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1921. no vem ber 1-jén a Ti hany ról ér ke -
zõ IV. Kár oly, az utol só ma gyar ki rály és
Zi ta ki rály né vo na ta át gör dül a ba jai Du na
hí don. A ki rá lyi pár le jõ ve a ba jai híd fõ
vas úti töl tésnek ké sõbb ki rály lép csõ nek
ne ve zett lép csõ jén, utol só lé pé se ket té ve
ma gyar föl dön, fel lé pett az ott vá ra ko zó
Gloworm an gol mo ni tor ha jó híd já ra.

Het ven év múl tán, 1991. no vem ber 1-jén
a Ke resz tény Ér tel mi sé gek Szö vet sé ge Ba -
jai Cso port ja meg hí vá sá ra Ba já ra ér ke zik dr.
Habs burg Ot tó, a Pán eu ró pai Unió el nö ke;
és es te hat óra kor a Vá ros ház zsú folt dísz ter -
mé ben ta lál ko zik a vá ros pol gá ra i val.

Hat van hat év múl tán új ra ta lál ko zik a ki -
rály fi és a fes tõ mû vész.

1925-ben Miskolczy Fe renc spa nyol or -
szá gi ta nul mány út ja so rán el lá to gat
Lequeitióba, ahol port rét ké szít az ak kor
még gyer mek Habs burg Ot tó ról. E na pok -
ról ké sõbb nap lót ír:
„Hi szek egy Is ten ben,
Hi szek egy ha zá ban,
Hi szek egy is te ni örök igaz ság ban,
Hi szek Ma gyar or szág fel tá ma dá sá ban.
Amen.
Nap lóm 1925. jú ni us 19-tõl 1925. jú li us
16-ig Lequeitióból

(Spa nyol or szág ban, a Vizcaya-öbölben,
If jú Ki rály nak szám ûze té se he lyén.)
ifj. Miskolczy Fe renc”

Az Ár tér fo lyó irat 1991-ben a szer zõ en -
ge dé lyé vel kö zöl te a nap lót. En nek kap -
csán ke res tük fel Gyu la vá ri Jó zsef fel ba -
goly vá ri ott ho ná ban az ak kor 92 éves mes -
tert, hogy me sél jen spa nyol or szá gi út já ról,
nap ló já ról.

„De zsõ bá tyám egy nagy ösz tön dí jat ka -
pott Spa nyol or szág ba, egy ne ves agy szö -
vet tan-ku ta tó mel lett dol goz ha tott. Õ írt
ne kem, hogy men jek ki Spa nyol or szág ba,
mert az egy na gyon ér de kes dolog, és kint

1991. november 1.    Fotó: Gyulavári József

Dr. Habs burg Ot tó és Miskolczy Fe renc
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az ösz tön díj ból meg élünk akár egy évig is,
ha kell. Most szent év van – ír ta – és Ró má -
ba het ven szá za lé kos ked vez ménnyel le het
utaz ni. Kimégy Ró má ba és a vis  sza fe lé
utat nem mu száj ugyan azon az úton, ha -
nem más fe lé ugyan an  nyi ki lo mé ter le het…

Le men tem er re és ott je lent kez tem.
Utá na Olasz or szág nyu ga ti ré szén utaz -
tam vé gig Pi sán ke resz tül Bar ce lo ná ig,
és on nan Mad rid ba. Bá tyám ta ná csol ta,
hogy mely vá ro so kat ke res sem föl. Nagy -
sze rû – mond ta –, én is ve led me gyek, az -
tán egy vá ros ban ott ma radsz és fes te get -
hetsz. Õ az tán vis  sza ment. Így az tán vé -
gig néz tük Spa nyol or szá got. Ott ma rad -
tam egy hó na pig egy vá ros ban és fes te -
get tem. Egy cso mó spa nyol or szá gi ké pet
fes tet tem meg.

Eb ben a spa nyol or szá gi idõ ben az
öcsém, aki épí té sze tet vég zett, és if jú sá gi
cso port nak volt a tag ja. Ot tó-pár ti ak vol -
tak. Ír ta, hogy kel le ne ne kik egy Ot tó-kép.
Zi ta ki rály né ott van a spa nyol ki rály né
kas té lyá ban, Lequeitióban, amely a Viz-
cayai-öbölben van Észak-Spa nyol or szág -
ban. Õk majd az en ge délyt meg szer zik. Én
csak utaz zak el oda. Úgy is ha tá roz tam,
hogy vis  sza fe lé el me gyek a Vizcayai-
öbölbe. Ott egy cso dá la tos ten ge ri alag út
van. Jobb és bal ol da lán üveg fal, ott le het
lát ni a ten ge ri éle tet. Az egy cso dá la tos do -
log. On nan még San Sebastian fe lé kel lett
men ni, hogy el ér jem Lequeitiót.

Ki de rült, hogy egy szép nagy ki kö tõ vá -
ros. Ott je lent kez tem is. Zi ta ki rály né tit ká -
ra Zichy gróf volt. Azt mond ta, hogy még
nem kap ta meg az en ge délyt, de ad dig fes -
te ges sek itt. Van elég lát vány.

Köz ben meg jött az en ge dély. Zi ta ki rály -
né hoz men tem ki hall ga tás ra, mert az õ en -
ge dé lye is kell. Ki de rült, hogy a ki rály né
nem tud ma gya rul. El len ben Ot tó nak ak -
kor egy ben cés pap volt a ta ná ra, aki ma -
gya rul ta ní tot ta és Ot tó már jól tud ma -
gya rul, és õ fog ja a ki hall ga tást tol má csol -
ni, és tol má csol ta is.

Zi ta ki rály né be le egye zett. Azt mond ta,
jó, míg ta nít ja a ben cés, az alatt én fest he -
tem. Így el is ké szült a kép. Az ab la kok ból
le le het lát ni a ki kö tõ be, és az tán úgy fes -
tet tem meg, hogy a füg göny mel lett le le he -
tett lát ni Lequeitióra és õ ott ül.

Lequeitióról egy nap lót ve zet tem, ab ba
be le ke rült min den, ami ott tör tént. Szó val
ott meg fes tet tem õt, s a fest ményt el hoz tam.

Még egy réz kar cot is ké szí tet tem ró la. Na -
gyon ked ve sek vol tak. A ben cés ta ní tó val
ké sõbb is meg ma radt a ba rát sá gom. Mi kor
vis  sza ke rült Ma gyar or szág ra, le ve lez tem is
ve le. Bán he gyi Jóbnak hív ták.

El hoz tam a ké pet, és át ad tam az if jú sá gi
tár sa ság nak, de nem na gyon vol tak meg -
elé ged ve ve le, mert õk egy bú su ló ki rály fit
gon dol tak. Ám õ nem egy bú su ló ki rály fi
volt. Rá kász tak, ke rék pá roz tak. Na gyon
ked ves, ér tel mes fiú volt. 

