö dõ Ma dár ta ni
In té ze tet. Mi sem ter mé sze te sebb, hogy az
igaz ga tói tiszt ség re õt ké rik fel. A meg le -
pe tés ek kor kö vet ke zik be. Herman a
meg tisz tel te tést kur tán és ke re ken el uta -
sít ja. Az ok a kö vet ke zõ. A ki ne ve zést a
föld mû ve lé si mi nisz ter ter jesz ti elõ, az
ok mányt azon ban az apos to li fel ség ír ja
alá. A ke mény de re kú breznói né met-ma -
gyar tar tá sá ra jel lem zõ a vég ki fej let.
Olyan meg bí zást nem vesz át, me lyen a
Haynaut Ma gyar or szág ra sza ba dí tó Fe -
renc Jó zsef kéz je gye ékes ke dik. Ki zá ró -

lag a ha zai tu do má nyos kö rök ál tal fel -
aján lott „Tisz te let be li igaz ga tó” cí met haj -
lan dó el fo gad ni.

Fur csa do log, de tény, hogy a ha lak, pó -
kok és ma da rak jám bor rá sze lí dült meg fi -
gye lõ jét a po li ti ka ha lá los vég gel fe nye ge -
tõ konf lik tus ba so dor ja. A tör té ne tet –
mely nem men tes a ko mi kus ele mek tõl
sem – a Ké pes Va sár nap 1943. má jus 18-i
szá ma a kö vet ke zõ kép pen ír ja le: „Her-
man Ot tó ter mé szet tu dós és po li ti kus na -
gyon szó ra ko zott em ber volt. Egy al ka -
lom mal lo va gi as ügye tá madt Wahrmann
Mór or szág gyû lé si kép vi se lõ vel. Az ügyet
sem mi kép pen sem le he tett el si mí ta ni, a
fe lek pisz toly pár baj ban ál la pod tak meg. A
pár baj se gé dek, is mer vén a tu dós szó ra ko -
zott sá gát és fe le dé keny sé gét, fi gyel mez -
tet ték, hogy más nap reg gel pon to san
nyolc óra kor je len jék meg a pár baj szín -
he lyén. – Jó, jó – dör mög te az öreg tu dós.
– Ha nem len nék ott pon tos idõ re,
Wahrmann azért csak lõ jön. A pár ban
más nap sza bály sze rû en le folyt, emi att
Herman Ot tót há rom na pi ál lam fog ház ra
ítél ték. Herman be is vo nult a vá ci fog ház -
ba, ahol szá má ra kü lön le ges fi gye lem mel
be ren de zett „cel lá ba” ke rült, amely ben a
ké nyel mes bú to ro kon kí vül még ma dár ta -
ni ké zi könyv tár is volt. A fog ház õr be ve -
zet te a tu dóst a szo bá ba, és tisz te let tel je -
len tet te, hogy a fog ház sza bá lyai ér tel mé -
ben kény te len rá zár ni az aj tót. Herman
Ot tó kis sé ag go dal ma san te kin tett föl és
sze líd mo sol  lyal ezt mond ta: – Bi zony,
csak zár ja be jól, mert oda kint na gyon sok
a rossz em ber.”

Dr. Dá ni el Jó zsef

Egy szang vi ni kus ma dár tu dós
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A Bajai Honpolgár Alapítvány be szá mo ló ja a 2010. évi köz hasz nú te vé keny ség rõl

Az ala pít vány köz hasz nú te vé keny sé gé nek rö vid is mer te té se
A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány im már 21 éve gon dos ko dik a Ba jai Hon pol gár cí mû fo lyó irat meg je le né sé rõl. A ki ad vány el sõ sor ban

Ba ja és kör nyé ke múlt já nak, je le né nek hely tör té ne ti, kul tu rá lis és öko ló gi ai szem pont ból fon tos je len sé ge it, ese mé nye it, in téz mé nye -
it, ne ve ze tes sze mé lyi sé ge it igyek szik be mu tat ni, de sok más té má ban is vál lal ja az is me ret ter jesz tést.

