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Vá ro sunk egy ko ri ne ves fény ké pé sze,
Bártfai (Burger) Ot tó a Szent An tal Plé bá -
nia tör té ne té nek egy je len tõs pil la na tát örö -
kí tet te meg. Ek kor – kö zel nyolc van öt év -
vel ez elõtt – ke rült sor a Ba rá tok temp lo ma
el sõ vi lág há bo rú ide jén ka to nai cél ra le sze -
relt ha rang ja i nak pót lá sá ra. A Bu da pes ten
ön tött ha ran go kat a vas út ál lo más ról négy -
lo vas ko csin szál lí tot ták a bel vá ros ba, majd
ké zi erõ vel vit ték be a temp lom ha jó ba. Ott
tör tént meg szen te lé sük, s két nap múl va ke -
rül tek ren del te té si he lyük re, a to rony ba.

A hét má zsás na gyob bik ha rang, amint
fel ira ta is je lez te, Szent Fe renc tisz te le té re
ké szült: „Szt. Fe renc 700 éves ha lá lá nak ju -
bi le u má ra a ba jai hí vek ado má nya i ból

1926. év”. A 90 ki lo gram mos lé lek ha rang  a
ha rang ön tõ mes ter ado má nya volt. Fel ira -
ta:”Szlezák Lász ló és csa lád já nak ado má -
nya a ba jai fe renc ren di zár dá nak 1926. év”.

A ké pen jól lát ha tó, hogy ak kor a lép csõ -
sor a temp lom fa lá val pár hu za mo san fu tott
föl fe lé. Lát szik a hom lok fal fö löt ti  rá csos
ko vá csolt vas kor lát egy ré sze is. A nem lát -
ha tó túl só ol dal is ilyen volt. A gáz égõs kan -
de lá be rek a hom lok fal két vé gén áll tak. A
temp lom nak ezt a ré gi be já ra ti lép csõ jét
1929-ben el bon tot ták. Ere de ti ál la po tá ra
csak a leg idõ sebb ba ja i ak em lé kez het nek.

A bel vá ros ban két hó nap óta mun ka gé -
pek for go lód nak. Több ut ca kö ve ze tét fel -
bon tot ták, cse ré lik a köz mû ve ket. A já ró -

ke lõk egy elõ re csak az ez zel já ró kel le met -
len sé ge ket ér zé ke lik, de vol ta kép pen õket
szol gá ló, fon tos vál to zás tör té nik. Meg -
kez dõ dött ugyan is Ba ja tör té nel mi vá ros -
köz pont já nak meg újí tá sa, amely nek õsz
vé gi be fe je zé se kor re mél he tõ leg öröm mel
kons ta tál hat juk majd, hogy az át ala kí tá sok
ered mé nye ként vis  sza kap tunk va la mit a
vá ros nak a ma i nál sze ret he tõbb, mert
meg hit tebb egy ko ri han gu la tá ból is.

Ta lán sze re pe lesz eb ben an nak is, hogy
a Ba rá tok temp lo ma kör nye ze te is át ala -
kul, és  en nek ke re té ben meg tör té nik a lép -
csõ zet 20. szá zad ele ji for má já nak re konst -
ruk ci ó ja.

Bá lint Lász ló

Megérkeztek az új harangok (1926)         Fotó: Burger Ottó

A címlapképrõl jut eszembe
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A Bol dog John Hen ry Newman-temp lom
Meg je lent a sümegcsehi Bol dog John

Newman temp lo mot be mu ta tó ki ad vány
(ma gyar és an gol nyel ven) Udvardi Er zsé -
bet ké pe i vel és Barsi Ba lázs írá sa i val. 

Sümegcsehi fa lu ban, a Keszt he lyi-hegy -
ség szõ lõ he gyei kö zött Sill Lász ló épí tész
ter vei alap ján Barsi Ba lázs fe ren ces szer -
ze tes 2005-ben kis temp lo mot épít te tett a
hí võk ado má nya i ból a Szent há rom ság és
Szûz Má ria tisz te le té re és John Hen ry
Newman bí bo ros szent té ava tá sá ért. A
temp lom bel sõ, li tur gi kus te re it Udvardi
Er zsé bet Kos suth- és Ma gyar Örök ség-dí -
jas, va la mint Pro Cultura Christiana-díjas
fes tõ mû vész al ko tá sai dí szí tik. A sümeg-
csehi bú csú já ró hely és lel ki gya kor la tos
köz pont az el sõ temp lom, mely nek a kö -
zel múlt ban bol dog gá ava tott bí bo ros, John
Hen ry Newman lett a pat ró nu sa. 

John Hen ry Newman (Lon don, 1801.
feb ru ár 21. – Bir min gham, 1890. au gusz -
tus 11.) nagy ha tá sú an gol ang li kán, majd
ka to li kus te o ló gus, bí bo ros, a Néri Szent
Fü löp Ora tó ri u ma ang li ai ala pí tó ja. New-
man nyel ve az an gol nyelv fej lõ dé sé ben
Shakes peare óta a leg ma ga sabb fo kot je -

len tet te, mû vei az an gol iro da lom re mek -
mû vei kö zé tar toz nak. Iro dal mi mun kás sá -
ga rend kí vül nagy mé re tû volt. Ös  sze gyûj -
tött mun kái még éle té ben, 1870-1879 kö -
zött, har minc hét kö tet ben je len tek meg,

amit még hat posz tu musz kö tet kö ve tett,
köz tük a Meditations and Devotions, me -
lyek a ke resz tény áhí tat ma ra dan dó kin -
cse i vé vál tak. A kö zel múlt ban meg je lent
kö tet ben eb bõl is íze lí tõt kap az ol va só.

A John Hen ry Newman bol dog gá ava tá -
sa tisz te le té re szen telt temp lom egy sze rû,
tisz ta for mái, pu ri tán be ren de zé se, a temp -
lom ha jó fa lát és a szen tély szár nyas ol tá rát
bo rí tó Udvardi-alkotások ré vén a sümeg-
csehi kis temp lom ban a lá to ga tó egy szer re
le het ré sze se a hit, a köl té szet, a mû vé szet
te rem tet te me ta fi zi kai tér nek, a lát vá nyon
tú li lá to má sok nak: meg ta pasz tal hat ja azt a
cso dát, ahogy a föld az ég gel ös  sze ér.

A mí ves ki ad vány John Hen ry Newman
bí bo ros gon do la ta i nak, pré di ká ci ó i nak,
Barsi Ba lázs a pré di ká ci ó kat ma gya rá zó
vá lo ga tott írá sa i nak, va la mint Udvardi Er -
zsé bet szug gesz tív al ko tá sa i nak ne mes
összeg zé se. Jó szív vel ajánl juk min den
ked ves ol va sónk fi gyel mé be!

(A Pat ri ó ták a Köz jó ért Egye sü let ki adá -
sa, Bp., 2010)

Ko vács Zi ta

Bu da és Pest út ra kel
Ez év jú li u sá ban a ma gyar köz le ke dés -

tör té net je les év for du lót ün ne pel het. A
Pest–Vác vas út vo nal meg nyi tá sa nem az
el sõ kí sér let Stephenson ta lál má nyá nak
ma gyar or szá gi meg ho no sí tá sá ra. Po -
zsony ból már 1840-ben meg in dít ják
Nagy szom bat irá nyá ba az el sõ já ra tot. Ám
ek kor még csak 14 km hos  szan és ló von -
ta tás sal mû kö dött a vas pá lya. A 19. szá zad
mû sza ki vív má nya it bi zal mat la nul szem -
lé lõ ma gyar táb la bí rák nem jó sol tak nagy
jö võt az ide gen föld rõl át plán tált ta lál -
mány nak. Mi vel Szé che nyi sür get te a ma -
gyar Al föl det a ke res ke del mi for ga lom ba
be kap cso ló vas út vo nal te rvét is, egyik
hon atyánk ek ként csi tí tot ta a fan tasz ta
gró fot: „Én azt hi szem, hogy Deb re cen és
Pest köz ti vo nal ra néz ve alig van va la ki a
ren dek közt, aki ve lem együtt … álom nak
ne tar ta ná, hogy itt va la ha is vo nat lé tez -
zen.” Az ez út tal mér sé kelt jö võ be lá tó ké -
pes sé get ta nú sí tó di é tai kö vet egyéb ként
ki vá ló ko po nya volt, és ké sõbb a „ha za
böl cse” dí szí tõ jel zõ vel ru ház ták fel. De ák
Fe renc nek hív ták.

Szé che nyi azon ban – aki 1832-ben uta -
zott a vi lág el sõ, Li ver pool és Man ches ter

kö zött me net rend sze rint köz le ke dõ vas -
út vo na lon – ke vés bé pes  szi mis ta. Fá rad -
ha tat la nul be szél, ír és agi tál a ma gyar
vas út há ló zat ki épí té se ér de ké ben. A de rék
kép vi se lõk vé gül is en ged nek a nyug ha -
tat lan, de tett erõs és zse ni á lis gróf nak. A
vas pá lya épí té sé rõl 1836-ban tör vényt fo -
gad el a di é ta. A von ta tás mód ját il le tõ en
azon ban a Tisz telt Ház ag gá lyo kat táp lált
az ör dö gi an gol ta lál mány, a „gõz gé pely”
irá nyá ban. A leg na gyobb ma gyar fá rad -
ha tat lan sá ga vé gül is meg tö ri a ló hoz ne -
mes kon zer va ti viz mus sal ra gasz ko dó

ura kat, és a Pest–Vác nyom vo na lon ha la -
dó pá lyát már gõz von ta tás ra ter ve zik. A
ki vi te le zés üte mét te kint ve azon ban van
mit ta nul nia ele ink tõl a ké sõ utó kor nak.
1844. au gusz tus 2-án ej ti meg Pest plé bá -
no sa az el sõ ka pa vá gást, jel ké pe sen meg -
in dít ván az ala po zás föld mun ká it. 1845
ta va szán kez dik meg az egy eme le tes „in -
dó ház” épí té sét, mely a mai Nyu ga ti Pá -
lya ud var kö ze lé ben ál lott. A 33 km-es
sín pá lya nem egé szen két év alatt ké szül
el, és 1846. jú li us 15-én ün ne pé lye sen át -
ad ják a for ga lom nak.

A pesti indóház



Bajai Honpolgár 32011. május

A von ta tást két Bel gi um ban épí tett lo ko -
mo tív vég zi. A Bu da és Pest név re ke resz -
telt pi ros ke re kû, zöld ha sú, töl csér ké mé -
nyes moz do nyok mû sza ki át vé te lé re Jed -
lik Ányost ké rik fel. A tu dós ben cés pap
alig ha tö rült a meg tisz tel te -
tés nek. He te dik éve ve ze ti
ugyan a Tu do mány egye te -
men a me cha ni ka tan szé -
ket, csak hogy õ az elekt ro -
mos ság tan eu ró pai hí rû
szak em be re, és nem gé -
pész mér nök. Vagy a bel gák
vé gez tek ki vá ló mun kát,
vagy Jed lik bi zo nyult éles
sze mû kri ti kus nak, de Bu da
és iker test vé re üzembiz-
tosan pö fög te vé gig a pá -
lyát az ün ne pi át adást kö ve -
tõ hos  szú évek so rán is. Hét
va gont von ta tott a lo ko mo -
tív, és há rom kü lön bö zõ

kom for tú utasosztályán há rom száz öt ven
sze mély szál lí tá sá ra volt al kal mas.

Tör té ne te sen Pes ten tar tóz ko dik Pe tõ fi
Sán dor is, és nem kés le ke dik ki pró bál ni a
tech ni kai szen zá ci ót. A köl tõ nyil ván va ló an

nem ren del ke zik sem ter mé szet tu do má nyos,
sem mû sza ki, sem gaz da sá gi alap kép zett ség -
gel, de vi lá gát és a ma gyar jö ven dõt nyílt
ésszel, be le ér zõ lé lek kel szem lé li. Hall gas -
suk meg, mit ír el sõ vo na to zá sa él mé nyé rõl:
„Sze ret ném rá ül tet ni az egész ma gyar ha zát;
né hány esz ten dõ alatt tán ki pó tol ná, amit né -
hány szá zad alatt el mu lasz tott a ha la dás ban.”
Ha Pe tõ fi nyil ván va ló an szim bo li kus ha la -
dás-ha son la tát össze vet jük az zal a he ro i kus
küz de lem mel, me lyet Szé che nyi nek a gõz -
vas út-prog ram el fo gad ta tá sá ért vív nia kel -
lett, ér de kes ada lé kot nye rünk a re form kor
po li ti ku sa i nak mi nõ sí té sé hez.

Ta nul sá gos az el sõ ma gyar vas út vo nal
gaz da sá gi és tech ni kai pa ra mé te re it ös  sze -
vet ni a mai ada tok kal. Mint tud juk, a
MÁV ál lan dó pénz ügyi ne héz sé gek kel
küzd. A vá ci vas út tár sa ság a me net dí jat ki -
lo mé te ren ként 8 kraj cár ban ál la pí tot ta
meg. Ez pon to san egy ötö de volt a pos ta -
ko csik 40 kraj cár/ki lo mé ter ta ri fá já nak. Fi -
gye lem be vé ve még azt, hogy há rom szor
gyor sabb és ké nyel me sebb volt a pos ta ko -
csi nál, a kon ku ren ci át a vas út le te rí tet te.
Mind ezt a gaz da sá gos ság ha tá ra in be lül. A
mo der ni zá ció száz hat van öt éve te hát az ol -
csób bo dás sal ha ladt kar ölt ve.

Nem ér dek te len a tech ni kai pa ra mé te rek
ös  sze ve té se sem. Stephenson gõz moz do -
nya, a Rocket 1829-ben 48 km/órás csúcs -
se bes sé get ért el. Ti zen hét év vel ké sõbb a
pest–vá ci vas út át lag se bes sé ge 33 km/óra,
csúcs se bes sé ge 40 km/óra volt. Ma a ba -
ja–bu da pes ti vo nat köz le ke dés át lag se bes -
sé ge 50 km/óra. Hogy száz hat van öt év vel
ez elõtt tech ni kai fej lett ség te kin te té ben
ho gyan áll tunk Eu ró pá hoz vi szo nyít va, azt
kön  nyen meg ál la pít hat ja a ked ves ol va só.
A MÁV mai mû sza ki ada ta it az an gol
vagy fran cia ál lam vas uta ké val ös  sze vet ni
már alig ha lát szik sze ren csés nek.

Dr. Dá ni el Jó zsef

A Heves nevû gõzmozdony is a belga gyár1846-os szériájának darabja

A Rocket

Is mer ke dé sem a vi llannyal
Gye rek ko ri em lék

El sõ em lé ke im kö zé ta rto zik, hogy Ba -
ján a Ma dách Im re ut cá ban lak tunk anyai
nagy szü le im há zá ban, egy kü lön ál ló kis
la kás ban. Nagy apá mék is, mi is pet ró le -
um mal vi lá gí tot tunk. Az asz ta lon ál ló,
foly ton füs töl gõ lám pá hoz ha jol va ol vas -
ta föl ne künk édes anyánk az Én Új sá -
gom ból az új ra meg új ra hal la ni kí vánt
tör té ne te ket.

A nagy ut cai la kást Kiss Á. Jó zsef ta nár
úr és csa lád ja lak ta. Ta nár bá csi – a gya -

kor ta ná luk lá bat lan ko dó kis gye rek jo gán
így szó lít hat tam – a ta ní tó kép zõ fi zi kata -
ná ra és igaz ga tó he lyet te se volt. Az õ la ká -
suk ban gáz vi lá gí tott. A szom széd ház fa -
lán, ép pen szem ben a Ká dár ut cá val, egy
ut cai gáz lám pa is volt. Min den es te jött
egy ba ju szos bá csi, vál lán hos  szú rúd dal,
amely nek vé gén va la mi ké kes láng gal
égett. Ez zel fel nyúlt és meg gyúj tot ta a
lám pát. Hogy mi kor, ki ol tot ta el, so hasem
lát tam, én olyan kor még min dig alud tam.

Már el múl tam négy és fél éves. Az egyik
ké sõ õszi na pon óvo dá ba me net lát tuk,
hogy mun ká sok szor gos kod nak ut cánk ban.
A túl ol da li jár da mel lett szép sor já ban kes -
keny, mély göd rö ket ás tak. Örül tem a ki do -
bált sok sár ga föld nek, mi lyen jó lesz ab ban
ho mo koz ni – gon dol tam. Ar ról meg ép pen -
ség gel meg vol tam gyõ zõd ve, hogy azért
ala kít ják lép csõ ze tes re a göd rök egyik ol da -
lát, hogy mi, gye re kek le-fel mász kál has -
sunk. Azu tán meg nyúj tott sze ke re ken nagy
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póz ná kat hoz tak. Eze ket hos  szú, vé kony ru -
dak se gít sé gé vel a göd rök be ál lí tot ták, mi -
köz ben a bá csik egyi ke han gos „Hóó-rukk”
és „Na egy szer re” ki ál tá sok kal buz dí tot ta a
töb bi e ket. A föl det vis  sza la pá tol ták és jól le -
dön göl ték, majd nem el tûnt mind, ami vel én
játsz hat ni re mél tem.

Né hány bá csi gör be, kar mos va sa kat szí -
ja zott lá ba i ra, azok se gít sé gé vel kön  nye -
dén fel mász tak az osz lo pok ra. Cso dál tam
ügyes sé gü ket. Ak kor meg na gyot ka cag -
tam, ami kor lá bu kon e va sak kal fur csa ka -
csá zó já rás sal men tek a kö vet ke zõ osz lop -
hoz. Az osz lo po kat meg fúr ták, és pi pa ala -
kú va sa kat csa var tak be, ame lyek vé gén
fé nyes por ce láncsi gák vol tak. Édes anyám -
mal azo kon gya ko rol tuk a szá mo lást: fölül
há rom bar na, kis sé lej jebb öt fe hér volt.
Majd dró to kat húz tak ki, és meg fe szít ve
föl kö töt ték a por ce lán csi gák ra. A fé nyes
dró tok az õszi nap fény ben úgy ra gyog tak,
mint nagy anyám réz bog rá csa, ami kor
lekvárfõzéshez elõ ké szí tette. 

Há zunk kal ré zsút, szem ben a Ká dár ut ca
be tor ko lá sá hoz, olyan osz lo pot ál lí tot tak,
amely nek két ter pesz tett lá ba volt, kö zé -
pen ös  sze köt ve. Édes anyám ma gya ráz ta,
hogy olyan, mint a nagy A be tû. Er re az
osz lop ra lám pát is sze rel tek, ke vés bé dí -
sze set, mint a szom szé dos há zon lé võ gáz -
lám pa. A felül zöld, alul fe hér tá nyér kö ze -
pé be va la mit be csa var tak. A sze re lõ bá csi
azt mond ta, hogy az a vil lany kör te, s meg -
mu tat ta, hogy ben ne az az alig lát ha tó vé -
kony kis szál fog vi lá gí ta ni.