A spa nyol or szá gi ké pek bõl a Nem ze ti
Sza lon ban ál lí tot tam ki. Kap tam egy egész
ter met. Egy mû vész nö ven dék ba rá tom volt
a Sza lon el nö ké nek tit ká ra. Õ szólt, hogy
hal lot ta,hogy én Ot tót fes tet tem, és azt a
ké pet ki ál lí ta nák. Mond tam, le het, de kér -
jék el, mert én azt a ké pet már oda ad tam.
Ám nem vol tak haj lan dók oda ad ni. Hát
más ké pet nem fes tet tél ró la? – kér di. Van
egy réz kar com és ró la – mon dom. Ak kor
azt ki ál lít juk – mond ta. Oda tet ték a te rem
kö ze pé re. Az Ot tó ké pét.

A ki ál lí tás meg nyi tó já ra el jött Hor thy
Mik lós is. Jött eb be a te rem be, és per sze
min den ki nek ott kel lett áll nia a ké pe i nél.
Oda ment eh hez a réz karc hoz és né ze get te.
Én ott áll tam mel let te, és azt mond ja: Na,
mit csi nál az Ot tó? Mon dom ne ki, hogy az
Ot tó ke rék pá ro zik és ta nul ma gya rul. Jól
tud már ma gya rul. És ak kor ke zet nyúj tott
ne kem. Hát nagy do log volt ab ban az idõ -
ben. Na gyon har sány em ber volt. Én egy
ki csit meg ijed tem, hogy nem lesz-e ba jom
be lõ le, mert az tán min den hon nan ki zár tak.

Egyik ba rá tom ír ta a ma gyar mû vé szet
tör té ne tét, és en ge met ki hagy tak be lõ le.”

Bá lint At ti la

A Felség

Habs burg Ot tó
(1912. no vem ber 20. – 2011. jú li us 4.)

Alig más fél év hi ány zott ah hoz, hogy
be tölt se az egy ke rek szá za dot át íve lõ élet -
kort. Ha lá lá val olyan ki rá lyi csa lád fe je
hunyt el, mely nek or szág lá sa Eu ró pá ban
egye dül ál ló mó don át fo gott hét év szá za -
dot. Csa lád fá já nak írásbelileg kö vet he tõ
vo na la év ez red nél is hos  szabb. El sõ, név -
vel fel jegy zett õse, Guntram Gé za fe je de -
lem kor tár sa volt. A ne gye dik ge ne rá ci ó -
be li Werner el nye ri a gró fi ran got. A di -
nasz tia Auszt ri á ban gyö ke ret ve rõ ágá nak
her ce gi stá tu sát rész ben ma gyar tá mo ga tás
szi lár dít ja meg. A her ceg bé csi tró nu sá ra
sze met ve tõ Ot to kár cseh ki rály ha tal má -
nak meg tö ré sé ben IV. (Kun) Lász ló ti zen -
öt ezer fõ nyi lo vas ság gal mû kö dik köz re.

Erõ sen vi tat ha tó ál lí tás len ne, hogy az
1526-ban ma gyar ki rá lyi cí met meg szer zõ
Habs bur go kat négy év szá za don át övez te a
nem zet osz tat lan sze re te te. A po zso nyi ki -
rály vá lasz tás bi zony nem egyéb egy kis
fõ úri cso port ered mé nye sen vég re haj tott
puccs kí sér le té nél. Mind ez azon ban mit
sem vál toz tat azon a té nyen, hogy a Burg
fe je del mei tar tós ural mat tud nak ki épí te ni
a társ or szág fe lett. 

A ki rá lyi há zak szu ve rén je it nem csu pán
egyé ni te het sé gük, ha nem a trón lép csõi
eme lik ma gas ba. Még kö ze pes ké pes sé gû
fe je del mek is al kot hat nak je len tõ set, ha ta -
nács adó i kat zse ni á lis ál lam fér fi ak ból tud -
ják ös  sze vá lo gat ni. A his to ri ku sok idõn -

ként még is haj la nak a rá kö ze lí tés re, és na -
gyí tó alatt vizs gál ják meg egyes ural ko dók
egyé ni kva li tá sa it. Szin te egy ön te tû vé le -
mény sze rint a Habs burg-di nasz ti á ban a
láng el me je le it csak V. Kár oly csá szá ron
és II. Jó zse fen, a „ka la pos ki rá lyon” vé lik
fel fe dez ni. A ge ne ti ka be fo lyá sol ha tat lan
tör vé nyei az utol só év szá zad ban mos to hán
bán nak az ural ko dó ház zal. A sors kü lö nös
iró ni á ja, hogy a trón igé nyét vesz tõ örö kö -
sön, Habs burg Ot tón mu tat koz nak meg a
ki vá ló ság, az in tel lek tu á lis erõ is mer te tõ je -
gyei. Amen  nyi ben a meg elõ zõ szá zad
gyer me ke, és al ko tó ere je tel jé ben ve szi át
a jo gart, az ural ko dó ház ki vá ló ki rá lyai kö -
zé emel te vol na a tör té ne lem.



Bajai Honpolgár 32011. november

A ma gyar ság irán ti ori en tá ci ó ját már ne -
vel te té se is de ter mi nál ja. Gim ná zi u mi ta -
nul má nya it ma gán úton, Spa nyol or szág ban
vég zi. Ta ná ra i nak egy ré sze pan non hal mi
ben cés szer ze tes. Mi vel anya nyel vén kí vül
a ma gyart is tö ké le te sen bír ja, nem meg le -
põ, hogy érett sé gi jét a Spa nyol or szág ba
uta zó deb re ce ni vizs ga bi zott ság elõtt te szi
le, mely nek el nö ke a köl tõ fi vé re, Ady La -
jos. A csa lád köz ben Bel gi um ba te le pül át,
ezért stú di u ma it a Leuveni Ka to li kus
Egye te men foly tat ja. Hu szon há rom éve -
sen tár sa da lom- és po li ti ka tu do mány te rü -
le té hez tar to zó té má ból dok to rál.

A po li ti ka he ves for gó sze le már fi a ta lon
ma gá val ra gad ja. Sze re pe szer fe lett ér de -
kes és fi gye lem re mél tó. Õsei tör té nel met
csi nál tak, és idõn ként át raj zol ták Eu ró pa
tér kép ét. Ne ki nem ada tott meg, hogy egy
ál lam ha ta lom ere jét irá nyít sa és ér vé nye -
sít se. Azon ban a hu sza dik szá zad ban min -
dig a tör té ne lem for má ló erõk kö ze lé ben
te vé keny ke dik, és an nak el le né re, hogy
esz kö zei már nem ha tal ma sak, még is van
be fo lyá sa az ese mé nyek me ne té re. To váb -
bá igen lé nye ges, hogy Otto von Habs bur -
got (ez a pol gá ri ne ve) min dig az
õsgonosszal foly ta tott köz de lem ke resz tes
lo vag ja i nak ol da lán ta lál juk meg.

