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A 19. szá zad má so dik fe lé ben a leg hí re -
sebb és a vá ros ban leg ün ne pel tebb ba jai
Tóth Kál mán volt, hi szen Mé szá ros Láz ár
meg halt az emig rá ci ó ban a tá vo li Ang li á -
ban, Türr Ist ván a ki egye zés elõtt nem tér -
he tett ha za, és a ké sõb bi ek ben a nagy vi lág,
nagy po li ti ka ügyei fog lal koz tat ták. Tóth
Kál mán a mi enk volt, mert a pas  szív el len -
ál lás ide jén sem fe lej tet te el szü lõ vá ro sát.
1865-ös or szág gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz -
tá sa után igye ke zett min de nütt szü lõ vá ro -
sát szol gál ni. Iga zi lo kál pat ri ó ta volt, egy
anek do ta sze rint „egy bor só sze men a ki rá -
lyi pa lo tát is le tol ná Ba já ra Tóth Kál mán”.

Ba já nak sok hí res szü löt te kö zül ezért is
ka pott el sõ ként em lék táb lát. Elõ ször ha tá -
roz ták el, hogy szob rot ál lí ta nak ne ki. A
szo bor ado má nyok bár gyor san gyûl tek,
még is több mint egy év ti ze det (1894-ig)
kel lett vár ni, hogy el ké szül jön és a Bó dog
té ren (a mai Tóth Kál mán té ren) fel avat has -
sák. A Tóth Kál mán-szo bor ra gyûj tõ bi zott -
ság 1883-ban el ha tá roz ta, hogy em lék táb lá -
val je lö li meg a szü lõ há zat, mert „egy em -
lék táb la nem ke rül sok költ ség be […] a szo -
bor mel lett is je lez ni fog ja azt, hogy Ba ja
vá ros kö zön sé ge tud ke gye let tel és be csü -
lés sel adóz ni nagy fia em lé ké nek.” 

1883-ban ír ta a Ba jai Köz löny cí mû lap,
hogy „bár a köl tõ szü lõ há za ed dig táb lá val
meg je löl ve nin csen, a »Ba jai Fi gye lõ«
szer kesz tõ-tu laj do no sa gon dos ko dott ró la,
hogy azon ház hol Tóth Kál mán gyer mek -
éve it tölté, hol el sõ ver se it ír ta és mely ház
meg bol do gult lan to sunk nak an  nyi di csõ -
sé gé nek szín te re volt, ha más hol nem, leg -
alább a te lek könyv ben meg je löl tes sék,
mert azon ház – mely egy ko ron a köl tõé
(he lye sen: édes ap jáé –szerk.) volt, most
Olay La jos szer kesz tõ nek tu laj do nát ké pe -
zi, és ezen ház ra van a »Ba jai Fi gye lõ« hír -
lap óva dé ka be táb láz va.” 

Tóth Kálmán szülõháza az átalakítás elõtt (1928?)       A Türr István Múzeum gyûjteményébõl

Tóth Kál mán szü lõ há za
„Di csé re tes szo kás az, hogy azo kat a he lye ket, a me lyek nagy em be rek ne vé vel kap cso la to sak, az utó kor szá má ra meg je löl jük.”
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A szü lõ ház ra ke rült-e az em lék táb la?
Tóth Kál mán élet rajz írói eb ben a kér dés -
ben Flach Pál ki vé te lé vel meg egyez nek.
Egy kö zös for rás ra men nek vis  sza, a köl tõ
nõ vé ré re, aki a Zöld fa (ma: Tóth Kál mán)
ut cai há zat ne vez te meg. Mi ért ezt a há zat?
Édes ap juk, Tóth György ura dal mi szám -
tar tó volt, ta lán ezért ne vez te meg az ura -
da lom egyik épü le tét. Má sik oka er re az
le he tett, hogy bár a sze rény, fél re e sõ kis
ut ca (a mai Graiuag Ármin utca) 1883-ban
már Tóth Kálmán nevét viselte, az ott lé võ
há zat nem tar tot ta mél tó nak a nagy köl tõ -
höz. Dö mö tör Pál is azt ír ta er rõl a ház ról,
hogy „ép pen nem köl tõi stíl ben épült”. 

A fõ té ri Tóth György te lek vi szony lag
kes keny volt. Az itt állt épü le tek – a szom -
szé dok hoz ha son ló an – az 1840-es nagy
tûz vész ál do za tá vá vál tak. A tûz vész után a
fõ tér nek ezt az ol da lát sza bá lyoz ták, te hát
Tóth György nek új há zat kel lett épí te nie,
még ha az elõ zõ fa lai meg is ma rad tak vol -
na. Dö mö tör Pál így ír ta le a há zat: „ér de -
kes, hogy mikép épí tet te be Tóth György
uram a vá sá rolt tel ket. En nek piaczi, te hát a
szeb bik ré szén, épí tett egy két szo bás ol csó
bér la kást, a szûk utczai ré szen pe dig a ka -
pu egyik ol da lán egy hambárt, má sik ol da -
lán az utczáról kam rá val kez dõ dõ ud va ri
la kást, a csa lád ja szá má ra. Ilyen volt itt az
úgy ne ve zett utczai »front‹‹: hambár és
kam ra. A kam ra után jött az ud var ban két
kis szo ba, mely ben la kott a csa lád, utá na
kony ha, me lyen át le he tett csak a la kás ba
be jut ni, ez után pe dig egy kis iro dai szo ba.
Az utczáról néz ve sem mi han gu lat kel tés, a
kes keny ud var ban sem mi le ve gõ.” „Mi kor
Hor váth ura ság meg lát ta a fur csa épü le tet,
csak nem le hord ta Gyu ri bá csit (a mint ezt
ve lem a köl tõ ro ko na, Allaga Ot tó ba jai
ügy véd ba rá tom köz li), hogy az in gyen
tég lá ból és fá ból oly szûk há zat épí tett nagy
csa lád já nak.” Ha ez va ló ban így tör tént, a
mes te re ket, mun ká so kat ak kor is fi zet nie
kel lett Tóth György nek. Ez le he tett az oka
an nak, hogy 1841 nya rán négy – egy más
mel lett fek võ – ház tel két is el ad ta egyen -
ként 220 fo rin tért, majd 1841 vé gén még
egy ház tel ket el adott szin tén 220 fo rin tért.

A fõ té ri tel ket 1830-ban Rudits, más képp
Pésity Jó zsef ne mes tõl vá sá rol ta. Õ már
1803-ban en nek az 1003. szá mú ház nak a
tu laj do no sa volt. (Flach Pál: Die Hausbe-
sitzer der Stadt Ba ja um 1803”)  Ezen a tel -
ken egy kút is volt, amit a szom széd já val,
Cso kor Ist ván nal kö zö sen hasz nált egy ide -
ig. Az 1838/9-es évi adó ki ve té si könyv sze -
rint itt la kott Tóth György szám tar tó. In nen
járt Tóth Kál mán a vá ro si gim ná zi um ba
1839-tõl 1845-ig. Nõ vé re vis  sza em lé ke zé se
sze rint a csa lád a tûz vész után egy ide ig Vas -

kú ton élt – de ez csak a nyá ri hó na pok ban
le he tett, hi szen Kál mán nem hagy ta ab ba
gim ná zi u mot, ahol emi nens di ák volt. Egyes
élet raj zói meg em lí tik, hogy édes ap ja 1840
után „le mon dott hi va ta lá ról”. A le vél tá ri ira -
tok ta nú sá ga sze rint – amit a gim ná zi u mi
anya köny vek is meg erõ sí te nek – Tóth
György az 1840-es évek ben to vább ra is
exactor, va gyis ura dal mi szám tar tó volt. Né -
hány élet rajz író sze rint már 1841-ben, ami -
kor sa ját há zá ba köl tö zött és gr. Gras-
salkovich An tal meg halt, nyu ga lom ba vo -
nult. Ez té ve dés, mert 1841 nem ho zott nagy
vál to zást a ba jai ura da lom éle té be, ugyan is
több év ti ze de a szentgyörgyi Hor váth test -
vé rek, Já nos és Jó zsef bé rel ték.

A le vél tá ri ira tok alap ján nem ál la pít ha -
tó meg, hogy hol szü le tett Tóth Kál mán,
hi szen er re vo nat ko zó irat nem ké szült ak -
ko ri ban, pél dá ul a ko ra be li anya könyv be
sem je gyez ték be a szü lõk pon tos la ká sát
ház szám mal. Flach Pál a vá ro si ös  sze írá -
sok vizs gá la ta kor azt ta lál ta, hogy a Zöld -
fa ut cai ura dal mi lak ban eb ben az idõ ben
Nagy Pál egy-egy al bér lõ csa lád dal la kott,
és az al bér lõk közt a Tóth csa lád nem sze -
re pel. Az ös  sze írá sok ban az ura dal mi tisz -
tek nem sze re pel nek, mert pél dá ul ál la mi
adót nem kel lett fi zet ni ük, csak ab ban az
eset ben tüntetik fel õket – a ne me sek hez
ha son ló an –, ha ház tu laj do nuk volt a vá -
ros ban. Tóth Kál mán tehát az ura dal mi
épü let ben szü let he tett an nak el le né re,
hogy édes ap já nak há za volt a fõ té ren. Er re
a tény re nem em lé ke zett Etel ka, hi szen azt
ál lí tot ta, hogy Tóth György csak az 1840-
es nagy ba jai tûz vész után vá sá rolt há zat a
fõ té ren. (Az ös  sze írá sok meg erõ sí tik azt a
tényt, hogy az 1840-es évek ben Tóth
György csa lád já val a fõ té ri ház ban, il let ve
tel ken la kott.)

Tóth Kál mán nõ vé re, Etel ka 1883-ban
Drescher Ede pol gár mes ter elõtt mi ért a
Zöld fa ut cai há zat ne vez te meg? Az em lék -
táb la el he lye zé sé nek éve még egy le he tõ sé -
get vet fel, hi szen 1884-ben a Zöld fa ut cai
ház ban Perczel Mik lós, a sza bad ság harc hõ -
se, Ba ra nya vár me gye fõ is pán ja la kott. Etel -
ka vis  sza em lé ke zé se sze rint a kasz nár-lak
1840 elõtt „hos  szú bo gár há tú épü let volt”. A
Bács-Kis kun me gyei mû em lék jegy zék sze -
rint az 1790-es évek ben épült. A ház ere de ti
alak já ról 1884-ben, az em lék táb la le lep le zé -
se kor így em lé kez tek: „sze rény föld szin tes
épü let. Af fé le ós di kuria, jó vas tag szá za dok -
ra szó ló fa lak kal, eme le tes te tõ vel és szûk
front tal, mely bõl mind ös  sze 4-5 ab lak néz az
ut cá ra. An nál tá ga sabb ké nyel me sebb be lül s
a park nyi kert tel, mely kö rül ve szi, va ló sá gos
kis pa ra di csom.” 

A Grauaug Ár min ut cai ház ról las san
kezd tek el fe lejt kez ni. Elõ ször csak az ut cát
ne vez ték át, hi szen a szûk kis ut ca nem volt
mél tó a köl tõ em lé ké hez, s mi vel az em lék -
táb lát a Zöld fa ut cá ban he lyez ték el, az lett az
új Tóth Kál mán ut ca. A Tóth Kál mán-szo bor
fel ál lí tá sá nak évé ben (1894-ben) vál toz tat ták
meg a Zöld fa ut ca ne vét Tóth Kál mán ut cá -
ra a Tóth Kál mán-szo bor bi zott ság ja vas la tá -
ra. A szûk kis ut cát a kö ze li tér rõl Bó dog ut -
cá nak ke resz tel ték, ké sõbb Ör dög ut cá nak
ne vez ték az egy ko ri – jobb na po kat lá tott –
Pa ti ká ri us ut cát. A szá zad for du lón nem csak
az ut ca volt szûk, ha nem a köz tisz ta sá gá val
is gond volt, a köz be széd sze rint nem jár tak
er re az ut ca sep rõk.

Nemcsak a ké sõb bi élet rajz írók, a ko ra be -
li új sá gok is ke ver ték a két há zat. Pél dá ul a
Bu da pest cí mû ké pes po li ti kai na pi lap a
cím ol da lán hoz ta „Tóth Kál mán szü lõ há za
Ba ján” réz met szet tel a Zöld fa ut cai há zat,
majd ezt ír ta alá: „A köl tõ szü lõ há za ma

A ház az emléktábla avatásakor (Magyar Salon, 1884. – Litográfia)
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Olay La jos füg get len sé gi orsz.[ág gyû lé si]
kép vi se lõ bir to ká ban van. A Szugovica par -
tot a Bó dog-tér rel ös  sze kö tõ kes keny ut cá -
ban fek szik, me lyet utób bi idõ ben Tóth Kál -
mán ut cá nak ne vez tek el.”

Az em lék táb la fel ava tá sá ra 1884. szep -
tem ber 21-én ün nep ség ke re té ben ke rült sor.

1925-ben fel ve tõ dött, hogy a vá ros vá sá -
rol ja meg az épü le tet mú ze um cél já ra, mert
„az a csen des hely, ahol fek szik az épü let
ki vá ló an al kal mas vol na õriz ni a múlt ne ve -
ze te sebb em lé ke it”, ez ál tal meg óv nák a jö -
võ nek, és a leg mél tóbb épü let be ke rül het ne
a mú ze um. 

A ház meg óvá sát szol gál ta vol na az is, ha
mû em lék ké nyil vá nít ják.

Mû em lék-e Tóth Kál mán szü lõ há za?
Ezt ál lí tot ta ugyan is a Tóth Kál mán (egy -

kor Zöld fa) ut cai ház ról 1928-ban Ba ja vá ros
mér nö ki hi va ta la. A kér dés fel te vé sé re azért
ke rült sor, mert a ház új tu laj do no sa, dr.
Makray Lász ló gyógy sze rész át akar ta ala kí -
ta ni az épü let ut cai front ját is.

Az át ala kí tás elõtt Nesselroth Ber nát ba jai
fény ké pész három fel vé telt ké szí tett az ut cai
front ról. Dr. Knézy Le hel in dít vá nyoz ta az
épí té sze ti bi zott ság ülé sén, hogy ne csak
fény kép fel vé te lek, ha nem fest mény is ké -
szül jön a ház ról és ud va rá ról, mely „te le van
ül tet ve ha tal mas nyár fák kal szil és nyír fák kal
s ame lyek ár nyé ká ban an  nyit sé tált a köl tõ,
va la mint a szo bát és a bel sõ fron tot is.” Az
át ala kít ta tó Makray Lász ló így nyi lat ko zott:
„Ma gam is tu dom, hogy en nek a ház nak spe -
ci á lis ér té ket köl csö nöz az, hogy ép pen itt
szü le tett a nagy köl tõ és po li ti kus. a hely zet
azon ban az, hogy az ilyen em lé kek fe lett is
el jár az idõ s nem von hat ja ki ma gát a ha la -

dás, fej lõ dés tör vé nye alól ép pen itt a vá ros
szivében még az a ház sem, amely hez Tóth
Kál mán gyer mek ko ra fû zõ dik. Egyéb ként is
nem a ház a mû em lék, ha nem a fa lá ba il lesz -
tett em lék táb la, amely re na gyon fo gunk vi -
gyáz ni az át ala kí tás so rán.”

„Tóth Kál mán kü lön ben is csak rö vid ide -
ig la kott eb ben a ház ban, mert utá na Tóth
Kál mán aty ja a je len le gi Ziech-féle ház hát -
só gr. Zichy uccai front ján vett ki la kást. Még
él nek idõs ba jai urak, akik vissza em lé kez nek
az eb ben az uccában la kó öreg urra: Tóth
Kál mán ap já ra, aki pi pá val a szá já ban ki állt
a ka pu ba és néz te a vá ro si élet zaj lá sát.”

A no vem ber vé gi köz gyû lés 32 igen sza va -
zat tal, egy tar tóz ko dás sal meg sza vaz ta, hogy
Makray 0.8 négy szög öl köz te rü le tet meg vá -

sá rol jon és be épít sen, va la mint a „ház elõtt 53
négy szög öl te rü le tet kert csi ná lá si cél ra igény-
bevehessen és el zár jon, mert itt ala csony
rács ke rí tés sel elõ ker tet akar te rem te ni, ami
igen stí lu sos vol na és har mo ni ku san si mul na
ah hoz az a jel leg, amit szimbólizál”… 

A má sik ház ról – mely köz ben le bon tás ra
ke rült – ma már ke ve sen tud ják, hogy bár mi
kö ze volt Tóth Kál mán hoz. A szü lõ ház di csõ -
sé gért foly ta tott ver senyt el vesz tet te. Még is –
ahogy 1884-ben Inczédi Lász ló ír ta – „ér de -
mes ar ra, hogy az is meg je löl tes sék az utó kor
szá má ra. Mert bár a köl tõ nem szü le tett is
ben ne, ott töl töt te gyer mek éve it, ott ser dült
föl, ott fej lõ dött az zá, a mi lett: nem ze té nek és
vá ro sá nak büsz ke sé ge s di csõ sé ge.” 

Fábián Borbála

A szülõház 1979-ben (fotó: G. Gy.)

Egy hi ány zó tab ló kép tör té ne te
Múlt év de cem ber 11-én meg je lent a III.

Bé la Gim ná zi um ban vég zet tek nek tab ló it
tar tal ma zó könyv. Az 1905-ös tan év ben
ma tu rál tak kal in du ló so ro zat nem hi ány ta -
lan. Nem ta lál ha tó meg ben ne pl. az
1948/49-es ok ta tá si év ben vég zet tek arc -
ké pe i nek gyûj te mé nye sem. A ki ma ra dás
egy ko ra be li tör té nel mi ese mény kö vet -
kez mé nye.

1948-ban a ha tal mat szin te kor lát la nul
meg szer zõ Rá ko si-re zsim meg te szi az elõ -
ké szü le te ket, hogy le szá mol jon utol só, leg -
ha tal ma sabb el len fe lé vel. A nem zet nek a
kom mu nis ta dik ta tú rá val va ló el len sze gü lé -
sé ben vég sõ er köl csi tá masza Mindszenty
bí bo ros. A ha ta lom fel ké szül ar ra, hogy le -
sújt son az el len ál lás még érin tet len cent ru -
má ra, az esz ter go mi prí más-pa lo tá ra. Bár a

Rajk Lász ló ál tal gon do san ola jo zott erõ -
szak szer ve zet már si ke re sen le bo nyo lít né -
hány kon cep ci ós pert, tar ta nak at tól, hogy a
fõ pap õri zet be vé te le or szá gos fel há bo ro -
dást és tö meg moz gal mat vált hat ki.