Azu tán a sze re lõk to vábbmen tek a kö -
vet ke zõ ut cák ba. El múlt a ka rá csony, az

új év, több ször le esett s el ol vadt a hó. Míg -
nem egy es te ki gyul ladt va la mi ab ban a
vil lany kör té nek ne ve zett üveg gömb ben ott
az ut ca sar kon. At tól kezd ve min den éj jel
az vi lá gí tott, és a nagy ba ju szos gázlám-
pagyújtogató nem jött töb bé.

14 év vel ké sõbb Hor váth Iván igaz ga tó
úr tól tud tam meg, s az óta rög zõ dött tu da -
tom ban, hogy 1927. feb ru ár 13-át ír tak ak -
kor. Az óta van Ba ján áram szol gál ta tás.

Kiss A Jó zsef ta nár úr jó pe da gó gus ként
ál lan dó an ok tat ni igye ke zett. Sok szor
mon do gat ta, mi lyen nagy do log, hogy
vég re Ba ján is van vil lany, meg hogy
ügyes em ber Bor bí ró (Vojnics) Fe renc pol -
gár mes ter és szak ér tõ mér nö ke, Hor váth
Iván, a vil la mos mû vek igaz ga tó ja. So kat
kö szön het nek ne kik a ba ja i ak.

Ta nár bá csi ék ha ma ro san be is ve zet tet -
ték a vil lanyt la ká suk ba. Az osz lop és há -
zunk kö zött is ki fe szí tet tek két szál dró -
tot. Az elõ szo ba fa lá ra föl csa va roz tak egy
fa táb lát, raj ta két fe ke te do boz zal. Az
egyik rõl azt mond ták, hogy az a vil lany -
óra, amely mu tat ja, men  nyi fo gyott az
áram ból. A he lyi sé gek fa lá ra szé pen víz -
szin tes és füg gõ le ges sor ban üveg csi gá -
kat csa va roz tak, ezek re erõ sí tet ték fel az
ös  sze so dort vil lany ve ze té ket. A sze re lõ
bá csi meg mu tat ta, hogy kí vül szür ke cér -
na, olyan, mint a ci põ pert li, alat ta gu mi,
an nak bel se jé ben több szál vé kony drót
van, ab ban fog foly ni az áram. Nem ér tet -
tem, hogy mi az az áram, meg hogy ho -
gyan fo lyik, hi szen a vé kony dró tok ban
lyuk sincs, mint ku tunk ki fo lyó csö vé ben,
ami bõl a víz fo lyik ki.

A he lyi sé gek men  nye ze té rõl lám pá kat ló -
gat tak le, a kony há ban egy sze rû zo mánc er -
nyõ set, s szo bák ban dí szes üveg bu rá sat,
vagy mai szem mel gic  cse se ket, te le füg gõ
üveg  gyöng  gyel, csillogó üveg priz mák kal, s
mind egyik ben az a ti tok za tos va la mi, az
üveg bu rá ba zárt cso da, a vil lany kör te. Sám -
li ra áll va el ér tem az aj tók mel lé sze relt kap -
cso ló kat, s mi cso da bol dog ság volt, ami kor
el csa var tam a kap cso ló fü lét, és fel gyul ladt a
vil lany fény! A pet ró le um- vagy gáz lám pát
so hasem en ged ték gye rek nek meg gyúj ta ni,
lám a vil lanyt sza bad. (Ér de kes a szó hasz ná -
lat ra is fel fi gyel ni: a pet ró le um- és gáz lám pát
meg gyúj tot tuk, el ol tot tuk, a vil lanyt fel gyúj -
tot tuk, le ol tot tuk, de úgy is mond tuk, fel csa -
var juk, le csa var juk, vagy fel kap csol juk, le -
kap csol juk. Csak ké sõbb ter jedt el a sza ba tos
be kap csol juk, ki kap csol juk ki fe je zés.)

De mi is ez a cso da, a vil lany? Ta nár bá -
csi pró bál ta meg ma gya ráz ni, hogy mesz -
 sze, túl a Du nán he gyek van nak, azok ban
szén, amit a bá nyá szok ve rej té kes mun ká -
val fel szín re hoz nak. A sze net el ége tik, a
me leg gel gõzt fej lesz te nek. A gõz erõs,
nem csak a fe dõt emel ge ti, ha nem gé pe ket
is tud haj ta ni. Ezek ben a gé pek ben lesz az,
amit elekt ro mos áram nak, vil lany nak ne -
ve zünk. A mi vil la nyun kat egy Kom ló ne -
vû fa lu ban fej lesz tik, és on nan ve ze té ke -
ken hoz zák ide. No, ah hoz még évek kel -
le nek, hogy ezt va la hogy meg ért sem!

A la kás un kba a kö vet ke zõ év ben ve zet -
ték be a vil lanyt. Mi re is ko lá ba ke rül tem,
és el sõ há zi fel adat ként há rom sor O be tût
kel lett ír ni, ah hoz már vil lany vi lá gí tott.

Petri Pál

Békésy György
2. (befejezõ) rész

Az új hal lás el mé let meg ér té sé hez is mer -
nünk kell a bel sõ fül leg fon to sabb ana tó -
mi ai kép le te it. A bel sõ fül ele me it a csi ga
fog lal ja ív já ra ta i ba. Ez a 35 mm ma gas,
2,7 for du la tot te võ üreg va ló ban a csi gá ra
em lé kez tet. Bel se jét két cson tos ta raj, to -

váb bá a kö zöt tük ki fe szü lõ alap hár tya
(membrana basilaris) el sõ és fel sõ já rat ra
ta gol ja. A bazilár-membrán fe lett he lyez -
ke dik el a Corti-szerv, mely hez 3600 bel sõ
és 14 000 kül sõ szörsejt íze sül. A sej tek
mind egyi ké hez mint egy száz haj lé kony,

os tor sze rû csáp (cilia) kap cso ló dik. A
Corti-szerv ala kít ja a hang rez gés me cha ni -
kai in ge rét a hal ló ide gen vé gig fu tó elekt -
ro mos jel lé. Az ív já ra to kat io nok ban gaz -
dag fo lya dék, a perilímpha töl ti ki. A bel sõ
fül a kö zép fül irá nyá ban ter mé sze te sen
zárt. A csont fa lat át tö rõ ová lis és ke rek ab -
la kon ru gal mas hár tya fe szül. A har ma dik
hal ló csont, a ken gyel az ová lis ab lak ra tá -
masz ko dik. Ez ad ja át a me cha ni kus rez -
gé se ket a bel sõ fül nek.

Mi u tán Békésy bõ sé ges is me re tet sze -
rez a fül fi nom, mik ro szko pi kus ele me i re
vo nat ko zó an, lát ja, hogy az el sõ kí sér le te -
ket fel na gyí tott fül mo del len kell el vé gez -
nie. Réz bõl tég la lap ala kú ke re tet ké szít -
tet, mely nek el sõ és hát só fe lü le tét üveg -A csontos csiga tokja megnyitva A csiga keresztmetszete
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lap pal zár ja le. A la pos, gyu fa ska tu lyá hoz
ha son ló szer ke zet kö ze pén egy vé kony
gu mi memb rán hú zó dik, mely el sõ és fel -
sõ rész re oszt ja a tég la test hez ha son ló
esz közt. (A leg na gyobb ol dal lap ok ké -
szül tek üveg bõl.) Az edény belsejét vi zes
gli ce rin nel töl ti meg, melybe fi nom fa -
szén port ke ver. Ezek szem csé i nek moz -
gá sa fog ja je lez ni a fo lya dék egyéb ként
meg fi gyel he tet len ör vé nye it.

A réz ke ret rö vi debb ol da lán (te hát a leg -
ki sebb te rü le tû la pon) a gu mi memb rán
alatt és fö lött egy-egy kör ala kú nyí lást
mun kál tat ki, me lye ket vé kony gu mi hár -
tya zár le. A fel sõ höz il lesz ti a hang vil lát,
mely rez gé se ket kelt a gli ce rin ol dat ban. A
hos  szab bik ke ret ol dal ra ál lí tott, füg gõ le -
ges hely zet be ho zott tég la tes tet erõs fény -
for rás sal vi lá gí tot ta át, a hang vil lát rez gés -
be hoz ta, és az ol dat ban le ját szó dó je len sé -
get mik ro szkó pon át vizs gál ta. A gu mi -
memb rán ki len dült, és a hang vil lá val el -
len té tes vé gén kép zõ dött egy hul lám. Ez -
zel egy vo nal ban, alul és felül a fo lya dék -
ban egy-egy ör vény is ki ala kult. Amen  nyi -
ben a mo dell he lye sen áb rá zol ja az alap -
hár tya moz gá sát, a szõr sej te ket a meg fi -
gyelt ki len gés hoz za in ge rü let be.

A me cha ni kai szer ke ze ten vég re haj tott
kí sér let ter mé sze te sen csak dur ván mo del -
lez te a bel sõ fül ben le ját szó dó fo lya ma to -
kat. Nincs ga ran cia ar ra, hogy a sok kal bo -
nyo lul tabb szer ke ze tû hal ló szer ben az
alap hár tya ugyan ilyen de for má ló dás sal re -
a gál a hang in ger re. A dön tõ kí sér let eke az
Or vos ta ni In té zet tõl szál lí tott, gon do san
ki pre pa rált csi gá kon vég zi el. Mind a to -
rony te te jén, mind az alap ján pa rá nyi ab la -
kot nyit, me lyet fel ra gasz tott üveg lap pal
zár le. Gon dos ko dik a csi ga já rat ok erõs fé -
nyû meg vi lá gí tá sá ról is. Mi vel a memb-
rana basilaris át lát szó, ezüst por ral hin ti
be, hogy moz gá sa meg fi gyel he tõ le gyen.
Az ová lis ab lak hoz íze sü lõ hal ló cson tot
egy vál toz tat ha tó frek ven ci á jú elekt ro -
mág nes sel hoz za rez gés be.

Mik ro szkóp ját elõbb a fel sõ, majd az al -
só ab lak kal szem ben ál lít ja fel. Az alap hár -
tya de for má ló dá sa tö ké le te sen meg egye -
zik a mo dell memb rán ján ta pasz talt tal. Kis
rez gés szám nál a fel sõ vé ge dom bo ro dik
ki, a rez gés szám nö ve lé se kor a hul lám fo -
ko za to san az ová lis ab lak fe lé to ló dik el.
Ag gá lyo san ala pos ter mé szet tel bír, ezért a
kí sér le te it több ször, ki sebb vál toz ta tá sok -
kal meg is mét li. A vég ered mény min den
eset ben azo nos.

A szõr sej tek csilló kar ja it te hát a ki len -
dü lõ hár tya dom bo ru la ta haj lít ja el, és így
ke let ke zik a hang ér zet. A Corti-szerv fel sõ
vé gén el he lyez ke dõ szõr sej tek a mély, kis

rez gés szá mú han gok ér zé ke lé sé re hi va tot -
tak. A spi rál men tén le fe lé ha lad va a mind
ma ga sabb frek ven ci á ra ér zé keny sej tek so -
ra koz nak. A húsz ezer herz kö ze lé ben lé võ
han go kat az ová lis ab lak szom széd sá gá -
ban el he lyez ke dõ sej tek ér zé kel te tik. A
hal lás te hát nem egy sze rû re zo nan cia je -
len ség, ha nem a szõr sej te ket érõ me cha ni -
kai in gert elekt ro mos jel lé ala kí tó, bo nyo -
lult élet ta ni fo lya mat.

Békésy sze rény, sa ját tu do má nyos tel je -
sít mé nyé nek meg íté lé sé ben vis  sza fo gott
ter mé szet. Ez út tal azon ban nincs két sé ge:
fel fe de zé se új ala pok ra he lye zi a tel jes hal -
lás el mé le tet. Esz kö zei pon tos le írá sát, a
meg fi gye lé se ket és fény kép fel vé te le ket
egy ti zen hat ol da las cikk ke re té be fog lal va
a leg ran go sabb né met fi zi kai fo lyó irat nak
kül di meg. A Physikalische Zeitschriftben
a szak ma vi lág nagy sá gai pub li kál ják ered -
mé nye i ket, egy el sõ-cik kes, név te len kis
ma gyar elekt ro mér nök alig ha szá mít hat
meg kü lön böz te tett fi gye lem re. A szer kesz -
tõ bi zott ság azon ban ki tû nõ en kép zett, éber
és kö rül te kin tõ szak em be rek bõl áll. Fel is -
me rik az ered mé nyek alap ve tõ fon tos sá -
gát, és a dol go za tot rö vid idõn be lül le köz -
lik. Még meg le põbb a fo gad ta tás. A fo lyó -
ira tot el sõ sor ban fi zi ku sok és nem or vo sok
ol vas sák. Az élet ta ni akusz ti kát for ra dal -
ma sí tó fel fe de zés hí re azon ban a fu tó tûz
se bes sé gé vel ter jed a fül-me di ci na te rü le -
tén mun kál ko dók kö ré ben. Egye te mek,
aka dé mi ák, la bo ra tó ri u mok hív ják a cik ket
jegy zõ „Georg von Békésyt”, aki meg döb -
ben tõ en új sze rû kí sér le tek kel adott ma gya -
rá za tot hat van öt éve meg ol dat lan hang ér -
zé ke lé si prob lé mák ra. Az Uppsalában dol -
go zó Bá rány Ró bert (az 1914-es or vo si
No bel-díj el nye rõ je) meg hív ja la bo ra tó ri u -
má ba. 1931-ben a né met fül or vos ok tár sa -
sá ga Denker-díjjal tün te ti ki. Elõ adás tar tá -
sá ra hív ják Moszk vá ba. Ven dé gül lát ja az
eindhoveni Phi lips la bo ra tó ri um az zal a
nem tit kolt szán dék kal, hogy mun ka társ -
nak nyer jék meg. Elõ adást tart Ber lin ben,
és az Aka dé mia Leib niz -ér mé vel tün te tik
ki. Stock holm ban szin tén meg ün nep lik a
si ke res ma gyart, aki, úgy lát szik, meg hoz -
ta az akusz ti ka szá má ra Kolchisból az
arany gyap jút.

Békésy azon ban tu da tá ban van an nak,
hogy el mé le te me rész és át ü tõ ere jû, de
még ko ránt sem tö ké le tes. Gyen gé jé re ma -
ga is rá mu tat. Kí sér le te it rend kí vül erõs, a
fül fáj da lom kü szö bét tíz de ci bel lel meg ha -
la dó hang erõs ség gel vé gez te. Jo gos a kér -
dés, hogy az alap hár tya ugyan úgy vi sel ke -
dik-e sze lí debb hang in ge rek nél, mint en -
nél a bru tá lis ger jesz tés nél? Pos ta kí sér le ti
la bo ra tó ri u má ban a tu dós azért al kal maz

ext rém erõs sé gû ger jesz tést, mert gyen -
gébb in ger nél a mi ni a tûr ele mek moz gá sa
még négy száz szo ros na gyí tá sú mik ro sz-
kóp alatt sem fi gyel he tõ meg. El mé le té nek
gyen ge ol da la it lát va, a kö vet ke zõ ti zen hat
év ben újabb és újabb pre pa rá tu mo kat ké -
szít, új kí sér le te ket vé gez el, és lé pés rõl lé -
pés re tö ké le te sí ti te ó ri á ját.

For ra dal mi an új el mé le tek al ko tó it nem
min dig fo gad ja a szak ma ál ta lá nos be csü -
lé se. Einsteint pél dá ul a re la ti vi tás el mé let
né hány ered mé nyé ért vi lág hí rû el mé le ti fi -
zi ku sok tekintik enyhén hib bant nak.
Békésy e szem pont ból a sze ren cse ke gyelt
gyer me ke. Nim bu szát, nem zet kö zi te kin -
té lyét jel lem zi a kö vet ke zõ eset. Az akusz -
ti ka nagy öreg je, S. S. Stevens át fo gó
mun kát ál lít ös  sze a hal lás tan fi zi o ló gi ai
is me re te i rõl. Bár ol vas ta a ma gyar tu dós
min den cik két, sze ret ne bi zo nyos prob lé -
má kat sze mé lye sen meg vi tat ni, egyes kí -
sér le tek le fo lyá sát köz vet le nül meg szem -
lél ni. Így kö vet ke zik be, hogy 1937-ben a
hegy megy Mo ha med hez. Né me tül tö ké le -
te sen be szé lõ mun ka tár sa, Newman tár sa -
sá gá ban ez év nya rán ér ke zik Bu da pest re.
Két na pot töl te nek a ku ta tó la bo ra tó ri um -
ban, meg szem lél ve a vi lá gon egye dülál ló
kí sér le ti esz kö zö ket, meg vi tat va a nyi tott
kér dé se ket. A kö zös tu do mány sze re te te és
a rö vid ma gyar or szá gi tar tóz ko dás oly szi -
lárd hi dat épít a ma gyar és ame ri kai tu dós
kö zött, mely tíz év múl va át ível az At lan ti-
óce á non.

1940-ben Bé ké syt meg hív ják a Páz -
mány Pé ter Tu do mány egye tem fi zi ka tan -
szé ké re. A pro fes  szo ri stá tus nyil ván le kö -
ti ide je egy ré szét, a Postakísérletin be töl -
tött fõ mér nö ki ál lá sát még sem ad ja fel. Az
ok nyil ván va ló: az in té zet ben épí tette ki la -
bo ra tó ri u mát. 1944 azon ban vég ze tes csa -
pást mér szel le mi mû he lyé re. Áp ri lis ele -
jén meg kez dõd nek az an gol szász re pü lõ tá -
ma dás ok. Egy szõ nyeg bom bá zás el csú -
szott sze gé lye vé gig ver la bo ra tó ri u mán. A
ma rad vá nyo kat a Hû vös völgy be köl töz te -
tik át. 1945-ben vi szont a kü lön le ges mü -
tyür kék  a szov jet har co sok meg kü lön böz -
te tett fi gyel mé nek tár gyai lesz nek. Ös  sze -
gez ve: a ti zen hat év alatt fel épí tett élet mû
ma te ri á lis kel lé kei, pó tol ha tat lan fel jegy -
zé sei szin te tel jes egé szé ben mar ta lé ká ul
es nek a há bo rú nak.