Az alig hu szon há rom éves fi a tal em bert
a tör té nel mi kény szer irá nyít ja a köz élet
szín pa dá ra. Az ese mé nyek meg ér té sé hez
1918-ig kell vis  sza tér nünk. A vi lág há bo rú
vé gén Auszt ri á ban is ki tör a for ra da lom. A
par la ment két fõ po li ti kai ere je a szo ci ál -
de mok ra ta és a ke resz tény szo ci a lis ta párt.
Je lent ke zik ugyan mel let tük a né met nem -
ze ti párt is, de az tag lét szá má nak cse kély
vol ta mi att még nem bír je len tõs be fo lyás -
sal. Nos, a par la ment ve ze tõ frak ci ói – a
jó zan lo gi ká val szem be száll va – ádá zul tá -
mad nak az ural ko dó ház ra. Két ség te len,
hogy a há bo rú bor zal mát az agg Fe renc Jó -
zsef meg gon do lat lan had üze ne te zú dít ja a
bi ro da lom ra, ám a jo gos düh he vé ben tö -
ké le te sen meg fe led kez nek a Habichtsburg
vá rá ból in dult gró fok his tó ri ai ér de me i rõl.

1914-ben Auszt ria-Ma gyar or szág még
Eu ró pa öt nagy ha tal má nak egyi ke. Míg
Fran cia or szá got vagy Né met or szá got egy
egy sé ges nem zet tömb gaz da sá gi ere je,
nép ének fel tö rek võ aka ra ta emel te a nagy -
ha tal mak so rá ba, Auszt ria ese té ben ilyes -
mi rõl szó sem le he tett. Az örö kös tar to má -
nyok né met né pes sé ge csak bõ egy ötö de a
mo nar chia lé lek szá má nak, te rü le te pe dig
egyhetede az or szá gé nak. A ka to na i lag
moz gó sít ha tó alap te hát szûk. Az im pé ri u -
mot jó részt nem a sa ját fegy ve res ere je,
ha nem a Habs bur gok tak ti kus, okos, vég sõ
so ron leg több ször ered mé nyes po li ti ká ja

nö vel te ha tal mas ra. A bi ro dal mi nagy ság
tu da ta nem csu pán az ál lam pol gár hi ú sá gát
le gyez get te. A cent rá lis fek vés egy ha tal -
mas föld rész pénz for rá sa i nak csör ge de zé -
sét is Bécs fe lé irá nyí tot ta. A csá szár ság ja -
va i nak elsõ vonalbéli ha szon él ve zõi te hát
az oszt rák alatt va lók vol tak. A ró mai ko ri
Vindobona e stá tus hí ján alig ha vált vol na
vi lág vá ros sá, a mû vé sze tek és tu do má -
nyok egyik eu ró pai köz pont já vá. A há bo -
rú tól vé rig gyö tört Auszt ria né pe azon ban
nem a tör té ne lem-fi lo zó fu sok szem pont ja -
i ra, ha nem szen ve dé lye sza vá ra hall gat, és
dü hét a Burgra zú dít ja. 1918 no vem be ré -
ben IV. Ká rolyt le mon dat ják az oszt rák
trón ról. A ko nok ül dö zés ez zel még nem ér
vé get. 1919 áp ri li sá ban meg hoz zák az
úgy ne ve zett „Habs burg-tör vé nye ket”, el -
ko boz zák a di nasz tia ma gán va gyo nát és
tag ja it szám ûzik az or szág ból.

1935-ig azon ban sok víz fo lyik le a Du -
nán. Az ura lom ra ju tó Hit ler ek kor még ra -
va szul tak ti ká zik, és sze mé lyes be fo lyá sa
alá von ná a két csá szá ri ház trón örö kö se it.
Ha tal mi bá zi sát az au li kus ér zel mû alatt -
va lók meg nye ré sé vel sze ret né szé le sí te ni.
II. Vil mos utó dai hall gat nak a szi rén hang -
ok ra, Otto von Habs burg azon ban nem haj -
lan dó ta lál koz ni a kan cel lár ral. El vei, vi lág -
né ze te, po li ti kai meg gyõ zõ dé se tö ké le tes
el len té te a ná ciz mus esz me rend sze ré nek.

Ezek ben az évek ben az oszt rák bel po li -
ti ka is meg vál to zik. A kis or szág ra rá ve tül
a III. Bi ro da lom félelmes ár nyé ka, és
konk rét ese mé nyek bi zo nyí tot ták: az el -
nye le tés ve sze del me nem fa lra fes tett rém -
kép. A ko ráb ban em lí tett né met nem ze ti
párt erõ söd ni kezd, lét szá mu kat mes  sze
meg ha lad ja erõ sza kos sá guk és ar ro gáns
szem te len sé gük. Õk a be ha to ló ná ciz mus
elõ õr sei. A fé le lem a pol gá rok ban fel éb -
resz ti a csá szár kor biz ton sá gos idõ sza ka
irán ti nosz tal gi át. Meg je len nek és szé les
tö meg gé gya ra pod nak az ún. le gi ti mis ta
moz gal mak. A nem ze ti ös  sze fo gás vá gya
ér vé nye sül: a par la ment meg sem mi sí ti a
Habs burg-tör vé nye ket és Ot tót ha za hív -
ják. Schuschnigg kan cel lár 1936-ban sze -
mé lye sen tár gyal a fõ her ceg gel. Az egy -
ség fron tot – mely a be kö vet ke zõ ná ci in -
vá zi ót egyéb ként sem tud ná meg aka dá -
lyoz ni – még sem si ke rül meg va ló sí ta ni.

Hit ler me mó ri á ja azon ban jó, és a szán -
dé kát ke resz tez ni kí vá nó Habs burg ne vét
el rak tá roz za em lé ke ze té ben. Az Ansch luss
után, 1938-ban ha la dék ta la nul pa ran csot
ád le tar tóz ta tá sá ra. Ke vé sen mú lik, hogy
két év el tel té vel meg nem va ló sul a jám bor
szán dék. Zi ta (IV. Kár oly öz ve gye) csa lád -
já val a bel gi u mi Steenockerzeelben te lep -
szik le. Meg le põ, hogy ve szély ér ze tük,

mely az el sõ vi lág há bo rú ta pasz ta la tai mi -
att is fel éb red het ne, ez út tal nem mû kö dik.
1940 ta va szá ig, a né met tá ma dás meg in -
du lá sá ig ma rad nak a Ham ne vû kas tély -
ban. Azt, hogy Ot tót a ve szély láng já nak
per zse lé sé tõl csak haj szál vá lasz tot ta el,
ta nú sít ja a pá ri zsi Ritz szál ló ven dég köny -
ve. A Vendome tér pa ti nás ho tel jé nek jú ni -
u si nyil ván tar tá sá ban a meg szál lás elõt ti
idõ utol só be jegy zett sze mé lye Otto von
Habs burg. A kö vet ke zõ rub ri ká ban Erich
Rommel ve zér õr nagy ne ve ol vas ha tó. A
csa lád Bordeaux-n át Lis  sza bon ba me ne -
kül. Ot tó el hagy ja a kon ti nenst, és az
Egye sült Ál la mok ba emig rál. Az itt töl tött
négy év pá lya fu tá sá nak fon tos, po li ti kai
ka rak te rét meg raj zo ló idõ sza ka.