Egy bi zo nyí té ka en nek az a kul tusz mi -
nisz té ri u mi ren del ke zés, mely nek kéz írá -
sos vál to za tát haj da ni tan köny ve im kö zött
ta lál tam meg. A gim ná zi u mok igaz ga tó i -
hoz le irat ban vagy köz löny ben ér ke zõ
szö veg há rom pas  szust tar tal ma zott. A
ren del ke zést az osz tály fõ nö kök le dik tál -
ták a di á kok nak, és a köz le ményt szü lõk -
kel lát ta moz tat ni kel lett. Az „ál la mi ha za -
írást” a ka rá cso nyi szü net kez de te elõtt in -
dí tot ták út já ra. Az in te lem szö ve gé bõl
egy ér tel mû en ki tû nik, hogy gaz tett re ké -
szü lõ desperádók su nyi elõ re lá tá sá ról van

szó. A prí mást ugyan is de cem ber 26-án
fog ják le tar tóz tat ni. Idéz zük az irat el sõ
pont ját: „Lel ki is me ret len egyé nek di ák sá -
gun kat dol go zó né pünk ér de kei el len
moz gó sí ta ni és kü lön fé le de mok rá cia el le -
nes meg nyil vá nu lás ba be le vin ni igye kez -
nek. Kü lö nö sen ki tett en nek a ve szély nek
di ák if jú sá gunk a ka rá cso nyi szün idõ alatt,
mi dõn hu za mo sabb ide ig nem áll az is ko -
la köz vet len el len õr zé se alatt. Ezért a ka -
rá cso nyi szün idõ alatt a szü lõk fo ko zot -
tab ban for dít sa nak gon dot ar ra, hogy
gyer me ke i ket min den olyan még val lá sos -
nak ál cá zott meg moz du lás tól is tart sák tá -
vol, amely le he tõ sé get nyújt de mok rá cia -
el le nes agi tá ci ó ra, an nál is in kább, mert
min den ilyen irá nyú tö rek vés ke mény
meg tor lást von ma ga után.”
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A má so dik és har ma dik pont a re zsim ál -
tal kre ált Di ák szö vet ség ren dez vé nye i vel
kí ván ja meg ba rát ko zat ni az if jú sá got. A
köz le ményt Szávoy mi nisz te ri ta ná csos ír -
ta alá. Az elsõ pont so rai kö zött meg hú zó -
dó, rej tett nek alig ha mond ha tó fe nye ge tés
a szü lõk fé le lem ér ze tét kí ván ta fel kel te ni.
Nyil ván bíz tak ab ban, hogy az érett kor -
osz tály ve szély ér ze te ki su gár zó dik az if jú -
ság ra, és vis  sza tart ja õket meg gyõ zõ dé sük
manifesztálásától. Nos, e vá ra ko zást csak
szer fe lett so vány si ker él mény ko ro náz ta.

A szov jet kon cep ci ós pe rek ko re og rá fi á -
ját Visinszkij – a hír hedt ál lam ügyész –
már az 1930-as évek ben ki dol goz ta. Mi u -
tán a ki sze melt ál do za to kat le tar tóz tat ta a
GPU, és a gya nú sí tást köz hír ré tet te a saj -
tó, a szov jet dol go zók or szág szer te és fel -
tû nõ egy ön te tû ség gel há bo rod tak fel. Az
üze mek bõl, kol ho zok ból, szov ho zok ból,
hi va ta lok ból és komszomol-szer ve ze tek tõl
tí zez ré vel árad nak a táv irat ok. Vas ön tõk,
cék la ter mesz tõk és te hén fe jõ lá nyok igaz -
ság ér ze te kö ve te li az el ve te mül tek pél dás
meg bün te té sét.

Sztá lin „leg jobb ta nít ványa”, Rá ko si
Má tyás ez út tal Ma gyar or szá gon is meg kí -
sé rel te a bol se vik min ta ko pí ro zá sát. Az
aláb bi ese mé nyek meg ér té sé hez fi gye lem -
be kell ven nünk, hogy min den tör té nel mi
fo lya mat egy más ba ol va dó fo ko za tok ból
te võ dik ös  sze. A pro le tár dik ta tú ra leg ke -
mé nyebb szo rí tá sát 1953 kö ze pén, Sztá lin
ha lá la kor és Rá ko si bu ká sa elõtt szen ve di
el az or szág né pe. Ek kor már cson to kat át -
já ró fé le lem, lé lek der mesz tõ ret te gés ural -
ko dik. 1948 vé gén azon ban még él az el -
len ál lás si ke ré nek re mé nye, az em be rek jó
ré sze még az er köl csi tar tás bel sõ kész te té -
sé hez iga zo dik. A kö vet ke zõ ese mé nye ket
e szem pont ok alap ján ért het jük meg.

A Mindszety-per idõ sza ká ban tör tént,
hogy osz tá lyunk ban az órát egy kis cso -
port be lé pé se za var ta meg. Csak a fal ka ve -
zért, egy ál ta lá nos is ko lai igaz ga tót is mer -
tem. Fej léc cel, be ve ze tõ szö veg gel el lá tott
lap ra kí ván tak alá írá so kat gyûj te ni. Az elõ -
re gyár tott szö veg sze rint a bí bo ros né pi
de mok rá cia el le nes po li ti ká ja mi att há bo ro -
dunk fel, és kö ve tel jük fe le lõs ség re vo ná -
sát. Az orv ak ció szán dé ká ról nem ér te sül -
tünk elõ ze te sen, a meg le pe tés tö ké le tes
volt. Az órát tar tó Schwalm ta nár úr kõ vé
me red ve ült a ka ted rán, mi pe dig döb bent
csend ben hall gat tuk a csi kor gó párt zsar -
gon ban fo gal ma zott em ber ide gen szö ve -
get. A do mi náns lel ki re ak ció, mely re hat
év ti zed múl tán is tisz tán em lék szem, az
un dor volt. Fel há bo rod tunk azon, hogy
ilyen gya lá za tos iro mány hi te le sí té sé hez
kí ván ják meg sze rez ni alá írá sun kat. Le -

küzd he tet len gát lást érez tem: ilyen al jas
cse le ke det ben nem le he tek bûn ré szes. Az
ak ció to váb bi me ne te je lez te, hogy di ák -
tár sa im jó ré sze ha son ló bel sõ fel há bo ro -
dást élt át.

Az em lí tett is ko la igaz ga tó meg in dult a
pad sor ok kö zött, alá írás ra kí nál gat va a
becs te len fo gal maz ványt. A jobb pad sor
ele jén két le ány osz tály tár sam nem ta gad -
ta meg manus sciptioját. Nem pil la nat nyi
ret te net lel ki re ak ci ó já ról van szó. Mind -
ket ten csa lá di hát te rük ide o ló gi ai né ze tét
kép vi sel ték. A kö vet ke zõ per cek azon ban
két ség te len né tet ték, hogy a párt hû ja ni -
csár ja i nak nincs okuk a re mény ke dés re.
Osz tály tár sa im ös  sze font kar ral dõl tek hát -
ra, vagy ko nok dac cal me red tek pad juk ra,
eset leg kéz moz du lat tal uta sí tot ták el a kí -
nál ga tást. A párt szol gá la tos di rek tor egy re
re mény te le neb bül, szin te meg vert ku tya -
ként som poly gott vé gig a pad sor ok kö zött.
Csu pán egy lel ket zsák má nyolt még. A fi -
út azon ban nem po li ti kai meg gyõ zõ dé se,
ha nem az egyik alá író lány iránt ér zett bó -
dult di ák sze rel me bír ta rá a meg gon do lat -
lan cse le ke det re. Ar ról, hogy a töb bi osz -
tály ban ho gyan vég zõ dött az alá írás gyûj -
tés, nin csen ada tom. A kö vet ke zõ, a gim -
ná zi um egé szé re vo nat ko zó ese mény tör té -
net azon ban va ló szí nû sí ti, hogy az el ve te -
mült kom man dóak ció más he lyen sem
szer zett dú sabb zsák mányt.

A di ák if jú ság gim ná zi u mi élet sza ka szá -
nak leg drá ma ibb per ce it egy di let tán san
meg ren de zett, go nosz szán dé kú szín já ték
so rán szen ved te el. A cse lek mény dá tu ma
ja nu ár ele je és feb ru ár 8. (a Mindszenty per
íté let hir de té se) köz ti idõ in ter val lum ra te he -
tõ. Egy dél elõttön úgy ne ve zett „igaz ga tói
hir de tõ könyv” si et ve kör be hor dott ren del -
ke zé sé vel az if jú sá got a tor na te rem be ve zé -
nyel ték. A szín pad elõt ti tér egy ré szét azok
a bor dó szék sor ok töl töt ték ki, me lye ket
még a haj dan jómó dú, igé nyes bú to ro kat
be szer zõ cisz ter ci rend tõl örö költ meg a
gim ná zi um. A nyol ca dik osz tály e pa dok
utol só so ra i ban te le pe dett le. Mi, ha to di ko -
sok kés ve ér kez tünk, ezért csu pán há tul, a
fo lyo sói be já rat és az öl tö zõ aj tajának vo -
na lá ban kap tunk he lyet. Így a fej le mé nyek
ki bon ta ko zá sát csak a töb bi év fo lyam ok fe -
je fe lett át pil lant va kö vet het tük.

A szín pa don kis cso port je lent meg,
mely nek ve zér egyé ni sé ge Cson tos Mag da,
egy Bu da pest rõl ér ke zett új ság író nõ volt.
Szó nok la tá nak frá zi sa i ra – me lyen az ak -
kor ter jed ni kez dõ brossúraszöveg stí lu sa
ural ko dott – nem em lék szem. A lé nyeg re
azon ban igen. Meg tud tuk a je les zsur na -
lisz tá tól, hogy min ket Mindszenty ga lád
ha za áru lá sa to bor zott ös  sze né pes til ta ko -

zó gyü le ke zet té. Fût ben nün ket a fel há bo -
ro dás, lel künk fa ze ká ban zu bog va forr az
in du lat. A párt bo szor kány kony há já ban
koty vasz tott ha zug ló zung ja it – me lyek
ter mé sze te sen ha tás ta la nok ma rad tak – az
if jú ság döb bent csend ben hall gat ta. Most
vált nyil ván va ló vá, hogy ben nün ket egy
becs te len szín já ték statisztáivá kí ván nak
le al ja sí ta ni. Az eset le ges ké tely len ge fáty -
lát szét fosz lat ták a kö vet ke zõ per cek. A te -
rem né hány pont já ról nyers és vad ki ál tás
har sant fel: „Lám pa vas ra Mindszentyvel!
Ves  szen Mindszenty!” (A vis  sza em lé ke zé -
sek ben ez a két vál to zat for dult elõ.) Meg
kell je gyez nünk, hogy a de monst rá lók tu -
cat nyi an sem le het tek. A gim ná zi um if jú -
sá gát min den kor ci vi li zált, kul tú rem ber -
hez il lõ vi sel ke dés re ne vel ték. Ez az ut cai
tün te tés esz köz tá rá ba il lõ, al pá ri hang ter -
mé sze te sen a de rült ég bõl le csa pó vil lám
ha tá sát kel tet te. Ek kor kö vet ke zett be az az
ese mény, mely mi att a nyol ca dik osz tály
nem ké szít te tett tab lót.

Szék ülé sek fel csa pó dá sát hal lot tuk, si e -
tõ lép tek kö ze led tek. Mi vel az aj tók vo na -
lá nak men tén mi fog lal tunk ál lást, a tá vo -
zók so ra ink kö zött ha lad tak el. A tor na ter -
met el ha gyók: Bács kai Ilo na, Dely Kor né -
lia, Kis la ki Aran ka, Ko vács György nyol -
ca di kos, Papp An na, Weidinger An na he te -
di kes, va la mint Re me tei Ala jos ötö di kes
ta nu lók vol tak. A hat van két éve meg ren de -
zett, mél tat lan és al jas szán dé kú ko mé dia
tör té ne té nek fel idé zé se kor rög zí te nünk
kell né hány tényt. Szin te bi zo nyos, hogy a
ku dar cot val lott han ga dók be épí tett em be -
rek le het tek. Csu pán egyi kük rõl té te lez -
het jük fel, hogy csa lád ja po li ti kai né ze tét
kép vi sel te. A töb bi de monst rá ló elõ ze tes
rá be szé lés, pu hí tás, ne tán meg fé lem lí tés
ha tá sá ra vál lal hat ta az agent pro vo ca te ur
meg ve tés re mél tó sze re pét. A kí sér let
azon ban der medt né ma ság ba, el uta sí tó kö -
zöny be ful ladt. A di ák ság va ló di vé le mé -
nyét az a hét tár sunk kép vi sel te, akik fel -
pat tan tak he lyük rõl és el tá voz tak. Ön fel ál -
do zó, im po ná ló ki ál lá suk kal a rend szer re -
tor zi ó ját, eset leg egész éle tü ket meg nyo -
mo rí tó ve sze del met idéz tek fe jük re. A
meg tor lás nem is ké sett so ká ig. Az is ko la
anya könyv ében 1949. feb ru ár 25-én kelt
dá tum mal ol vas ha tó a ver dikt. A tan ke rü -
le ti fõ igaz ga tó mind a hét kivonulót ki zár -
ta a III. Bé la Gim ná zi um ból. Ön ként hagy -
ta el az is ko lát Antóny Ilo na és Eichardt
Sán dor. Az em lé ke ze tes na pon nin cse nek a
gim ná zi um ban, nem ré sze sei az exo dus -
nak. Sa ját el ha tá ro zá sok ból vál lal nak sors -
kö zös sé get az ül dö zöt tek kel. (Eichardt
Sán dort ké sõbb egy kon cep ci ós per ben
élet fogy tig la ni bör tön bün te tés re íté lik.
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1956-ban dis  szi dál.) A be jegy zés sze rint
egye sek szü lõi aka rat ból ma rad tak ki. Kö -
zü lük ket ten bi zo nyo san nem po li ti kai ül -
dö zöt tek. Far kas Ti bor az Egye sült Ál la -
mok ba tá vo zott, Mun ka Iván pe dig tü dõ -
fer tõ zés mi att sza kí tot ta meg ta nul má nya -
it. A vas kú ti pe da gó gus fa mí lia gyer me ke
hó na po kat tölt kór ház ban, il let ve a
mátrafüredi sza na tó ri um ban. Két év múl va
tér vis  sza, osz tály tár sam lesz, arc ké pe és
ne ve az 1951-es tab lón meg ta lál ha tó.

A po li ti kai erõ szak dur va be tö ré se –
mely még a ti ze de lés nél is job ban meg -
cson kí tot ta a nyol ca dik osz tályt – a di á -
kok ban fel éb resz tet te a pas  szív el len ál lást.

Ra gasz kod tak ah hoz, hogy a tab lón meg -
je len jen azok nak a cisz ter ci ta ná rok nak az
ar ca is, akik hét éven át ok tat ták õket. Mi -
vel ezt a le he tõ sé get meg ta gad ták, nem ké -
szít tet ték el a nyolc év nyi stú di um részt ve -
võ i nek tra di ci o ná lis em lék kép ét.

Az ese mé nyek re konst ru á lá sá hoz el sõ -
sor ban dr. Wilde Rudolfné Bács kai Ilo na,
va la mint Kis la ki Aran ka ada ta it hasz nál -
tam fel. Osz tály tár sa im, il let ve is ko la tár sa -
im kö zül ha tot ke res tem meg, hogy em lé -
ke ink ös  sze egyez te té sé vel a tör té ne tek fel -
idé zé se a le he tõ leg hi te le seb bé vál jon. Az
idõ táv lat azon ban ha tal mas. Az em lé ke zet
el len õriz he tet len ön mû kö dé se sze lek tál -

hat ja a té nye ket. Írás be li adat ke vés ma radt
fenn, és ér tel me zé sük több eset ben csak a
va ló szí nû sí tés szint jén ma rad. Így az ese -
mény le írá sá nál fõ ként az egy be hang zó
vis  sza em lé ke zé se ket és tárgy bi zo nyí té ko -
kat vet tem fi gye lem be.

Két ség te len, hogy az 1949-es, ten den ci -
ó zu san meg ren de zett „tö meg de monst rá -
ció” meg hi ú sult. A né hány meg té vedt
vagy meg fé lem lí tett gyen ge jel lem el szi -
ge telt ak ci ó ja be le ve szett a meg döb bent és
ri adt, ám el len sé ge sen hall ga tó tö meg né -
ma sá gá ba. Bár moz du lat lan ság ba der med -
tek, vé le mé nyü ket, po li ti kai íté le tü ket az a
hét ke mény ka rak te rû di ák tár suk fe jez te
ki, akik tá voz tak. Er köl csi tar tá suk, jel lem -
szi lárd sá guk ér de me sí ti õket ar ra, hogy hat
év ti zed múl tán meg em lé kez zünk tisz te let -
re mél tó, bá tor tet tük rõl.

Dr. Dá ni el Jó zsef

A III. Béla Gimnázium még hiánytalan létszámú VII. osztálya. 
Középen dr. Deáki Sándor, tõle jobbra Bácskai Ilona és mellette Kislaki Aranka

A hét kicsapott és egy önkéntes csatlakozó. Középen ül Bácskai Ilona. Körülötte balról
indulva: Dely Kornélia, Weidinger Anna, Antóny Ilona, Papp Anna és Kislaki Aranka.