Békésy ér zé keny, hiperfinom ideg rend -
szer rel bír, mely nek vis  sza jel zé sei né ha
túl re a gál ják a va ló di ve sze del met. Ez út tal
azon ban jó szol gá la tot tesz gaz dá já nak.
He lye sen lát ja, hogy la bo ra tó ri u ma új já -
épí té sé re Ma gyar or szág meg vál to zott vi -
szo nyai kö zött nincs re mény. Ne ki vi szont
a kí sér le te zés, a ma ka csul hall ga tag ter mé -
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szet tit ka i nak ki csi ka rá sa az élet ér tel mét
meg adó él mény. To vábbá ri aszt ja egy bru -
tá lis, ám ak kor hét köz nap inak szá mí tó
eset. Ügyes és ked ves mun ka tár sát,
Krenkó Bé la mû sze részt a nyílt ut cá ról ra -
gad ják el egy fo goly transz port kí sé rõi. Da -
rab da rab, vé lik de rék fel sza ba dí tó ink, és a
lét szám fo gya ték el tün te té sé re so rol ják be
a se reg be a jó ki ál lá sú fi a tal em bert. Ilyen
elõz mé nyek után kö vet ke zik be, hogy
Békésy, aki hu szon két éve el uta sí tot ta
Svájc no bi lis gesz tu sát, tíz éve ne met
mon dott nagy la bo ra tó ri u mok fel kí nált le -
he tõ sé gé re, el fo gad ja a Karolinska In té zet
ven dég pro fes  szo ri ál lá sát.

A mind ös  sze egy év re ter je dõ stock hol -
mi tar tóz ko dás nincs hí ján tu do má nyos
ered mé nyek nek. Fel tár ja pél dá ul a már el -
hunyt Bá rány Ró bert egy si ke res hal lás ja -
ví tó mû tét-tí pu sá nak élet ta ni alap ja it.
1947-ben meg kap ja Stevens meg hí vá sát:
ve gye át a Har vard egye tem fi zi o ló gi ai
akusz ti ka la bo ra tó ri u má nak ve ze té sét. Az
ál lás nem jár elõadástartási kö te le zett ség -
gel, így nyu god tan el fo gad hat ja. Békésy
ugyan is ol vas an go lul, be széd ér té se azon -
ban még ko ránt sem ki fo gás ta lan.

Az Uni ó ban töl tött évek alatt ku ta tá sa it
új te rü le tek re ter jesz tet te ki. Meg kez di az
elekt ro mos jel lé ala kult me cha ni kai in ger
út já nak kö ve té sét. La bo ra tó ri u ma a
Memorial Hall el ne ve zé sû épü let alag so rát
fog lal ja el, Csak szak iro da lom ból is mert,
kü lön le ge sen ér zé keny mû sze rek, elekt -
ron mik ro szkóp, bõ sé ges anya gi ke re tek és
jól kép zett mun ka tár sa se gí tik a pa rá nyok
vi lá gá ban vég zett ku ta tá sa i ban. Le he tõ sé -
ge nyí lik ál lat kí sér le tek re is. A mik ro szkóp
alatt vég re hajt ha tó mû té te ket az egye tem
ügyes ke zû fül or vo sai vég zik.

Békésy már Ma gyar or szá gon sej te ni
kez di, hogy a fül me cha ni kai és elekt ro -
mos ener gia mér le ge nincs egyen súly ban.
Pon to sab ban fo gal maz va: az ide gi ol da lon
meg je le nõ ener gi á nak csak tö re dé két fe de -
zi a csillókarok meg haj lí tá sá ra be fek te tett
mun ka. A Har var don le he tõ sé ge nyí lik
pon tos kvan ti ta tív mé ré sek el vég zé sé re.
Ten ge ri ma lac fül csi gá já nak alap hár tyá já ra
szá zad mil li mé ter át mé rõ jû vas go lyót ope -
rál tat be. A go lyó elekt ro mág nes sel meg -
emel he tõ. Sú lyát is me ri, az alap hár tya le -
sül  lye dé sét mik ro szkóp alatt meg mé ri. A
be fek te tett me cha ni kai mun ka te hát pon to -
san ki szá mít ha tó. A meg fe le lõ ideg ros tok -
ba implantált elekt ró dok hoz kap csolt mé -
rõ mû sze rek kel meg ha tá roz ta a ke let ke zett
elekt ro mos ener gi át. Ez több nagy ság rend -
del ha lad ta meg a be fek te tett me cha ni kai
mun kát. A kí sér let iga zol ta, hogy a hal lás -
ér zet ki ala ku lá sá nál az ún. trigger ha tás

va ló sul meg. (A trigger a pus ka el sü tõ bil -
len tyû je. Az el hú zá sá hoz szük sé ges cse -
kély mun ka a töl tény ûr ben mil li ó szor ta
na gyobb ener gi át sza ba dít fel.) Az ener gia
for rá sát azok ban a bi o ló gi ai gal ván ele -
mek ben vé li fel fe dez ni, me lye ket a bel sõ
fül ben meg is ta lál. Vizs gá la tai a bel sõ fül
elekt ro mos je le i nek meg fi gye lé sé ben út tö -
rõ je len tõ sé gû ek. Az ész le lt je len sé ge ket
azon ban nem tud ja egy sé ges el mé let ke re -
té be fog lal ni. Meg kell je gyez nünk, hogy a
fül elekt ro mos je len sé ge i nek át fo gó el mé -
let be tör té nõ szin té zi se má ig vá rat ma gá ra.

Az Ame ri ká ban töl tött má so dik év ti zed
ele jén nye ri el a leg ran go sabb de kó ru mot,
a No bel-dí jat. Az or vo si díj ra – szá mos
más szak te kin té llyel egyet ért ve – Stevens
is je löl te Békésyt. Meg tud ja azon ban,
hogy egyes ku ta tó he lyek az õ ne vét fog ják
fel ter jesz te ni a dön tést meg ho zó Karolins-
ka In té zet nek. Lat ba ve ti min den be fo lyá -
sát, és rá bír ja jó aka ra tú kol lé gá it, hogy áll -
ja nak el szán dé kuk tól. Mél tat lan szi tu á ci ó -
nak tart ja, hogy a ne mes ver seny ben a ha -
tal mas élet mû vû ma gyar tu dós sal ve tél -
ked jék. Ma ga tar tá sá val az ön zet len ség és
jel lem nagy ság örök ér vé nyû min tá ját szol -
gál tat ja. A sors nem fog ja ju tal maz ni: úgy
tá vo zik el, hogy a mél tán ki ér de melt dí jat
so ha sem kap ja meg.

Azt hi het nénk, hogy 1961-ben a vi lág -
hír név csú csá ra fel ju tott Békésyre nyu -
godt évek vár nak. A sors azon ban át ál lít -
ja a vál tót. A Memorial Hall ban ki tö rõ
tûz vész el pusz tít ja a la bo ra tó ri u ma jó ré -
szét. Ami épen ma radt, azt tönk re te szik
az ol tó szi vat  tyúk. Ter mé sze te sen ki utal -
nak szá má ra egy épü let szár nyat, ezt
azon ban új ra be ren dez ni az öreg tu dós nak
alig van ener gi á ja. Más részt egy re elé ge -
det le nebb a Har vard igaz ga tó ta ná csá nak
ve ze té si mód sze re i vel. Ös  sze ha son lít ja a
cél ori en tált ame ri kai stí lust a Pos ta kí sér -
le ti haj da ni igaz ga tó já nak, Paskay Ber -
nát nak li be rá lis gya kor la tá val. Nem min -
den in du lat tól men te sen ír ja le súj tó szen -
ten ci á ját: a ma gyar fõ mér nök no bi lis
nagy vo na lú sá ga job ban táp lál ja a ku ta tás
sza bad szel le mét, mint az ame ri ka i ak
szûk lá tó kö rû prak ti ciz mu sa.

A kö rül mé nyek össz já té ka nagy ban
hoz zá já rul ah hoz, hogy 1965-ben el fo -
gad ja az USA öt ve nes sor szá mú szi get ál -
la má nak meg hí vá sát. Hawaii egye te mi
ka ted rá val és egy tel je sen be ren de zett la -
bo ra tó ri um mal kí nál ja meg a vi lág hí res -
sé get. Nem ti pi kus dön tés, hogy va la ki
hat van he te dik évé ben vál lal jon ilyen je -
len tõs élet mód vál to zást. A négy ezer mé -
tert meg ha la dó vul kánóri á sok kal ko ro ná -
zott szi get cso port a dá tum vo nal kö ze lé -

ben fek szik. Kel le mes klí má ja, cso dás
ten ger öb lei, dús nö vény ze te tu ris ta pa ra -
di csom rang já ra ér de me sí tik. Az eg zo ti -
kus szép sé gek re fo gé kony Békésyt el bû -
vö li a Ho no lu lut öve zõ dús ve ge tá ció.

Új la bo ra tó ri u má ban foly tat ja azo kat a
kí sér let eket, me lyek az ideg ér zet nek agy -
köz pon ti in for má ci ó vá ala ku lá sát vizs gál -
ják. Mi vel a fül és a hal lás köz pont kö zöt ti
fo lya ma tok nem hoz zá fér he tõ ek, más ér -
zék szer vek mû kö dé sét és in gerto váb bí tá si
mód ját kez di ku tat ni. Fel té te le zi ugyan is,
hogy az in for má ció-át adás fo lya ma tá ban
van ha son ló ság. Ta nul má nyoz za pél dá ul a
bõr fáj da lom ér zõ ideg vég-ké szü lé ke i nek
in ger to váb bí tá si rend sze rét. Vizs gál ja az
íz le lõ bim bók mû kö dé sét is. Mind két
szerv nél fel fe dez az in ger to váb bí tás mód -
já ban olyan tör vény sze rû sé ge ket, me lye -
ket hal lás el mé le té nek tö ké le te sí té sé re al -
kal mas nak ta lál. Ku ta tá sa i nak be fe je zé sé -
re azon ban már nem ád le he tõ sé get a sors.

Békésy ered mé nye it fo lya ma to san pub -
li kál ja. A kon fe ren ci ák ra, elõ adás-so ro za -
tok tar tá sá ra szó ló meg hí vá sok so ha nem
lá tott bõ ség gel zá po roz nak. Négy he tes
kur zust tart Bu e nos Ai res ben, majd Cor-
dobában  lép elõ adói pul pi tus ra. Dísz dok -
tor rá avat ja mind két vá ros egye te me. Ta -
pasz tal ja, hogy a No bel-díj jal ko szo rú zott
vi lág hír név mily ma gas ra tor nyoz hat ja a
nép sze rû ség hul lá ma it. Ér de kes, hogy a
sze rény, a nyil vá nos sze rep lés tõl hú zó do -
zó tu dós ez út tal bol dog de rû vel szem lé li a
la tin vé rû nép ová ci ó ját. Vis  sza tér az Uni -
ó ba is, 1970-ben pl. Los An ge les ben tart
há rom elõ adást. Meg hív ják Bos ton ba és
New York ba. Ha za re pül Eu ró pá ba, hogy
Halle és Kop pen há ga egye te me in tart son
elõ adás. Meg in vi tál ja õt a Nyu gat irá nyá -
ban ek kor még meg le he tõ sen zár kó zott
Kí na is.

A het ve ne dik éve kö ze lé ben já ró, sõt
azon túl lé põ Békésy meg le põ vi ta li tás sal
vál lal ja a tu do má nyos mis  szi ó kat és ve szi
tu do másul élet mû ve meg ér de melt el is me -
ré sét. Pe dig 1970 tá ján már lát ja a sö tét
sej tel mek tõl ár nyalt jö võt. Nö vek võ bél -
bán tal ma it 1968-ban or vo sai ope rá ció út -
ján kí ván ják meg szün tet ni. A mû tõ asz ta -
lon azon ban ki de rül, hogy a se bész szi ké -
jé nek ez út tal a leg go no szabb el len fél lel
kell fel ven nie a har cot. Bár a gó con kí vül
gon do san igye kez nek ki ir ta ni az át té te ket
is, a kirurgia si ke rét csak az idõ iga zol hat -
ja. A pro fes  szor lát szó lag szé pen gyógy ul.
Az élet erõ e fel lob ba ná sá nak ide jé re esik
em lí tett kör út ja i nak egy ré sze. 1971-ben
azon ban a je lent ke zõ tü ne tek két ség te len -
né te szik: a metastázisoknak csak egy ré -
szét si ke rült ki ope rál ni. A kö vet ke zõ mû tét
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már ar ra hi va tott, hogy a be teg szá má ra
va la me lyest biz to sít sa az em ber hez mél tó
lé tet. A gyógy sze res or vos lás csak a fáj da -
lom mér sék lé sé re szo rít koz hat. Meg döb -
ben tõ az a he ro i kus erõ fe szí tés, mel  lyel
szem be száll az el mú lás sal, és még 1972-
ben is foly tat ja la bo ra tó ri u mi kí sér le te it.
Pe dig be teg sé ge kezd vég ze te sen el ha tal -
ma sod ni. A hatórás in ter val lum ra mé re te -
zett mor fi um adag csak két órá nyi idõ tar -
tam ra biz to sít ja az eny hí tõ euróriát. In tel -
lek tu sá nak haj tó ere je, a tu do má nyos ku ta -
tás ösz tö ne még vég sõ hó nap ja i ban sem
csil la pul. Utol só dol go za tá ban a mor fi um -
ha tás ön ma gán meg fi gyelt me cha niz mu sá -
ról ér te ke zik.

1972 áp ri li sá nak ele jén is mét a kli ni ka
gon dos ko dá sá ra szo rul. Utol só le ve lét –
me lyet édes any já nak ír – 12-én ve ti pa pír -
ra. En nek be fe je zõ mon da ta: „Is ten ve led,
Anyám, ha va la mi biz to sat tu dok, ír ni fo -
gok.” Más fél hó na pig él még. Het ven har -
ma dik szü letés nap ja után tíz nap pal, jú ni us

13-án a so kat szen ve dett szív meg áll. Em -
lé két nem õr zi sír kert ben már vány obe -
liszk. Vég aka ra tá nak meg fe le lõ en ham va it
a sok szor meg cso dált szín pom pá jú õs -
anya, az óce án fo gad ja hul lá ma i ba.

A kü lö nös sors, mely rõl a cikk ele jén ír -
tam, tel jes kör ré zá rult. A hal ló szerv fi nom
ele me i nek mû kö dé sét or vos alig ha fe dez -
het te vol na fel. Azok a kü lön le ges, ér zé -
keny és mi ni a tûr mû sze rek, me lyek a vizs -
gá lat hoz szük sé ge sek, a fi zi ka esz köz tá rá -
ba tar toz nak. Az ana tó mus csak a fül pre pa -
rá tum szer ke ze té nek fel tá rá sá ig jut hat el.
A fi zi kus vi szont pon to san ezek ben az is -
me re tek ben já rat lan. A fi zi o ló gi ai akusz ti -
ka sze ren csé jé re Békésy oly fo gé kony
szel le mû, ma gas intellingenciájú au to di -
dak ta, aki ké pes a meg fe le lõ ana tó mi ai tu -
dás el sa já tí tá sá ra. A mo dern hal lás el mé let
meg al ko tá sá nak te hát szük sé ges elõ fel té -
te le volt a ma gas fi zi kai és ma te ma ti kai
kép zett ség és bi zo nyos or vo si is me re tek
egy ide jû bir tok lá sa. Így kö vet ke zett be,

hogy az or vo si No bel-dí jat 1961-ben olyan
fi zi kus nyer te el, aki a si kert ki ér dem lõ ta -
nul má nyai jó ré szét Békésy György m. ki -
rá lyi pos ta fõ mér nök alá írás sal pub li kál ta.

A ma gyar akusz ti kus ku ta tá sai elõz -
mény nél kü li ek. Nem to vább fej leszt, ha -
nem önál ló an al kot meg egy ere de ti, szi -
por ká zó an öt le tes kí sér le ti me to di kát. A
bel sõ fül me cha ni kai mû kö dé sé rõl meg al -
ko tott új kép tel jes mér ték ben a sa ját ered -
mé nye i nek ös  sze fog la lá sán ala pul. „Va ló -
ban a ter mé szet volt, amely ki gon dol ta a
bo nyo lult, te ker vé nyes hallásátalakítót, és
be ás ta mé lyen a leg ke mé nyebb csont ba, az
em ber tes té be; de Békésy olyan ügyes és
gya kor lott szak ér te lem mel ha tolt be a leg -
rej tet tebb zu gá ba, és ál la pí tot ta meg mû -
kö dé si el ve it, hogy úgy lát szik, a mo dern
fül va ló já ban in kább Békésy ta lál má nya,
mint a ter mé szet nyu godt fej lõ dé séé” –
mond ta öt ven év vel ez elõtt Stevens az
Ame ri kai Akusz ti kai tár sa ság ülé sén.

Dr. Dá ni el Jó zsef

„Ha éle tünk so rán csak egy szer tu dunk se gí te ni,
már meg ér te, hogy va gyunk.”

Ez a gon do lat hajt ja elõ re vá ro sunk ban a
Havária Ka taszt ró fa el há rí tó Köz hasz nú
Egye sü le tet, amely ma már 19 éves múlt tal
büsz kél ked het. Az Egye sü let se gít sé gé re
min dig szá mít hat tunk, ha a víz ben vagy a
ví zen va la ki baj ba ke rült, nem csak Ba ján,
ha nem egész dél-ma gyar or szág te rü le tén is. 

Tör té ne tük az egy ko ri mû sza ki lak ta -
nyá ban kez dõ dött, ahol az Egye sü let el nö -

ke és jó né hány tag ja ka to nai szol gá la tát
tel je sí tet te. Ott sa já tí tot ták el a bú vár mes -
ter ség alap ja it.  A lak ta nya 1991-es be zá rá -
sát kö ve tõ en ma rad tak hely ben, és fo lya -
ma to san fej leszt ve tu dá su kat meg ala kí tot -
ták a Hon véd Bú vár Klub ba jai tag szer ve -
ze tét. Ví zi men tõ te vé keny sé gü ket eb ben
az idõ ben kezd ték meg. Nem fel ké rés re,
nem un szo lás ra, ha nem ön ként! 

Az óta több mint 150 ví zi bal eset nél és
ár víz vé de ke zé sek nél mû köd tek köz re, a
tûz ol tó ság gal és a ka taszt ró fa vé de lem mel.
Ak ko ri ban egy ál ta lán nem kap tak mû kö -
dé sük höz tá mo ga tást, csak hu má num ból
cse le ked tek. Sa ját fel sze re lé sük kel, sa ját
sza bad ide jük ben, sa ját költ sé gü kön. Ha
szük ség volt rá juk, men tek éj jel-nap pal,
té len-nyá ron. Iga zá ból kö szö ne tet sem
vár va tet ték dol gu kat a kö zért, a ba jai em -
be re kért, ér tünk, gyer me ke in kért. 