Bár a de mok rá ci ák ve ze tõ it nyi tott ság és
nagy mér té kû hoz zá fér he tõ ség jel lem zi,
nem ál lít hat juk, hogy Roose velt el nök nél
bár ki al kal mi be szél ge tõ part ner ként je lent -
kez het ne. Nyil ván a tör té nel mi név nek is
sze re pe van ab ban, hogy F.D.R. (így em le -
ge tik az ame ri ka i ak az el nö köt) több íz ben
tár gyal Habs burg Ot tó val. Az esz me cse rék -
ben meg mu tat ko zik a har minc éves fi a tal -
em ber ál lam fér fi úi nagy sá ga. Bár egy ko ri
ha zá ja föld jén ha lál ra ke re sett szám ûzött,
lo gi kus, tör té nel mi leg hi te les ér vek so rá val
igyek szik meg gyõz ni az el nö köt: a há bo rú
után vis  sza kell ál lí ta ni Auszt ria ál la mi füg -
get len sé gét. Te kint ve azt, hogy a Há rom
Nagy (Chur chill, Roose velt, Sztá lin) ta lál -
ko zó in még nem dön töt tek a kép lé ken  nyé
vált or szág ha tár ok gyõ ze lem utá ni ren de zé -
sé rõl, Habs burg Ot tó érve lé sé ben elõ re lá tó
böl cses ség nyi lat ko zik meg.

Az USA-ban töl tött évek so rán szo ros
kap cso la tot ala kít ki Eckhardt Ti bor ral. A
Kis gaz da párt volt el nö ke 1940-ben emig rál
az Új vi lág ba. Vál lal ko zá sa nem egyé ni in -
dít ta tá sú. Hor thy kor mány zó és Te le ki mi -
nisz ter el nök bíz zák meg az zal, hogy az Ál -
la mok ban tit kos dip lo má ci át foly tas son.
Meg kell gyõz nie a szö vet sé ge se ket ar ról,
hogy a ná ci nyo más alatt ál ló ma gyar kor -
mány kö rök csak mi ni má li san en ged nek a
né met kény szer nek, és va ló já ban an gol ba -
rát ér zel mû ek. Nyil ván va ló, sok na i vi tás
van ab ban a fel te vés ben, hogy egy rej tett,
fél hi va ta los dip lo má cia el len sú lyoz ni tud ná
egy nyil vá no san né met ba rát nak mu tat ko zó
kor mány zat meg íté lé sét. Tény azon ban,
hogy az Eckhardttal együtt mû kö dõ Ot tó
von Habs burg az el nök kel foly ta tott tár gya -
lá so kon kö vet ke ze te sen kép vi se li a tri a no ni
ma gyar ha tá rok re ví zi ó já nak jo gos sá gát.

A Fe hér Ház zal ki ala kí tott kap cso lat
1944-ben sok tíz ezer em ber nek tesz jó
szol gá la tot. Ez út tal F.D.R. meg hí vá sa in vi -
tál ja re zi den ci á já ba Ot tót. A már ci us 19-én
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be kö vet ke zett meg szál lás után a né me tek
Ma gyar or szág ra is ki ter jesz tik az Endlö-
sungot. A tö mör prog ram-meg ha tá ro zás
Eu ró pa zsi dó sá gá nak tel jes ki ir tá sát je len ti.
A de por tá lást és az ül dö zöt tek kon cent rá ci -
ós tá bor ba zá rá sát a né met bi ro da lom ban és
ös  szes csat lós ál la má ban már vég re haj tot -
ták. Kál lai Mik lós mi nisz ter el nök azon ban
a né me tek kö ve te lé sét ud va ri a san, de ha tá -
ro zot tan vis  sza uta sí tot ta. Csak hogy kor má -
nyát el söp ri a né met in vá zió, és Hit ler kre -
a tú rá ja, Sztójay mi nisz ter el nök kész sé ges
ki szol gá ló ja lesz Ber lin nek. 1944 jú ni u sá ig
négy száz het ven ezer vi dé ki zsi dót szál lí ta -
nak kon cent rá ci ós tá bo rok ba a mar ha va -
gon ok ból ös  sze ál lí tott sze rel vé nyek. Már
csak a fõ vá ros kb. két száz ezer iz ra e li ta la -
ko sa ret teg vég ze te be tel je se dé sé tõl. Ek kor
ér ke zik meg Hor thyhoz Roose velt tit kos
üze ne te, mely nek to váb bí tá sá ban Habs -
burg Ot tó nak fon tos sze re pe van. Az el nök
fi gyel mez te ti az ál lam fõt: amen  nyi ben
nem vet vé get a zsi dók el hur co lá sá nak, fel -
ke rül a há bo rús bû nö sök lis tá já ra. Hor thy –
aki a né met meg szál lást kö ve tõ hó na pok -
ban le tar gi á ba süllyedt – rá éb red hely ze té -
nek ve szé lyes sé gé re. Ki pa ran csol ja a fõ vá -
ros ból a de por tá lást vég re haj ta ni ké szü lõ
csend õr ala ku la to kat.

Habs burg Ot tó már 1944-ben vis  sza tér a
kon ti nens re. Ek kor in dul el po li ti kai pá lyá -
já nak má so dik, több mint fél év szá za dos
sza ka szán. Elõbb a Pán eu ró pai Unió meg -
szer ve zé sé ben mû kö dik köz re, majd a lét -
re jö võ Eu ró pai Uni ó ban vi sel vá lasz tott
tiszt sé get. Az egy kor kon ti nen se ket át fo gó
Habs burg-ház e ké sõi le szár ma zott ja rá éb -
red an nak a gon do lat nak ha tal mas sá gá ra,
me lyet el sõ ként ko ro sabb ba rát ja, Couden-
hove-Kalergi gróf fo gal maz meg. Eu ró pa
a szel lem ki su gár zá sá nak pá rat lan ha tá sú
cent ru ma. Mû vé sze te, tu do má nya, po li ti -

kai és jo gi gon dol ko dá sa öt vi lág rész nek
adott kö ve ten dõ min tát. Év ez re des múl tú,
de el ag gott kul tú rá jú bi ro dal mak ban in dít
friss vér ke rin gést. Ám e vi szony lag ki -
csiny föld rész a hu sza dik szá zad ban két -
szer vá lik oly ha tal mi tö rek vé sek, go nosz
esz mék ter mõ ta la já vá, me lyek láng ba bo -
rít ják a tel jes gló buszt. Meg ol dás csak úgy
ta lál ha tó, ha Eu ró pa egy más nak fe szü lõ
erõ it bölcs be lá tás, okos ön mér sék let alap -
ján egye sí tik. Az új rend nyil ván meg kí -
ván ja majd a ha tá rok át jár ha tó sá gá nak biz -
to sí tá sát. A szét ága zó tu do má nyos ku ta tá -
sok egy sé ges kon cep ci ó ba fog la lá sa start -
elõnyt nyújt hat az ipa ri fej lõ dés nek is. Az
or szá gok gaz da sá gi mun ka meg osz tá sa
szin tén ked ve zõ ha tá sok kal bír hat.