Fölöttük balról Remetei Alajos, jobbról Kovács György

Az iskolát szolidaritásból elhagyó Eichardt
Sándor, aki a csoportképrõl lemaradt

Bácskai Ilona
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Bú csú Külley Leától
La punk egy ko ri, so kak ál tal ked velt

szer zõ je, Külley Lea 2010. de cem ber 28-
án, éle té nek 91. évé ben örök re el tá vo zott.
1992-tõl (zö mük ben 1996-1999 kö zött)
kö zel öt ven cik ket, vis  sza em lé ke zést kö -
zölt a Ba jai Hon pol gár ban. Az iro da lom -
ked ve lõ kö zön ség már ko rább ról is mer te
õt. A Ba bits Ki adó nál 1990-ben meg je lent
„…leng ve int bú csút a kert…” cí mû köny -
vét nagy ér dek lõ dés sel ol vas ták a ba ja i ak.
A hát la pon kö zölt be mu tat ko zá sá ban töb -
bek közt ez áll: „Ba ján szü let tem, a ter mé -
keny bács kai anya föl dön, hús vét haj na lán.
A csil la gok az em be rek sze re te té nek, a
min dig új ra kez dés nek és az élet öröm nek
ké pes sé gé vel en ged tek utam ra. El sõ ver -
se i met hét éve sen ele mis ta ir ká ba ír tam,
el sõ no vel lám ti zen hét éves ko rom ban je -
lent meg. Az tán még né hány – majd jött a
bom ba, a be om lott fa lak, szét rob bant élet -
for mánk, az éhe zés, a kis fi am ka lap ból
csi nált ci põ je, a dzsent ri-la te i ner kö zép -
osz tály nak szí vós el nyo má sa és az an nál
is szí vó sabb küz de lem a lé tért.” Het ven -
éves volt, ami kor köny ve meg je lent.

A cí mül vá lasz tott Ba bits-idé zet alap ján
(és is mer ve a köl tõ ba jai em lé kek bõl is
táp lál ko zó mû ve it) az ol va sók ar ra szá -
mít hat tak, hogy a könyv ben Ba bits Mi -
hály 1905-06-ban Ba ján töl tött tíz hó nap -
já nak tör té ne tét kö vet he tik nyo mon. De
nem ez volt az írói cél, és ezt a szer zõ már
el sõ sza va i val nyil ván va ló vá tet te: „A szá -
zad elõ rõl me sé lek. Kis vá ros ok ról a bol -
dog Mo nar chi á ban és az Öreg Ház ról. Így
hív tuk, tisz te let tel, meg sze mé lye sít ve. El -
mon dom, mi lye nek vol tak a Hat hol das
ró zsa kert és a Tí már Vir gil fia re gény hõ -
sei a ma guk iga zi va ló já ban, és meg kí sér -
lem meg idéz ni a Kor lel két.” A sa ját em -
lé ke it ír ta meg a pá lya kez dõ ta nár nak is
ott hont adó, a Pe tõ fi Sán dor és a Szar vas
Gá bor ut ca sar kán ál ló Öreg Ház ról, an -
nak gaz dá i ról, anyai nagy szü le i rõl, ke -
reszt any já ról, Irén rõl, a szõ ke Gi zi ké rõl,
és a csa lád tag ok tól hal lot ta kon kí vül sze -
mé lyes él mé nyei irá nyí tot ták a cisz ter ci
pap ta nár ok alak já nak fel idé zé sé ben. Pos ta
La jos és Szu per Ilon ka le á nyá nak, az
1920-ban szü le tett Leának el sõ ma ra dan -
dó be nyo má sai kör nye ze té rõl két év ti zed -
del ké sõb bi ek ugyan an nál, „hogy a
kistanárúr ott járt”, de – mint meg jegy zi –
„az em lé kek még is hi te le sek, mert az elõtt
nem él tek olyan gyor san az em be rek.” Le -
írá sa i ban ér zék le tes ké pek kel egé szül ki a
20. szá zad ele jé nek Ba bits ál tal is meg fes -
tett gádorosi, az az ba jai mi li õ je, és ügyes

kéz zel kor ri gál ja, iga zít ja a va ló ság hoz az
író szá má ra csak pro to tí pus ként szol gá ló
sze mé lyek port ré ját. Rész le te sen be szá -
mol nagy ap ja, nagyloki Kováts-Szuper
Mi hály nyu gal ma zott hu szár ka pi tány és
nagy any ja, Ujhelyi Ilo na fel me nõ i rõl, ro -
ko na i ról, köz ben pe dig egy-egy pil la nat -
kép ben be mu tat ja az al bér let ét ép pen el -
fog la ló if jú ta nárt is. Em lék tár, csa lád tör -
té net és Ba bits-arc kép te hát a könyv, és
mind há rom vo nat ko zás ban ki tû nõ. Az el -
té rõ ele me ket bra vú ro san pán tol ja ös  sze
az írói te het ség.

Külley Lea a ké sõb bi ek ben is min dig az
em lé ke i rõl írt, for du la to san, ér de ke sen, ki -
tû nõ stí lus ban. Bár óvo dás ko rá ban el ke -
rült szü lõ vá ro sá ból, em lé ke i nek leg ja va
ide kö töt te, és lé lek ben so ha sem tu dott in -
nen el sza kad ni. „Õs  szel már min dig fel jöt -
tünk Bu dá ra. A szép sé ges nya ra kat ott hon
töl töt tük az Öreg Ház ban, de apán kat ki ne -
vez ték a Ma gyar Ki rá lyi Ka ma rá hoz ta -
nács tit kár nak” – ír ja egy he lyen, és a több
mint hét év ti zed del ké sõbb meg fo gal ma -
zott mon dat ban is ér zõ dik az egy ko ri kis -
lány csa ló dott sá ga és vis  sza vá gyó dá sa.
Ugyan ez má sutt: „Még ki se csön get tek az
év zá ró vizs gá ról a Sza lag ut cai ele mi ben,
gon do lat ban már ott hon vol tam, Ba ján.” 

Az ott hon mind vé gig Ba ja ma radt, ahol
a sok fé le ná ció és a kü lön bö zõ ren dû, ran -
gú em be rek egy mást tisz te lõ, meg be csü lõ
bé kes ség ben él tek Le het, hogy a ké pet a
gyer mek ko ri kör nye ze tet fel idé zõ nosz tal -
gia fes tet te ilyen idil li vé, de igaz az is,
hogy egy sö té tebb, zor dabb vi lág él mé -
nye it ké sõbb kel lett meg él nie Leának.

A Ba jai Hon pol gár ban kö zölt írá sa i ból
két so ro zat ra hí vom fel a fi gyel met. Az
egyik A fû min dig új ra sar jad. Ki lenc ré -
sze 1997. jú li us és 1998. má jus kö zött je -
lent meg Esz mék, il let ve Va ló ság, oly kor
Esz mék és va ló ság al cím mel. 1933-tól,
édes any ja ha lá lá tól a gim ná zi u mi érett sé -
gi ig, 1938-ig ter je dõ idõ rõl me sél a foly -
ta tá sok ban. Az An gol kis as  szony ok nál el -
töl tött di ák évek sok-sok ked ves, mu lat sá -
gos tör té ne tét idé zi fel, de fe nye ge tõ hát -
tér ként ott van már Hit ler meg je le né se,
Dolfuss oszt rák kan cel lár meg gyil ko lá sa
is. Egy jel lem zõ epi zód. Ami kor az egyik
kis lány ar ra ké ri osz tály fõ nö kü ket, Soror
Ki rályt, hogy mond jon va la mit Hit ler rõl,
hi szen an  nyit hal la ni ró la, a vá lasz en  nyi:
„Ké rem, hogy ezek kö zött a fa lak kö zött
ezt a ne vet töb bé sen ki se ejt se ki!” Ami -
kor a vi lág még gya nút lan volt, fû zi hoz -
zá az em lé ke zõ, „a ki csi, tö ré keny apá ca

már tud ta, hogy az esz mék gyil kos tet tek -
be tor kol la nak.” A so ro zat cím ér tel mét a
be fe je zõ rész ben vi lá gít ja meg. Ami kor a
Ha jós Egy let Du na-par ti csó nak te le pén
szo mo rú an né ze ge ti a lo vak pa tá já tól, ko -
csi ke re ké tõl fel szag ga tott gye pet, a csó -
nak ház õre, egy idõs pa raszt em ber ezt
mond ja élet re szó ló ta nul ság ként a ka -
masz lány nak: „Saj nál ja kis as  szony a föl -
det? Jó szí ve van a kis as  szony nak. De a
fû min dig új ra sar jad. Amint mi is fel -
egye ne se dünk.”

A szin tén ki lenc rész bõl ál ló má sik so ro -
zat (1998. jú ni us – 1999. áp ri lis) cí me: El -
sül  lyedt évek. 1944-1945 ese mé nye i rõl
van ben ne szó. Az el sõ rész öröm te li moz -
za na ta, hogy 1944. jú li us 21-én a ba jai
kór ház ban meg szü li kis fi át. De itt is van
egy el len pont, ugyan ek kor vég zik ki Né -
met or szág ban gróf Stauffenberg ez re dest,
aki az elõ zõ na pon si ker te len me rény le tet
haj tott vég re Hit ler el len. A kö vet ke zõ na -
pok ban ta pasz ta la tot sze rez ar ról, ho gyan
mû kö dik a zsi dó el le nes hisz té ria, ké sõbb
meg éli Bu da pest bom bá zá sát, s azt is, ho -
gyan ala kul nak át sze rény kis em be rek un -
do rí tó an pök hen di nyi la sok ká. No vem ber
ele jén re pü lõ tiszt fér jét kö vet ve, a front
elõl me ne kül ve kis fi á val nyu gat fe lé in dul,
és sok vi szon tag ság után displaced person
lesz, egy idõ re hon ta lan me ne kült té vá lik.

A Ba jai Hon pol gár ban köz re a dott írá -
sai kö zül az utol só 2004. ja nu ár ban je lent
meg. Az a tél óvo dás ko ri em lé ket idéz fel.
Báty ja skar lá tos lesz, s hogy õt óv ják a
fer tõ zés tõl, Ba já ra vi szik. „Ez volt éle -
tem ben a leg utol só tél, amit ott hon, Ba ján,
az Öreg Ház ban töl töt tem.” Írá sa pe dig az
utol só lel tár it te ni sze ret te i rõl és a gyer -
mek kor ról.  

Külley Lea író nak szü le tett. Sor sa so ká -
ig nem en ged te, hogy éle te e sze rint az el -
hi va tott ság sze rint ala kul jon, de ami kor
vég re nyil vá nos ság elé lé pett, elõz mé nyek
nél kül is érett író ként je lent meg. Ak kor
kez dett fo lya ma tos mun ká ba, éle te al ko -
nyán, ami kor a men tá lis ha nyat lás már so -
ka kat vis  sza vo nu lás ra kész tet. Mi, a Ba jai
Hon pol gár szer kesz tõi rá éhez ve vár tuk
kül de mé nye it. Cso dál tuk szel le mé nek,
írás kész sé gé nek fris ses sé gét és el apad ha -
tat lan nak tû nõ me sé lõ kedv ét. Ami kor
most fáj da lom mal tu do má sul kell ven -
nünk, hogy az el mú lás be lénk kó dolt pa -
ran csa el szó lí tot ta õt, meg nyug vást ta lá -
lunk ab ban, hogy ve lünk ma rad az ér ték,
amit író ként te rem tett.

Bá lint Lász ló
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„Ha köddé válnak a régi hangok...”

A rockvilág nagy halottai az elmúlt évben
A rock ze ne vi szony lag fi a tal irány zat, így

ami kor a 70-es, 80-as évek ben egy-egy ze -
nész ha lá lá ról ér te sül tünk, ak kor an nak
szin te min dig a túl haj szolt rock ‘n’ roll élet -
for ma, ká bí tó szer-túl ada go lás, ne tán sze -
ren csét len bal eset volt az oka. Má ra azon -
ban az el sõ, pá lyá ju kat még a hat va nas-het -
ve nes évek ben kez dõ nagy rockzenészek is
el ér tek ab ba az élet kor ba, hogy egy re töb -
ben kö zü lük ak kor is itthagyják ezt a föl di
vi lá got, ha a „rock ‘n’ roll dé mo nok” kí sér -
té sé nek éle tük nagy ré szé ben el len is tud tak
áll ni. Az el múlt egy év ben több olyan ze -
nés  szel is sze gé nyebb lett a rockuniverzum,
akik újabb nemezedék bál vá nyai, fõ ins pi -
rá ci ói vol tak, és akik nek ha tá sá ra ez rek fog -
tak hang szert a ke zük be. Ös  sze ál lí tá sunk -
ban né hány, a kö zel múlt ban el hunyt le gen -
dás ze nész kar ri er jé re te kin tünk vis  sza.

„A metal hang ja” 
A 2010. má jus 16-án el hunyt Ronnie

James Di ót (ere de ti ne ve: Ronald
Padovana) ne mes egy sze rû ség gel csak „a
metal hang já nak” ti tu lál ták tisz te lõi és ra -
jon gói, akit óri á si or gá nu ma mél tó vá tett a
mû vész ne vé ben is vi selt „is te ni” jel zõ re. Az
olasz be ván dor lók gyer me ke ként már Ame -
ri ká ban szü le tett Dio fi a tal éve i ben trom bi -
tált, de bas  szus gi tá ron, gi tá ron és bil len tyûs
hang sze re ken is ját szott. A ma nó ter me tû
éne kes arány lag ké sõn, már jó val 30 éves
ko rán túl ke rült iga zán a ref lek tor fény be,
ami kor 1975-ben a Deep Purple-t el ha gyó
an gol gi tá ros, Ritchie Blackmore õt hív ta
meg Rainbow né ven ala pí tott új csa pa tá ba
éne kes nek. (A dal nok elõ zõ ban dá ja, az Elf
a Purple elõzenekara volt an nak ame ri kai
tur né ján.) A ma már le gen da ként em lí tett
csa pat tag ja ként Dio há rom stú dió le me zen
(Ritchie Blackmore’s Rainbow 1975, Rain-
bow Rising 1976, Long Live Rock ‘n’ Roll
1978) és egy má ra szin tén eta lon ként em le -
ge tett kon cert le me zen (Rainbow On Stage
1977) sze re pelt. Eb ben a csa pat ban nem -
csak va rázs lós meg je le né sé vel és ha tal mas
hang já val hív ta fel ma gá ra a fi gyel met, ha -
nem ak ko ri ban még új sze rû nek szá mí tó
misztikus-történelmi-fantasy dal szö ve ge i -
vel (Catch the Rainbow, Stargazer, Man on
the Silver Mountain, La dy of the Lake) és
nagy sze rû front em be ri kva li tá sa i val is. Bár
ko ráb ban so sem ját szott ilyen nép sze rû
ban dá ban, hi he tet le nül tu dott bán ni a kö -
zön ség gel, mi köz ben a ra jon gók kal pél dás
kap cso la tot ápolt. Ki de rült az is, hogy Dio

ké pes a leg szebb lí rai pil la na tok, de az ag -
res  szív ér zel mek tol má cso lá sá ra is. Ami kor
azon ban a nyug ha tat lan gi tá ros-fõ nök az
ame ri kai pi ac meg hó dí tá sa ér de ké ben a
csa pat ze né jét az ot ta ni íz lés nek meg fe le lõ -
en akar ta át ala kí ta ni, Dio ki lé pett a ban dá -
ból, mert a ter ve zett „csajozós” szö veg vi -
lág gal nem tu dott azo no sul ni. A csa pat né -
hány évig nél kü le is mû kö dött to vább, ám
az utó kor leg ér té ke sebb al bu ma ik nak a ve -
le ké szült anya go kat tart ja, több da lu kat
ma ga Dio is ját szot ta újabb ban dá i val. A
Rainbow je len tõ sé gét el sõ sor ban az mu tat -
ja, hogy az utób bi évek ben meg je len te tett,
több mint 30 év vel ez elõtt ké szült kon cert -
fel vé te le i ket ma is vá sá rol ja a kö zön ség,
leg jobb da la i kat több fi a tal ban da tart ja mû -
so rán, míg má sok el sõ szá mú ha tá suk nak
te kin tik a jobb sors ra ér de mes csa pa tot.

Dio pá lyá ja azon ban ez után is fel fe lé
ívelt, hi szen kis szü net után csat la ko zott ah -
hoz a Black Sabbath-hoz, ame lyet ka riz ma -
ti kus, ám de an nál ke zel he tet le nebb éne ke sé -
nek, Ozzy Osbourne-nak a tá vo zá sa után
min den ki le írt már. Dio ér ke zé se, szö veg- és
ze nei vi lá ga vi szont tel je sen új len dü le tet
ad ott a csa pat nak, és Tony Iommi gi tá ros
min den ad di gi nál éret tebb anya got írt a gár -
da Heaven and Hell (1980) cím mel ki adott
le me zé re, ame lyet – a Rainbow el sõ há rom
al bu má val együtt – a heavy metal stí lus
alap mû vei kö zött em le get nek. Di ó val a ban -
da új ra hi he tet len nép sze rû lett, s bár vol tak,
akik még min dig a li mi tált hang ter je del mû,
ext ro ver tált ma ga tar tá sú Osbourne-t sír ták
vis  sza, új ra jon gó kat is szer zett ma gá nak. A
Sabbath-tal Dio még egy stú dió- és élõ al bu -
mot ké szí tett (Mob Rules 1981, Live Evil

1983), ám ezek egy részt nem ér tek az el sõ
mun ka nyo má ba, más részt a kon cert al bum
ke ve ré se köz ben meg rom lott a vi szony a
csa pat ta gok kö zött, ami az éne kes tá vo zá sá -
val vég zõ dött. Azt azon ban va ló szí nû leg
mind an  nyi an érez ték, hogy együtt ma ra dan -
dót hoz tak lét re, mert a Sabbath ké sõbb is
fõ ként a Di ó val meg te rem tett irány vo na lon
ha lad va ért el si ke re ket, míg Dio több Black
Sabbath-dalt új ban dá já val is mû so ron tar -
tott. Ké sõbb még két szer is vis  sza tért a csa -
pat ba; 1992-ben a Dehumanizer le mezt éne -
kel te fel (az tán megint tá vo zott), míg 2006-
ban a jo gi prob lé mák mi att Heaven And
Hell né ven te rem tet ték új já a ban dát; eb bõl
az együtt mû kö dés bõl egy jó, de nem ki -
emel ke dõ stú dió anyag (The Devil You
Know) szü le tett.

A köz tes idõ szak ban Dio sa ját ne ve alatt
ho zott lét re egy csa pa tot, amely ben ta pasz -
talt ve te rá no kat és fi a tal ti tá no kat egy aránt
ma ga mel lé gyûj tött. A Dio ze ne kar 1983 és
2004 kö zött ös  sze sen 11 tel jes al bu mot je -
len te tett meg, ame lyek kö zött akad tak egé -
szen ki emel ke dõ al ko tá sok (Holy Diver
1983, The Last In Line 1984) és fe led he tõ
pil la na tok is. Dio a nyolc va nas évek kö ze -
pén volt nép sze rû sé ge csú csán, ami kor a
Sacred Heart (1985) al bum ide jén a leg na -
gyobb fesz ti vá lo kon fõ ze ne kar ként is játsz -
ha tott, és az ap rócs ka éne kes a da lok szö -
veg vi lá gá hoz iga zod va ha tal mas sár ká -
nyok kal, óri ás pó kok kal küz dött meg a szín -
pa di show ré sze ként. A ban da a 90-es évek -
ben ki adott új anya ga in ugyan he lyen ként a
meg fá ra dás je le it mu tat ta, Ronnie James
Dio szín pa di tel je sít mé nyén és hang ján
azon ban nem so kat kop ta tott az idõ.