2005-ben több mint har minc fõ vel non-
profit szer ve zet té ala kul tak Havária Ka taszt -
ró fa el há rí tó Köz hasz nú Egye sü let né ven,
Ha zánk ban õk ez egyet len ka taszt ró fa-vé de -
lem mel fog lal ko zó nonprofit egye sü let.

Alap sza bá lyuk ban ön ként vál lal ták a se -
gít ség nyúj tást ár- és bel víz vé de lem ese tén,
ví zi men té si fel ada tok vég zé sét, köz re mû -
kö dést a ví zi ve szély hely ze ti ne ve lés, ok -
ta tás, is me ret ter jesz tés te rü le tén, rész vé telt
a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés ben.

Saj nos, az el múlt esz ten dõk bõ vel ked tek a
ví zi bal ese tek ben és ár ví zi vé de ke zés ben. A
2010. évet ta lán a ka taszt ró fák évé nek is ne -
vez het jük. Leg is mer tebb men té sük a moh á-
csi komp nál 2007-ben tör tént tra gé dia. It te -
ni hõ si es men té sü ket a Bács-Kis kun Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság la kos ság
vé del mé ért ki tûn te tés sel is mer te el. A mé di -
á ban ke vés bé pub li kált ször nyû ese mé nyek -Téli mentési gyakorlat
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nél az egye sü let tag ja i nak szá mos eset ben
kel lett be avat koz ni uk. Tet ték ezt gyor san,
kés le ke dés nél kül, aho gyan ezt an nak ide jén

meg ta nul ták. Ba ja vá ros 2009-ben “Ba ja
Kis tér ség Ka taszt ró fa vé del mé ért” el is me -
rést ado má nyoz ta az egye sü let nek.

Az egye sü let tag jai a ví zi men tõ te vé keny -
sé gen túl min den al kal mat meg ra gad nak ar -
ra, hogy a ta nu ló if jú ság gal meg is mer tes sék
ezt a szép sport ágat, és meg ta nít sák õket a
víz ben va ló tar tóz ko dás ra és má sok men té -
sé re. Szá mos be mu ta tót, ki ál lí tást ren dez tek,
ahol a fen ti te vé keny sé gü ket be mu tat ták. 

Részt vet tek a vá ros nagy ren dez vé nye i nek
ví zi biz to sí tá sá ban: EFOTT, mo tor csó nak-
vi lág baj nok ság, Schirilla György úszá sa. So -
kat tet tek kör nye ze tünk, a Sugovica med ré -
nek és part já nak tisz tí tá sá ért is, min den év -
ben víz alat ti sze mét gyûj tést szer vez nek és
bo nyo lí ta nak le. 

Meg gyõ zõ dé sünk, hogy ki ér de mel ték és
ki ér dem lik a la kos ság meg be csü lé sét azért a
csep pet sem ve szély te len, ön kén tes fel adat -
vál la lá su kért, me lyet ér tünk foly tat nak.
Mun ká ju kat és men té se i ket a hon lap ju kon
(www.havari.net) meg te kint he tik. Ké rem
önö ket, hogy adó juk 1%-ával tá mo gas sák
mun ká ju kat, hogy to vább ra is se gí te ni tud ja -
nak. Adó szám: 18368716-1-03, bank szám -
la szám: 52700086-20052548-01100011

Szathmári Zsolt 
az Egye sü let el nö ke

Árvízvédelmi segítségnyújtás

Em lé ke zés Su lyok Já nos Ig nác ta nár úr ra
Az idén száz éve, 1911-ben szü le tett az

a nagy sze rû em ber, aki ugyan csak ti zen -
két évet töl tött Ba ján mint cisz ter ci ta nár,
de ez az idõ elég volt ar ra, hogy a ba ja i ak
örök re szí vük be zár ják. Több év ti zed után
is, ha idõn ként meg for dult Ba ján, an  nyi lá -
to ga tó ke res te fel, hogy csak ne he zen le he -
tett né hány perc re a kö ze lé be jut ni.

Su lyok Já nos 1911. ja nu ár 27-én szü le -
tett Szé kes fe hér vá rott, ott vé gez te el sõ ta -
nul má nya it, és ott érett sé gi zett 1929-ben a
cisz ter ci rend Szent Ist ván Gim ná zi u má -
ban. Érett sé gi után a cisz ter ci rend be lé -
pett, ahol az Ig nác ren di ne vet kap ta. 1935-
ben szen tel ték pap pá. 1937-ben la tin és
fran cia kö zép is ko lai ta ná ri ok le ve let szer -
zett. Egy évi apá ti tit kár ság után 1938-ban
Ba ján kezd te meg kö zép is ko lai ta ná ri mû -
kö dé sét, és 1948-ig ott ta ní tott, amíg a
gim ná zi u mot nem ál la mo sí tot ták. (Tel jes
kö zép is ko lai ta ná ri mû kö dé se Ba ján zaj -
lott le.) 1944-ben, mi kor az oro szok be vo -
nul tak Ba já ra, azon ke vés cisz ter ta ná rok
egyi ke volt, akik ma rad tak.

1944 õszé tõl a gim ná zi um ide ig le nes
igaz ga tói poszt ját töl töt te be, míg dr. Lász ló
Vin ce vis  sza nem tért. 1946-tól 1948-ig az
ál ta lá nos is ko la igaz ga tó ja volt. 1950-ben
az AVH a töb bi Ba ján tar tóz ko dó cisz ter ta -
nár ral együtt Kunszentmártonba, egy ot ta ni

ko los tor ba de por tál ta. Sza ba du lá sa után,
mi kor a cisz ter ci ren det fel osz lat ták, Szé -
kes fe hér vár ra tért vis  sza, ahol 1950-tõl
1952-ig sze mi ná ri u mi ta nár volt. 1952-tõl a
püs pö ki le vél tár, majd könyv tár igaz ga tó ja
is lett. Emel lett 1950-tõl 1960-ig a Nagy-
boldogasszony plé bá ni án, majd 1960-tól
1990-ig Maroshegyen se géd lel kész. A
rend szer vál tás után, mi kor a cisz ter ci ren det
vis  sza ál lí tot ták, vis  sza köl tö zött Zirc re, ahol
1991-tõl 2000-ig az apát ság per je li tisz tét
töl töt te be, mel let te 2006-ig a Szent Ber nát
Hit tu do má nyi Fõ is ko lán ta ní tott. Zirc tõl is
még hos  szú ide ig, he ten ként 1-2 nap ra,
vissza tért Szé kes fe hér vár ra, ahol foly tat ta a
könyv tár igaz ga tá sát. 2006. szep tem ber 6-
án ad ta vis  sza ne mes lel két Te rem tõ jé nek.

Su lyok Ig nác mint ta nár a le he tõ leg töb -
bet nyúj tot ta ta nít vá nya i nak. Lel ke sen és
ala pos szak ér te lem mel vé gez te mun ká ját,
órái él ve ze tesek és si ke re sek vol tak, igaz,
nem saj nál ta rá az idõt. Ko rán kelt és sok -
szor ké sõ éj je lig dol go zott. Mi kor né ha ké -
sõn men tem el az ab la ka alatt, az még vi -
lá gos volt. Az õ ta ní tá sá val el sa já tí tott
fran cia tu dá som nak kö szön het tem fran cia -
or szá gi sze ren csé met, mert ezál tal is mer -
tem meg mind járt meg ér ke zé sem után jö -
ven dõ fe le sé ge met, aki egész it te ni éle tem
so rán, 52 éven át bol dog gá tett.

Ba jai évei alatt a ta ní tá son kí vül a Sze re tet -
ház zal is fog lal ko zott, ahol min den reg gel 6
óra kor szent mi sét mon dott és lel ki gon do zás -
ban ré sze sí tett sok öreg, meg rok kant em bert.

A fi úk hoz a cser ké sze ten be lül még kö ze -
lebb ke rült, mert a gim ná zi um 157-es Dam -
ja nich cser kész csa pa tá nak pa rancs no ka volt.
Mi vel az if jú ság ra nagy ha tást gya ko rolt,
1948 után az AVH ár gus sze mek kel fi gyel te
te vé keny sé gét, és több ször is fe nye ge tõ fi -
gyel mez te tést ka pott. Meg ér tõ, fi nom lel ké -
vel von zot ta a fi a ta lo kat, és sok di ák nak, fi -
úk nak, majd ké sõbb a ve gyes idõ ben sok
lány di ák nak is meg ér tõ lel ki ve ze tõ je volt.
Jó ma gam még Fran cia or szág ból is le vél ben
kér tem ta ná csa it prob lé má im ese tén. Ren ge -
teg volt di ák já val tar tott kap cso la tot le ve le -
zé sen ke resz tül. Én 49 év alatt több mint 100
le ve let vál tot tam ve le. Né hány volt ba rá tom -
mal az õ jó vol tá ból ve het tem fel a kap cso la -
tot. Sok volt ta nít vá nyá val ké sõbb ba rá ti vi -
szony ba ke rült, velük te ge zõ dött is. Eb ben a
meg tisz tel te tés ben én is ré sze sül tem.

Õ volt az a ta nár, aki leg több ször vett
részt volt di ák jai érett sé gi ta lál ko zó ján, vi -
szont az õ ju bi le u ma in (arany mi sé jét és
gyé mánt mi sé jét) szá mos volt ba jai di ák volt
je len. Volt di ák jai kö zül so kat es ke tett,
gyer me ke i ket ke resz tel te, és szá mo sat ké -
szí tett elõ a vég sõ nagy út ra.
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Sze mé lye sen na gyon kö zel áll tam hoz -
zá. Míg Ba ján volt, rend sze re sen jár tam
hoz zá, Kunszentmártonban is meg lá to gat -
tam, majd mi kor Szé kes fe hér vár ra ke rült,
sok szor ke res tem fel lak he lyén, a püs pö ki
pa lo tá ban. Bör tön bõl va ló sza ba du lá som
után nem volt al kal munk ta lál koz ni, de
már ju go szlá vi ai me ne kült ként le ve lez ni
kezd tünk, ami rá néz ve nem volt ve szély -
te len. El sõ le ve lem re így vá la szolt:

Ked ves jó Kar csi kám!
Rég nem ol va sott so ra id nak na gyon

örül tem. Ez né mi leg kár pó tolt az el ma radt
sze mé lyes ta lál ko zá sért, amely re tu dom,
ha ma ro san sor ke rült vol na, ha kö rül mé -
nye id nem vál toz nak.

Lé pé se dért ne tégy szem re há nyást ma -
gad nak, hisz nem a ka land vágy vagy a
kön  nyû élet le he tõ sé ge kész te tett rá.

Kor nél bá csin és Édón ke resz tül ér te sül -
tem sor sod ala ku lá sá ról s a to váb bi ak ban
is sze re tet tel és imád ság gal kí sé rem fi gye -
lem mel éle ted to váb bi bon ta ko zá sát. Is ten
se gít sé ge és fe gyel me zett, ke mény aka ra -
tod meg hoz za majd a várt ered ményt. Ha
sze ret te id le ve lé be be te szel idõn kint né -
hány sort szá mom ra is, örül ni fo gok ne ki.

A ré gi me leg sze re tet tel kí sér lek imá im -
ban éle ted út ján.

Ná ci bá tyád

Mi kor 30 évi tá vol lét után elõ ször ha za -
me het tem, ter mé sze te sen el sõk kö zött ta -
lál koz tam ve le. Meg ha tód va, öröm mel
bo rul tunk egy más nya ká ba, ün nep volt az
mind ket tõnk szá má ra. Ez után min den ma -
gyar or szá gi utunk al kal má val meg lá to gat -
tuk Szé kes fe hér vá rott, majd ké sõbb Zir -
cen. Su lyok atya fe le sé ge met is jól is mer -
te és sze ret te, hi szen tu dott ve le fran ci á ul
be szél get ni. Egyik szé kes fe hér vá ri lá to ga -
tá sunk al kal má ból a püs pö ki könyv tár né -
hány ér té kes „gyöngy szem ét”, kö zép ko ri
kó de xe ket mu ta tott ne künk.

Saj nos, utol só éve i ben be teg sé ge mi att
so kat szen ve dett, amit hõ si es tü re lem mel
vi selt. Le ve le i ben több ször be szélt be teg -
sé gé rõl. Mi kor meg lá to gat tuk, min dig
ked ve sen és szí ve sen fo ga dott. Ki lenc ven -
öt évet élt tel jes szel le mi fris sesség ben.
Utol já ra ha lá la elõtt há rom hó nap pal lát -
tuk, ek kor már fá radt nak lát szott, és saj nos
ha ma ro san meg kap tuk az ér te sí tést ha lá lá -
ról. Mély re ha tó tu dá sá val sok em ber tisz -
te le tét és min dig pél da mu ta tó sze rény sé -
gé vel, sze re tet tel jes ked ves sé gé vel, szol -
gá lat kész sé gé vel ren ge teg em ber sze re te -
tét tud ta meg hó dí ta ni, akik em lé két so -
hasem fog ják el fe lej te ni.

Dr. Kosz to lá nyi Kár oly

Szieb Márti – Mártikám
Szieb Márti-Mártika tetszik nekem,
jószágom õ és kincsem, életem.
Szieb Márti-Mártikám valaha rég
nékem adta szíve jó melegét.
Mártikám! Arcod, kedves mosolyod
emléke bennem lüktet és sajog.
Emlékeimben, drága hitvesem,
így élsz: sudáran, szépen, kedvesen.
Megõrzi híven az emlékezet
orrocskád rajzát, karcsú kis kezed,
amellyel hûen ápoltál, ha tört
tagjaim égtek, forró láz gyötört,-
megõrzi tiszta szemedben a fény
játékait, a körmöd peremén
fehérlõ holdat, ajkadat beszéd
közben, ismerõs lépteid neszét
s szeretett hangod. Szinte hallani,
amint meghitten szólítasz: „Tomi”.

Mártikám édes, úgy szerettelek,
mint édesanyját elveszett gyerek,
ki attól fél, többé nem látja Õt.
Ifjú szerelmem lángja egyre nõtt,
miként makacsul a pálmafa nõ,
sújtsa bár hõség, verje jégesõ,
s az elsuhanó éveknek során
királynõ lettél szívem trónusán.
A trón üres már. Csönd van, néma csönd.
A szép királynõ halkan elköszönt.
Õröl a bánat, szemembõl a könny 
sós árja ömlik, langyos vízözön,-
õröl a bánat, csak lézengek én.
Jaj! Hová tûntél, drága kicsikém?
Hová tûnt arcod, a kedves mosoly?
Hol van gyöngy körmöd holdacskája, hol?
S hûséges szíved melegét vajon
érzik-e ott, a másik oldalon?

Nékem az a jó, éltetõ meleg
nagyon hiányzik. Fázom nélküled,
s hogy lelkem meg ne bénítsa a fagy,
jöjj vissza hozzám, kedves. És maradj.
Álmok mélyébõl érkezz: ülj ide
magányba süppedt ágyam végibe,
asszonyi kézzel cirógasd fejem,
nyugtass, vigasztalj, beszélgess velem.
Mondd el, mitõl kell tartanom, ha majd
elhagyom én is a földi talajt,
s kihasználva a Nap heves szelét,
vitorlázom az ûrben tefeléd.
Figyelmeztess a veszélyekre, vagy 
aggódva hasznos tanácsokat adj:
miként hajózzam a dagályban, és 
hol sikerülhet jól a kikötés.

Szólj édes szüleink s a Nagy Család
hogylétérõl is pár szót legalább.
S ím, ahogy mindezt végiggondolom,
enyhül a görcsös kín, a fájdalom,
és kétségeim búskomor egén
tûzpont gyúl ki: a krisztusi Remény.

Ködös a túlpart, az emberi szem
nem lát odáig. Ám érzem, hiszem,
hogy bizakodó szívvel vársz reám,
s én rád lelek, Szieb Márti-Mártikám!
Ha üt az óra, bátran indulok, 
tarka zászlóm a napszélben lobog.
Vitorlásomnak párja nem terem,
barázdát húz az égi tengeren,
s a célba fut, hol izgatott tömeg
tolong, figyelve büszke röptömet.
És partot érek. Tapsoltok ti mind:
a Nagy Család, Te, édes szüleink.
Vidám morajjal telik meg a lég,
lesz ölelgetés, kézfogás elég,
szülõi csókok, üdvözlés megint,-
aztán minden szem kettõnkre tekint,
s a sokaság hõn élteti a szép
királynõt, aki ismét trónra lép.
Én meg sugárzó arcodat lesem:
itt állsz sudáran, szépen, kedvesen,
s nevetsz rám, mint a Földön egykoron.
Magamhoz vonlak, véd erõs karom.

Hatalmas ünnep! De mikor a menny
egén a Vénusz csillag megjelen,
véget ér ez is. Kiürül a tér,
s ki-ki mennybéli hajlokába tér.
Minket lakodba csillagfény vezet.
Kezemben tartom karcsú kis kezed,
mennyei ösvényeken ballagunk,
nevetünk, sírunk, szólunk, hallgatunk.
Vendégünk nincs, az Úr maradt velünk.
Házikód elõtt letérdepelünk,
és megköszönjük Néki a csodát,
hogy találkoztunk újra ideát.
Lelkünk kitárul: szeret, hisz, remél.
Gyönyörûséges, illatos az éj,
énekszó csendül messzi valahol.
Könnyû fejecskéd vállamra hajol,
s egymásnak örvend Márti és Tamás.
Mert lesz Új Élet. Lesz Feltámadás.
Szieb Márti-Mártika tetszik nekem,
jószágom õ és kincsem, életem.

Szebényi Tamás
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Gyepûrózsa Pusztai árvalányhaj

Tavaszi kankalinTavaszi hérics

Ernyõs sárma Salátaboglárka
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Ha zánk olyan he lyen van a Föl dön, ahol a négy év szak töb bé-ke -
vés be tör vény sze rû en vál ta ko zik. A Nap évi já rá sá nak meg fe le lõ en
a csil la gá sza ti ta vasz már ci us 21-tõl jú ni us 22-ig tart. A me te o ro ló -
gi ai ta vasz há rom hét tel ko ráb ban (már ci us 1.) kez dõ dik és ko ráb -
ban is (má jus 31.) fe je zõ dik be. Me le gí tõ égi tes tünk ezen idõ alatt az
Egyen lí tõ és a Bak té rí tõ (észa ki szé les ség 23,5 fo ka) kö zöt ti föl di
fel szín re kül di me rõ le ge sen su ga ra it. Már ci us 21-én az Egyen lí tõ fe -
lett de lel a Nap me rõ le ge sen (90 fo kos be su gár zás), majd há rom hó -
nap múl va (jú ni us 22-én) a Rák té rí tõn lesz leg na gyobb a me le gí tõ
ha tá sa. A fel szín, il let ve a le ve gõ hõ mér sék le te dön tõ en a nap ma gas -
ság egye nes ará nyá ban vál to zik, amely sza bá lyos sá got a mo bil le ve -
gõ hi deg vagy me leg front jai za var hat ják meg. Ezek nek kö vet kez -

mé nye ként a ta va szi hó na pok át lag hõ mér sék le tei oly kor fel cse ré -
lõd het nek: a már ci us me le gebb le het az áp ri lis nál, a má jus jú ni us nál.
A ha vi kö zép hõ mér sék let in ga do zá sa gyak ran el ér he ti a 8-10 Cel si -
us fo kos kü lönb sé get. Meg em lí ten dõ ext ra ér té kek: 1926. áp ri lis 25-
én 33,6 oC (éves csúcs hõ mér sék let Deb re cen ha tá rá ban), 1952.
május 22-én: -7 oC (ta laj men ti fagy Sik ló son).