Sok eset ben for dul elõ, hogy és  sze rû és
élet ké pes gon do la tok le beg ve ma rad nak
az utó pi ák szfé rá já ban. A Pán eu ró pai Unió
mö gé még nem so ra ko zott fel a nagy ha tal -
mak po li ti kai el kö te le zett sé ge, te hát fenn -
áll a ve szély, hogy meg akad a jó szán dé kú,
ám meg va ló sí tat lan esz mék kö ré ben. A
ter mé sze tes tör té nel mi fej lõ dés me ne te
azon ban kö vet te az ál mo do zók elõ re lá tá -
sát. A Pán eu ró pai Unió el nö ke, Habs burg
Ot tó meg él te az Eu ró pai Unió meg ala pí tá -
sát. Sõt, mód ja volt ar ra, hogy a fo ko za to -
san ki épü lõ rend szer in téz mé nye i nek mû -
köd te té sé ben ne gyed szá za don át sze re pet
vál lal jon. 1979-ben ugyan is Ba jor or szág
vá lasz tói de le gál ják õt az Eu ró pai Par la -
ment be. Tag ja lesz a kül ügyi bi zott ság nak,
és szak ér tel mét a Ma gyar or szá got érin tõ
ügyek tár gya lá sá nál mes  sze me nõ en fi gye -
lem be ve szik. A köz éle ti sze rep lés tõl
2004-ben vo nul vis  sza.

Habs burg Ot tó ha zánk ba 1988-ban ma -
gán em ber ként lá to gat el, a kö vet ke zõ év -
ben már a ma gyar ál lam hi va ta lo san fo ga -
dott ven dé ge. Ba ját 1990-ben in kog ni tó -

ban ke re si fel. Egy év múl va vá ro sunk ba a
Ke resz tény Ér tel mi sé gi Szö vet ség és az
ön kor mány zat meg hí vá sát el fo gad va ér ke -
zik. A dá tum – me lyet õ vá laszt meg – so -
kat mon dó: no vem ber 1. Nyil ván va ló an ér -
zé kel he tõ, hogy az idõ pont ki je lö lés nél a
Habs burg ki rály ság drá mai le zá ru lá sá ra
kí ván em lé kez ni és em lé kez tet ni. Het ven
éve tért vis  sza má sod szor IV Kár oly, hogy
a ma gyar trón ra va ló igé nyét ér vé nye sít se.
Egy au li kus ér zel mû fõ úri cso port fél re tá -
jé koz ta tá sá nak és egy tör té nel mi il lú zi ó -
nak lesz ál do za ta. Sem Ang lia, sem Fran -
cia or szág, sem a Kis-an tant or szá gai nem
tû rik el a Habs burg ki rály ság ma gyar or -
szá gi res ta u rá ci ó ját. Hor thy kor mány zó
kény szer pá lyá ra ke rül. Meg té pá zott kis or -
szá gát szom szé da i nak ádáz in vá zi ó ja fe -
nye ge ti. Így a kor mány nak ki kell szol gál -
tat nia az el fo gott ki rályt az an gol ha di ten -
ge ré szet Ba ján hor gony zó mo ni tor-egy sé -
gé nek. A szám ûze tés, mely nek el sõ lé pé se -
it a ki rály az õr ha jó pal ló ján te szi meg,
Ma de i ra szi ge té re fog ve zet ni.

Az em lí tett 1991. no vem ber 1-jén Habs -
burg Ot tó dél után ér ke zik Ba já ra. Ün ne pé -
lyes fo ga dá sá ra 18 óra kor a vá ros háza dísz -
ter mé ben ke rül sor. A kö vet ke zõ nap prog -
ram ja a ba rá tok temp lo má ban tar tott is ten -
tisz te let tel kez dõ dött, mely nek be fe je zé se
után Habs burg Ot tó új dísz sza la got kö tött a
IV. Kár oly Cser kész csa pat zász la já ra. A be -
cses re lik vi át – mely a hú szas évek ben ala -
kult csa pat fél tett erek lyé je volt – negy ven -
öt éven át rej te get ték és õriz ték meg az
öreg cser ké szek. Más fél óra múl va a ven dég
a pár tok há zá ban tart elõ adást. En nek cí me:
Ma gyar or szág he lye a meg úju ló Eu ró pá -
ban. A hi va ta los prog ram 12 óra kor em lék -
mû ava tás sal zá rul le a Pe tõ fi-szi ge ten. IV.
Kár oly és Zi ta ki rály né dom bor mû vû
bronz pla kett jét Bartos End re szob rász mû -

Fogadás a városháza dísztermében. Fotó: Gyulavári J. Látogatás a Szent László gimnáziumban
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vész ké szí tet te le. Az em lék be szé de ket dr.
Dankó Lász ló ér sek és dr. Gebauer Jó zsef, a
KÉSZ ve ze tõ sé gi tag ja tar tot ták.

Habs burg Ot tó utol só ba jai lá to ga tá sá ra
2000. de cem ber 14-én ér ke zett. Ez út tal ke -
rült sor az el sõ vi lág há bo rú után fel ál lí tott
IV. Kár oly em lék mû új ra ava tá sá ra. Az ere -
de ti al ko tást 1945 után el tá vo lí tot ták, a kõ -
osz lop a mú ze um ar chí vu má ba ke rült. Mi -
vel a gyen ge mi nõ sé gû anyag ba vé sett fel -
irat szin te ol vas ha tat lan ná vált, mél tóbb és
ma ra dan dóbb mo nu men tu mot ál lí tott a vá -
ros. Nem ke rül he tett vis  sza az ere de ti he lyé -
re, az ún. ki rály lép csõ tö vé be, mi vel azt a
köz úti híd fel já ró meg épí té se so rán el bon tot -
ták. A rusz ti kus osz lo pon fe ke te már vány lap
arany be tûi õr zik a nem ze tet óvó in tel met:
„…Ma gya rok, ta nul já tok job ban sze ret ni a
ha zát, mint ahogy egy mást gyû lö li tek.”