Ronnie James Dio szín pa don a Black Sabbath tag ja ként
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Kez de mé nye zõ je volt az af ri kai éhe zõk
meg se gí té sé re 1985-ben lét re jött Hear ‘n Aid
pro jekt nek, amely nek so rán az ak ko ri hard
rock és heavy metal me zõny leg jobb jai ját -
szot ták a Dio ál tal írt Stars cí mû szer ze ményt.
Pá lya fu tá sa alatt több más ze ne kar le me ze in
is ven dég sze re pelt (Dog Eat Dog, Queen-
sryche, Girlschool), sõt a kul ti kus Tenacious
D (A kö vér rockerek) cí mû film ben is fel tûnt
egy mel lék sze rep ere jé ig. Õ ho no sí tot ta meg
a szín pa don az ún. „ör dög vil la” kéz moz du la -
tot (kis ujj és a mu ta tó ujj együt tes fel eme lé se),
amely a rockrajongók bel sõ jel zé sé vé vált, és
amely mi att – tel je sen alap ta la nul – egy ame -
ri kai kis egy ház sá tá niz mus sal vá dol ta meg.
Éle té ben szá mos el is me rést ka pott, sõt több
tisz tel gés al bum is ké szült a tisz te le té re, ame -
lyek kel a fi a ta labb ze nész tár sak sa ját da la i nak
új sze rû fel dol go zá sá val mél tat ták a 60 fö lött
is hiperaktív mes tert.

Né hány fi a tal ko ri bal lé pést le szá mít va Di -
ó ról so ha nem kel tek szárny ra ön pusz tí tá sá -
ról szó ló plety kák, a rocksztároktól ki mon -
dot tan szo kat lan vis  sza fo gott éle tet élt, na -
gyon vi gyá zott a hang já ra. 2009 no vem be -
ré ben azon ban – mi köz ben a Heaven And
Hell-lel tur né ra ké szült – gyo mor rá kot di ag -
nosz ti zál tak ná la. Azon nal hoz zá fog tak a
ke ze lés hez, és 2010 ele jén már ja vu ló egész -
sé gi ál la po tá ról ír tak a hon lap ján, sõt már
nyá ri fesz ti vál fel lé pé se ket is le kö töt tek. Az
öröm azon ban ko ra i nak bi zo nyult; a kór erõ -
sebb nek bi zo nyult ná la. Ronnie James Dio
egy hous to ni kór ház ban halt meg, 68 évet
élt. A meg döb bent rocktársadalom egyik
leg na gyobb bál vá nyát vesz tet te el ve le; em -
lé ké re a ta va lyi év fo lya mán több he lyütt is
em lék kon cer tet ad tak, a bul gá ri ai Kavarná-
ban pe dig szob rot ál lí tot tak ne ki. Öz ve gye
(egy ben me ne dzse re), Wendy Dio ala pít -
ványt ho zott lét re a rák ku ta tás cél ja i ra; az
újabb ki ad vány ok ból szár ma zó be vé te lek
már ezt gya ra pít ják.

E so rok író ja élõ ben egyet len al ka lom mal,
1997-ben le he tett szem ta nú ja Dio szín pa di
tel je sít mé nyé nek; s bár csa pa ta ak ko ri ban
épp pá lya fu tá sá nak egy vi szony lag si ker te -
le nebb idõ sza kát él te, az él mény ha tá sá tól
so ká ig így sem tu dott sza ba dul ni. Leg na -
gyobb da lai bi zo nyo san túl élik õt.

2010-ben vesz tet tük el a Type O Negative
éne kes-front em be rét, Peter Steele-t (ere de ti
ne ve Petrus Ratajczyk), a sváj ci Gotthard
egyé ni han gú dal no kát, Steve Lee-t; már
2011-ben az 1980-as évek kö ze pén nép sze -
rû party hard rock csa pa tá nak, a Y&T-nek a
bas  szus gi tá ro sa, Phil Kennemore sze re pelt a
gyász hí rek ben. Az el múlt na pok ban pedig
egy újabb kor szak al ko tó egyé ni ség tá vo zott
az élõk so rá ból, aki vel egy nagy ge ne rá ció
újabb tag ja erõ sí ti a men  nyei ze ne kart.

Az ír gi tá ros
Feb ru ár ele jén Gary Moore ha lál hí re

sok kol ta a rock ze ne vi lá gát. Az ír szár ma -
zá sú gi tá ros-éne kes feb ru ár 6-án hunyt el
egy spa nyol or szá gi szál lo dá ban, va ló szí -
nû leg szív ro ham kö vet kez té ben. Ha lá lá val
min den idõk egyik leg na gyobb rock- és
bluesgitárosát gyá szol juk, aki nek a ke zé -
ben ta lán a leg szeb ben tu dott meg szó lal ni
a Gibson Les Paul hang szer.

A Bel fast ból szár ma zó fi a tal em ber
1969-ben Dublinba köl tö zött, ahol ös  sze -
ta lál ko zott a fe ke te bõ rû ír Phil Lynott
basszus gi tá ros/éne kes sel, aki vel utá noz ha -
tat lan szer zõ pá rost al kot tak – ké sõbb kü -
lön bö zõ ban dák ban szá mos si kert ér tek
meg együtt. El sõ kö zös ze ne ka ruk a Skid
Row név re hall ga tott (nem azo nos a ha -
son ne vû, a 90-es évek ben si ke res ame ri kai
együt tes sel), bár Lynott in nen né hány hó -
nap után tá vo zott, hogy meg ala pít sa le gen -
dás ze ne ka rát, a Thin Lizzy-t. A to váb bi ak -
ban tri ó ban mû kö dõ Skid Row af fé le kí -
sér le te zõs, jazz-, blu es- és boogie-ele-
mekkel át szõtt pszichedelikus roc kot ját -
szott – min den bi zon  nyal dro gok ha tá sa
alatt. Az ere de ti leg bal ke zes Moore jobb -
ke zes tech ni ká val szó lal tat ta meg hang -
szer ét, amel  lyel már ek kor ké pes volt he -
ge dû sze rû hang zást pro du kál ni, és gyor sa -
sá gá val is le nyû göz te hall ga tó it.

Phil Lynott-tal azon ban több ször is ke -
resz tez te egy mást az út juk. 1974-ben rö vid
idõ re Moore is csat la ko zik az ép pen el sõ
nagy si ke re it ara tó Thin Lizzy-hez, de az
ott nagy üze mi mér ték ben fo lyó ivá szatot és
ön rom bo lást ha mar megsínylette. „Egész -
ség ügyi okok ból” ki kel lett lép nie, és egész
élet for má ját új ra kel lett gon dol nia. A ba rát -
ság azon ban nem sza kadt meg; Moore el sõ
iga zi nagy slá ge re a kö zö sen írt és ere de ti -
leg Lynott ál tal éne kelt Parisienne Walk-
ways cí mû dal volt, de 1979-ben egy rend -
kí vül jól si ke rült le mez (Black Rose- A
Rock Legend) ere jé ig új ra be lé pett a Thin
Lizzy-be, bár so ká ig nem volt ma ra dá sa.
Az 1985-ben kö zö sen
meg írt Out in the Fields
cí mû, há bo rú el le nes té -
má jú szer ze mény volt a
leg na gyobb kö zös si ke -
rük, de egy ben Lynott
hat  tyú da la is; a nagy sze -
rû ze nész, ám a gyer tyát
két vé gén ége tõ Lynott
1986-ban ká bí tó szer-
túl ada go lás ban meg halt.

Gary Moore a 70-es
évek ben szá mos ban dá -
ban meg for dult (G-
Force, Co los se um II,

Gary Moore Band, Greg Lake Band) és sok
nagy ne vû ze nés  szel ját szott együtt. Iga zi
nagy si ke re it azon ban on nan szá mít hat juk,
ami kor a 80-as évek ele jén szó ló pá lyá ra lé -
pett, és új, ki pró bált tár sak ból ál ló csa pa tá -
ban már az éne ke si fel ada to kat is át vet te.
El sõ iga zán nagy si ke rét az 1983-ban meg -
je lent Victims of the Future cí mû al bu má val
arat ta, el sõ sor ban a lí rai Empty Rooms cí mû
da lá nak kö szön he tõ en. Kö vet ke zõ al bu ma -
i val nép sze rû sé ge to vább nö ve ke dett, és
las san a hard rock vi lág egyik leg jobb gi tá -
ro sá vá emel ke dett. Leg na gyobb ha tá sú
anya ga az 1987-ben ki adott, Lynott em lé ké -
nek szen telt Wild Frontier cí mû le mez volt,
ame lyen min den ad di gi nál job ban elõ tér be
ke rül nek Moore ír-kel ta nép ze nei gyö ke rei,
fõ képp az olyan le gen dás da lok ban, mint az
Over the Hills and Far Away, a Johnny Boy
vagy épp a tel jes egé szé ben inst ru men tá lis
The Loner. Az Over the Hills... kez dõ riffje
a va la ha volt leg is mer tebb dal kez dé sek
egyi ke, több rockmûsor fõ cím ze né je ként is
szol gált. (Sok év vel ké sõbb a finn Night-
wish is fel dol goz ta nõi ének kel.) Kö vet ke zõ
le me zén is ezt a vo na lat foly tat ta, de az
After the War (1989) szín vo na lá ban el ma -
rad elõd jé tõl, pe dig több hír ne ves ze nész
(Cozy Powell, egy dal ban Ozzy Osbourne)
is sze re pelt raj ta.

1990 vé gén vi szont né mi leg vá rat la nul
egy tisz tán blu es le mez zel je lent ke zett, és a
Still Got the Blu es egyik leg na gyobb si ke -
re lett, fõ képp a szé dü le tes szó ló val meg ál -
dott cím adó és a blu es le gen da Al bert
Kinggel kö zö sen írt és elõ a dott Oh Pretty
Woman cí mû dal. A nagy si ker után Moore
to vább ra is ezt a blu es vo na lat foly tat ta
újabb le me ze in, ame lyek kö zül fõ képp az
After Hours (1992) szá mí tott a leg si ke re -
sebb nek. A 90-es évek kö ze pén két if jú ko -
ri bál vá nyá val, a Cream egy ko ri tag ja i val,
Jack Bruce-szal és Ginger Ba ker rel ké szí -
tett egy al bu mot BBM né ven, ám ös  szes sé -
gé ben el mond ha tó, Moore a je len tõ sen
meg vál to zott ze nei kör nye zet ben nem na -

Gary Moore szó ló zás köz ben
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gyon ta lál ta a he lyét. A ze nei stí lu so kat
(blu es, új hul lám, pop, rock) me ré szen ke -
ve rõ, kí sér le te zõs le me zei nem arat tak iga -

zán ko moly si ke re ket, egy sze rû en hi á nyoz -
nak ró luk az em lé ke ze tes da lok. A 2000-es
év ti zed ben az tán Moore al bu ma in – ame -
lye ken már bas  szus gi tá ron is ját szott –
vissza tért a blu es hoz (roc kos múlt ját le zárt -
nak te kin tet te), bár kon cert je in a leg na -
gyobb ová ci ót to vább ra is ré gi da la i val
arat ta. Hi á ba sze re tett vol na a blu es tár sa -
da lom ban is ha son ló el is me rést el ér ni, mint
a hard rock ban, a szak ma nagy ré sze to -
vább ra is a rocklegendát lát ta ben ne. A
2000-es évek ben már több egész ség ügyi
prob lé má val is küsz kö dött (ín hü vely gyul -
la dás), és a ko ráb bi ak hoz ké pest fel lé pé sei
is meg rit kul tak, bár azok ról el is me rõ kri ti -
ká kat ka pott. 2005-ben még fel lé pett a Phil
Lynott szob rá nak ava tá sa al kal má ból ösz -
 sze ál ló Thin Lizzyvel, de egy ír folk csa -
pat tal is kö zös mun kát ter ve zett.

Az el múlt évek ben azt nyi lat koz ta, hogy
már csak nem kész egy blu es le me ze, az tán
pe dig a  Wild Frontier stí lu sá ban ké szü lõ
kel ta rock anya got sze re tett vol na ki ad ni.
Ezek bõl a ter vek bõl azon ban már nem lett
sem mi. Az 58 éves Gary Moore-t a spa -
nyol or szá gi Estepona egy szál lo dai szo bá -
já ban ta lál ták hal va feb ru ár ele jén. Né hány

brit bul vár lap ná la is a „klas  szi kus ze nész -
ha lál ról” vélt tud ni, ám az el sõ vizs gá la tok
ezt nem erõ sí tet ték meg: az egy kor hír hed -
ten nagy ivó Moore va ló szí nû leg szív ro -
ham ban halt meg, meg erõ sít ve egyik régi
da la klas  szi kus sá érett so rát: „..death is
just a heartbeat away...” 

Aki csak egy szer is hal lot ta sír ni Gary
Moore ke zé ben az elekt ro mos gi tárt, és a
le gen dás „bárdista” da la in nõtt fel, az pon -
to san tud ja, mi cso da vesz te ség is ér te a vi -
lá got. Aki lát ta Ronnie James Di ót élõ ben,
aki az ope rás hang va rá zsá tól nem tu dott
sza ba dul ni, az sej ti, hogy olyan ûr ke let ke -
zett a tá vo zá sá val, ame lyet alig ha ké pes
bár ki is pó tol ni. A „túl élõ” ra jon gók leg fel -
jebb az zal  vi gasz ta lód hat nak,  hogy a ré gi
le me ze ken rög zí tett da lo kat új ra elõ le het
ven ni, mert sem mit sem vesz tet tek ér té -
kük bõl. Va la men  nyi el hunyt le gen dá ra
em lé kez tes se nek egy ma gyar kö ve tõ jük
so rai: „Ha köd dé vál nak a ré gi ar cok, /
Tûn nek a ré gi lá nyok,/ S a ré gi klub be zár:
/ Han gom sza lag ba zár va vár.../ So dor a
sza bad szél, / A gyer tya mind két vé ge ég, /
De az em lék to vább él/ Örök re el kí sér...”

Dr. Mayer Já nos 

Gary Moore a 2000-es évek ben

Esnagy József versei
A költõ 2011. januárban

Gábor Andor-jutalomdíjban részesült

A köl tõ ma gá nya

Be mocs ko ló dott fény ron gya it
hul lajt ja rám a ré szeg al kony.
Ne héz te her rel a vál la mon
bal la gok. Pe reg az idõ, hal lom.

A csönd nek, mint ha tes te vol na,
kö vér. Mály va vi rág gal tel ten
fény lik a pók fo nál. Hall gat a
fész kén ülõ ma dár. Meg se reb ben.

Fény zu han, mint va ku, ha vil lan,
és föl ra gyog a mes  szi tá vol.
Ki les a fel hõ mö gül a Hold
a bam bu ló nagy-nagy éj sza ká ból

Út ra kel ve fut, zö rög a kó ró.
Le beg, ke ring az éji lep ke.
Mint de ne vér szárny, ha szét te rül, 
föld re hull az ég ha lot ti lep le.

A csönd be, mint zász ló kö ze pén
a lyuk, vi rít a Hold a né ma
táj ra, s mint egy tû nõ fény su gár, 
be le vész az ûri sza ka dék ba.

Tá ton gó seb a mély ség. Sö tét
folt ja va ras, el ham vadt mág lya.
Vi lág ta lan az éj, s ki et len,
akár a zord fér fi szív ma gá nya.

Le he tet len

Le he tet len va ló vi lá gunk ra fi gyel mi min dig.
Kell az álom is. Va la mi tün dök lõ le be gés
a gon dat lan ság ap ró szi ge tén.
A csend to va tû nõ per ce it vé gig ta po gat va
fi gyel ni az idõ las sú vál to zá sát.
A ker tek alat ti fû re he ve red ve 
meg sza ba dul ni min den na pi nyû ge ink tõl, 
ba ja ink tól, el fe lejt kez ve if jú ko runk 
túl zá sa i ról, hogy hig  gyünk vég re 
a sze re lem él te tõ tü zé ben,
a szív be to lu ló sze re tet 
bol dog pil la na ta i ban,
ami kor el da dog juk as  szo nya ink nak
be tel je sü let len ál ma in kat
e koz mi kus mé re tû ma gány ban.
Le he tet len min den nap
va ló vi lá gunk ra fi gyel ni
hét köz nap ja ink sír göd ré be vis  sza tér ve,
kön  nye in ket le tö röl ve-el ta kar va,
ha nem ál mo dunk né ha-né ha 
bé kés ten ge rek rõl, 
és csil la gok kal te le tûz delt
for ró éj sza kák ról.