A vi rá gos nö vé nyek a hõ mér sék let függ vé nyé ben bont ják ki
szir ma i kat, az az a sok évi át lag tól el té rõ hõ mér sék le tek drasz ti -
ku san mó do sít hat ják a vi rág nyí lást. Ké pes il luszt rá ci ónk a ta va -
szi hó na pok ban ké szült fel vé te lek kör nyé künk vi rág zó nö vé -
nye i rõl.

Dr. La ki Fe renc

Az év szak ok és vi rá gos nö vé nye ik
(Ta vasz)

Sárga nõszirom Mezei margitvirág

Mocsári gólyahír Szibériai nõszirom
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Richter Ilona képei elõtt
Teg nap, már ci us 15-én, egy ve rõ fé nyes

szép ta va szi na pon sé tál tunk Far kas Ábel -
lel, az uno kám mal a Szi ge ten. Él vez tük a
nap su ga rat. Ábel elõ re ha jol va néz te a ba -
ba ko csi for gó ke re két, én né zem, amit õ
néz. Ek kor lát tam meg egy száz szor szé pet.
Le tép tem a csöpp nyi vi rá got, meg mu tat -
tam a gyer mek nek, aki fe lé nyúlt, de még
nem ad hat tam ne ki, fél tem, meg eszi…

Az ap ró vi rág ról és a víz rõl eszem be ju -
tott Ilon ka és Toncsi, s az is, mi ként fo gom
ren dez ni ér zé se i met és gon do la ta i mat hol -
nap ra, az az má ra, a Richter Ilo na mû ve i bõl
nyí ló, Schmidt An tal hoz kap cso ló dó ki ál -
lí tás meg nyi tó já ra.

Át néz tem és át gon dol tam a túl part ra. Kõ -
he gyi Mis ka sé tált pa nyó ká ra ve tett ka bát já -
ba, s jel leg ze tes hang ján át szólt: – A Szi get
fá it az tán ki nem vág já tok! – Hos  szú, vé -
kony alak je lent meg, és re ked tes-fá tyo los
hang ján fi gyel mez te tett: Az tán Zsu zsa, ta -
nít sa meg ezt a gyer me ket igaz ba jai mód já -
ra ha lász lét fõz ni, még ha ma ga nem is tud!

Kass Já nos is in te ge tett fe ke te in gé be, s
azt mond ta: Sze re tem a ba jai mú ze u mot.
Itt még a ta ka rí tó nõ is más. – Fel tûnt mö -
götte Richnovszky An dor, pá rat be le fe jelt
a lab dá ba, majd át ki ál tott: Le gye tek pél da -
mu ta tó ak! – és kö hé csel ve to vább ment.
Mac kós já rá sá val ott sé tált Me zei La jos is,
és mo soly gós hang ján fi gyel mez te tett: Ne

fe ledd! Nagy And rás is mer te a vá ros ter -
mé sze tét. Is mer te, mert is mer ni akar ta.

Halk dal lam úszik át a ví zen. Cseh Ta -
más ott állt két gi tár ral a Túl só par ton, és
az ének mon dó így szólt: 
Én már úgy va gyok jól, ahogy így va gyok
Én már nem le szek má sik,
Ma tat ni sze re tek, ál mo dok
Egész ki pusz tu lá sig…

Át in te ge tett még Herceg Já nos a Dél vi -
dék rõl, Schwalm Pa li bá csi is dú dolt va la mi
sváb nó tát. – Ér zel gõs vagy, in di án öreg asz -
 szony! In kább menj a wig wam elé pi páz ni!
– dör rent rám Ke le men Mar ci hang ja.

Ke zem ben az agyon gyûrt száz szor szép -
pel bal lag tunk to vább, ami kor Schmidt
Toncsi szó lí tott meg, s azt súg ta: Richter
Ilon ká ról kell hol nap be szél ned! – Igaz, de
akik most át szól tak, mind kö zös is me rõ -
sök, ba rá tok.

Kö zös… Mi le het kö zös Richter Ilo ná -
ban és Schmidt Toncsiban? Egy em ber öl -
tõ, egy ge ne rá ció vá laszt ja el õket egy más -
tól… Még is, ahogy a ter mé szet mik ro -
szko pi kus lé nye i re fi gyel nek, úgy fi gyel -
nek az em ber re is. A má sik em ber gyak ran
fon to sabb szá muk ra, mint sa ját ma guk.

Toncsi az elekt ron mik ro szkóp alatt ké -
szült fel vé te lek kel mu tat ta meg a szem nek
lát ha tat lan élet sok szí nû pom pás vi lá gát,
Richter Ilo na le raj zol ta azt, hi szen „a ter -

mé szet a vég te len al ko tó vég te len szép sé -
gét hord ja. Az em be ri ké szít mé nyek a vé -
ges al ko tók kü lön bö zõ szép sé gû mû vei” –
ír ja Weöres Sán dor. Richter Ilo na a vég te -
len al ko tó mû ve it ki vé te les szép ség ben
mu tat ja meg.

El mond ja rajz ban, ak va rell ben, hogy az
el pusz tí tás ra ítélt gyom nö vény mi lyen
cso dá la tos; men  nyi éle tet hor doz még egy
bal tá ra vá ró szõ lõ tõ ke; men  nyi szép ség
van a bab hü vely ben és ter mé sé ben, a mák
gu bó já ban, a mák szem ben… Al ko tá sa i ban
meg búj va lát juk Õt ma gát is, a le vél be
bur ko ló zó ap ró kis sünt, aki olyan, mint a
szelídgeszenye: szú rós, de nem tá mad, ha -
nem vé de ke zik a gyak ran ke gyet len, lel -
ket len vi lág el len.

A Nagy Ist ván Kép tár elõ te ré ben lát ha tó
al ko tá so kat a Mun kácsy-dí jas, sok nem zet -
kö zi ki tün te tés ben ré sze sült mû vész nõ a
Schmidt Toncsi írá sa it köz zé te võ kö tet meg -
je len te té sé re ajánl ja fel. A szép sé ges al ko tá -
sok mind ket tõ jü ket, kö zös ér ték rend jü ket,
ba rát sá gu kat szim bo li zál ják. Egy ilyen Ilon -
ka-kép pel az ott ho nunk ban jó fel éb red ni,
nap su ga ras sá te szi a min den na po kat.

Richter Ilo na és Schmidt An tal kö zös ki -
ál lí tá sát lát hat ják. Olya nok õk, „kik nek ne -
vük a ru há juk, fe jü ket szár nyuk alá rej tik, s
vis  sza búj nak ál ma ik ba.” (Weöres Sán dor)

Merk Zsuzsa

Vendégtanárként Marosvásárhelyen
A ba jai III. Bé la Gim ná zi um és a ma ros -

vá sár he lyi Bo lyai Far kas El mé le ti Lí ce um,
va la mint az ez zel egy épü let ben mû kö dõ,
de önál ló sult Re for má tus Kol lé gi um test -
vér is ko lai együtt mû kö dé se las san egy év -
ti ze des múlt ra te kint vis  sza. A fõ leg Ba já -
ra ke rült ma ros vá sár he lyi ér tel mi sé gi ek
kez de mé nye zé sé re lét re jött kap cso lat fel -
vé tel el sõ bi zony ta lan lé pé sei után az
együtt mû kö dés má ra szá mos kö zös prog -
ram for rá sa lett. Elõ ször a test vér is ko lák
kö zött ha gyo má nyos nak mond ha tó di ák -
cse re prog ram in dult meg, amely nek so rán
nagy já ból egy busz ra va ló ba jai di ák töl -
tött el né hány na pot a Bo lya i ak vá ro sá ban,
majd a kö vet ke zõ tan év ele jén az ak ko ri
ven dég lá tók vi szo noz ták a lá to ga tást. A lá -
to ga tá sok ide je alatt volt al ka lom tan órák
lá to ga tá sá ra, kö zös ki rán du lá sok ra, egy -
más is ko lá já nak, ok ta tá si rend sze ré nek
jobb meg is me ré sé re is, és az év rõl év re
részt ve võ di á kok ré vén má ra olyan ba rá ti

kap cso la tok is ki ala kul tak, ame lyek túl -
nõt tek az is ko lai ke re te ken.

Az in téz mé nyek ve ze tõ sé ge az el múlt
tan év vé gén ál la po dott meg elv ben ar ról,
hogy az együtt mû kö dés új for má i nak is te -
ret ad, és a már ko ráb ban is ter ve zett, de
meg nem va ló sí tott cse re ta ná ri prog ram ról
is meg egye zés szü le tett. En nek ér tel mé ben
min den tan év so rán 2-2 pe da gó gus le he tõ -
sé get kap ar ra, hogy egy hé ten ke resz tül a
part ner is ko lá ban pró bál ja ki ké pes sé ge it.
A meg ál la po dás ér tel mé ben ugyan azon
szak te rü let ta ná rai dol goz nak a má sik in -
téz mény ben, de nem egyi de jû leg, ha nem
egy más mun ká ját is se gít ve. En nek meg fe -
le lõ en 2010 no vem be ré ben a la punk ban
köny ve ré vén már be mu ta tott Kál mán At -
ti la tör té ne lem- és Hor váth Éva ma te ma ti -
ka ta nár töl tött el egy he tet a III. Bé la Gim -
ná zi um ban, és olyan té mák ról (az er dé lyi
ma gyar ság hely ze te a két vi lág há bo rú kö -
zött), il let ve mód sze rek rõl (él mény pe da -

gó gia) ad tak szá mot, ame lyek ré vén új szí -
nek kel gaz da gí tot ták ok ta tá sunk pa let tá ját.

Ez év már ci u sá ban – Steingártné Mol nár
Má ria ma te ma ti ka sza kos kol lé ga nõm mel
együtt –  én kép vi sel het tem a III. Bé la
Gim ná zi u mot Ma ros vá sár he lyen, ahol
már ci us 20. és 26. kö zött szá mos órát ad -
tam, hall gat tam, és több ta nul sá gos ta pasz -
ta la tot sze rez tem. Er dély be utaz ni ma is
nagy él mény, ha már nem is jár olyan iz gal -
mak kal, mint az 1980-as, 90-es évek ben,
ami kor min dig le he tett ag gód ni a ro mán
ha tár õrök kel le met len kér dé sei vagy a ha -
tár át ke lés, vám vizs gá lat iz gal mai mi att (fõ -
leg, ha az em ber nél tör té ne lem köny vek
vagy Er dély rõl szó ló ma gyar szem lé le tû
ol vas má nyok vol tak). Ma sze ren csé re csak
az arány lag hos  szú (de a le he tõ sé gek hez
ké pest kel le mes) bu szos uta zás ké nyel met -
len sé ge it kel lett át vé szel ni ah hoz, hogy
meg ér kez zünk Ma ros me gye szék he lyé re.
Ami kor elõ ször jár tam eb ben a vá ros ban –
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még a 90-es évek ele jén le he tett –, meg le -
he tõ sen más kép fo ga dott, mint ma nap ság:
hi á ba volt ak ko ri ban is a vá ros la kos sá gá -
nak fe le ma gyar nem ze ti sé gû, alig le he tett
ma gyar fel irat ok kal ta lál koz ni, és ben nem
ak ko ri ban a te le pü lés (nyil ván az em ber
em lé ke ze té ben meg õr zött 1990-es ma gyar -
el le nes pog rom em lé ké vel) in kább fé lel met
kel tett, és ak ko ri ban egy er dé lyi út af fé le
idõ uta zás ra is em lé kez te tett. Sze ren csé re
minden nek már leg utób bi lá to ga tá sa im kor
sem érez tem sem mi nyo mát; a vá ros kul tu -
rált kö zép vá ros sá fej lõ dött, ahol ma gyar
szó val is kön  nye dén le het se gít sé get ta lál -
ni. Ma ros vá sár hely bel vá ro sa arány lag jól
meg õriz te az elõ zõ szá zad elõ pa ti ná ját, a
jó részt ak kor emelt ré gi épü le tek és a for -
gal mas fõ tér azon nal ra bul ej tik a lá to ga tót.
Ma gán em ber ként és a di ák cse re prog ram
kí sé rõ ta ná ra ként is jár tam már több ször a
vá ros ban, így az ma ga nem szol gált sok új -
don ság gal, ám a fel adat an nál iz gal ma -
sabb nak ígér ke zett, hi szen nem tud hat tam,
mi lyen fo gad ta tás ra szá mít ha tok az ot ta ni
di á kok ré szé rõl: va jon a „tá pos ma gyart”
vagy a ta nárt lát ják majd ben nem?

A Bo lyai Far kas El mé le ti Lí ce um Er -
dély egyik leg pa ti ná sabb kö zép fo kú ok ta -
tá si in téz mé nye; jog elõd jét még 1556-ban
ala pí tot ták. Mai he lyé re (ha nem is a mai
épü le té be) 1602 kö rül köl tö zött, mi u tán az
Er délyt dú ló Giorgio Basta csá szá ri tá bor -
nok a Vár temp lom azon ré szét is el pusz tí -
tot ta, amely ad dig az is ko lá nak ott hont
adott. 1718-tól emel ke dett az is ko la (re for -
má tus) kol lé gi u mi rang ra, s az in téz mény

egé szen 1948-ig a kál vi nis ták irá nyí tá sa
alatt ma radt, mi a latt ne ves di á kok tö me ge -
it ké pez te ki, és az er dé lyi szel le mi élet
szá mos ki vá ló sá ga volt az ok ta tó ja. Az in -
téz mény 1957-tõl vi se li egy ko ri ta ná ra, a
világírû ma te ma ti kus és drá ma író, Bo lyai
Far kas ne vét. A so ká ig tel je sen ma gyar
nyel vû is ko lá ban 1960-2005 kö zött ro mán
tan nyel vû osz tá lyo kat is in dí tot tak; az
1990-ben ki rob bant ma ros vá sár he lyi za -
var gá sok egyik ki vál tó oka ép pen az volt,
hogy a he lyi ma gyar kö zös ség az ere de ti
ál la pot hely re ál lí tá sát kö ve tel te – ez azon -
ban csak más fél év ti zed múl tán va ló sul ha -
tott meg. Az in téz mény ben 2003 óta ele mi
is ko lai ok ta tás is fo lyik, így a leg ki seb bek -
tõl az érett sé gi zõ kig min den is ko lás kor -
osz tály nak helyt ad. Az is ko la ma ab ban az
1909-ben át adott, a vá ros köz pont ban ta lál -
ha tó épü let ben mû kö dik, ame ly a vá ros le -
gen dás pol gár mes te re, Bernády György
hi va ta li ide je alatt ké szült el. (Az egész
bel vá ros nagy részt Bernády pol gár mes ter -
sé ge ide jén nyer te el mai ar cu la tát.) Az im -
po záns épít mény a ma ga ré gi es sé gé ben is
ele gan ci át su gá roz; bár bel sõ te re i re, az is -
ko la pad ok ra és a tan esz kö zök egy ré szé re
rá fér ne né mi mo der ni zá ció, ugyan ak kor
tet sze tõs, hogy a tan ter mek ben még ott áll -
nak az év ti ze dek kel ez elõtt ké szült cse rép -
kály hák – még ha ma már gáz zal fû tik is
õket. Az in téz mény fa la in lát ha tó sok év ti -
ze des tab lók pe dig azt is meg mu tat ják,
hogy az 1920-as évek ben nem volt nagy
kü lönb ség az anya or szá gi és a ro má ni ai
ma gyar di va tok kö zött; szin te pon to san

ugyan olyan (nö vé nyi mo tí vu mok kal dí szí -
tett) tab ló kat lát ni ott is, mint ami lye ne ket
a III. Bé la Gim ná zi um nem rég meg je lent
gyûj te mé nyé ben is fel fe dez he tünk. Egyes
vé le mé nyek sze rint ugyan az is ko la ve szí -
tett egy ko ri fé nyé bõl, ám az er dé lyi nagy -
vá ros ok ta tá si in téz mé nyei kö zött ma sem
ki zá ró lag csak a múlt ja mi att övez he ti tisz -
te let az in téz ményt.