Dr. Dá ni el Jó zsefElõadás a pártok házában. A IV. Károly-emlékmû

Székelykapu egy sváb faluban
Etnikumok és népcsoportok összeolvadása a jelképek és megemlékezések tükrében

– Az írás a 2011. au gusz tus 26-án a VII. Nem zet kö zi Hun ga ro ló gi ai Kong res  szu son el hang zott elõ adás szer kesz tett vál to za ta –

Ar ra te szünk kí sér le tet elõ adá sunk ban,
hogy meg mu tas suk, mi ként szem lél te tik
egyet len köz ség meg em lé ke zé sei, em lék -
mû vei, hi va ta los ok irat okon is hasz nált
szim bó lu mai a he lyi et ni kai ös  sze té tel
meg vál to zá sát, il let ve a nép cso port ok ösz -
 sze ol va dá sát. Vizs gá la tunk so rán az észak-
bács kai Csátalja köz ség 1990 és 2010 kö -
zött ál lí tott em lék mû ve it, szim bo li kus je -
len té sek kel bí ró, il let ve az egyes nép cso -
port ok hoz kap cso ló dó meg em lé ke zé se it
ves  szük gór csõ alá.

Csátalja Bács-Kis kun me gyé ben (Fel sõ-
Bács ká ban), Ba já tól 20 km-re dél re, a
szerb ha tár kö ze lé ben ta lál ha tó. El sõ írá sos
em lí té se a 16. szá zad ból szár ma zik. A köz -
ség ne ve tö rök-dél szláv ere de tû le het, ám
dél szláv la kos ság nak a ké sõb bi ek ben
nincs nyo ma. A tö rök meg szál lás alatt
csak nem tel je sen el nép te le ne dett te le pü lés
a 18. szá zad ban ka ma rai bir tok lett, be te le -
pí té sét 1729-ben kezd ték meg. A fa lu ban
az év szá zad vé gé re a né met (sváb) et ni -
kum vált szin te ki zá ró la gos sá, a kez det ben
je len lé võ ma gyar la kos ság a szom szé dos
ma gyar fal vak ba köl tö zött. Egé szen 1945-
ig a svá bok ha tá roz ták meg a te le pü lés jel -
le gét és élet for má ját: a föld- és kü lö nö sen
szõ lõ mû ve lõ nagy gaz dák al kot ták a te le -
pü lés elit jét. (A köz tu dat ban emi att Csátal-
ja a mai na pig „sváb köz ség ként” él.) A te -
le pü lés sakk táb la sze rû, a temp lom tér tõl

ki in du ló el ren de zé se, a hos  szú fa lu si há -
zak/ pa rasz ti por ták ezt ma is tük rö zik. A
ho mo gén et ni kai jel leg 1945-tõl meg -
szûnt: a né me tek egy ré sze a front elõl me -
ne kült el, má so kat a kol lek tív bû nös ség je -
gyé ben 1946-47 fo lya mán erõ szak kal te le -
pí tet tek ki Né met or szág ba, nagy részt az
ame ri kai meg szál lá si öve zet be (kb. 2200
fõ, a ko ráb bi la kos ság 3/4-e). Ugyan ak kor
a te le pü lés re ke rül tek az 1941-ben ere de ti -
leg a vis  sza csa tolt Dél-Bács ká ban le te le pí -
tett, de on nan me ne kül ni kény sze rü lõ bu -
ko vi nai szé ke lyek (Istensegíts/Tibeni köz -
ség bõl 180 csa lád, kb. 700 fõ), a ma gyar -
or szá gi föld re form ren de let ré vén föld -
igény lõ ként ide irá nyí tott ti szán tú li (gyo -
mai) sze gény pa raszt ok, va la mint a cseh -
szlo vák-ma gyar la kos ság cse re-egyez mény
ré vén a köz ség be ke rült fel vi dé ki ma gya -
rok (14 te le pü lés rõl 30 csa lád, 165 sze -
mély). A kü lön bö zõ kör nye zet bõl jött, el té -
rõ kul tú rá jú, iskolázottságú nép cso port ok
együtt élé se so ká ig nem volt prob lé ma -
men tes. E nép cso port ok kö zül fõ leg a szé -
ke lyek ve tet ték meg tar tó san a lá bu kat a
te le pü lé sen; a gyo ma i ak leg na gyobb ré sze
– nem ért ve az önál ló gaz dál ko dás hoz –
né hány év után to vább állt, az ele ve sok
hely rõl ér ke zõ fel vi dé ki cso port szét szó ró -
dott, míg a föld bir to ka ik ki sa já tí tá sá val eg -
zisz ten ci á ju kat vesz tett svá bok fi a ta labb
ré te ge is több nyi re más hol ke re sett meg él -

he tést, de kö rük ben erõs volt a nyel vi-kul -
tu rá lis as  szi mi lá ció is. Anya nyelv ként a
né me tet ma csak a leg idõ sebb kor osz tály -
ban be szé lik. Az ará nyok el to ló dá sá ban az
is sze re pet játsz ha tott, hogy a szé kely csa -
lá dok el sõ ge ne rá ci ó já ban ál ta lá nos volt a
sok gyer me kes csa lád mo dell, míg a svá bok
kö zött a 20. szá zad ban az egy ké zés, il let ve
a ke vés gyer mek vál la lá sa volt jel lem zõ.
Ma a köz ség 1691 la ko sá ból 97%-a val lot -
ta ma gát ma gyar, 6,4% né met kö tõ dé sû -
nek. (A leg utób bi nép szám lá lás ket tõs kö -
tõ dést is en ge dé lye zett. A szé ke lyek szá -
mát kb. 600 fõ re be csü lik.)

1945 elõtt a te le pü lé sen tör té nel mi ese -
mé nyek re, et ni ku mok hoz (is) kö tõ dõ em -
lék mû vek ál lí tá sa nem volt jel lem zõ; in -
kább a val lás gya kor lás hoz/ há la adás hoz
kap cso ló dó épít mé nyek eme lé sé re (pl. út -
szé li ke resz tek), il let ve egyes nép szo kás ok -
hoz kap cso ló dó szob rok ál lí tá sá ra ke rült sor
(Or bán-szo bor), de eze ket is ma gán sze mé -
lyek fi nan szí roz ták. Az egyet len is mert ki -
vé telt az el sõ vi lág há bo rú ál do za ta i ra em lé -
ke zõ, a te me tõ ká pol na mel lett el he lye zett
em lék mû je len tet te, de er rõl is tud ha tó,
hogy „fel sõbb uta sí tás ra” ké szült. (1917-
ben tör vény ben ren del kez tek ró la, or szág -
szer te kb. 1100 ha son ló em lék mû épült
ugyan eb ben az idõ ben.) En nek ér de kes sé -
ge, hogy fel ira ta né met nyel vû, de az ál do -
za tok ne vei –  ho lott egy tõl egyig svá bok ról
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van szó – ma gya ros for má ban sze re pel nek.
A két vi lág há bo rú kö zött a te me tõ kál vá ria
mel lé egy ún. „Hõ sök li ge tét” is lét re hoz -
tak. Ez utób bi azon ban a má so dik vi lág há -
bo rú után tönk re ment, az Or bán-szob rot a
nem ze ti sé gi csa tá ro zá sok idõ sza ká ban le -
dön töt ték, és az út szé li ke resz tek – ame lyek
meg õriz ték az ál lít ta tó né met csa lá dok ne -
ve it is – nagy ré sze is rom lás nak in dult.