Mint szá ra dó zok ni a for ró al ko nyat ban

Mint két fá radt ga lam bét,
az es ti fény be ra gyog ja sá padt ar cun kat,
ahogy meg gör bült de re kun kat 
ki egye ne sít jük mun ka után és pi hen ve 
le be günk, mint szá ra dó zok ni
a for ró al ko nyat ban, kis sé lucs ko san, 
hall ga ta gon.
Ma is mét ma gunk mö gött hagytuk
szót lan per ce in ket.
Nem mond tuk, hogy pil le kön  nyû a szél,
és azt sem, hogy ne héz a tom bo ló vi har,
ha jön a sod rott le ve lû õszi éj, hogy be te rít se
so ha meg nem va ló sult ál ma in kat sö tét
kö pe nyé vel, mert õszin tén örü lünk 
min den nap a fel ke lõ Nap nak,
pe dig már csak csap ko dunk kép ze let be li
szár nya ink kal, mint ké sõ õszi lep kék
tû nõ vi rá go kat ke res ve,
hogy örö me ink vi rág po rát szét hint hes sük
gye re ke ink ott ho na elõtt. – Negy ven öt év
tüs kés bok rai elõtt, mint fá radt ga lam bok az
õszi szél ben,
még ma is his  szük, so ha sem jön el a tél.
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Non omnis moriar

In memoriam Schmidt An tal
III. Az al ko tó mun ka ter mé keny évei

„Nem hal min de nem itt, jobb fe lem el ke rül Charont és Acheront…” (Ho ra ti us)

Az Alsó-Duna-völgyi Víz ügyi Igaz ga tó -
ság az 1967-ben mun ká ba lé põ fi a tal em ber
ké mi ai is me re te it kí ván ja hasz no sí ta ni. A
la bo ra tó ri um ek ko ri ban fõ ként a vi zek ké -
mi ai ös  sze té te lé re for dít ja fi gyel mét. A pá -
lya kez dõ ve gyész a sze ge di egye te men ala -
pos szak mai tu dás sal fegy ver ke zett fel. A
né hány tu cat víz ben ol dott anyag mi nõ sé gi
és men  nyi sé gi ki mu ta tá sa számá ra kön  nyû
ru tin fel adat. Igaz, hogy a fel sze re lés bõl
még hi á nyoz nak azok az okos au to ma ta
mû sze rek, me lyek az ana li zá lás mun ká ját
meg kön  nyí tik. En nek el le né re az elem zés
fi nom mû ve le tét a jól be gya ko rolt, em be ri
kap cso la to kat te kint ve is ba rá ti an ös  sze han -
golt kis csa pat ki vá ló szak mai szín vo na lon
vég zi. Va ló szí nû, Toncsiban ek kor még
nem tu da tos a kész te tés, hogy ön meg va ló sí -
tá sát má sik szak má ja te rü le tén kell ke res -
nie. Ter mé sze te sen a ké sõbb már el kö te le -
zet ten és ered mé nye sen ku ta tó algológus-
ban a ké mi ku si vé na sem apad el.

Mi kor 1999-ben egy gyõ ri mun ka tár sak -
ból ál ló cso port tal Donaueschingenben jár,
két irá nyú imp res  szi ó kat gyûjt. Kultúrhis-
torikusi ér dek lõ dés sel bön gé szi a Du na-for -
rás csar no ká nak táb lá it. A lo kál pat ri ó ta ön -
tu dat – ta lán nem is tel je sen au ten ti ku san –
Tiberius csá szár tól szár maz tat ja a
„Donauquelle” név adó for rás ként va ló el is -
mer te té sét. (Az idõk fo lya mán ugyan is
mind Furtwangen vá ros ka la kói, mind az
Inn for rás vi dék ének ho no sai meg pró bál ták
el vi tat ni a Donautól a ke reszt szü lõi jo got. A
pri vi lé gi u mot az elõb bi ek Breg pa ta kocs ká -
juk szá má ra kí ván ták meg sze rez ni.) Toncsi-
ban éber a ter mé szet tu do má nyos ér dek lõ dés
is, és li ter nyi vi zet me rít a tisz ta õs for rás ból.
Ha za tér ve lel ki is me re te sen meg elem zi a
min tát, és a pa ra mé te re ket ös  sze ha son lít ja a
moh ácsi szel vény azo nos idõ ben mért ada -
ta i val. Tu dós hoz il lõ sze rény ség gel ír ja le,
hogy két pil la nat fel vé tel ös  sze ve té sé bõl
még nem sza bad mes  sze me nõ kö vet kez te -
tést le von ni. Azt azért kons ta tál ja, mi ként ja -
vít ja az öreg fo lyam vi zé nek mi nõ sé gét a
ke gyes ter mé szet, és mi ként ront ja az em ber.

1972-tõl a víz ké mi ai la bo ra tó ri u mot
Toncsi ve ze ti. E tiszt ség tõl ké sõbb meg vá -
lik, azon ban a kö rül mé nyek kény sze re mi -
att új ra vál lal nia kell. Két ség te len, hogy a
ve ze tõ sze rep be töl té sét so ha nem am bi ci o -
nál ja. A hi va ta li rang negligációjának il -

luszt rá lá sá ra mu tas sunk be egy pil la nat fel -
vé telt 1975 nya rá ról. Toncsi cso port ja új
mun ka társ sal bõ vül. Csilics Má ria a veszp -
ré mi vegy ipa ri egye tem rõl ér ke zik. Az osz -
tályt, mely hez a víz ké mi ai la bo ra tó ri um tar -
to zik, Simor Jó zsef ve ze ti. Jó ve gyész,
mun ka tár sai be csü lik, és ad a for mák il lõ
tisz te let ben tar tá sá ra. Ma ri ka is tud ja, mi a
mó di, ele gán san ki csíp ve, kis kosz tüm ben
ér ke zik. Va la me lyest vá ra koz ni uk kell, mert

az al ve zér az aka dé mi ai öt perc nyi ké sés sel
ér ke zik. Rep ro du kál juk a szer tar tá sos kör -
nye zet be va ló be rob ba ná sát. Sze re lé se: sa -
ru, rö vid nad rág, ke reszt ben csí kos pó ló,
nap szem üveg. Be mu tat ko zá sa: „Én va gyok
a Schmidt An tal. Most én va gyok a la bor ve -
ze tõ, mert nincs más. Ha aka rod, te gez -
hetsz!” A for ma sá gok le ke ze lé sé bõl hi ba
len ne ar ra kö vet kez tet ni, hogy Toncsi a
szak mai ní vó meg kö ve te lé sé ben nem volt

A Duna forrásvidékénél

Vízmintavétel
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igé nyes fõ nök. Na gyon jól is mer te a te re -
pet, a vizs gá la tok te rü le tét. A min ta vé telt
sok szor el len õriz te, hogy az ana lí zis ered -
mé nyét az el já rás szak sze rût len sé gé bõl
adó dó hi ba ne tor zít has sa el. Kol lé gá i nak
egy ön te tû vé le mé nye, hogy Toncsit hig -
gadt, de rûs nyu gal má ból sem mi nem bil -
lent het te ki. Amen  nyi be be osz tott jai ba kiz -
tak, le ül tet te a de lik venst, és tü rel me sen el -
ma gya ráz ta, mi volt a hi ba, mi en nek a kö -
vet kez mé nye, mi re vi gyáz zon a kö vet ke zõ
al ka lom mal.

Nem bo rí tot ta fel lel ki bé ké jét fõ nö kei
ba ka fán tos ko dá sa sem. Jel lem zõ eset rõl
szá mol be Kvalláné (Csilics Má ria). Egy íz -
ben hal pusz tu lás ról ér ke zik be je len tés,
még hoz zá igen al kal mat lan idõ ben. Az osz -
tály az nap es te tör té ne te sen hal va cso rát ren -
dez. El sõ a sür ge tõ kö te les ség; Toncsi te hát
ki száll cso port já val a hely szín re. Mun ká ju -
kat el vé gez ve a la koma vé ge fe lé tér nek
vissza. Az osz tály ve ze tõ ér dek lõ dik az
ered mény rõl, azon ban úgy vé li, egy fon tos
pa ra mé tert fi gyel men kí vül hagy tak. Fel for -
tyan Simor Jós ka: „Ak kor, uram, fe les le ges
volt, hogy ki men jél! Nem ér sem mit ez az
min ta vé tel, ezt meg kell is mé tel ni!” Toncsi:
„Jó, ak kor eszem egy tá nyér ha lász lét, azu -
tán vis  sza me gyek a sa ját au tóm mal és ho -
zok egy má sik min tát, ne hogy a cég pén ze
fogy jon!” A ren dít he tet len nyu ga lom le -
fegy ver zõ ere jû. Mi re Toncsi a hal de re kat
ki fi lé zi, Jós ka is re vi de ál ja szak mai szi go -
rát. Már nem ta lál ja fõ ben já ró vét ség nek az
ap rócs ka adat el ha nya go lá sát.

Mi u tán a la bo ra tó ri u mot ve gyész mér nö -
kök kel és szak tech ni ku sok kal erõ sí tik
meg, ba rá tunk men te sül ké mi ai vizs gá la -
tok vég zé sé nek ter hé tõl. Ek kor for dul ér -
dek lõ dé se má sik szak te rü le te, a bi o ló gia
irá nyá ba. Pon to sít va: az al gák kal, az az
hét köz na pi ne vü kön a mo sza tok kal kezd
fog lal koz ni. E tu do mány ág köz is mert mû -
ve lõ je dr. Uherkovich Gá bor, a sze ge di
egye tem pro fes  szo ra. A tárgy kör re vo nat -
ko zó mé lyebb is me re tek meg szer zé sé hez
nél kü löz he tet len a ne ves bi o ló gus köz re -
mû kö dé se. A szak mai pá lya fu tás idõn ként
kü lö nös var ga be tû ket vet. Toncsi már Sze -
ge den jól is me ri Uherkovichot, azon ban a
mo sza tok ta na ek kor még nem éb reszt
ben ne szel le mi szom jú sá got. Csak év ti -
zed nyi la bo ra tó ri u mi mun ka után is me ri
fel, hogy tu do má nyos ér dek lõ dé sét ki töl tõ
szak te rü let az algológia lesz.

A la i kus szá má ra már a tu do mány ág
meg ne ve zé se is ide gen sze rû nek tûn het.
Vél het nénk, hogy mû ve lõi a bi o ló gia pe ri -
fé ri á ján te vé keny ked nek. Pe dig a va ló ság
az, hogy a mo sza tok a nö vény vi lág te kin té -
lyes há nya dát te szik ki. Test szö ve tük mind

él té ben, mind hol tá ban a vi lág gaz da ság nél -
kü löz he tet len nyers anya ga. Míg él nek,
anyag cse ré jük ter me li a víz ben meg kö tött
oxi gén gázt. Nél kü lük sem a ha lak, sem más
ví zi ál la tok nem ma rad ná nak élet ben. Év -
mil li ók kal ez elõtt el halt ko va mo sza tok üres
hé ja ad ja a fon tos bá nya ter mé ket, a
diatomeaföldet. Más fél év szá za da tá mad
No bel Alfréd agyá ban a gon do lat, hogy a
nit ro gli ce rint, ezt a ha té kony, ám kön  nyen
rob ba nó anya got ko va föld del itas sa fel. Az
így fel fe de zett din amit me cha ni kai ha tá sok -
ra ér zé ket len, csak gyu tacs szú ró láng já tól
ex po nál. Az új rob ba nó anyag – mely köny -
 nye dén mor zsol ja szét a szik la töm bö ket is –
te szi le he tõ vé a bá nyá szat és mû tárgy épí tés
hi he tet len fej lõ dé sét.

Al gá ból ké szül az agar-agar, or vo si la -
bo ra tó ri u mok bak té ri um te nyé sze té nek
táp ta la ja. Hasz no sít ják szá mos élel mi szer -
ipa ri ter mék zse lé sze rû hor do zó anya ga -
ként is. Éven te sok mil lió ton na al gát dol -
goz nak fel a ta laj erõt vis  sza pót ló mû trá -
gya ipar ban. Mi vel sejt anya guk gaz dag fe -
hér je és vi ta min tar tal mú, élel mi szer ve -
gyé szek a jö võ szá za dok fon tos nyers -
anyag for rá sát vé lik fel fe dez ni a mo szat te -
nyé sze tek ben. (Nyu gat-Eu ró pá ban már je -
len leg is for gal maz nak al gá ból ké szült
édes sé ge ket. Kel le me sen eg zo ti kus ízük
né mi leg el tér a liszt alap anya gú a ké tól.)

Mi vel a kon ti nen tá lis tá jé ko zott sá gú em -
ber al gá val csak pan gó ta vacs ká kat be há ló -
zó bé ka nyál, eset leg víz part lép csõ inek ned -
ves tég lá it be vo nó nyál kás mo szat alak já -
ban ta lál ko zik, elterjedettségüket haj la mos
alá be csül ni. Leg fõbb tenyészhelyük a ten -
ge rek és óce á nok ha tal mas víz tük re. Az An -
til lák kö ze lé ben áram ló sok száz ki lo mé ter
ki ter je dé sû Sargasso-tenger már Ko lum -
busz ha jó sa i ra is rá ijeszt. Az al gák el ter jedt -
sé gé re jel lem zõ, hogy vál to za ta ik az is mert
nö vény fa jok tíz szá za lé kát te szik ki. A Föld
fel szí né re ér ke zõ nap ener gi át a nö vé nyek
fo to szin té zis re, bo nyo lul tabb ve gyü le tek
fel épí té sé re hasz nál ják fel. Nos, az ily mó -
don meg kö tött fény ener gia ki lenc ven szá -
za lé kát az al gák szer ve ze te ej ti csap dá ba.

Mé ret nagy sá guk in ter val lum-szé les sé ge el -
ké pesz tõ en óri á si. E te kin tet ben az élõ vi lág
egye dül ál ló te remt mé nyei. A leg ki sebb pél -
dá nyok lát ha tó vá té te le ezer sze res mik ro -
szkóp-na gyí tást igé nyel, a leg na gyobb óce -
á ni al ga szál fo na dé ka vi szont el éri a hat va
mé te res hos  szú sá got is. Nyil ván va ló te hát,
hogy Toncsi ba rá tunk ku ta tá si irá nyá nak
meg vá lasz tá sa kor nem pe ri fé ri á lis te rü le tet
sze melt ki. Sze ren csés ér zék kel ta lál olyan
té má ra, mely nek vizs gá la ta, sõt tu do má -
nyos szint re emelt ki mun ká lá sa szo ro san
kö tõ dik mun ka kör éhez.

A ta nu ló évek ter mé sze te sen szük sé ge sek.
A het ve nes évek ben ve szi fel a kap cso la tot
új ra haj da ni pro fes  szo rá val, dr. Uherkovich
Gá bor ral. A mes ter kész ség gel fo gad ja ta -
nít vá nyul az am bi ci ó zus if jú kol lé gát. Az
el ve tett mag jó ta laj ra hull, és Schmidt An -
tal tol lá ból a szak lap ok ban meg je le nnek az
el sõ köz le mé nyek. Mi vel kap cso lat te rem tõ
kész sé ge ki vá ló, vizs gá la ta i hoz több íz ben
nyer meg kül sõ mun ka tár sa kat. Iro dal mi al -
ko tó ere jé nek mé re tét jel zi, hogy önál ló an
jegy zett vagy társ szer zõ vel pub li kált cik ke -
i nek és köny ve i nek szá ma száz hu szon hat.
Gyak ran ad elõ algológiai kon fe ren ci á kon,
és ez is ki vá ló le he tõ ség szak mai kap cso la -
tok ki épí té sé re.

Schmidt An tal nak egy ma gyar or szá gi
kis vá ros ban el ért ered mé nyei mél tó ak a
tu do má nyos ha la dás él vo na lá ban já rók fi -
gyel mé re. Ter mé sze tes kö vet kez mény,
hogy a te het sé ges algológust több íz ben
hív ják meg nyu gat-eu ró pai la bo ra tó ri u -
mok ven dég ku ta tói stá tus ra. 1985-ben fél
éven át dol go zik a Jülichben (NSZK) mû -
kö dõ atom mag ku ta tó köz pont Bio tech no -
ló gi ai In té ze té ben. E tu do má nyos cent rum
még két íz ben hív ja meg rö vi debb idõ tar -
ta mú vizs gá la tok el vég zé sé re. 1987-ben a
karlsruhei algológiai la bo ra tó ri um lát ja
ven dé gül egy hó nap ra. 1989-ben ugyan -
csak négy hét re Dá ni á ba in vi tál ják. A meg -
hí vá sok Eu ró pa leg fej let tebb or szá ga i ból
ér kez nek, és ez mi nõ sí tõ ér té kû.

A fel so rolt ven dég ku ta tá sok ter mé sze te -
sen csak tö re dé két je len tik a kül föl di tu do -
má nyos mis  szi ók nak. Egy 1989-es Neu-
brandenburgból ér ke zõ meg hí vás meg le põ
mó don fe di fel Toncsi ka rak te ré nek egy kü -
lö nös, kon zer va tív vo ná sát. Az észak-né met
me li o rá ci ós kom bi nát két re pü lõ je gyet mel -
lé kel a meg hí vás hoz. A társ a már ko ráb ban
em lí tet Kvalláné Csilics Má ria. Toncsi – vá -
rat lan for du lat tal – el zár kó zik at tól, hogy a
hos  szú utat re pü lõ gép pel te gye meg. Idéz -
zük a két kol lé ga né mi le be gõ iró ni á val fû -
sze re zett pár be széd ét. „Ne bu tás kodj már,
mi ért nem ülsz fel a re pü lõ gép re? – Hát
nem ülök fel a re pü lõ re, Ma ri ka, mert énZöldalga a Szeremlei-Duna-ágból
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nem tu dok re pül ni! – Mi lesz ak kor, ha
Ame ri ká ba kapsz egy ki kül de tést? – Tu dod,
ak kor sza bad sá got ve szek ki, és ha jó val
me gyek, mert úsz ni azt tu dok!”

A ta nul mány utak fo na la men tén ha lad va
idõ ben mes  sze tá vo lod tunk a ba jai la bo ra tó -
ri um hét köz na pi gya kor la tá tól. Tér jünk vis-
sza, és nyis sunk be a bi o ló gi ai la bo ra tó ri um
el sõ he lyi sé gé be. A fal men tén hú zó dó pul -
ton tes tes ak vá ri u mok so ra koz nak. Egyi kük
csu pán ví zi nö vé nyek te nyé sze té nek tû nik.
A lát szat csal. Kö zel lép ve, éles szem mel fi -
gyel ve fel tûn nek az ap ró la kók, a fél mil li -
mé ter nyi mé re tû ví zi bol hák. A szom szé dos
üveg me den cé be te le pí tett kis gup pik azon -
nal fel tûn nek a lá to ga tó nak. A me redt sze -
mû, ap rócs ka dísz ha lak nem han gu lat te -
rem tõ de ko rá ci ók, ha nem a bi o ló gus fon tos
se gí tõ tár sai. A tör pe ko pol tyú sok és a dal la -
mos Daphnia név re ke resz telt bol hák af fé le
kamikáze be ve tés re szánt se géd csa pat ok.
Amen  nyi ben víz szen  nye zés rõl, hal pusz tu -
lás ról ér ke zik be je len tés, a vett min tát elõ írt
mér ték ben hí gít va gup pik kal és ví zi bol hák -
kal te le pí tik be. Több fé le hí gí tást is al kal -
maz nak. A kény szer tar tóz ko dás ra ítélt la -
kók fi zi ká lis re ak ci ó it fi gyel ve ál la pít ják
meg a mér ge zett ség mér té ként. A bi o ló gus
e so ro zott ide gen lé gi ó sai bi zony éle tük árán
szol gál ják a tu do mányt.