A ma gam ré szé rõl tör té ne lem órák meg -
tar tá sá ra vál lal koz tam, ám az ha mar vi lá -
gos sá vált, hogy az itt hon hasz nált mód -
sze re im mel és tan anyag gal ott nem sok ra
me gyek, mi vel egé szen más tan terv vel és
óra szám ok kal dol goz nak, rá adá sul a tárgy
sú lya is jó val ki sebb, mint Ma gyar or szá -
gon. (És per sze rö vid idõ alatt vé gez nem is
kel lett a mon dan dóm mal.) Az át la gos vá -
sár he lyi gim na zis tá nak mind ös  sze he ti egy
tör té ne lem órá ja van, és bár van ma gyar
nyel vû tan köny ve, az nem más, mint az
ak tu á lis év fo lyam ban hasz nált, rá adá sul
nem is a leg mo der nebb szem lé le tû ro mán
tan könyv for dí tá sa, amely a ma gyar tör té -
ne lem mel egy ál ta lán nem fog lal ko zik, de
a kö zép-ke let eu ró pai ré gi ó ról ál ta lá ban is
ke ve set ír.. (Rá adá sul a ta ná rok mun ka kö -
zös ség ének, a ka ted rá nak nincs vá lasz tá si
le he tõ sé ge, a tan köny vet „fe lül rõl” ír ják
elõ, és –  el len tét ben pél dá ul Szlo vá ki á val
– ma gyar or szá gi tan köny vek hasz ná la tá ra
sincs mód.) Így az tán a ma gyar nem ze ti sé -
gû gye re kek – a tan könyv bõl leg alább is –
vaj mi ke ve set ta nul hat nak meg nem ze tük
múlt já ról, ha csak ta ná ruk ön szor ga lom ból
nem pó tol ja ezt a hi ányt, de az idõ ke ret en -

A Bo lyai Far kas Lí ce um és a Re for má tus Kol lé gi um épü le te ma

A két Bo lyai szob ra az is ko la elõtt
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nek is kor lá to kat szab. Ugyan ak kor per sze
a mai vi lág ban a té vé, köny vek vagy az
internet ré vén szá mos is me re tet sze rez het -
nek, de ezek kö zött sok a té ves, ér ték te len
anyag is. Így mi e lõtt ki utaz tam vol na, már
igye kez tem egyez tet ni hely be li kol lé gá im -
mal ar ról, hogy mi rõl is vol na ér tel me órát
tar ta nom (az az mit tu dok kí nál ni), il let ve
ar ról, hogy mit sze ret né nek tõ lem hal la ni.
(Egyút tal né hány er dé lyi ba rá to mat is
„tesz tel tem” a kér dés sel, ha õ még di ák
len ne, mi rõl hal la na szí ve sen egy anya or -
szá gi elõ adó tól.) Az er dé lyi kol lé gák né -
hány ké ré sét (a ro mán és a ma gyar kom -
mu niz mus ös  sze ha son lí tá sa, Er dély az
1945 utáni ma gyar tan köny vek ben) nem
vál lal tam, mert eze ket an  nyi ra bo nyo lult -
nak lát tam, hogy alig ha lett vol na ér tel me
ezek rõl egy vagy két órá ban be szél ni.  Így
vé gül is négy té má ban ál la pod tunk meg:
fe je ze tek a ma gyar or szá gi né met ség tör té -
ne té bõl, a tri a no ni bé ke szer zõ dés és kö vet -
kez mé nyei, Ba ja tör té ne té nek né hány fon -
tos ese mé nye, va la mi a dáko-román kon ti -
nu i tás és a romanizáció kér dé se a ma gyar
tör té net írás ban.

Az né met ség gel kap cso la tos té mát – sa -
ját ku ta tá sa im mel lett – az in do kol ta, hogy
egy má sik ki sebb sé gi mo dellt, ma ga tar tást
és alap hely ze tet is be mu tat has sunk. A tri a -
no ni bé ke szer zõ dés rõl a hasz ná lat ban le võ
ro mán tan könyv mind ös  sze há rom sort ír,
de azt is olyan ös  sze füg gés ben, hogy az
csak mint egy meg erõ sí tet te a gyu la fe hér -
vá ri dön té se ket Er dély, Ha vas al föld és
Mold va „egye sü lé sé rõl”. Ugyan ak kor
azon ban Tri a non a ma gya rok kö zött ott is
a köz be széd ré sze, de sok tév hit épp úgy
ter jed, ahogy Ma gyar or szá gon is. (Pél dá ul
a fran cia  sza kos kol lé ga el mon dá sa sze rint
a di á kok sza bad ide gen nyelv-vá lasz tá sá -
ban a mai na pig sze re pet ját szik az a szem -
lé let, hogy Tri a no nért el sõ sor ban a fran ci -
á kat te szik fe le lõs sé, s emi att ke ve sen vá -
laszt ják ezt a nyel vet.) Így cél sze rû nek lát -
szott is mer tet ni mind a szer zõ dés meg szü -
le té sé nek kö rül mé nye it, mind pe dig leg -
fon to sabb ren del ke zé se it és kö vet kez mé -
nye it. Ba ja tör té ne tét fõ képp olyan di á kok -
nak ad tam elõ – per sze in kább az ér de kes -
sé gek re kon cent rál va - , akik a cse re prog -
ram ke re té ben jár tak már vá ro sunk ban, és
leg alább is a ha lász lé vel meg a bel vá ros
ne ves épü le te i vel már meg is mer ked tek. A
leg job ban a dáko-román kon ti nu i tás té má -
já tól tar tot tam, hi szen en nek kér dé se a ma -
gyar tan anyag ban nem sze re pel, el len ben
Ro má ni á ban mind a mai na pig af fé le dog -
má nak szá mít, az is ko lai ok ta tás ban más
vé le mé nyek nem is je len nek meg. (En nek
lé nye ge rö vi den az, hogy a ro mán nép Er -

dély, az egy ko ri Da cia pro vin cia te rü le tén
az õs ho nos dá kok és a ró mai meg szál lók
ös  sze ke ve re dé sé bõl ke let ke zett. En nek
iga zo lá sául fõ leg Anony mus gestájának
né hány ál lí tá sá ra szok tak hi vat koz ni, õ
ugyan is ar ról ír, hogy a ma gyar hon fog la -
lók Er dély ben más né pek mel lett
„blakokat” is ta lál tak, s ezt a ro mán tör té -
net írás a foly to nos ro mán je len lét bi zo nyí -
té ká nak te kin ti.) Et tõl a té má tól tar tot tam a
leg job ban, hi szen az el mé le tet tel je sen el -
ve tõ ma gyar tör té net írás fi lo ló gi ai, föld raj -
zi és ös  sze ha son lí tó nyel vi ér vek kel is vé -
di a ma ga iga zát, ám ezek né me lyi ké ben
sem mi képp se ér zem já ra tos nak ma gam.
Fõ képp, hogy ro má nul nem tud ván a ro -
mán nyel vi ér ve ket alig ha tud tam vol na hi -
te le sen elõ ad ni. Órá i mat af fé le in te rak tív
elõ adás jel leg gel tar tot tam power point-os
be mu ta tó val egy be köt ve, fõ leg 10.-es és
12.-es év fo lyam ok nak. (Volt, hogy ugyan -
azt az órát több osz tály ban is tar tot tam.)
Az zal per sze nem na gyon le het tem tisz tá -
ban, men  nyi is me ret tel ren del kez nek hall -
ga tó im, de an nak örül tem, hogy ké szek
vol tak az együtt gon dol ko dás ra.

Vá lasz tott té má im ról ös  szes sé gé ben el -
mond ha tó, hogy si kert arat tak a hall ga tó -
ság kö ré ben; ta lán azért is, mert né mi leg
ki sza kad hat tak a meg szo kott tan anyag ke -
re tei kö zül. En gem né mi képp meg le pett,
hogy a leg na gyobb ér dek lõ dést a ma gyar -
or szá gi né me tek rõl szó ló órá im vál tot ták ki
– ab ban leg alább is min den kép pen, hogy a
leg több kér dést, meg jegy zést ez zel kap cso -
lat ban kap tam. Ez nyil ván ös  sze függ het az -
zal, hogy a di á kok, de ta ná ra ik szá má ra ez
csak nem tel je sen is me ret len té ma volt,

ugyan ak kor al kal mat adott egy faj ta ös  sze -
ha son lí tás ra ki sebb sé gi lét hely ze tek, de fel -
idé zett em be ri és kö zös sé gi sor sok kö zött
is. Kü lö nö sen iz gal mas volt a ma gyar or -
szá gi svá bok ra jel lem zõ „ket tõs iden ti tás”
kér dé sé nek ele me zé se, hi szen ez a faj ta at -
ti tûd az er dé lyi ma gya rok kö ré ben nem
szá mít jel lem zõ nek. Tri a non té má ja ter mé -
sze te sen szin tén so kak ér dek lõ dé sét fel kel -
tet te, és fõ képp az szá mí tott új don ság nak,
hogy a kér dés nek nem csak er dé lyi ve tü le te
van, il let ve az, hogy a bé ke szer zõ dés a te -
rü let- és la kos ság vesz té sen túl mi lyen sú -
lyos kö vet kez mé nyek kel járt Ma gyar or -
szág szá má ra. Volt al ka lom ki tér ni a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti ma gyar re ví zi ós pro pa -
gan da elem zé sé re is, bár az is ki de rült,
hogy min dig újabb kér dé sek me rül nek fel,
hi szen az anya or szá gi ta nu ló szá má ra jól
is mert fo gal mak (pl. õszi ró zsás for ra da -
lom, Ta nács köz tár sa ság stb.) még az ér dek -
lõ dõ er dé lyi di ák szá má ra sem is me rõ sek.
Ba ja tör té ne té vel kap cso lat ban ada tok hal -
ma za he lyett in kább vá ro sunk tör té ne té nek
né hány cso mó pont ját emel tem ki, de szót
ej tet tem a je len kor és a kö zel múlt né hány
ese mé nyé rõl és a vá ros tör té net ki emel ke dõ
alak ja i ról is. Az er dé lyi ma gya rok szá má ra
ré gi ónk sem mi képp sem szá mít elég is -
mert nek, így az tán csak re mél het tem, hogy
fel kel tet tem ér dek lõ dé sü ket. A dáko-román
kon ti nu i tás sal kap cso la tos ma gyar ál lás -
pont ok is mer te té sé re ké szül tem a leg töb -
bet; vé gül egy tör té ne ti-his to ri og rá fi ai át te -
kin tést ad tam ar ról, hogy a két vi lág há bo rú
kö zöt ti idõ szak tól nap ja in kig ho gyan lát ta
a ma gyar tör té net írás a ro mán nép et no ge -
ne zi sét és Er dély hon fog la lás ko ri et ni kai

A ro mos Beth len-vár kas tély Keresden
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ké pét. De a té ma al kal mat adott az Anony -
mus-kér dés és a név te len jegy zõ gesz tá já -
nak ér té ke lé sé re is, így ta lán jog gal érez -
het tem úgy, hogy kül de té sem nem volt si -
ker te len, bár bi zo nyá ra na gyon sok tör té -
nel mi té ma vol na, amel  lyel le het ne fog lal -
koz ni. Ezt bi zo nyá ra el mond hat ja sa ját tár -
gya te rü le tén kol lé ga nõm is, aki ma te ma ti -
ka órái mel lett az is ko lánk ban rég óta gya -
kor lat tá vált „a ta nu lás ta ní tá sa” kur zus ból
is íze lí tõt adott a test vér is ko lá ban.

Ven dég lá tó im egyút tal gon dos kod tak ar -
ról is, hogy dél után ja im se ful lad ja nak una -
lom ba, hi szen ki rán dul tunk a beth le ni Beth -
le nek egy ko ri csa lá di fész ké be, Keresdre.

Itt egy re ros  szabb ál la pot ban, de áll még a
csa lád pa ti nás vár kas té lya, amely új ra csa -
lá di tu laj don ba ke rül ve vár ja sor sá nak ja vu -
lá sát. De jár tunk az er dé lyi ör mény kö zös -
ség egyik utol só ott ho ná nak he lyet adó Er -
zsé bet vá ros ban is, amely nek vá ros ké pe
ugyan kis sé a het ve nes éve ket idé zi, de pa -
ti nás temp lo muk van. És ter mé sze te sen jár -
tunk Szentpálon, amely nem csak ar ról ne -
ve ze tes, hogy ha tá rá ban zaj lott le 1575-ben
a kerelõszentpáli csa ta Bá tho ry Ist ván er dé -
lyi fe je de lem és a Habs bur gok ál tal tá mo ga -
tott trón kö ve te lõ Bekes (Bé kés) Gás pár se -
re gei kö zött, ha nem azért is, mert itt ta lál ha -
tó az egyik leg je len tõ sebb er dé lyi arisz tok -
ra ta csa lád, a Hallerek te me tõ ká pol ná ja is.
Itt Kál mán At ti la kol lé gám bõ ven ki él het te
ide gen ve ze tõi am bí ci ó it, hi szen a csa lád
tör té ne te szû kebb ku ta tá si te rü le té hez tar to -
zik. A vá ros ban pe dig meg lá to gat tuk a zsi -
na gó gát és az egy ház tör té ne ti mú ze u mot is,
amely nek új ki ál lí tá sát an nak ös  sze ál lí tó ja,
Ba ra bás Kis an na mu tat ta be, olyan rész le te -
ket is ki emel ve, ame lyek re alig ha fi gyel tem
vol na fel. Ar ra is volt le he tõ sé gem, hogy
meg lá to gas sam a he lyi köny ves bol to kat,
ahol egy re több ér té kes dol got le het ta lál ni.
Sõt, a sza bad szom ba ti na po mon meg lá to -
gat tunk egy bé lyeg-, ér me- és képeslapauk-
ciót is, aho vá az or szág és Ma gyar or szág
szá mos szeg le té bõl ér kez tek a gyûj tõk.

Vá sár he lyi tar tóz ko dá som alatt egyéb -
ként a Bod Pé ter Diakóniai Köz pont ban
lak tam, amely a lí ce um tól mint egy ne -
gyed órá ra fek szik – az zal az ap ró aka dály -
 lyal, hogy egy ma gas la ton. En nek elõ nye,
hogy szép ki lá tás nyí lik a vá ros ra, hát rá -
nya vi szont, hogy a he gyet meg is kel lett
mász ni, ami ma gunk faj ta al föl di ek nek kel -
le mes erõ pró ba. Ebé de met és va cso rá mat
több nyi re az is ko la men zá ján (vagy ahogy
ar ra fe lé mond ják: kan tin já ban) köl töt tem
el; több nyi re egy sze rû, de íz le tes éte lek kel
táp lál tak.

Ös  szes sé gé ben na gyon tar tal mas he tet
tölt het tem eb ben a szá mom ra to vább ra is
iz gal mas vá ros ban és is ko lá já ban, ma gam
is so kat ta nul tam eb ben az idõ szak ban. Azt
ugyan nem mond ha tom, hogy ott ho no san
moz gok a ro má ni ai ok ta tá si rend szer ben,
de azt már sej tem, hogy egy-kö vet ke zõ al -
ka lom mal mi vel le het ne fog lal koz ni. A
tanárcsereprogram vél he tõ en a jö võ ben is
foly ta tó dik majd; re mél jük, a töb bi tár gyat
ok ta tó kol lé gák is ké pe sek lesz nek ha son -
ló együtt mû kö dés re. És ar ra is van re mény
– eb ben az irány ban is tör tén tek lé pé sek - ,
hogy a test vér is ko lai prog ram újabb kö zös
pro jek tek kel, szak mai ta pasz ta lat cse ré vel
is bõ vül jön. Ha így lesz, ak kor a ko ope rá -
ció elõtt még nagy jö võ áll hat.

Dr. Mayer Já nos

Kál mán ta nár úr ele mé ben, Szentpálon

Impressziók, jegyzetek egy könyvrõl
A Bács al más szék he lyû me zõ gaz da sá gi

nagy üzem a bács kai lö szös sík sá gon, a fel -
sõ-bács kai tá ji-ter me lé si öve zet ben, Bács-
Kis kun me gye dé li ré szén, a szerb ha tár
mel lett fek szik. Ez a táj kör zet ter mé szet-
és gaz da ság föld raj zi adott sá ga i ból kö vet -
ke zõ en az or szág egyik leg jobb me zõ gaz -
da sá gi te rü le te. Ge ne rá ci ók szor gos, egy -
más ra épü lõ mun ká ja, több nem ze ti ség
konst ruk tív együtt élé se ala kí tot ta úgy e
tér ség nek a tör té ne tét, hogy Bács al más
Észak-Bács ka is mert, iri gyelt, gaz dag
nagy köz sé ge, vá ro sa lett, volt. Ma is a ré -
gió köz pon ti vá ro si ran gú hely sé ge hét és
fél ezer la kos sal. Ez az egy ko ri nyu ga ti stí -
lu sú, pol gá ro sult föld mû ve lõ te le pü lés
(Er dei Fe renc mi nõ sí té se) és kör nyé ke
1920, majd 1944 után – ha tár mel let ti ség,
ki és be te le pí té sek – fo ko zot tan, köz vet le -
nül érez te, több ször síny let te a tör té nel mi
nagy po li ti ka sod rá sát, csa pon gá sát.

A kül le mé ben is von zó, két em ber öl tõ
idõ sza kát át íve lõ könyv a kö zel múlt-fél -
múlt élõ ma gyar tör té ne lem bo nyo lult, a
nagy üze mi me zõ gaz da ság (ÁG) szer ve zõ -

dé sé nek, mû kö dé sé nek, ma gas szint re
emel ke dé sé nek, majd vis  sza esé sé nek fo -
lya ma tát vi szi vé gig egy konk rét ál la mi
gaz da ság éle té nek õszin te le írá sá val. A

szer zõk vál lal ták az élõ, ér zé keny tör té ne -
lem írás koc ká za tát. A rá lá tás rö vid sé ge és
a sze mé lyes érin tett ség el le né re a po li ti ka
dik tál ta egye net len sé gek mel lett meg õriz -
ték a tárgy- és tény sze rû sé get, hi te le sen
vé gigvi szik, be mu tat ják a gaz da ság tör té -
ne té nek fo lya ma tát, igaz ság osz tás és ér té -
ke lés nél kül.

A könyv ben a tá gabb és a lo ká lis, igé -
nye sen meg írt tör té ne ti, ag rár tör té ne ti ré -
szek ki e gé szül nek más ága za ti rész anya -
gok kal (pl. az egy kor kül föld ön is is mert
Bács al má si Nap ra for gó Rend szer), ér té -
kes, sze mé lyes em lé ke zé sek kel, élet utak -
kal és sok-sok do ku men tum mal. Ez a mû
szer ke ze ti leg jól fel épí tett, az ol va só igé -
nye i hez iga zo dó an ta golt, ki vá ló an ös  sze -
szer kesz tett és tör delt egyen le te sen ma gas
szín vo na lú, tar tal má ban, stí lu sá ban egy sé -
ges kor do ku men tum szin tû – mes  sze több
mint hely tör té ne ti – 200 ol da las ta nul -
mány kö tet. A könyv ki emel ke dõ en szép
stí lu sú, pél dás nyelv he lyes sé gû, gör dü lé -
keny szö ve gû, vi lá gos, kö vet he tõ ta nul má -
nyok, élet utak ös  szes sé ge.
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Az el múlt év ti ze dek gaz da ság- és ag rár po -
li ti ká já ban a vál to zá so kat kö vet ni – ne kem –
szinte le he tet len. A sok szor egy más nak is el -
lent mon dó, túl bü rok ra ti zált gaz da sá gi-jo gi
ren del ke zé sek tö me gé ben ki iga zod ni nem
volt kön  nyû a ve ze tõk nek sem, ho lott az el -
iga zo dás alap ve tõ ér de kük, felelõsségük, kö -
te les sé gük volt. Sendula Ti bor és Pálfi Gá bor
írá sa i ban mind ez ki ta po gat ha tó, nyo mon kö -
vet he tõ, és az is, hogy a ve ze tés új irán ti fo -
gé kony sá ga di na mi kus volt; vál lal ták a dön -
tés koc ká za tát. Meg tet ték a ma ga sabb mi nõ -
sé get meg ho no sí tó tech ni kai-tech no ló gi ai lé -
pé se ket. A dol go zók kal együtt fo lya ma to san
so kat tet tek a ter me lé si kul tú ra, a szak kép zés,
a kör nye zet kul tú ra fej lesz té sé ért.