1945-1990 kö zött se me lyik nép cso port
tör té ne té re, fõ képp tra gé di á já ra uta ló em -
lék mû ve ket nem le he tett ál lí ta ni: a meg ma -
radt né me te ket még so ká ig a kol lek tív bû -
nös ség bé lye gé vel és a „fa sisz ta” jel zõk kel
il let ték, tra gé di á juk em lí té se is ta bu té má nak
szá mí tott, a szé ke lyek és a fel vi dé ki ek pe -
dig a „szom széd né pek ér zé keny sé gé re” va -
ló te kin tet tel nem em lé kez het tek meg éle -
tük meg ha tá ro zó ese mé nyé rõl. Eköz ben a
nem ze ti sé gi fe szült sé gek az 1970-es, 80-as
évek re je len tõ sen ol dód tak, eb ben az idõ -
ben szá mos ve gyes há zas ság ra is sor ke rült.
Bi zo nyos fo kig a szé ke lyek „as  szi mi lá ci ó -
ja” is meg tör tént: ere de ti nyelv já rá su kat a
fi a ta lok már nem be szé lik, élet for má juk is
meg vál to zott, és nép szo ká sa ik egy ré sze is
fe le dés be me rült. Ez zel együtt mes  sze õk
szá mí tot tak a leg in kább ös  sze tar tó, egy sé -
ges kö zös ség nek. Szin tén nem lé nyeg te len,
hogy az 1960-as, 70-es évek tõl le he tõ vé
vált a Nyu gat-Né met or szág ba ki te le pí tett
né me tek rend sze res „ha za lá to ga tá sa” is,
amely ugyan kez det ben az egy ko ri há za ik -
ban élõk ben ag go dal mat vál tott ki, utóbb
vi szont jó em be ri kap cso la tok ki ala ku lá sá -
hoz is el ve zet he tett.

A rend szer vál to zás után vi szont rend kí -
vül sok em lék mû, em lék táb la fel ál lí tá sá ra
ke rült sor, ame lyek több sé ge va la mely, a
te le pü lé sen élõ nép cso port tör té ne té hez,
ha gyo má nyá hoz kap cso ló dik. Kez det ben
a kez de mé nye zõ sze rep a Né met or szág ban
mû kö dõ csátaljai szü lõ föld-egye sü le té
(Heimatverein Csátalja) és a he lyi Né met
Ki sebb sé gi Ön kor mány za té volt, ké sõbb a
te le pü lé si ön kor mány za té lett; 2002 után
pe dig egy, a nem ze ti szim bó lu mok ra ér zé -
ke nyebb pol gár mes tert vá lasz tot tak, aki
ma ga is több em lék mû ál lí tá sá nak és meg -
em lé ke zés nek kez de mé nye zõ je lett, és
hoz zá já rult ah hoz, hogy az em lék mû vek
egy sé ges kör nye zet be ke rül je nek. Az
egyes nép cso port ok hoz job ban kö tõ dõ
em lék mû vek ava tá sa gyak ran sar kall ta a
má sik nép cso por tot „sa ját” em lék mû lét re -
ho zá sá ra, de az egyes mun kák ese té ben
ak tu á lis di va tok is sze re pet ját szot tak.

Az el sõ em lék mû (a 2. vi lág há bo rú ál do -
za ta i nak em lék mû ve, egyút tal „meg bé ké -
lé si em lék mû”) ava tá sát a né met or szá gi
Heimatverein kez de mé nyez te a he lyi ki -

sebb sé gi ön kor mány zat tal kar ölt ve.  Kez -
det ben vi ta tár gya volt mind az em lék mû
he lye, mind az, hogy mi lyen név sort és
fel ira tot tar tal maz zon. Vé gül egy he lyi
üzem ben el ké szült, for má já ban egyes ré gi
né met sí ro kat idé zõ al ko tás a fa lu köz pont -
já ban ál ló ka to li kus temp lom mel lé ke rült,
és nem csak a Csátaljáról be hí vott vagy a
há bo rú so rán itt meg halt (né met és zsi dó)
ál do za tok név so rát tar tal maz za, ha nem az
az óta a te le pü lés re köl tö zött (szé kely, fel -
vi dé ki és gyo mai) la ko sok el hunyt hoz zá -
tar to zó i nak ne ve it is. Az anya gi ter hek
nagy ré szét vál la ló Heimatverein ra gasz -
ko dott a né me tek ki te le pí té sé re uta ló mon -
dat hoz is. Fõ képp ez vál tott ki vi tát, hi szen

a köz tu dat ban ek kor is úgy élt még, hogy
csak nem ze ti szo ci a lis ta ér zel mû svá bok
ki te le pí té sé re ke rült sor. Az em lék mû ál lí -
tás hoz egy ún. „meg bé ké lé si ün ne pély” is
kap cso ló dott, amely re kb. 600 egy ko ri
csátaljai ér ke zett, nagy részt Nyu gat-Né -
met or szág ból, akik nek egy ré szét he lyi
(ma gyar) csa lá dok nál szál lá sol ták el. A
ven dé gek és ven dég lá tók kö zöt ti be szél ge -
té sek al kal mat ad tak a sors kö zös ség fel is -
me ré sé re és bi zo nyos – köl csö nö sen meg -
lé võ – elõ í té le tek fel ol dá sá ra is. Az új em -
lék mû mel lett a temp lom bel se jé ben a te le -
pü lés múlt já ra és az ese mény re uta ló em -
lék táb lá kat he lyez tek el, il let ve egy né met -
or szá gi na iv mû vész új ra fes tet te a te me tõ -
kál vá ri án ta lál ha tó stá ci ó kat. Az ese mény
an  nyi ban min den képp „ke gyel mi pil la nat”
volt, hogy 1993-ban még je len le he tett az
egy ko ri el ûzöt tek egy olyan ge ne rá ci ó ja,
amely még sze mé lyes él mé nyek kel ren -
del ke zett a há bo rú ról. A köz tu dat ban az
ün ne pély ta lán emi att a „né me tek ün ne pe -
ként” vagy „né met ta lál ko zó ként” ke rült a
köz tu dat ba, ha bár az ün nep sé gen a he lyi
szé kely nép dal kör is fel lé pett. A szó no kok
több sé ge vi szont va ló ban a né met ség kö ré -
bõl ke rült ki, a pol gár mes ter he lyett a he lyi
ki sebb sé gi ön kor mány zat el nö ke be szélt.
Egyes ki sebb sé gi vé le mé nyek ezek bõl –
tel je sen alap ta la nul – „fa sisz ta han go kat”
vél tek ki hal la ni. Az ezt kö ve tõ ol dó dó han -
gu lat ban a te le pü lés ha tá rá hoz vég re két -
nyel vû köz ség táb la ke rül he tett, il let ve né -
met or szá gi hí vek ado má nya i ból hely re ál -
lí tot ták a temp lom rég óta sé rült tor nyát. 