A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány 1998. ja nu ár 1-tõl köz hasz nú te vé keny sé gi be so ro lás sal bír. Az ala pít vány ke ze lõ je, a 7 ta gú ku ra tó -
ri um a szer kesz tõ bi zott ság gal kar ölt ve igyek szik biz to sí ta ni a lap ki adá sá hoz szük sé ges  anya gi ke re tet, bíz va ab ban, hogy a Ba jai
Hon pol gár a jö võ ben is ál ta lá nos er köl csi tá mo ga tás és el is mert ség mel lett je len het meg.

Az ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõi sem mi lyen kü lön dí ja zás ban nem ré sze sül nek.
Az ala pít vány köz hasz nú be szá mo ló já nak mér le ge, ered mény-le ve ze té se, va la mint a köz hasz nú sá gi je len tés meg te kint he tõ az ala -

pít vány szék he lyén: Új vá ro si Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Ba ja, Olt vá nyi Im re u. 14. sz. alatt.

Köz hasz nú te vé keny ség ös  szes be vé te le 2010-ben: 3.763 eFt
2009. évi pénz ma rad vány: 1.802.952,-
Ön kor mány za ti tá mo ga tás 1.100000,-
Sze mé lyes fel aján lá sok 150.000,-
Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel: 661.580,-
(A Ba jai Hon pol gár új ság ér té ke sí té se)
Ka mat be vé tel: 1.052,-
SZJA 1%-a 46.977,-

Köz hasz nú te vé keny ség ki adá sai 2010. év ben: 2.130 eFt
ho no rá ri u mok, meg bí zá si dí jak, já ru lé kok kal: 1.046.441,-
nyom da költ ség: 494.695,-
új ság ter jesz tés költ sé ge: 239.505,-
iro da szer, nyom tat vány be szer zés, bankktg. 179.217,-
egyéb 170.000,-
A köz hasz nú te vé keny ség 2010. évi ered mé nye: 1.633 eFt
elõ zõ évi pénz ma rad vány 1.803 eFt
ered mény -170 eFt

Ado mák Bács ka múlt já ból
A láb tö rés.
Nincs (hoz zá elég) [ke vés a] vá gott do -

há nya – mond ják ar ra, aki nek nincs ma gá -
hoz va ló esze, nincs gya kor la ti ér zé ke.
Úgy tû ni,k igaz ez az ado ma fõ hõ sé re is,
aki ala po san fél re ér tet te a fõ vá ro si pro -
fesszor kér dé sét.

„Van a Bács ká ban egy dusgazdag pa -
raszt ná bob, aki nek ren ge teg sok a föld je,
mar há ja és kész pén ze, de rop pant ke vés a
vá gott do há nya. Müveletlen, ta nu lat lan
em ber, mind ös  sze az ele mi is ko lát vé gez -
te el és csak hogy ép pen meg ta nult irni,
meg ol vas ni. Ezt a gaz dag pa rasz tot egy -
szer csak sulyos bal eset ér te: a gaz da sá gi
épü le tei kö zött jár kált, elcsuszott és ki tör -
te a lá bát.

Nem akar ta ma gát rábizni a há zi or vos ára,
aki a szom széd vá ros ban la kott, ha nem el -
ha tá roz ta, hogy Pest rõl hi vat le ma gá hoz
egy hires se bész ta nárt.