A gon dol ko dó, ér zõ em ber szá má ra éle té -
nek dön tõ szín te re – a csa lád mel lett – a
mun ka hely és a mik ro kör nye zet. Az ös  sze -
tar to zás, a ho va tar to zás ér zé sét, tu da tát ala kí -
tot ta, jól se gí tet te a gaz da ság szo ci á lis ér zé -
keny sé ge, az ün ne pek, a ren dez vé nyek és a
ve ze tõk, dol go zók em be ri ma ga tar tá sa.

A mai kö zép és idõ sebb ge ne rá ció olyan
vi lág ban élt, ahol volt mun ka (ma Bács al má -
son a mun ka nél kü li ség 25%-os), a mun ká -
nak, a tu dás nak volt be csü le te, a prog res  szív
kö zös sé gek nek volt élet te re. A ma em be re

zak la tott, szo ron gás sal át ita tott, el anya gi a so -
dott, el sze gé nye dett vi lág ban él, erõ sen kor -
lá to zott le he tõ sé gek kel, el lent mon dá sos ér -
ték rend del.

A sû rû nek, tö mény nek tû nõ szö ve get tér -
ké pek, gra fi ko nok, hely szín rajz ok, táb lá za -
tok a vizualitás esz kö ze i vel nem csak szem -
lél te tik, ha nem gaz da gít ják is. Erõ sí tik a tar-
talmat és ol vas má nyo sab bá te szik a köny -
vet. Ugyan ezt szol gál ja a gon do san ös  sze -
gyûj tött, jól vá lo ga tott fo tó anyag, több sé gé -
ben ar chív fel vé te le i vel. Kü lö nö sen a cso -
port ké pe ken ta lál koz ni sok is me rõs sel, ko -
ráb bi ön ma gunk kal. Em lé kek-él mé nyek,
szí nes ese mé nyek, a tech ni kai-tech no ló gi ai
fej lõ dés fo lya ma ta idé zõ dik fel a könyv höz
csa tolt CD-n is.

A kö tet önál ló fe je ze te a „Te li vér Farm”:
ez a ti zen öt ol dal a Bács al má si Ag rár ipa ri
ZRT. gyor san fej lõ dõ gaz da sá gi szek to rá ba,
a ma gyar és a nem zet kö zi lo vas élet, ló te -
nyész tés, lo vas sport szép sé ge i be, iz gal ma i ba
ve zet be. A ki vá ló mi nõ sé gû szí nes, ér de kes,
di na mi kus fo tók kal dú sí tott fe je zet a kö tet
im po záns ré sze.

A könyv gaz dag, pon tos kro no ló gi át,
ko ra be li do ku men tu mo kat és saj tó fi gye -
lõt is kö zöl. A ke mény kö té sû, szí nes bo -

rí tó jú íz lé ses meg je le ní tés és a hi bát lan
ki vi te le zés az Ar cu lat Nyom da igé nyes
mun ká ját di csé ri. 

Kon zu lens ként köz vet le nül, fo lya ma tá -
ban lát tam az ön zet len, sze mé lye sen át élt,
nagy fi gyel met és ener gi át, sok-sok ap ró
egyez te tést igény lõ kö zös mun kát, a kö rül -
te kin tõ anyag gyûj tés, írás, fo gal ma zás,
kor ri gá lás, szer kesz tés ne héz sé ge it, örö -
me it. A könyv be mu ta tó kon több ször érez -
het tem az egy ko ri ered mé nyek irán ti jo gos
büsz ke sé get, a ke vés bé si ke res évek meg -
tor pa ná sai okoz ta szo mo rú sá got és a jö võ -
ben va ló óva tos, vis  sza fo gott bi za ko dást.
Be csü löm, di csé rem a szer kesz tõ, szer ve -
zõ, író Szénásiné Harton Edit ny. könyv -
tár igaz ga tó, Sá fár Vi o let ta Zsó fia, Skriba-
nek Mi hály és va la men  nyi köz re mû kö dõ
gon dos sá gát, szak ér tel mét, bel sõ el kö te le -
zett sé gét, lo kál pat ri o tiz mu sát.

Fi gye lem re  mél tó nak tar tom a Bács al má si
Ag rár ipa ri ZRT. tu laj do no sa i nak eb ben a
könyv ben tár gyi a sult tö rek vé sét, hogy a sa ját
tör té ne tü ket – a leg újabb ko ri ma gyar tör té -
net ré szét – ös  sze gez tet ték, meg örö kít tet ték.

(A bácsalmási gazdaság hatvan éve
Bács al má si Ag rár ipa ri ZRT. 2010.)

Dr. Faludi Gá bor

Hely zet kép a táv la ti víz bá zi sokról
Ha zánk ter mé sze ti adott sá ga i ból kö vet -

ke zõ en a köz üze mi ivó víz el lá tás 95%-ban
fel szín alat ti vi zek bõl tör té nik, hoz zá ve tõ le -
ge sen 4,5 mil lió m3/d ki épí tett ka pa ci tás sal.

A több mint 1600 üze me lõ víz bá zis ból
658 sé rü lé keny föld ta ni kör nye zet ben he -
lyez ke dik el, ez ál tal a ma gyar la kos ság
ivó víz hasz ná la ta kétharmad rész ben sé rü -
lé keny, nem vé dett fel szín alat ti víz bá zi -
sok ból tör té nik. 

Be ve ze té sként fel kí vá nom vá zol ni,
mely fel is me ré sek ve zet tek azon in téz ke -
dé sek hez, me lyek kö vet kez té ben Ma gyar -
or szá gon a hos  szú tá vú víz gaz dál ko dá si
stra té gi a ként a víz el lá tást biz to sí tó víz bá -
zi so kon kí vül 75 még nem ki hasz nált, ked -
ve zõ víz be szer zé si adott sá gok kal ren del -
ke zõ te rü le tet (táv la ti víz bá zist) je löl tek ki,
va la mi vel több, mint 2 mil lió m3/d va ló szí -
nû sít he tõ víz ki ter me lés sel. 

Az 1980-as évek tõl kezd ve fo lya ma tos
kutatási-feltárási-biztonságba he lye zé si
mun ka folyt olyan te rü le te ken, me lyek a
biz ton sá gos ivó víz el lá tás hos  szú tá vú
alap já ul szol gál hat nak.

Az EU 1991 szep tem be ré ben Há gá ban
tar tott mi nisz te ri kon fe ren ci á ján dön tés szü -
le tett a fel szín alat ti vi zek fenn tart ha tó hasz -

ná la tá ról, mi vel az EU or szá gok gya kor la ta
ve szé lyez te ti a fel szín alat ti vi ze ket. 

Ezt fel is mer ve a Kor mány 3058/3581/
1991 (XII.9.) ha tá ro za tá val el fo ga dott rö vid-
és kö zép tá vú kör nye zet vé del mi in téz ke dé si
terv 19. té te le az ivó víz bá zi sok vé del mé re
vo nat ko zó cél prog ram ki dol go zá sát ír ta elõ. 

Több éves elõ ké szí tés után Ma gyar or szá -
gon 1994-ben in dult az Ivó víz bá zis-vé del -

mi Prog ram a sé rü lé keny táv la ti víz bá zi sok
vo nat ko zá sá ban, mely nek ke re té ben az or -
szág te rü le tén 36 re gi o ná lis és eze ken be lül
ös  sze sen 75 db lo ká lis te rü le tet je löl tek ki.
(Lásd az alábbi térképet!)

Ezek olyan te rü le tek, ahol a víz kész let
vél he tõ en ter mé sze tes ál la pot ban ta lál ha -
tó, a víz ki ter me lé se gaz da sá go san meg -
old ha tó, a víz bá zis kör nye ze té ben a kül sõ,
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em be ri be avat ko zás – ami alatt a szen  nye -
zés ér ten dõ – nem je len tõs, és a víz bá zis
szen  nye zõ dé sek tõl va ló meg vé dé sé nek
nincs ki zá ró aka dá lya. 

E „táv la ti víz bá zi sok” je len tik az or szág
stra té gi ai ivó víz tar ta lé ka it, me lye ket a ké -
sõb bi ek ben je lent ke zõ víz igé nyek ki elé gí -
té sé re igény be le het ven ni, il let ve azok ban
az ese tek ben, ha a ma üze me lõ víz bá zi sok
kö zül egye se ket – pél dá ul el szen  nye zõ dés
mi att – fel kell hagy ni, vagy víz ter me lé sü -
ket va la mi lyen ok mi att kor lá toz ni kell!

Az or szág ban ki je lölt táv la ti víz bá zi sok
72%-a par ti szû ré sû víz be szer zés re ala po -
zott, fo lyó part men ti te rü let, és csak 28 %,
ami ré teg víz ki vé tel re épül. 

Az Alsó-Duna-völgyi Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le tén
12 (Dunavecse-Észak, Apostag-Dunaegy-
háza, Sol ti-szi get, Solt-Harta, Dunapataj-
Ordas, Bátya-Észak, Bátya-Fajsz, Fajsz-
Dusnok, Sükösd-Észak, Leneskert, Bezeré-
di-sziget, Újmohács-Dél el ne ve zé sû) táv la -
ti víz bá zist tar tunk nyil ván. (Lásd a jobb
oldali térképen!)

Mind a 12 táv la ti víz bá zis a Du na bal
part ján ta lál ha tó, ös  sze sen 405.000 m3/d
par ti szû ré sû víz be szer zés re ala po zott vé -
den dõ víz ter me lés sel. Parti szûrésû ivó víz -
bá zi sa ink felszínközeli hely ze tük bõl adó -
dó an sé rü lé keny föld ta ni kör nye zet ben ta -
lál ha tók, na gyobb fo lyó ink fi a tal, a ne -
gyed idõ szak ban épí tett ka vics te ra sza in. 

Ki sebb-na gyobb mér ték ben ve szé lyez-
te tet tek, rész ben a ki ter melt víz na gyobb
há nya dát adó fel szí ni víz fo lyás és med ré -
nek ál la po ta, a víz fo lyá son le vo nu ló ár víz
és a le het sé ges havária jel le gû szen  nye zõ -
dé sek, va la mint a hát tér ben lé võ, po ten ci -
á lis szennyezõforrásként üze me lõ te rü let -
hasz ná la tok és te vé keny sé gek mi att.  

Ugyan ak kor el mond hat juk, hogy ezek a
víz bá zi sok ke vés bé ve szé lyez te tet tek
egyes üze me lõ víz bá zi sa ink nál, hi szen ki -
je lö lé sük nél ki emelt szem pont volt a te rü -
let vi szony la gos érin tet len sé ge, a je len tõs
szen  nye zõ dést oko zó te rü lethasz ná la tok,
te vé keny sé gek hi á nya.

A fenn tart ha tó víz ki ter me lés ér de ké ben
a sé rü lé keny víz bá zi sok kör nye ze té ben
olyan mû sza ki és sza bá lyo zá si te vé keny -
sé get kell meg va ló sí ta ni, mely hos  szú táv -
ra ga ran tál ja a víz kész let igény be ve he tõ sé -
gét. Ez a te vé keny ség a vízbázisvédelem,
mely nek vég re haj tá sá ra a Kor mány
2249/1995. sz. ha tá ro za tá val cse lek vé si
prog ra mot in dí tott el.  

Kü lön hang sú lyoz nám, hogy az 1995.
évi LVII. – a víz gaz dál ko dás ról szó ló –
tör vény a le het sé ges víz nye rõ te rü le tek
táv la ti ivó víz bá zis sá nyil vá ní tá sát és ezen

víz bá zi sok víz kész le té nek fel hasz nál ha tó
ál la pot ban tar tá sát  ál la mi fel ada tok kö ré -
be so rol ta. /A KöViM-KöM 8001/2000.
(Kö. Vi. Ért. 5.) szá mú együt tes tá jé koz ta -
tó ja nyil vá ní tot ta a 75 le het sé ges víz nye rõ
te rü le tet táv la ti ivó víz bá zis sá./

A vízbázisvédelem jog sza bá lyi alap já nak
meg te rem té sét és az egy sé ges vég re haj tást
szol gál ta a 123/1997.(VII.18.) Korm. ren -
de let ki adá sa. A jog sza bály sze rint a víz bá -
zi sok vé del mét vé dõ idom, vé dõ te rü let ki je -
lö lé sé vel és a biz ton sá gi in téz ke dé sek vég -
re haj tá sá val kell meg va ló sí ta ni. 

A vízbázisvédelem há rom jól el kü lö nít -
he tõ fá zis ra bont ha tó:

Az el sõ fá zis ban a víz bá zis ál la pot fel -
mé ré sét (di ag nosz ti ká ját) kell el vé gez ni.
Ös  szes sé gé ben a di ag nosz ti kai fá zis ban a
meg lé võ, rend kí vül hi á nyos is me re tek

olyan mér té kû és szín vo na lú ki -
egé szí té sét kell el vé gez ni (né há -
nyat meg em lít ve: ku ta tó fú rá sok -
kal, geo fi zi kai vizs gá la tok kal, víz-
és ta laj mi nõ ség-vizs gá la tok kal,
pró ba szi vat  tyú zás sal stb.), ame -
lyek alap ján egy ér tel mû vé vá lik,
hogy a vé den dõ (fel té te le zett) víz -
ter me lés ho gyan tart ha tó fenn a tá -
vo lab bi idõk re is.

Ek kor kell ös  sze gyûj te ni min den
lé nye ges ada tot, szám ba kell ven ni
a szennyezõforrásokat, vizs gál ni
kell a víz mi nõ ség és a víz áram lás
ala ku lá sát, ami hez fi gye lõ rend -
szert kell ki ala kí ta ni.

Meg kell ha tá roz ni a vé dõ öve ze -
tek és vé dõ zó nák ha tá ra it és az
egyes öve ze tek ben elõ íran dó kor -
lá to zá so kat, til tá so kat.

A vé del mi rend szer leg fon to -
sabb esz kö zei a vé dõ te rü let és a
vé dõ idom, me lyek vé dõ öve ze tei
és vé dõ zó nái a ter ve zett víz ki vé te -
li he lyet gyû rû sze rû en öve zik.
Táv la ti víz bá zi sok nál a hid ro ge o -
ló gi ai vé dõ öve zet „A” zó ná ját
csak ak kor kell meg ha tá roz ni, ki je -

löl ni, ha a ter ve zett víz ki vé te lek he lye már
meg kö ze lí tõ leg is mert. A hid ro ge o ló gi ai
vé dõ öve zet „B” zó ná ját min den eset ben
meg kell ha tá roz ni. 

Mû sza ki szá mí tá sok kal ha tá roz ha tó meg a
föld fel szí nén az a te rü let, ahon nan a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott idõn be lül (hid ro ge o -
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ló gi ai vé dõ öve zet „A” zó ná já ban 5 év, a „B”
zó ná já ban 50 év) a szen  nye zés, il let ve a
szen  nye zett be szi vár gó víz a ta laj szem csék
kö zöt ti hé za go kon vagy a kõ zet  re pe dé se in
ke resz tül el jut a vé den dõ víz bá zis hoz, il let ve
a ter ve zett víz ki vé te li hely hez. Az egyes vé -
dõ öve ze tek ben és vé dõ zó nák ban a víz ki vé -
te li hely hez kö ze led ve egy re szi go rúbb te rü -
let hasz ná la ti kor lá to zá so kat kell fo ga na to sí -
ta ni. A vé dõ te rü le tek el he lyez ke dé sét egy, az
igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le tén lé võ, 30.000
m3/d vé den dõ víz kész let tel, 10,42 km2 nagy -
sá gú vé dõ te rü let tel ren del ke zõ  leneskerti
táv la ti víz bá zist áb rá zo ló hely szín rajz zal mu -
tat juk be. (Lásd az elõzõ oldalon!) A táv la ti
víz bá zis ként vé de lem alá he lye zett te rü let
Dunafalvától ÉK-re ta lál ha tó.

A má so dik fá zis ban a biz ton ság ba he -
lye zés kö vet ke zik. Ez rész ben ha tó sá gi,
rész ben pe dig mû sza ki te vé keny ség. A vé -
dõ te rü le tek ha tá ra it táb lák kal meg kell je -
löl ni. Gon dos kod ni kell a fel tárt szen  nye -
zé sek meg szün te té sé rõl, ér vé nye sí te ni kell
a vé dõ te rü let-vé dõ idom ki je lö lõ ha tá ro zat -
ban elõ írt te rü let hasz ná la ti kor lá to zá so kat.

A har ma dik fá zis a biz ton ság ban tar tás
idõ sza ka. A biz ton ság ban tar tást se gí ti a fel -
tá rás so rán ki ala kí tott ész le lõ rend szer fo lya -
ma tos üze mel te té se, a víz kész let ál la po tá ra
vo nat ko zó ada tok ér té ke lé se, az il le té kes
ha tó sá gok és az üze mel te tõ ál tal vég zett
hely szí ni el len õr zés, ál la pot ér té ke lés.

Az 1994-tõl 2010-ig tar tó idõ szak ban az
igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le tén 9 eset ben az
ivó víz bá zis vé del mi cél prog ram ke re tén be -
lül ál la mi fi nan szí ro zás sal, 3 eset ben KEOP
pro jekt ke re té ben EU-s fi nan szí ro zás sal tör -
tént meg a víz bá zi sok di ag nosz ti ká ja. 

Az igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le tén lé võ
táv la ti víz bá zi sok vé de lem be he lye zé se
meg tör tént, a víz bá zi sok ki vé tel nél kül ha -
tá lyos vé dõ te rü let-vé dõ idom ki je lö lõ ha tá -
ro zat tal ren del kez nek, a vé dõ te rü le tek ki -
je lö lé se meg tör tént. A 12 táv la ti víz bá zis
vé dõ te rü le te 132 km2 te rü le tet és több,
mint 11200 in gat lant (hrsz-ot) érint. A vé -
de lem ér de ké ben ös  sze tett fel ada to kat kell
el vé gez ni, hi szen a víz kész le tet ve szé lyez -
te tõ te vé keny sé gek, te rü let hasz ná la tok kö -
zött le het nek me zõ gaz da sá gi, ipa ri és
kom mu ná lis ere de tû ek, és a di ag nosz ti ka
so rán fel tárt szen  nye zõ dés oko zó ja nem
min dig vá lik is mert té. 