A négy he lyi ség nyi la bo ra tó ri um ban
dol goz nak a víz bi o ló gia mû ve lõ i nek se gí -
tõ tár sai,  ké mi ku sok is. Amen  nyi ben az
elõbb em lí tett mér ge zés rõl van szó, fel ada -
tuk a bû nös ha tó anyag azo no sí tá sa. Mun -
ka te rü let ük ter mé sze te sen sok kal szé le -
sebb, hi szen szá mos egyéb víz min tát is
ana li zál nak. Mu tas suk be mû sze re i ket
Váradi Zsolt ve gyész se gít sé gé vel. El sõd -
le ges vizs gá ló esz kö zük a lángfotométer.

Ez szét vá lo gat ja azo kat az anya go kat, me -
lye ket a víz ol dat ban tart. A kö vet ke zõ fá -
zis ban az úgy ne ve zett tömegspektrométer-
rel kí sé re lik meg a szét vá lo ga tott anya gok
azo no sí tá sát. E mo dern gép már elekt ro ni -
kus esz köz. Me mó ri á ja (könyv tá ra) nyolc -
van ezer anyag azo no sí tó vo na la it tar tal -
maz za. A be he lye zett min tát ele mez ve szá -
za lé kos va ló szí nû ség gel jel zi ki, mi le het a
vizs gált ve gyü let. A gép ter mé sze te sen
csak se géd esz kö ze a szak em ber nek. A ve -
gyész nek a le het sé ges szen  nye zõ for rá sok -
ban hasz nált anya gok is me re te alap ján kell
ki vá lasz ta nia a he lyes al ter na tí vát.

Most ke res sük fel a há zi gaz da la bo ra tó -
ri u mát. Toncsi mun ka asz ta la a szo ba kö ze -
pét fog lal ja el, ezen áll Ze iss gyárt má nyú
bi no ku lá ris mik ro szkóp ja. Ki tû nõ op ti ká jú
jó szág, és gaz dá ja ak kor sem cse ré li fel új
mû szer re, mi kor 1992-ben egy Nikon

gyárt má nyú, mo der nebb ké szü lé ket kap -
nak. „A ha gyo mány õr zõ bi o ló gus kon zer -
va tív esz köz zel dol go zik” – jegy zi meg la -
ko ni ku san. Így a há rom fény út tal mû kö dõ
esz köz, mely hez a vi zu á lis meg fi gye lés
köz ben is mû köd tet he tõ fény ké pe zõ gép
csat la ko zik, bi o ló gus tár sá nak, Fe hér Gi -
zel lá nak lesz mun ka esz kö ze.

Toncsi író asz ta lát az ab lak elé ál lít tat ta. A
fal fe lü le tét nem hagy ja csu pa szon, ide rajz -
szö ge zi fel azo kat a ké pe ket, me lyek idõ -
sza kon ként meg nye rik tet szé sét, le kö tik ér -
dek lõ dé sét. A re per to ár szer fe lett vál to za -
tos: le ve le zõ lap tól fény ké pe kig, mû vé szi
rep ro duk ci ók tól mag vas böl cses sé gû idé ze -
te kig ter jed a vá lasz ték. Kö ze li mun ka tár sa,
Csilics Má ria em lé ke ze té ben a ko pasz nya -
kú ka kas tör té ne te rög zült tar tó san. A põ re
nya kú szár nyas ugyan is az in téz mény szo -
lid ko moly sá gá nak nim bu szát koc káz tat ta.
Tény, hogy a la bo ra tó ri um mun ka tár sai sem
tud ták mi re vél ni, a fõ nök mi ért le li ked vét
a gusz tus ta lan ál lat rus nya port ré já ban. Az
1980-as évek ele jén va la mi ran gos de le gá -
ció járt a Víz ügyi Igaz ga tó sá gon. A ven dé -
ge ket az igaz ga tó he lyet tes, Vukováry At ti la
ka la u zol ta. Ter mé sze tes, hogy a rep re zen tá -
lás ból a szép új la bo ra tó ri um mal va ló di -
csek vés sem ma rad ha tott ki. Ma gá tól ér te -
tõ dik, hogy a kör sé ta al kal má val fel ke re sik
a ne ves algológust is. Azt, hogy a kül döt tek -
re mi lyen ha tást tett Toncsi meg nye rõ sze -
mé lyi sé ge, nem tud juk. At ti la sze me azon -
ban meg akadt a rõ ten vi rí tó ta ra jos ké pén. A
me net el vo nu lá sa és a de le gá ció tá vo zá sa
után be fut az igaz ga tó he lyet te si ros  szal lás:
„Mit ke res egy ka kas ké pe egy ko moly tu -
dós szo bá já ban?” Toncsi hig gadt re a gá lá sa
jel lem zi a ki csi nyes ag gá lyos ko dás fö lé
emel ke dõ bölcs élet szem lé le tet: „Hát ezen
ne múl jon, Ma ri ka, le ves  szük!”

A derûs alkotómunka pillanatképe

A biológiai labor akváriumai
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Tér jünk vis  sza a szak mai kar ri er kö ve té -
sé tõl a Schmidt csa lád éle té nek sors for du -
la ta i hoz. Mint az el sõ rész ben ír tam, a
Müller szü lõ ket ki te le pí tet ték Trizóniába,
mely ben rö vi de sen ki ala kult a Né met Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság. A ki ûze tés 1946-ban
tör tént, hi szen Toncsi egy írá sá ban két éves
ko rá ra da tál ja az ese ményt. A kö vet ke zõ
két év ti zed so rán tel je se dik be az a tör té ne -
lem for má ló fo lya mat, me lyet az ámu ló vi -
lág né met gaz da sá gi cso dá nak ne vez. Egy
or szág, mely a há bo rú ban iszo nya tos vér -
vesz te sé get szen ve dett, anya gi ak ban vég -
rom lás ba dõlt, húsz év he ro i kus erõ fe szí té -
sé vel a kon ti nens ve ze tõ ipa ri ha tal má nak
rang já ra emel ke dik. Ter mé sze te sen nem
hagy hat juk fi gyel men kí vül a Mars hall-se -
gély ára dó dol lár mil li ó it sem, de a tel je sít -
mény orosz lán ré sze a ger mán élet erõ nek
tu laj do nít ha tó.

A dús jó lét gyü möl cse i nek ter mé sze te -
sen ha szon él ve zõi lesz nek a ki te le pí tett
svá bok is. Így kö vet ke zik be az a fur csa
for du lat, hogy a ba tyu val tá vo zó nagy szü -
lõk jó té te mé nyei „va rá zsol ják na rancs il la -
tú vá” az itt hon ma radt Schmidt csa lád ka -
rá cso nya it. A nyu ga ti élet szín vo nal nem
csu pán egy, a ko ráb bi ak ban már em lí tett
hor doz ha tó le mez ját szó val jel zi emel ke dé -
sét. Azok ban az évek ben, mi kor Toncsi a
la bo ra tó ri um prak ti zál ni kez dõ mun ka tár -
sa, Müller nagy pa pa egy Re nault 8-as gép -
ko csi val ked ves ke dik uno ká já nak.

A po li ti kai eny hü lés le he tõ vé te szi, hogy a
ro ko ni sze re tet – leg alább idõ sza kos – csa -
lád egye sí tés ben is ki tel je sed jék. A ta lál ko zá -

sok ide je ele in te szûk re sza bott. Müllerék
csak tár sas uta zás sal tér het nek vissza Ma -
gyar or szág ra, és pes ti szál lo dá juk ból Ba já ra
emig rál va lá to gat hat ják meg sze ret te i ket.
Ké sõbb ha tó sá ga ink be ve ze tik a ro kon lá to -
ga tás ra jo go sí tó ví zu mot, így a kap cso lat -
tar tás le he tõ sé gei szé le sed nek.

A hat va nas évek vé gén a la bo ra tó ri um if -
jú ké mi ku sa meg kez di a ze nei is me ret ter -
jesz tés nek azt a kultúrmisszióját, mely rõl a
kö vet ke zõ fe je zet ben szó lunk bõ veb be. A
mu zsi ká hoz szá mos eset ben tár sul a tánc -
mu lat ság is. Or fe usz bû vö lõ lant ja ter mé sze -

te sen al kal mas a sze re lem kon szo náns hang -
ja i nak meg szó lal ta tá sá ra is. Toncsi fi gyel -
mét ma gá ra von ja egy if jú, csi nos, szõ ke
kol lé ga nõ je. Az ér dek lõ dés von za lom má,
majd sze re lem mé érik. A fi a tal pár nem ba -
bo nás: há zas sá gu kat 1974 áp ri li sá ban, ti zen -
har ma di kán kö tik meg. A Mün chen ben élõ
Müller nagy szü lõk me ce na tú rá ja le he tõ vé
te szi Eu ró pa gaz dag kul tu rá lis kí ná la tá nak
meg íz le lé sét. Ro kon lá to ga tá sa ik al kal má val
Pá rizs ba, Ve len cé be, Ró má ba szer ve zett né -
met tár sas uta zás ok ra fi ze tik be az if jú párt.
Az utób bi ki rán du lás so rán ve szi fel Toncsi
azt a szá lat, mely Prokop Pé ter rel ki ala kí tott
ba rát sá gá hoz ve zet el. A pik tú rá val frigy re
lé pett fõ tisz te len dõ úr a Szent Ist ván za rán -
dok ott hon igaz ga tó ja. Szer fe lett meg ha tó -
dik, hogy Toncsiék egy szûk idõ tar ta mú ki -
rán du lás je len tõs ré szét mû al ko tá sa i val dí -
szí tett ven dég háza fel ke re sé sé re for dít ják.

A csa lád 1977-ben Kor nél, 1980-ban
Pé ter meg szü le té sé vel egé szül ki. Amint a
gyer me kek fel ser dü lé se le he tõ vé te szi a
mo bi li tást, a négy ta gú vá bõ vült fa mí lia
foly tat ja uta zá sa it. Több íz ben ke re sik fel
az Ad ria-par ti üdü lõ ket, Er délyt, Cseh szlo -
vá ki át. Ta va szi szü net ide jén Pá rizs ba
szer vez nek au tós ki rán du lást. Az uta zás
nyúj tot ta vál to zó, szí nes él mé nyek ka le i -
dosz kóp ja Toncsira éle te utol só sza ka szá ig
mély be nyo mást gya ko rolt. 1999-ben egy
olyan kí ná lat tal ke re sik meg, mely Eu ró pa
meg is me ré sé nek igen ked ve zõ le he tõ sé gét
nyújt ja. Meg kö ti a szer zõ dést, mely va ló -
ban elõ nyös nek bi zo nyul. A vi lág lá tás nak
ez a tör té ne te azon ban éle te utol só, tra gi -
ku san zá ru ló sza ka szá ba ve zet át.

Dr. Dániel József

Új élet küszöbén

A kis Kornél köré csoportosult nagy család
(Balról Schmidt Istvánné, Toncsi, Müller nagymama, Kati és Müller nagypapa)
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A korosztályok táncélete Érsekcsanádon
Tánc gyer mek- és is ko lás kor ban
A tánc ta nu lás ra vo nat ko zó szak iro da lom

há rom kor szak ra oszt ja fel a tán cos szo ci a -
li zá ció fo lya ma tát. Az el sõ sza kasz az ön -
kén te len ta nu lás, ami kor a még egé szen ki -
csi gyer me ket öl be vé ve tán col tat ják, rin -
gat ják a kü lön bö zõ mon dó kák és éne kek
rit mu sá ra, akár vég tag ja it moz gat va el is
ját szanak egy-egy tör té ne tet. A má so dik
kor szak ra a le sel ke dés és az ösz tö nös után -
zás a jel lem zõ, ek kor a jár ni tu dó, kis is ko lás
gye rek már ösz tö nö sen utá noz za a na gyob -
bak moz gá sát és vi sel ke dé sét. A tánc ta nu lás
har ma dik sza ka sza a tu da tos ta nu lás és a
gya kor lás idõ sza ka; ilyen kor a gye re kek
már önál ló an vagy má sok se gít sé gé vel,
egye dül vagy ki sebb cso port ban ta nul nak
és gya ko rol nak tán col ni. Ek kor vá lik fon -
tos sá a ne mi sze re pek meg ta nu lása is, jel -
lem zõ a ne mek sze rin ti kü lön tán co lás.(Az
itt fel vá zolt for má kat és sza ka szo kat azon -
ban nem sza bad ál lan dó ka te gó ri ák ként ke -
zel ni, hi szen a gya kor lat ban nem vá laszt ha -
tók el ilyen éle sen egy más tól, va la mint a
részt ve võk egy más tól is el ta nul hat nak bi zo -
nyos mo del le ket és min tá kat, to váb bá be fo -
lyás sal bír nak a tánc ta nu lás és -tudás so rán
az egyén nel szü le tett ké pes sé gek is.)

Az érsekcsanádi gyer me ke ket is igye kez -
tek mi nél elõbb hoz zá szok tat ni a ze né hez és
a tánc hoz. Már az egé szen pi ci gyer me ke -
ket meg is mer tet ték az al ta tók és mon dó kák
vi lá gá val, s mi kor édes any juk öl be vet te,
tán col tat ta õket, a tör té ne tet el játsz va, rit -
mus ra moz gat ta vég tag ja i kat. Ké sõbb, a
már jár ni és be szél ni tu dó gye re ke ket tu da -
to san ne vel ték a tánc ra: elõ ször csak ar ra fi -
gyel tek, hogy a mon dó ka vagy ének rit mu -
sa, a dal lam és a moz gás össz hang ban le -
gye n egy más sal, majd mi kor tes ti leg és
szel le mi leg is érett nek ta lál ták a cse me tét,
el kezd ték megis mer tet ni a ha gyo má nyos
tán cok kal. A tán cok el sa já tí tá sát kü lö nös -
képp a nagy szü lõk szor gal maz ták, hi szen a
tánc tu dás be fo lyá sol ta az em ber meg íté lé -
sét a fa lu ban. A fi a ta lon mu lat ni sze re tõ és
az egy ko ri gyöngyösbokrétás tán co so kat a
mai na pig szá mon tart ják, és nagy meg be -
csü lés nek ör ven de nek a te le pü lé sen. Tánc -
ta nu lás ra azon ban nem csak ott hon volt le -
he tõ ség: min den bi zon  nyal a leg jobb al kal -
mat a tán cok meg is me ré sé re a csa lá di ün ne -
pek és a je les na pok tán cos ös  sze jö ve te lei
kí nál ták, „az ott lá tot ta kat já té ko san pró bál -
gat ták, utá noz va a fel nõt te ket.”

Érsekcsanádon nem volt kü lö nö sebb di -
vat ja a gyer me kek kö ré ben az úgy ne ve zett
ját szók nak és a ban dá zás nak. Ta vasz tól

õszig, amíg az idõ já rás en ged te, né hány
paj tás ös  sze gyûlt az ut cán ját sza ni, vagy
le sé tál tak a li ba legelõ re (mai sport pá lya és
kör nyé ke), és ott ját szot tak kü lön bö zõ lab -
da- és sport já té ko kat. Gyak ran ki jár tak a
fa lu kül sõ (a szõ lõ sök fe lé esõ) ha tá rá ba is,
ahol nem vol tak an  nyi ra szem elõtt, és elõ -
ke rül tek az ele ven ség szül te já té kok.

„A fej let tebb, cso por tos já té kok csak az
idõ sebb gyer me kek kö zött ta lál ha tók meg,
de nagy ré szük ma már fe le dés be me rült; a
ré gi ját szó kat az ún. ban dá zás pó tol ja … A
szá zad for du ló óta a ban dá zás, bál, kü lön -
fé le mu lat sá gok ki szo rí tot ták a ját szót. Va -
sár nap dél utá non ként ban dák ban sé tál tak
vé gig a fa lun. Va la hol le te le ped tek és a le -
gé nyek ér ke zé se után kez dõ dött a já ték,
tánc, ud var lás” – ír ja Ka to na Im re 1962-
ben a tol nai Sár köz re vo nat ko zó an, ez zel
szem ben Tóth Kál mán Szeremlérõl író dott
mo nog rá fi á já ban a kö vet ke zõ ket jegy zi:
„Szeremlét „sár kö zi jel le gû nek”, a me ré -
szeb bek egye ne sen „sár kö zi” fa lu nak
mond ják. A gyer mek tár sa da lom ban még -
sem ta lál juk meg ma már a tulsóféli fal vak
egyik ér de kes sé gét, a ban dá zást. Ma a já -
ték fõ te re az is ko la ud var, eset leg – mi vel
tér a bel te rü le ten nem igen akad – egyes fa -
lu szé li gye pes he lyek.” (Tóth Kál mán:
Sze rel mem Szeremle. Saj tó alá ren dez te dr.
Solymos Ede. Ba ja, 1995).

Szeremléhez ha son ló an Érsekcsanádon
is az egy kor osz tály be li ek cso por tos (ut -
cai) szó ra ko zá sa csak az egé szen kis gyer -
me kek kö ré ben volt ta pasz tal ha tó, min den
bi zon  nyal a gye rek tánc, a ku kac bál in téz -
mé nye sü lé se mi att. A gye re kek tu da tos
tán cos szo ci a li zá ci ó ja ko rán meg kez dõ -
dött, az úgy ne ve zett tán cos já té kok kal el -
töl tött idõ, a tánc élet be va ló tu dat ta lan be -
le ne ve lõ dés rö vi debb volt, mint más hol.

A gye rek mu lat sá got az if jú ság va sár nap
dél utá ni tán cá nak min tá já ra ren dez ték meg,
s cél ja a tánc gya kor lás, va la mint a tán con
el várt ma ga tar tás el sa já tí tá sa volt; min dent
igye kez tek ugyan úgy csi nál ni, ahogy azt a
na gyob bak tet ték. Az aj tó ban né mi pénzt
dob tak egy tá nyér ba, ki men  nyit gon dolt,
így fi zet ték a ze nészt és a pet ró le u mot. A
ku kac bál ra 10-12 éve sen men tek elõ ször.
Leg in kább lá nyos ház nál tar tot ták a far san -
gi idõ szak ban, a dél utá ni órák ban 2-3 óra
hos  szat. Ilyen al kal mak ra nem fo gad tak fel
nagy ze ne kart – bár né me lyek sze rint elõ -
for dult, hogy a négy- öt fõs Bár dos ban dá -
ból min den ki ott volt –, ál ta lá ban csak egy-
egy tam bu rást, ci te rást vagy har mo ni kást
hív tak. A gye rek tánc nak csu pán né hány fel -

nõtt részt ve võ je volt, el sõ sor ban a há zi gaz -
dák, vi szont az es ti sö té te dés mi att a töb bi
szü lõ is el jött, hogy ha za kí sér je gyer me két.
Csend õrök azon ban gyak ran meg je len tek,
nincs-e bent ital ki mé rés.