A kö vet ke zõ sür gönyt kül döt te el egy is -
mert fõ vá ro si pro fes  szor nak:

»Jöjjön azon nal. Ki tör tem a lá bam.«
A pro fes  szor, mi e lõtt vasutra ült vol na –

hogy tud ja, mi lyen müszereket és kö té se -
ket kell ma gá val vin nie, – elõbb táv ira ti lag
kér de zõs kö dött:

»Kérem, azon nal táv ira ti lag pon to san
tu dat ni, hogy hol tört el a láb?«

Né hány óra mulva meg kap ta a pa raszt -
ná bob táv ira ti vá la szát, amely igy szólt:

»Tehénistálló és is pán lak kö zött, keri-
téstõl há rom mé ter nyi re.«”

(Bródy Mik sa – Szomaházy Ist ván – Tá -
bo ri Kor nél: Kis tré fák. Bu da pest, 1919.
33-34. ol dal)

Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Vé den dõ véd te le nek: az üs tö kös gyön gyi ke
Az év min den idõ sza ká nak meg van nak

a ma ga jel leg ze tes sé gei és szép sé gei. Kö -
zöt tük ta lán az egyik leg in kább fi gye lem re
mél tó a má jus és a jú ni us ele je, hi szen ek -
kor ra tel je se dik ki a fagy szo rí tá sá ból ki -
sza ba dult ter mé szet örök meg úju lá sa:
zöld be bo rul a táj, sza po rod nak az em lõ -
sök, fi ó ká kat ne vel nek a ma da rak, mi köz -
ben foly ta tó dik a már he tek óta tar tó vi rág -
pom pa. A szí nes ka val kád fel tû nõ je len sé -
ge a ta vasz vé gén, nyár ele jén vi rág zó üs -

tö kös gyön gyi ke [Muscari comosum (L.)
Mill.]. Az ál ta lá ban 30-70, ese ten ként akár
100 cen ti mé te res ma gas sá got is el érõ éve -
lõ nö vény nagy mé re tû hagy má i nak bu rok -
le ve lei vö rös bar na, né ha ró zsa szín be haj ló
szí nû ek. Ha egy ve szé lyez te tett ter mõ -
hely rõl sze ret nénk be gyûj te ni, meg men te -
ni a nö vényt, ak kor a ro kon fa jok nál jó val
mé lyeb ben ta lál ha tó hagy má it leg in kább
ásó val szed het jük ki. A gyön gyi ke ta laj ban
egyéb ként nem vá lo ga tós, mag ról, hagy -

má ról egy aránt sza po rít ha tó. Tõ ál lá sú le -
ve lei 1-2,5 cen ti mé ter szé le sek, és hos  szú -
sá guk el ér he ti a vi rág zó szá rét. A nö vény
vi rág za ta hen ge res fürt. A fel sõ, ké kes li la
szí nû, fel ál ló és med dõ vi rá gok hos  szú ko -
csá nyuk kal jel leg ze tes – a nö vény el ne ve -
zé sét adó – üs tö köt ké pez nek; az al sók
krém vagy sár gás bar na szí nû ek, rit ká sak,
víz szin te sen el ál lók, rö vid ko csá nyú ak és
ter mõk. A Muscari nem zet ség tag jai – mi -
vel ke vés bé il la to sak – in kább fel tû nõ, ké -



kes li la szí nük kel csa lo gat ják a be por zást
vég zõ ro va ro kat. A le pel cim pák igen rö vi -
dek, ös  sze haj lók, ma ga a le pel csö ves, a
bi be szál fo nál ala kú. (Meg jegy zés: le pel,
vagy lep les vi rá gú az olyan nö vény, ahol a
vi rág ta ka rót al ko tó csé sze- és szi rom le ve -
lek nem kü lö nül nek el, az az egy for ma szí -
nû ek. A leg több vi rág csé sze le ve lei ál ta lá -
ban zöl dek, míg a szi rom le ve lek vál to za -
tos szí nek ben pom páz hat nak. A lep les vi -
rá gok vi rág ta ka ró ja a zöld tõl el té rõ szí nû.
Bim bós ál la pot ban a csé sze le ve lek ugyan
leg több ször még zöl dek – lásd pél dá ul a
tu li pán fa jo kat –, majd ké sõbb a szi rom le -
ve lek szí ne zõ dé sét ve szik át: így vál nak
„lep les vi rág gá.”) Az üs tö kös gyön gyi ke
ter mé se há rom re ke szû tok. Ér de kes ség -

ként ér de mes meg em lí te ni, hogy az el vi -
rág zás után né hány nap pal a nö vény meg -
cson kí tott nak tû nik. A ma gya rá zat ez zel
szem ben az, hogy a med dõ vi rá gok gyor -
san tönk re men nek és le hul la nak.