Az Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság – mint víz ügyi
igaz ga tá si szerv – lát ja el az ál lam tu laj do -
ná ban lé võ vi zek és vízilétesítmények ke -
ze lé sét, a táv la ti víz bá zi sok vé del mé vel
kap cso la tos fenn tar tói fel ada to kat, ezért a
vé de lem biz to sí tá sa ér de ké ben töb bek közt
az aláb bi fenn tar tá si fel ada to kat vég zi:

– Éven te mi ni mum egy al ka lom mal el -
len õr zi a vé dett víz bá zis ál la po tát, a vé de -
lem ha té kony sá gát, be le ért ve a te rü le ten
foly ta tott te vé keny sé ge ket is. Víz kész let
ve szé lyez te tõ te vé keny ség ész le lé se ese tén
az ar ra ha tás kör rel ren del ke zõ szer vek nél
in téz ke dést kez de mé nyez. 

– Üze mel te ti a di ag nosz ti kai mun ká la -
tok kap csán ki épí tett 117 fi gye lõ-, 94 szen-
nyezõforrást fel tá ró-, és 13 pró bakút ból ál -
ló mo ni tor ing há ló za tot, mely lé te sít mé -
nyek se gít sé gé vel át fo gó víz szint-, és víz -
mi nõ sé gi ál la pot ér té ke lést foly tat. Ugyan -
ezen lé te sít mé nyek fo lya ma tos kar ban tar -
tá sá ról is gon dos ko dik. Meg em lí ten dõ,
hogy 29 táv la ti víz bá zis fi gye lõ kút az EU
Víz Ke ret irány elv (VKI) je len té si mo ni -
tor ing há ló zat ré sze, mint fel szín alat ti mo -
ni tor ing ál lo más, me lyek mé ré si ada ta it az
EU fe lé je len tik. 

A Ke ret irány elv az zal a cél lal, hogy az
eu ró pai vi zek „jó ál la po tot” ér je nek el
2015-re, ha tá ro zott meg cél ki tû zé se ket,
me lyek ele mei közt sze re pel töb bek kö zött
a hasz no sít ha tó víz kész le tek hos  szú tá vú
vé del mé re ala po zott fenn tart ha tó víz hasz -
ná lat elõ se gí té se, a fel szín alat ti vi zek
szen  nye zé sé nek fo ko za tos csök ken té se és
to váb bi szen  nye zé sük meg aka dá lyo zá sa.
El mond hat juk, hogy a táv la ti víz bá zi sok

di ag nosz ti kai be ru há zá sa i nak vég re haj tá sa
igaz ga tó sá gunk mû kö dé si te rü le tén az
2000/60/EU Víz Ke ret irány elv (VKI) ha -
tár idõs fel ada ta i hoz iga zod va zá rult.

Vi ze ink tisz ta sá gá nak meg õr zé se ér de -
ké ben jó val na gyobb fi gyel met kell szen -
tel nünk a kör nye ze tünk vé del mé re is. A
víz je len lé te meg ha tá roz za min den na pi
éle tün ket, ter mé sze tes nek ves  szük, hogy a
jó mi nõ sé gû ivó víz kel lõ men  nyi ség ben
min dig a ren del ke zé sünk re áll. En nek kö -
vet kez té ben sok szor nem úgy vi szo nyu -
lunk lét ele münk höz, mint ahogy azt meg -
ér de mel né. Gyak ran pa za rol juk, nem vi -
gyá zunk kör nye ze tünk re, ez ál tal fel szí ni
és fel szín alat ti vi ze in ket szen  nyez zük.
Saj nos be lát ha tat lan kö vet kez mé nyek kel
jár hat, ha rö vi de sen nem vál toz ta tunk ezen
a ma ga tar tá son.

Sze ren csé re már Ma gyar or szá gon is
egy re na gyobb gon dot for dí tunk a kör nye -
zet vé de lem re, pél da ként em lít ve: szá mos
te le pü lé sen sze lek tí ven gyûj tik és szál lít -
ják el a hul la dé kot, il let ve fo lya ma to san nõ
a csa tor na há ló zat ra rá kö tött in gat la nok
szá ma is.

Bí zom ben ne, hogy e cik kel si ke rül tu -
da to sí ta nunk, hogy a je len fel ada ta víz -
kész le te ink meg õr zé se és vé del me.  

Stetináné Ta tár Haj nal ka

A Bács-Bodrog vár me gyei 
Tör té nel mi Tár su lat év köny vei
Né hány lel kes ér tel mi sé gi kez de mé nye zé sé re 1883-ban ala kult meg Zomborban a

Bács-Bodrog vár me gyei Tör té nel mi Tár su lat. A kö vet ke zõ évek ben fon tos szel le mi
mû hel  lyé fej lõ dött. Tu do má nyos te vé keny sé ge szer te ága zó volt: a tör té nel mi, ré gé -
sze ti, mû ve lõ dés tör té ne ti té má kon kí vül he lyet kap tak ben ne nép raj zi, hely- és csa lád -
tör té ne ti ku ta tá sok is. Az 1885 és 1918 kö zött nyom ta tás ban meg je lent 33 kö tet nyi
év könyv sok-sok ta nul má nyá ban, cik ké ben rend kí vül vál to za tos és gaz dag is me ret -
anyag hal mo zó dott fel. 

A Tár su lat 1918-ban meg szûnt, mun ká ja las san fe le dés be me rült. Év köny ve it is
pusz tí tot ta az idõ. Köz könyv tá rak ban is alig ma radt be lõ lük pél dány.

A Bácsország Vaj da sá gi Hon is me re ti Tár sa ság és a sza bad kai Grafoprodukt Ki adó
tu laj do no sa né hány éve el ha tá roz ta, hogy ezt a pél dát la nul gaz dag for rás anya got a
mai ku ta tók és az ér dek lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra rep rint ki adás ban hoz zá fér he -
tõ vé te szi. Ter ve ik sze rint a so ro zat tíz kö tet bõl fog áll ni. A há rom el sõ év (1885-
1887) anya gát tar tal ma zó el sõ kö te tet 2009 õszén ad ták ki. Ba ján az év no vem be ré -
ben mu tat ták be.

A kö zel múlt ban meg je lent az Év könyv II. és III. im po záns ki ál lí tá sú kö te te, s ezek -
bõl újabb hat év (1888-1893) ta nul má nya it, cik ke it is mer het jük meg. 

A so ro zat új da rab ja it a ki adók Ba ján 2011. má jus 25-én 17 órai kez det tel mu tat ják
be a Vá ros há za dísz ter mé ben. Mi, ba ja i ak is ér dek lõ dés sel for gat hat juk a kö te te ket,
mert sok, a mi tér sé günk kel kap cso la tos ada tot ta lál ha tunk ben nük. A hos  szabb ta nul -
má nyok kö zött is ta lál ha tunk él ve ze tes ol vas má nyo kat, pél dá ul Grosschmidt Gá bor
Moh ács tól Mar ti no vi csig cí mû írá sát. 

Bá lint Lász ló
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Ado mák Bács ka múlt já ból

Az ékes szó ló ér sek
Egy-egy ural ko dói ki hall ga tás elõ szo bá -

já ban gyak ran ös  sze fu tot tak no ta bi li tá sok.
A né ha hos  szú ra nyúlt vá ra ko zás köz ben
sok fé le mó don mú lat ták az idõt. Ter mé -
sze te sen eköz ben el han goz tak maximák

épp úgy, mint éle tük ér de kes pil -
la na ta i ról, ta pasz ta la ta i ról szó ló
tör té ne tek. Kö zé jük tar to zik so -
ro za tunk mos ta ni szto ri ja is: 

„Váradi An tal be szél te, hogy
egy szer va la mi ke gyes ügy ben
együtt volt audienczián Jó kai
Mór ral és Haynald La jos né hai
ka lo csai ér sek kel a ki rály nál.
Mig az elõ szo bá ban vá ra koz -
tak, azt mond ja Jó kai:

Amint a ki rály ne mes szivét
is me rem, meg hat ja ez az ügy.

Haynald el mo so lyo dott.
Le het, hogy igy lesz. De én

nem na gyon bizom ab ban, hogy
va la kit meg tu dok inditani. Ke -
ser ves ta pasz ta la to kat sze rez -
tem itt. Ta valy egyik vi dé ki

temp lom ban pré di kál tam s be szé dem köz -
ben egy anyó ka ke ser ve sen zo ko gott a
pad ban. Ter mé sze te sen a szó no kot az
ilyes mi sarkantyuzza. Ipar kod tam még
ékes szó lób ban be szél ni, ugy hogy a he -
vem en gem is el ra ga dott s vagy más fél

órá ig tar tott a szent be széd. Mi kor be fe jez -
tem, jöt tek az as  szo nyok kéz csók ra. Az én
anyó kám is köz tük.

Me lyik ré sze a be szé dem nek ha tot ta
meg? – kér dez tem tõ le.

Azt nem mond ha tom meg! – vá la szol ta
az öreg as  szony za var tan.

De en gem ér de kel – fe lel tem.
Fé lek, hogy meg ha rag szik re ám emi-

nencziád!
De hogy ha rag szom – mond tam most

már igen kiváncsian.
Hát szent atyám – be szél te az as  szony –

ne kem is van egy kle ri kus fi am Esz ter gom -
ban. És eszem be ju tott most, hogy an nak a
sze gény gye rek nek is óra szám ra kell ve -
szõd nie a szó szé ken azért a pár ga ra sért. Hát
meg fáj dult a szivem és elsirtam ma ga mat...

So ha sem kér dez tem töb bet – fe jez te be
tör té ne tét a biboros – hogy ha va la me lyik
hall ga tóm sirt, mi bánt ja.”

(Ador ján An dor – Nagy End re – Tá bo ri
Kor nél: Anek do ták. Víg ese tek hí res fér fi -
ak ról. 1916. Bu da pest, 11-12. ol dal)

Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Védendõ védtelenek: a kökény
„Kék a kö kény re ce ce, ha meg érik, fe ke -

te …” – jel zi a nö vény 1-2 cen ti mé ter át -
mé rõ jû „szil va ter més ének” kül sõ, hú sos
ál lo má nya szín ár nya lat-vál to zá sát az is -
mert dal szö veg. A szep tem ber-ok tó be ri
érés fo lya mán a kö kény (Prunus spinosa)
ter mé se a vi lá gos kék tõl az egé szen sö tét -
ké kig vál to zik, és a nó ta „fe ke te” jel zõ je
in kább sze münk ér zé ki csa ló dá sá nak ki fe -
je zõ je. Er rõl bár ki meg gyõ zõd het, ha az
érett kö kény ter més bõl lek várt ké szít: a
nyers anyag fel dol go zá sa so rán ke zé nek
bõ re sö tét kék re szí ne zõ dik. A hamvaskék
ter més fa nyar ízû hú sos ré sze az eny he fa -
gyok kal együtt já ró „dér csí pés” kö vet kez -
mé nye ként édes kés sé vá lik, és nyer sen is
eg zo ti kus cse me ge ként fo gyaszt ha tó. Az
ilyen ter més bõl ké szí tett lek vár az ínyenc -
sé gek kö zé tar to zik, sõt antioxidáns ha tá sa
és je len tõs C-vi ta min tar tal ma okán egész -
ség ügyi szem pont ból is ja vall ha tó fo -
gyasz tá sa. A szesz ked ve lõk ext ra sze szes
ki vo na to kat is ké szí te nek be lõ le.

A na po sabb er dõ szé lek men tén és árok -
part okon a le ve gõ hõ mér sék le té tõl füg gõ -
en (15-20 Cel si us fo kos hõ mér sék let tar to -
mány ban) ál ta lá ban már ci us má so dik fe lé -
tõl, rit káb ban az idei év hez ha son ló an áp -

ri lis ele jén, a lomb le ve lek ki fej lõ dé se elõtt
nyí ló fe hér szí nû vi rá ga i ról már mes  szi rõl
szem be tûn nek a nö vény ki vi ru ló bo kor -
cso port jai. A rö vid haj tá sa i nak csú csán fej -
lõ dõ öt ta gú, man du la il la tú vi rá gok 1-1,5
cen ti mé ter át mé rõ jû ek. Szórt ál lá sú le ve lei
2-5 cen ti mé ter hos  szú ak, 1,5-2 cen ti mé ter
szé le sek, to jás dad ala kú ak, szé lük fi no man
fû ré szes. Ta la jok ban nem túl sá go san vá lo -
ga tós: kö tött és ho mo kos te rü le te ken egy -
aránt jól ér zi ma gát.

A Prunus nem zet ség be tar to zó fa jok kö -
zül Eu ró pá ban a leg el ter jed teb bek kö zé
szá mít, csu pán a hi de gebb észa ki te rü le te -
ken és észa kon hi ány zik. Ér de mes meg je -
gyez ni, hogy a kardoslepke – ha zánk
egyik leg szebb pil lan gó ja – her nyó já nak
el sõ sor ban a kö kény a táp nö vé nye. A nõs -
tény to já sa it a nö vény le ve lé nek fo nák ol -
da lá ra egye sé vel rak ja, a jó sze mû meg fi -
gye lõ nek, szem lé lõ dõ nek a her nyó rá gás -
nyo mai árul ko dó ak le het nek. A kö kény
mag ja i nak ter jesz té sé ben el sõ sor ban a
gyü mölcs evõ ma da rak mû köd nek köz re: a
lomb hul lás után be kö szön tõ ké sõ õszi, il -
let ve té li fa gyos na po kon a meg éde se dõ,
meg pu hu ló hú sos ter mé sek táp lá lék ként
kí nál ják ma gu kat jónéhány szár nyas faj -

nak. A meg gyö ke re se dõ mag vak ból fel -
cse pe re dõ bo kor azu tán gyö kér sar jak ról
szá mos utó dot pro du kál hat. Itt je gyez nénk
meg, anya nyel vünk ben a fás szá rú nö vé -
nyek ter me té re vo nat ko zó bo kor és cser je

A kö kény ter mé se



sza va ink nem szi no ni mák! Saj nos, szá mos
szak könyv ben is ös  sze mos sák e két fo gal -
mat, jól le het a ter mé szet ben oly kor sok-
sok át me net le het sé ges. A bo kor azon fás
szá rú nö vé nyek meg ne ve zé se, ame lyek nél
még ki fe je zett, vas ta gabb törzs kép zõ dik,
és ab ból egy re vé ko nyabb ágak ered nek
éven ként. Ilyen nö vé nyünk a kö kény hez
ha son ló an a fe ke te bo dza, az or go na, a
gya log akác, a ga la go nya, va la mint a som -
fé lék. A cser jék kö zé in kább azo kat a nö -
vé nye ket so rol hat juk, ame lyek nél nincs
ki fe je zett vas ta gabb törzs, ha nem éven -
ként szin te min dig egy re újabb és újabb
sar jak fa kad nak: ilyen ha bi tu sú nö vény fa -
jok a lonc fé lék, a gya log bo dza, a kom ló,
az isza lag, és a vad ró zsa. A las sú nö ve ke -
dé sû kö kény ma gas sá ga az évek so rán el -
ér he ti a 3-4 mé tert. A nö vény fi a ta labb
ágai szür ké sek, a több éve sek sö té tebb szí -
ne zõ dé sû ké reg ru hát vi sel nek. Az idõ sebb
ága kon kép zõ dõ szú rós tö vi sek mi att a ké -
reg rá gó em lõ sök – nyúl, õz, szar vas, kecs -
ke – nem bánt ják ál lo má nya it.

Az igen né pes ró zsa fé lék (Rosaceae)
csa lád já ba tar to zó Prunus nem zet ség leg is -
mer tebb ro kon fa jai a mirabolán vagy cse -
resz nye szil va (vö rös és sár gás fe hér szín -
vál to zat tal), a há zi szil va, a sár ga- és az
õszi ba rack, a vad cse resz nye és a há zi cse -
resz nye, a ter mesz tett és a zselnics meggy
vagy má jus fa. A ter mesz tett, szin te éven te
egy re sza po ro dó ne me sí tett faj tái fo lya ma -
to san bõ ví tik a gyü mölcs ked ve lõk vá lasz -
té kát. Ter mesz tett szil vá ink – mag ról sza -
po rod va – gyak ran el va dul hat nak a már
em lí tett gyü mölcs ked ve lõ ma da rak, de az
em ber köz re mû kö dé se ré vén is.

A kö kény nek szá mos né pi el ne ve zé se
is mert. Bo ro na fa, eke aka dály, eke gúzs,
kö kény szil va, il let ve kö kény tö vis sze re -
pel Hoffmann Kár oly és Wag ner Já nos
köny vé ben (Ma gyar or szág vi rá gos nö vé -
nyei. Bu da pest, 1907. 99. ol dal); bo ro na -

fa, eke gúzs, ki nin fa, kökönye, tö vis fa, va -
la mint zab szil va Csapody Ve ra és Priszter
Szaniszló mun ká já ban (Ma gyar nö vény -
ne vek szó tá ra. Bu da pest, 1966. 110. ol -
dal). Tö vi ses-tüs kés ága i val egy kor a ta -
lajt egyen get ték és bo ro na, gúzs ké szí té sé -
re hasz nál ták: er re utal a leg több név. A
ter més hit vány sá gát és fa nyar ízét jel zi a
zab szil va meg je lö lés.

Prodan Gyu la a 20. szá zad ele jén a nö -
vényt „Er dõk kö rül, mesgyéken, a ró mai
sánczokon Új vi dék kö ze lé ben (Feicht.),
Alsókabolon sok, Dernyén, Bácson,
bezdáni er dõ ben, titeli fensíkon.” em lí ti
(Prodan Gyu la: Bács-Bodrog vár me gye
fló rá ja. In: Ma gyar Bo ta ni kai La pok, XIV.
kö tet, 1915. 231. ol dal). Dr. Balanyi Lász -
ló meg fi gye lé sei el sõ sor ban a vá ro sunk kö -
rü li ho mok pusz tai gyep tár su lá sos te rü le -
tek hez kap cso lód nak (Bo ta ni kai gyûj tõ út -
ja im. Bé kés, 1987). Jeanplong Jó zsef Ba ja
fló rá ja cí mû kéz ira ta sze rint a kö kény vi -
dé kün kön er dõ szé le ken és utak men tén ta -

lál ha tó. Steták Dó ra a Pan dúr-szi ge ten és a
Pörbölyi-erdõben ta pasz talt elõ for du lá sát a
Ge men ci Táj egy ség re új faj ként jegy zi
(Ada tok a Du na-Drá va Nem ze ti Park Ge -
men ci Táj egy sé ge fló rá já hoz. In:
Kitaibelia. 2000. 145. és 166. ol dal).

A kö kény vi rá gá ból gyógy ha tá sú tea ké -
szít he tõ, amely ve se- és vér tisz tí tó ha tá sú,
anyag cse re fo ko zó, sõt ma gas vér nyo más
csök ken té sé re is al kal maz ha tó. 
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