A tánc egy kö tött szer ke ze tû pol gá ri tár -
sas tánc cal, a gó lyá zás sal kez dõ dött, ez tán
kö vet ke zett a csár dás, s oly kor gyors csár -
dást, lippenõst is jár tak.

Ku kac bál ra va ló vis  sza em lé ke zé sek az
1930-as évek má so dik fe lé ig van nak. Ám a
fa lu ban élõ idõs kor osz tály em lé kei azt lát -
tat ják alá tá masz ta ni, hogy sem a gye rek mu -
lat ság, sem a tánc is ko la nem volt ki hagy ha -
tat lan ál lo más a tánc ta nu lás fo lya ma tá ban.
Egy 1932-ben szü le tett fér fi – aki 1942-
1944-ben lett vol na „ku kac bá los” – el -
mond ta, õ úgy ta nul ta meg a csanádi lip-
penõst, hogy oda állt a tü kör áll vány elé és
ad dig gya ko rol ta, míg nem tud ta úgy el jár -
ni, ahogy azt a na gyob bak tól lát ta.

Meg kell em lí te nünk a tu da tos tánc ta nu -
lás újabb for má ját is, a tánc is ko lát, mely
már a tánc ok ta tás egyik szer ve zett in téz mé -
nye volt. A fa lu ban Ba já ról ki já ró tánc ta ná-
r ok és/vagy tánc ta nár nõk tar tot tak tánc is ko -
lát, ahol a ke rin gõ vel és a tan gó val, a má so -
dik vi lág há bo rú után pe dig már a foxszal is
meg is mer tet ték a nö ven dé ke ket. 

Az if jú ság tánc éle te
Csak úgy, mint más hol, Érsekcsanádon

is a még pár vá lasz tás, há zas ság kö tés elõtt
ál ló le á nyok és le gé nyek szá má ra kí nál ko -
zott a leg több szó ra ko zá si al ka lom. Ez a
kor osz tály volt az, amely min den tár sas
ös  sze jö ve tel, szó ra ko zá si al ka lom ak tív
részt ve võ je le he tett. A va sár na pi tánc ki fe -
je zet ten ér tük ke rült meg ren de zés re, ez
volt a fi a ta lok is mer ke dé si al kal ma, az ud -
var lás gya kor lá sá nak in téz mé nye sí tett for -
má ja. A hét vé gi tán co kon túl leg fõ képp a
fi a tal ság tánc al kal ma volt a szü re ti mun -
kák után meg ren de zett szü re ti bál is, va la -
mint a lá nyok nak kü lön szó ra ko zá si al kal -
mat biz to sí tott a szõ lõ õr zés és a té li fo nó.
Va ló szí nû leg ezek az al kal mak le het tek a
fa lu leg ré geb bi kö zös sé gi al kal mai, rend -
sze res sé gük ré vén, ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci -
ó ra ha gyo má nyo zód va a fi a tal ság él tet te és
tar tot ta fent ezek ha gyo má nyát. Az 1930-
as évek ben meg ala kult Gyöngyösbokréta,
il let ve a ké sõb bi ek ben az eb bõl ki bon ta ko -
zó ha gyo mány õr zõ moz ga lom meg õriz te
ugyan eze ket a kö zös sé gi szó ra ko zá si for -
má kat, de szín pad ra ál lít va egy-egy ha -
gyo mány már nem az ere de ti funk ci ó ja
sze rint ma radt fent.
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Az érsekcsanádi le á nyok, amint ki jár ták
az is ko lát, már rend sze res részt ve võk nek
szá mí tot tak a va sár na pi tán co kon; sok szor
már az is ko la be fe je zé se elõtt is kap tak
meg hí vást a tánc ba, hi szen sok nak – fõ leg
a jobb mó dú ak kö zül – már 13 éve sen võ -
le gé nye volt, s ál ta lá ban két-há rom éves
jegy ben já rás elõz te meg a há zas ság kö tést.
A fi úk a má so dik vi lág há bo rú elõtt 18 éves
kor kö rül kezd tek el tánc ba jár ni: mind a
kocs má ro sok, mind a csend õrök fel ügyel -
ték, nincs-e fi a tal ko rú a bál ban, va la mint a
fa lu né pe is el vár ta a le gény ség hez mél tó
ma ga vi se le tet, a tes ti leg és szel le mi leg va -
ló érett sé get. Az ele ve nebb le gény kék
azon ban rend re el jár tak le sel ked ni a kocs -
mák hoz, de a le gé nyek vagy a né ze lõ dõk (a
bál ba kí sé rõ szü lõk, nagy szü lõk, va la mint
a töb bi nem tán co ló) ha za za var ták õket.

A tánc ra kí sé rõ fel nõt te ken túl akad tak a
tánc te rem ben más né ze lõ dõk is: rend sze -
res részt ve võ nek szá mí tot tak olyan fi a ta -
lok is, akik nem tud tak tán col ni, bár az
ilyen nagy rit ka ság szám ba ment. A tán col -
ni nem tu dást még meg in do kol ni sem tud -
ták, oly an  nyi ra rit ka je len ség nek szá mí tott
a fa lu ban. Nem rend sze re sen, de gyak ran
meg je len tek olyan fér fi ak is, akik nek nem
volt csa lád juk. 

A fa lu ban két hely szí nen tar tot tak va sár -
na pi bált vagy tán cot: a Szé che nyi ut cai
Karajkó kocs má ban, ahol a fa lu tam bu ra -
ze ne ka ra, a Bár dos ban da szol gál tat ta a ze -
nét, és a fõ út men tén ál ló Köz ség- vagy
Nagy kocs má ban, ahol sükösdi ze né szek
mu zsi kál tak. (A fa lu Sükösd fe lé esõ vé gé -
ben volt még egy kocs ma, ahol az 1950-es

éve kig egye dül há rom na pos far san gi bálak
vol tak, egyéb ként ott csak ital ki mé rés
volt.) A kocs mák ban két he ten te, va gyis
egy mást he ten te vált va tar tot tak mu lat sá -
got. A va sár nap dél utá ni tán cot a kocs má -
ro sok ren dez ték for ga lom nö ve lés cél já ból.
Õk fo gad ták fel a ze né sze ket, és meg ál la -
po dás sze rint va cso rát, italt és a be adott
be lé põ kön túl még va la men  nyi pénzt fi zet -
tek ne kik; esze rint a ze né ért a fi a ta lok nak
csak kü lön nó ta ren de lés ese tén kel lett fi -
zet ni. A hír ve rés mód ja a temp lom elõt ti
mu zsi ká lás volt: a dél utá ni is ten tisz te let és
mi se vé gét a temp lo mok elõtt vár ta egy-
egy ze nész, aki halk ze né be kez dett, ami -
kor már min den ki ki jött a temp lom ból.
Né hány dal lam ere jé ig szólt csak a ze ne,
ugyan is a temp lom elõtt nem volt he lye
sem mi fé le mu la to zás nak.

A 15 órai is ten tisz te let és mi se után min -
den ki ha za ment, át ven ni az ün nep lõs,
temp lo mi vi se le tet bál ba me nõs ru há ra. A
jobb le ány paj tá sok együtt ér kez tek az édes -
any juk kal, ugyan is kí sé ret nél kül egy lány
sem me he tett el a bál ba. A kocs mák ban
meg sza bott be lé põ díj nem volt; az aj tó ban
ki volt he lyez ve egy tá nyér, min den fi a tal
do bott be le va la men  nyi pénzt, „ki mit szán
a ze ne kar nak” (a ka to na vi selt le gé nyek, a
nem tán co lók és a há za sok csak az ital fo -
gyasz tá sért fi zet tek). A le gé nyek a kocs ma
elõtt gyü le kez tek, a lá nyok pe dig bent vár -
ták a kí sé rõ anyu kák kal, hogy min den ki
meg ér kez zen. 17 óra táj ban, mi kor már
min den tánc ba já ró le ány je len volt, a lá -
nyok meg kezd ték a tán cot ka ri ká zó juk kal.
Az 1930-as évek vé gé ig a tánc rend a lá -

nyok ka ri ka tán cá val, a be lé põs sel és a sza -
la dós sal kez dõ dött, majd ezt kö vet te a csár -
dás, amit a le gé nyek in té sé re már ze ne kar
kí sért. A fi úk meg fog ták an nak a lány nak a
ke zét, aki vel tán col ni sze ret tek vol na, így
ki húz va õt a kör bõl ös  sze áll tak pár ba tán -
col ni. Ez tán kö vet ke zett (kü lön ké rés ese -
tén) a gyors csár dás, a lippenõs, és vé gül a
tánc is ko lá ból is mert tán cok, a ke rin gõ és a
tan gó zár ta a tánc ren det. Ug rós tán cot,
marsot a ze ne kar csak az utol só tánc rend
vé gén ját szott, je lez ve a mu lat ság vé gét.  A
tán cok kö zöt ti szü ne tek ben a le gé nyek ita -
loz tak, vagy a lá nyok kal be szél get tek, idõ -
vel pe dig a lá nyok is mét ös  sze áll tak ka ri -
káz ni a ma guk ked vé re, s a kör tánc ból egy
újabb tánc cik lus bon ta ko zott ki.

Fi gye lem re mél tó a tánc is ko lás tán cok ra
fek te tett na gyobb hang súly a lippenõssel és
a marssal szem ben. A ke rin gõt és a tan gót
nem kel lett kü lön kér ni a ze ne kar tól, a tánc -
rend be be épül ve ezek kel zár ták a tánc cik lu -
so kat. Már az 1920-as évek ben szü le tet tek
is jár tak tánc is ko lá ba, sõt va ló szí nû leg már
az elõt tük já rók is is mer ték eze ket a mo dern
tán co kat: egy 1923-ban szü le tett as  szony ti -
zen éves ko rá ban egy kö zép ko rú em ber tõl
ta nul ta meg a ke rin gõt a va sár na pi tán con.

A gyors csár dás azért nem ka pott olyan
nagy hang súlyt a hét vé gi tán con, mert nem
min den ki is mer te a fi gu rá kat; a cif rább lé -
pé se ket in kább csak a jobb tán co sok jár -
ták, így a töb bi je len lé võ re va ló te kin tet tel
nem is tán col ták so ká ig.

Az ug rós tánc nak az 1930-as évek ele jé ig
el sõ sor ban mint la ko dal mi me net tánc nak
volt sze re pe (mars, la ko dal mi mars). Az ug -
róst a he lyi tánc cso port 1933-as meg ala ku -
lá sát kö ve tõ en ál lí tot ták szín pad ra, s a ké -
sõb bi ha gyo mány õr zõ moz ga lom nak kö -
szön he tõ en ma radt meg (há rom ug rós).

Min den ki tisz te let ben tar tot ta azt az írat -
lan sza bályt, hogy az el sõ tánc min dig a
sze rel me se ké. Le gé nyek közt konf lik tus
csak ak kor adód ha tott, ha egy olyan lány -
hoz, aki nek még nem volt ko moly ud var ló -
ja, egy szer re több le gény ment oda. Ilyen -
kor vagy a le ány a „hop pon ma radt” le -
gény nek ígér te a kö vet ke zõ tán cot, vagy az
egyik fiú át en ged te a má sik nak a lányt. El -
len ben a lá nyok in tés sel je lez het ték a fi úk -
nak, hogy kér jék le õket tánc köz ben, ha
pár juk il let le nül vi sel ke dett ve lük. A lá nyok
le ké ré sét nem volt szo kás vis  sza uta sí ta ni,
ki vé ve, ha a lá nyok er re kü lön meg kér ték
tánc part ne rü ket, va la mint az idõ sebb fér fi -
ak sem vol tak kö te le sek át en ged ni pár ju kat.

Bár a lá nyok nak min den ki vel („a leg -
sze gé nyebb tõl a leg gaz da gab big”) el kel -
lett men ni ük tán col ni, töb ben is em lé kez -
nek ar ra, ho gyan bün tet ték meg a tánc ra

„Kis bok ré tá sok” az 1930-as évek ele jén
A fo tó La ki Sándorné tu laj do na, ké szí tõ je is me ret len.
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ké rést vis  sza uta sí tó le á nyo kat. A meg sér -
tett le gény a ze ne kar ral elõ re meg be szél te
a le án  nyal va ló szán dé kát; né mi pénzt
adott a ze né szek nek a mars el hú zá sá ért, hi -
szen min den ren delt nó tá ért fi zet ni kel lett.
Mi kor a lány tá vo zás kor kí sé rõ i vel át lép te
a kocs ma kü szö bét, a le gény az aj tó ba állt,
há ta mö gött a ze né szek kel. Így min den ki
tud ta, hogy az a lány, akit a mu zsi ka hang -
ja kí sér ha za fe lé, va la mi il let len dol got
tett. An nak el le né re, hogy a fa lu köz vé le -
mé nye ezt szé gyen nek tar tot ta, és rög tön
szá já ra is vet te, hogy le néz te a le gényt, a
ki mu zsi kál ta tott le ány ezt nem tar tot ta ak -
ko ra szé gyen nek, ezért nem is ma radt el az
el kö vet ke zen dõ he tek ben a tánc ról; tud ta,
hogy vé tett a fa lu si szo kás rend el len és tu -
do má sul vet te an nak meg tor lá sát.

A le gé nyek szá má ra a sze re tõ tar tás so -
rán ara tott si ker fon tos volt, hi szen az ud -
var lás in téz mé nyén ke resz tül nyil vá nult
meg a le gé nyek kü lön er köl cse. A ki mu -
zsi ká lás is ép pen a le á nyok el ret ten té sét
szol gál ta, hogy ne mer jék a le gényt meg -
szé gye ní te ni an nak nyil vá nos vis  sza uta sí -
tá sá val. „Azt mond hat nánk, hogy a fi úk -
nak a le gény sé gü ket a le á nyok ro vá sá ra is
be kel lett bi zo nyí ta ni uk… amely leg in -
kább a fa lu nak szánt üze net volt, az ud var -
lás, pon to sab ban a le gény si ke res sé gé rõl.
Ezért tûr te ne he zen az ud var lá si szi tu á ció
a nyílt vis  sza uta sí tást, amit egy le gény
csak bos  szú ál lás sal te he tett jó vá…” A
bosszú ál lás drasz ti kus sá gát az ma gya ráz -
za, hogy a le gény be csü le tén a vis  sza uta sí -
tás sal ej tett fol tot csak olyan cse le ke det tel
mos hat ta le, amely ben õ mu tat ko zott erõ -
sebb nek, övé volt az utol só szó.”

A va sár na pi bá lon gya ko ri ven dég nek
szá mí tot tak a bajaszentistváni és sükösdi
le gé nyek. Meg je le né sük kor az érsekcsaná-
diak „nem sok jó ra szá mí tot tak”, ki fe je zet -
ten tar tot tak tõ lük a ve lük ki ala ku ló konf -
lik tu sok mi att. Ál ta lá ban it ta san ér kez tek,
kö te ke dõs nek tar tot ták õket, így a he lyi le -
gé nyek igye kez tek ke rül ni a ve lük va ló
bár mi fé le kap cso la tot. Csak „a leg vég sõ
eset ben akasz kod tak ös  sze ve lük”, ha a
ven dé gek vi sel ke dé se nem volt il len dõ,
vagy erõ sza ko san pró bál tak ud va rol ni egy
már fog lalt lány nak. Ilyen eset ben a le gény
ba rá ta it küld te oda, hogy kér jék le tán col -
ni a sze re tõ jét, de ha ezt az ide gen le gény
zo kon vet te, ve re ke dés le he tett a do log ból. 

A va sár na pi tán cok kö rül be lül 17 óra kor
kez dõd tek, s a lá nyok nak éj fél táj ban már
il lõ volt ott hon len ni. A tánc vé gez té vel a
le gé nyek ha zakí sér ték sze re tõ jü ket, vagy
azt a lányt, aki hez kö ze led ni sze ret tek vol -
na. A tánc ról ha za fe lé is együtt men tek az
együtt ér ke zõ lá nyok, elöl men tek a le gé -

nyek kel, mö göt tük pe dig a kí sé rõk. A lá -
nyos ház hoz ér vén azon ban nem ma rad -
hat tak kint a ka pu ban be szél get ni a fi a ta -
lok, pe dig a va sár nap volt az egyik ud var -
lás ra ki je lölt nap. Szer dán és szom ba ton a
le gé nyek lá nyos ház hoz va ló já rá sa volt a
gya kor lat, míg va sár na pi ud var lás alatt a
tán con va ló kö zös szó ra ko zást ér tet ték. A
fiú a bú csú után vagy ha zament, vagy
vissza ment a kocs má ba: a le gé nyek kö zül
volt, aki még 2 óra kor is az asz tal nál ül ve
együtt da lolt né hány cim bo rá já val.

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en ta -
pasz tal ha tó vál to zás a va sár na pi tánc szer -
ke ze té ben és a tánc ren de zés ben is, va la -
mint a bá li szo ká sok meg ho no so dá sá val
meg vál toz tak a tánc szo ká sok s ma ga a
tánc il lem is.

A ka ri ká zó, mint cik lus kez dõ és tánc -
szü ne tet be töl tõ tánc el tûnt, így a tánc ra
va ló fel ké rés mód ja is vál to zott: a le gé -
nyek meg haj lás sal és „Sza bad?” kér dés sel
kér ték fel a lá nyo kat tán col ni, s együtt vo -
nul tak be a tánc tér re, a tánc vé gén pe dig a
lá nyok meg kö szön ték a tán cot, majd pár -
juk vis  sza kí sér te õket a szé kük höz. A va -
sár na pi kocs mai tánc ra már ki zá ró lag csak
a bál ki fe je zést hasz nál ták, s bá li ele mek is
meg je len tek a mu lat sá gon, mint a bál vé ge
fe lé tar tott „Szívküldi” és „Hölgy vá lasz” .
A mu lat ság vé gén a Rá kó czi - mars dal la -
má ra a ze né szek a „Vak Pa li, vak Pa li, vak,
vak, vak / Ne ki ment az ab lak nak…”  kez -
de tû nó tát éne kel ték, ez tán újabb ze nét
vagy rá adást már nem le he tett kér ni.