A li li om fé lék (Liliaceae) csa lád já ba tar to -
zó nö vény el ter je dé si te rü le te Dél-Eu ró pa.
Jel lem zõ ha zai élõ he lyei a szá raz gye pek,
ka szá lók, szán tók és gyom tár su lá sok. A
Du dás Gyu la szer kesz tet te 1896-ban meg -
je lent Bács-Bodrogh vár me gye egye te mes
monografiájában a vár me gye nö vé nyei kö -
zött Ko vács Já nos fel so rol ta az üs tö kös
gyön gyi két, te hát vi dé kün kön már ak kor is
elõ for dult. Prodan Gyu la ta nul má nyá ban
(Bács-Bodrog vár me gye fló rá ja. In: Ma -
gyar Bo ta ni kai La pok, XIV. kö tet, 1915.
207. ol dal) meg ta lá lá sát „Dom bo kon,
mezs gyé ken, szá raz lej tõ kön, ve té sek ben, a
kaboli és futaki er dõ ben (Zork.); Zombor,
Bácsszentiván, Nemesmilitics, Kula, Cser-
venka, Vár me gye ha tár, Sza bad ka, Csan-
tavér, titeli fensík” je lez te. Balanyi Lász ló a
nö vényt Ba já tól dél re a Pe tõi szõ lõk ben, a
Vas kú ti úti lak ta nyá hoz tar to zó gya kor ló te -
rü le te ken és ho mo kos ré sze ken fi gyel te
meg, emel lett vá ro sunk tól észak-ke let re, az
Illancsban is fel lel te (Bo ta ni kai gyûj tõ út ja -
im. Bé kés, 1987. 28. 54. ol dal).

A gyön gyi két ré gen já cint nak vél ték.
Carl von Lin né svéd ter mé szet tu dós kor -
tár sa, Philipp Mil ler an gol ker tész vá lasz -
tot ta el a nö vényt a já cint tól és ad ta ne ki a
Muscari ne vet. A leg több nö vény faj ne ve
Lin né mun ká i ban sze re pel, de a ké sõbb
pon to sí tott, el kü lö ní tett faj ne vek nél sze re -
pel te tik a meg ha tá ro zó ku ta tót: nö vé -
nyünk nél is ez tör tént. Az el ne ve zést a tu -
do mány las san fo gad ta el, a ma hasz ná la -
tos ma gyar ne vé rõl pe dig azt tart ják, hogy

Gönczy Pál tól szár ma zik (Gönczy Pál: Ve -
zér könyv a nö vény tan ta ní tá sa és ta nu lá -
sá ra ta ní tók s ön ta nu lók szá má ra. Pest,
1852). Az üs tö kös gyön gyi ké nek több né -
pi el ne ve zé se is mert, ezek: „kék kí gyó -
hagy ma, me zei jáczint, üs tö kös ma dár tej,
üs tö kös sárma.” (Hoffmann Kár oly és
Wag ner Já nos: Ma gyar or szág vi rá gos nö -
vé nyei. Bu da pest, 1907. 67. ol dal). Egy
má sik gyûj tés a Csapody Ve ra és Priszter
Szaniszló szer zõ pá ros tól szár ma zik:
„békahajma, csicsikoma, gyön gyöcs ke,
kék gyöngy vi rág, kí gyó hagy ma, mezei-
jácint” (Ma gyar nö vény ne vek szó tá ra. Bu -
da pest, 1966. 73. ol dal). 

A ro kon fa jo kat (kar csú gyön gyi ke, für -
tös és eper gyön gyi ke), va la mint al fa ja i kat
több nyi re dísz nö vény ként is ter mesz tik a
vi rág ked ve lõk.

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