A ha gyo má nyos tán cok és tánc ze ne te kin -
te té ben is ér zé kel he tõ volt a vál to zás. Az
érsekcsanádi tán co kat a bál te rem bõl ek kor
már csak nem tel je sen ki szo rí tot ták a mo -
dern tán cok, a ke rin gõ, a tan gó és a fox. Ez
va ló szí nû leg a tánc is ko lák el ter je dé sé nek,
il let ve nép sze rû ség ének az ered mé nye,
szem ben a ku kac bál idõ köz be ni el tû né sé vel.
A pol gá ri tár sas tán co kat már a 19-20. szá zad
for du ló ja tá jé kán szü le tet tek is is mer ték, s a
he lyi ek em lé kei sze rint az utol só osz tá lyok
az 1970-es évek ben fe jez ték be a tánc is ko -
lát. Vál to zás a tánc is ko lás élet ben ta lán csak
an  nyi volt, hogy a ta nult tán cok idõ köz ben a
foxszal egé szül tek ki. A mu lat sá gok al kal -
má val ed dig hasz nált hang sze re ket (tam bu -
ra, he ge dû, nagy bõ gõ, cim ba lom, ci te ra) fel -
vál tot ták újab bak, mint pél dá ul a dob, a sza -
xo fon s a kla ri nét, va la mint elõ tér be ke rült
az ed dig csak ki sebb szó ra ko zá si al kal mak -
kor hasz nált har mo ni ka.

A tán cot 1945 után is a kocs má ro sok
szer vez ték, de a mu lat sá gok meg tar tá sa
már rend õr ség ál tal ki adott en ge dély hez
volt köt ve, ami ál ta lá ban 17-18 órá tól éj fé -
lig volt jó vá hagy va, s ezt a nyá ri mun kák

mi att na gyon szi go rú an is tar tot ták. Vi -
szont a nagy böj ti idõ szak ban egy ál ta lán
nem en ge dé lyez ték a bál ren de zést, így a
re for má tu sok nak sem volt tánc al kal ma eb -
ben a pe ri ó dus ban. A rend õr ség ar ra is na -
gyon ügyelt, hogy az es ti sö té te dés után
gye re kek még csak le sel ked ni se jár ja nak
el a mu la tók hoz. Er re a tánc mes te rek is fi -
gyel tek, aki ket a kocs má ro sok ne vez tek ki,
és a rend fel ügye le ten kí vül a be lé põ be sze -
dé se volt a fel ada tuk. Az ün ne pi, va cso rás
bálakon a be lé põ díj pár fo rint nyi ös  szeg -
ben volt meg ál la pít va, ezt az ös  sze get min -
den részt ve võ nek be kel lett fi zet ni. Ek kor
már szo kás sá vált, hogy a bál ba a le gény
be vál tot ta a lányt, va gyis be fi zet te pár já -
nak a be lé põ jét. A hét vé gi tán cok ra a be lé -
põ díj ös  sze ge to vább ra is „ki men  nyit gon -
dol” ala pon volt meg ha tá roz va.

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en lett ál -
ta lá nos szo kás sá a más fa lu si tánc ba já rás
is: a be vett szo kás sze rint, ha egy le gény vi -
dék re járt ud va rol ni, ak kor a lány lak he lyén
jár tak bá loz ni. A lá nyok bá li kí sé rõi még
min dig az édes any juk, és már meg en ge dett
volt, hogy ha a lányt ha za kí sé ri a sze re tõ je
a bál után, a fi a ta lok kint ma rad janak a ka -
pu ban be szél get ni. Ám ha túl so ká ig tar tott
a be széd, az anya óva to san je lez te lá nyá -
nak, hogy bú csúz zon el pár já tól. Az ud var -
lás ra ki je lölt na pok to vább ra is a szer da, a
szom bat és a va sár nap vol tak. 

A fel nõtt kor tánc éle te
A fel nõt té vá lás fo lya ma ta ma gá val a

há zas ság kö tés ak tu sá val kez dõ dött, de a
fa lu kö zös ség csak a há zas pár el sõ gyer me -
ké nek meg szü le té sé vel te kin tet te õket iga -
zán fel nõtt nek: ek kor lett a me nyecs ké bõl
as  szony, az if jú férj bõl pe dig em ber.

A má so dik vi lág há bo rú elõtt a va sár na pi
tánc ra a mu lat ni sze re tõ fi a tal há za sok már
nem rend sze re sen, de még gyak ran el jár -
tak, s ugyan úgy ak tív ré sze sei vol tak a mu -
lat ság nak, mint le ány- és le gény ko ruk ban.
A fér fi ak kal sok kal tisz te let tu dób ban vi -
sel ked tek a le gé nyek; rit kán kér ték le tõ lük
pár ju kat tánc köz ben, s ha fe le sé gük kel
sze ret tek vol na tán col ni, il lett a fér fi tól
meg kér dez ni, sza bad-e. A me nyecs kék
már nem min dig áll tak be ka ri káz ni, de a
le gé nyek ugyan úgy meg tán col tat ták õket
is, mint a lá nyo kat.

A há za sok vég le ge sen el sõ gyer me kük
szü le té sé vel ma rad tak el a va sár na pi tánc ról.
Az as  szony töb bé már nem áll ha tott be ka ri -
káz ni sem a bál ban, sem az ün nep nap okon,
szó ra ko zá si al kal mat csak a csa lá di ün ne pek
és a je les na pok tán cai, va la mint az õszi szü -
re ti bálak biz to sí tot tak szá má ra. Ha szü le tett
le ány gyer me ke, évek kel ké sõbb õt kí sér het -
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te a bál ba, a né ze lõ dõk so rá ból szem lél ve a
mu lat sá got, de nagy rit kán a há zas pár együtt
is el kí sér te gyer me két egy-egy ün ne pi tánc -
ra. Szo kás volt az egy ko ri gye rek paj tá sok -
kal együtt név na poz ni is.

Csak úgy, mint a fi a tal ság tánc éle te, a há -
za sok tánc al kal mai, tán cos szo ká sai is át -
ala kul tak 1945 után, sok kal több le he tõ sé -

gük volt a mu la to zás ra. Meg je lent a szil -
vesz ter kor, a Ka ta lin és Er zsé bet na pon
tar tott va cso rás bál, to váb bá a Vö rös ke -
reszt he lyi fi ók ja is rend sze re sen szer ve -
zett mu lat sá go kat. A fa lu ban az 1950-es
évek ele jé tõl lett di vat a leg kö ze leb bi ro -
ko nok és ba rá tok ál tal kö zö sen meg ült
név- és szü le tés nap, me ly egy ebé det vagy

va cso rát fog lalt ma gá ba, de ezek hez az al -
kal mak hoz nem kö tõ dött sem mi lyen tán -
cos szó ra ko zá si for ma. 

A Karajkó kocs ma tánc ter mét már ki fe -
je zet ten bá li tánc te rem nek mond ták, s ek -
kor tájt ezt a kocs mát in kább mint kul túr -
há zat em le get ték. A Nagy kocs ma épü le tét
át ala kí tot ták, s egy re gyak rab ban adott he -
lyet la ko dal mak nak. Ki ala kí tot tak az épü -
le ten be lül egy ita lo zó és egy ét ter mi egy -
sé get is, utób bi ban min dennap, a dél utá ni
órák ban egy Ba já ról ki já ró vo nós ci gány -
ban da élõ ze nét biz to sí tott az ét ke zé sek
mel lé. Tõ lük le he tett kü lön nó tát is ren del -
ni, min den ki ké ré sét tel je sí tet ték, ha a prí -
más vo nó já ba né mi pénzt tûz tek.

A ha gyo má nyos nak te kin tett szó ra ko zá -
si al kal mak – a va sár na pi tánc, mely bár
funk ció vál tás foly tán, de túl él te a má so dik
vi lág há bo rút – vég le ges el tû né se az 1970-
es évek ele jé re te he tõ. A fa lu ban ek kor je -
lent meg a disz kó, mely nek cél kö zön sé ge
el sõ sor ban a fi a tal ság volt; a te le pü lés fõ -
ut cá ján egy er re ki ala kí tott épü let ben ka -
pott he lyet ez az újabb szó ra ko zá si for ma.
A ze nét ka zet tás mag nó ról ját szot ták, a
kez de tek kor leg in kább ha zai slá ge re ket,
majd az 1980-as évek ben a kül föl di ze ne is
he lyet ka pott a re per to ár ban. 

Marusa Andrea

Vö rös ke resz tes bál az 1960-as évek el sõ fe lé ben
A fo tó Hor váth Mihályné tu laj do na, ké szí tõ je is me ret len

Ado mák Bács ka múlt já ból
A tör té net meg je le né se ide jén már két

éve Ma gyar or szág tör vé nyes fi ze tõ esz kö -
ze a ko ro na volt. Di ák nak ak kor tájt egy
szel le mes fel ad vá nyért ösz tön zõ nye re -
mény le he tett. A ta nár nak fel tett ta nu lói
kér dés azonban ne héz nek bi zo nyult. Ez
nem is cso da, hi szen ha fel la poz zuk a Ma -
gyar Ér tel me zõ Kéziszótárt, ak kor a ko ro -
na szó nak 12 je len té sét ta lál juk. Kö zü lük
a meg ol dás meg le põ en egy sze rû és ta lán a
leg ké zen fek võbb.  

Fo gas kér dés
Ta ní tó: Nos, fi uk, tud ná tok-e olyan kér -

dést in téz ni hoz zám, a mely re én meg ne
tud nék fe lel ni? A ki ilyen kér dést fel ad, az
egy ko ro nát kap tõ lem!

Ta nu ló: Hát tes sék meg mon da ni, mi ben
ha son lí tok én a trón örö kös höz?

Ta ní tó (hos  szú gon dol ko dás után): No
ezt nem iga zán tu dom.

Ta nu ló: Ab ban, hogy én is ko ro ná ra vá -
rok.

(Bács kai Karczos. A „Zombor és Vi dé ke”
va sár na pi mel lék le te. Zombor, 1894. szep -
tem ber 30., I. év fo lyam 14. szám, 4. ol dal)

Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Ol va sói le vél

Tisz telt Fõ szer kesz tõ úr! Nagy öröm mel
ol vas tam az ez év 1. szá má ban Já vor B. cik -
két a Rábl tár su lat ról. Én ugyan is azon sze -
ren csé sek kö zé tar to zom, aki is ko lás ko rom -
ban szü le im mel együtt sok szor él vez tük a
re mek elõ adá so kat. Nép szín mû vek re, víg já -
ték ok ra em lék szem, sok dal lal, tánc cal, ami -
hez Rábl bá csi-né ni re me kül ér tett és nagy -
sze rû hu mo ruk is volt. A sok kö zül egyet len
da rab cí me ju tott eszem be: Lus ta ság, az ör -
dög pár ná ja, Tóth K. ír ta. Ta lán egy év for -
du lót ün ne pel tek meg ve le.

Az elõ adá so kat fõ leg az Ipar tes tü let nagy -
ter mé ben ren dez ték, rit káb ban a Köz pon ti
Szál lo da szín ház ter mé ben, min dig zsú folt
ház zal. Ak ko ri ban mû ked ve lõ elõ adás volt a
ne ve, szép és dal la mos ki fe je zés, el mond ja a
lény eget: a mû vé szi mû ve ket ked ve li, aki
elõ ad ja és aki (kap ja) né zi.

A BH fo lyó irat 2010. évf. 1. sz. Fo tó a Tóth
Kál mán tér rõl. [...] A ké pen nagy sze rû en ér -
vé nye sül a Hi tel bank pa lo tá ja. A Vá ros háza
után ez volt a leg pom pá sabb épü let Ba ján.
[...] Na gyon jó, hogy ré gi fo tó kat lát ha tunk.

To váb bi si ke res mun kát kí vá nok.
László Szabolcsné Bessenyõi Elvira
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„Ha ha mar ki nyí lik, nagy fa gyok lesz nek
még” – je gyez te fel gyûj té sé ben a me leg re
csalt hó vi rág ról Sinkovits Fe renc (Bács kai
ma gyar idõ jós lás. Csantavér né pi me te o ro -
ló gi á ja. Új vi dék, 1997, 79. ol dal). A jós lat
az idei esz ten dõ ben ja nu ár kö ze pe tá ján
ural ko dó, az év szak hoz ké pest jó val ma ga -
sabb hõ mér sék le tû, majd a hó nap utol só he -
té re vis  sza té rõ tar tós fa gyok hoz ha son ló ko -
ráb bi idõ já rá si ano má li ák nyo mán fo gal ma -
zód ha tott meg. A mos ta ni eny he idõ ben Ba -
ján ki vi rág zott a hó vi rág és a tél te me tõ,
azon ban a ko rai vi ru lás nak az új bó li le hû lés
gyor san vé get ve tett. De bár men  nyi re té li
han gu la tú is a feb ru ár, a hi deg év szak utol -
só hó nap ja, a már ci us ban be kö szön tõ me te -
o ro ló gi ai ta vasz ha ma ro san át ve szi az irá -
nyí tást és a gyep szint ko rai nö vé nyei gyors
nö ve ke dés nek in dul nak. Utá nuk, már in -
kább a ta vasz de re kán, kez de nek vi rá goz ni
a bok rok és cser jék, kö zöt tük a so ro za tunk -
ban most be mu ta tás ra ke rü lõ kö zön sé ges
arany esõ (Laburnum anagyroides). Deve-
cseri Gá bor Arany esõ cí mû ver sé ben ír a
nö vény szin te pil la na tok alat ti ki vi ru lá sá ról,
majd a foly ta tás ban utal a dús vi rág zat ra,
amely nek le met szett ága it szí ve sen tes  szük
szo bai vi rág vá zá ink ba:

„Arany esõ kér de zi: »Jöhetek?«
»Igen, igen!« – fe lel a ki ke let.
S az egész bo kor már csu pa arany.
Én is meg kér dem tõ le: »Szedhetek?«
»Jut is, ma rad is« – szól a ki ke let.
Sze dek te hát, nem szégyellem ma gam.”
A zöldesbarna szí nû, si ma kér gû arany -

esõ akár 6-7 mé ter ma gas sá got is el érõ
cser je, vagy ki sebb fa. A la za ág rend szer
fel ál ló, idõ sebb ko rú pél dá nyok nál vé gük
le haj ló. Szür kés zöld ves  szõ in rá si mu ló
ezüs tös szõ rök lát ha tók, a rü gyek is a szár -
hoz ta pad nak. A nö vény há rom ta gú le ve lei

szórt ál lá sú ak és a rö vid haj tá so kon cso -
mók ban áll nak. A 3-7 cen ti mé ter hos  szú
nyél vé gén lé võ le ve lek 2-8 cen ti mé ter
hos  szú ak és 2-3 cen ti mé ter szé le sek, alak -
juk el lip ti kus, fo nák ol da luk szür kés zöld
szí nû és rá si mu ló an szõ rös. Arany sár ga
szí nû pil lan gós vi rá gai la za, csün gõ für -
tök ben nyíl nak. A nö vény ok tó ber ben érõ,
majd té len hul ló ter mé se 4-7 cen ti mé ter
hos  szú és 6-8 mil li mé ter szé les eny hén la -
pí tott, ele in te sely me sen szõ rös, majd ké -
sõbb le ko pa szo dó hü vely, amely ben a bab -
szem ala kú, mint egy 4 mil li mé ter hos  szú
fény lõ en barnásfekete ma gok ta lál ha tók.

Mu ta tós vi rá gai mi att a pil lan gós vi rá gú -
ak (Fabaceae) csa lád já ba tar to zó arany esõ
már év szá zad ok óta kert je ink, park ja ink
ked velt dísz cser jé je. Dél-Eu ró pá ban, az
Al pok men tén egé szen Fran cia or szág dél -
ke le ti ré szé ig el ter jedt, Ma gyar or szá gon a
Me csek ben va ló szí nû leg õs ho nos, az or -
szág töb bi ré szén ker tek bõl ki va dult pél dá -
nyai for dul nak elõ, ez jel lem zi Ba ja kör -
nyé ki hely ze tét is. Ter mõ he lyei a sík ság tól
a kö zép hegy sé ge kig a bo kor er dõk, a nap -
sü töt te lej tõk és a me szes ta la jú te rü le tek.
Ro ko nai kö zött min den kép pen meg kell
em lí te ni a ker té szek ki ne vel te szá mos vál -
to za tot és az Al pok dé li lan ká in élõ al pe si
arany ves  szõt (Laburnum alpinum).

Az arany esõ ko ráb bi tu do má nyos ne ve
Cytisus laburnum volt, ame lyet óko ri gö rög
és ró mai írók nál em lí tett nö vény ne vek bõl
még Lin né ál lí tott ös  sze. Friedrich Casimir
Medicus né met bo ta ni kus el vá lasz tot ta a
nö vényt a za nót (Cytius) nem zet ség tõl és a
nap ja ink ban is mert Laburnum anagyroides
ne vet ad ta ne ki. A ma gyar arany esõ a né met
Goldregen el ne ve zés tü kör for dí tá sa. A nö -
vény nek több né pi el ne ve zé se is mert. Az
alébenfa ab ból ered, hogy az asz ta lo sok fá -

ját ál ében fá nak ne vez ték. A fái bab és a
babtermõfa el ne ve zé se ket mag jai után kap -
ta; az arany zá por, a sár ga akác és a sár ga
ákácz a vi rá gá ra utal; ko ráb bi ne vé vel hoz -
ha tó ös  sze füg gés be a fai za nót és a fáizanót;
de is mert a nyúl fa, a bü dös-fa, vagy a bûz -
fa ne ve ken is (Hoffmann Kár oly – Wag ner
Já nos: Ma gyar or szág vi rá gos nö vé nyei.
Bu da pest, 1907, il let ve Csapody Ve ra –
Priszter Szaniszló: Ma gyar nö vény ne vek
szó tá ra. Bu da pest, 1966).

A nö vény mag ja és töb bi ré sze mér ge zõ
ha tá sú, amely bõl ere dõ ve szély fõ leg a
gyer me kek fel ügye le té nél igé nyel fo ko -
zott elõ vi gyá za tos sá got. 
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Vé den dõ véd te le nek: az arany esõ

Vi rág zik az arany esõ

Nem csak Devecseri Gá bor ver sé ben, ha nem a va ló ság ban is arany szí nû a nö vény vi rá ga 