1995-ben ál lí tot ták fel a te le pü lé sen az
ún. „szé kely kop ja fát”, amely a bu ko vi nai
szé ke lyek Csátalján va ló meg te le pe dé sé -
nek 50. év for du ló já ra ké szült el. Ké szí tõ je,
Tu sa Já nos a csátaljai szé ke lyek hez ha son -
ló an istensegítsi szár ma zá sú. Az er dé lyi
jel leg ze tes ség nek szá mí tók kop ja fák em -
lék mû ként va ló al kal ma zá sa a 90-es évek -
ben jött di vat ba Ma gyar or szá gon, szá mos
újon nan ál lí tott 1848-as vagy 1956-os em -
lék mû is ezt a for mát kap ta. (Tu do má sunk
sze rint a ka to li kus Istensegítsen az in kább
re for má tu sok hoz kö tõ dõ kop ja fás te met -
ke zés nek nem volt ha gyo má nya.) Az em -
lék mû he lyé nek a köz sé gi park kí nál ko -
zott, amely az 1970-es, 80-as évek ben ún.
„fel sza ba du lá si park” volt. Ez a temp lom -
tól a te me tõ fe lé ve ze tõ  Er zsé bet ut ca szé -
les sé ge mi att lett ki ala kít ha tó, és a rend -
szer vál tás elõtt pl. út tö rõ ava tá sok hely szí -
ne volt. (A ré gi funk ci ó ra em lé kez te tõ vö -
rös csil la got köz ben el tá vo lí tot ták.) A kop -
ja fá ba Ta má si Áron jól is mert so ra it vés -
ték. Az ava tás azon ban ek kor sem ki zá ró -
lag a szé ke lyek ün ne pe volt, azon va la -

A második világháború áldozatainak
emlékmûve, 1993

Az 1995-ben állított székely kopjafa
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men  nyi he lyi nép cso port hoz tar to -
zók részt vet tek és sze re pel tek is, sõt
a né me tek egy ré sze úgy in terp re tál -
ta a rész vé tel ét: õk is el jöt tek a „mi
ün ne pünk re”, ne künk is el kell men -
nünk az „övé ké re”.

Az 1990-es évek ben a ma gyar tör -
té net tu do mány ban is sor ke rült a né -
me tek 2. vi lág há bo rú utá ni erõ sza -
kos ki te le pí té sé nek új ra ér té ke lé sé re,
és ki mond ha tó vá vált, hogy itt igaz -
ság ta lan et ni kai tisz to ga tás ról volt
szó. En nek fé nyé ben or szág szer te
szá mos né me tek (is) lak ta te le pü lé -
sen ke rült sor az ese ményt fel idé zõ
em lék táb lák, em lék mû vek át adá sá -
ra, Csátalján 1996-ban a ki sebb sé gi
ön kor mány zat kez de mé nye zé sé re. A táb la
az egy ko ri köz ség há za – a ki te le pí tés re
ítélt né me tek ös  sze gyûj té sé nek he lye – fa -
lá ra ke rült. (KÉP: a ki te le pí tés em lék táb lá -
ja) Két nyel vû fel ira tá ban a „ki te le pí tés”
szó mel lett az „el ûze tés” szó is sze re pel.
En nek az az oka, hogy egy részt a né met or -
szá gi ter mi no ló gia eb ben az ösz  sze füg gés -
ben nem hasz nál ja az „Aussiedlung” (ki te -
le pí tés, ki te le pü lés) szót, más részt így a
táb la azok ra is em lé kez tet, akik nem a
szer ve zett ki te le pí té si ak ci ók so rán, ha nem
pl. a szov jet front elõl ön ként me ne kül ve
vagy ha di fog ság ból vis  sza tér ve, de et ni kai
ho va tar to zá suk mi att kény sze rül tek szü lõ -
fa lu juk el ha gyá sá ra. A táb la ava tá sá ra az
el sõ csátaljai transz port el in du lá sá nak
(1946. no vem ber) 50. év for du ló já hoz iga -
zod va ke rült sor.

Szin tén az 1990-es évek jel lem zõ je len -
sé ge volt vá ro sok és köz sé gek ese té ben a
párt ál lam ban rá juk erõ sza kolt, ál ta lá ban
he ral di ka i lag is ki fo gá sol ha tó te le pü lé si
cí me rek vis  sza cse ré lé se a ko ráb ban hasz -
ná la tos ra; amen  nyi ben pe dig ilyen nem

volt, ak kor új cí mer ter ve zé sé re ke rült sor.
Csátaljának ko ráb ban nem volt hi va ta los
cí me re, a te le pü lés egy 18. szá za di pe csét -
jén a temp lom vé dõ szent jé nek, Szent Ist -
ván nak sti li zált alak ja lát ha tó. A köz ség
kép vi se lõ-tes tü le te – a ki sebb sé gi ön kor -
mány zat ja vas la tá ra – a ré gi ó hoz kö tõ dõ
(ba jai szár ma zá sú) Szeg fû Lász ló közép-
kortörténész-heraldistát bíz ta meg az új cí -
mer meg ter ve zé sé vel. Az 1998-ban el fo -
ga dott vál to zat ún. „be szé lõ cí mer”
(tessera loquens), ugyan is utal a te le pü lés
múlt já ra és a köz ség ben élõ meg ha tá ro zó
nép cso port ok ra is. A né gyelt re ne szánsz
pajzs jobb fel sõ me ze jé ben Szent Ist ván
alak ja lát szik, ez utal a ré gi pe csét re, va la -
mint ar ra, hogy a köz ség mai he lyén a kö -
zép kor ban ko los tor ral bí ró te le pü lés ál lott
(Tár nok mo nos tor). A bal fel sõ me zõ ben
lát ha tó szõ lõ fürt a 19-20. szá zad ban a né -
me tek ré vén nagy je len tõ sé gû vé vált szõ -
lõ- és bor kul tú rá ra utal; a csátaljai ka dar ka
so ká ig or szá go san ke re sett bor nak szá mí -
tott. A jobb al só sa rok ban At ti la kard ja, va -
la mint az õsi szé kely jel ké pek, a Nap és
Hold lát ha tók, ame lyek a
köz ség be te le pí tett és ek kor
a la kos ság több sé gét al ko tó
szé ke lyek je len lé té re utal -
nak. A bal al só me zõ ben
lát ha tó vil lás far kú fecs ke -
pár lát ha tó, amely egy részt
utal a te le pü lés ne vé nek
ere de ti je len té sé re (út vil la),
más részt a fecs kék a táj jel -
leg ze tes ma da rai, de
költözõmadarak lé vén utal -
hat az in nen el szár ma zott,
de rend sze re sen vis  sza té rõ
egy ko ri la ko sok ra is. A
pajzs fö lött lát ha tó csõ rös
csa ta si sak a te le pü lés hõ si
ha lot ta i nak ál lít em lé ket, a
nyi tott, arany le ve les ko ro -

na a köz sé gi au to nó mi át jel ké pe zi.
Ez a cí mer rö vid idõ alatt ál ta lá no -
san el fo ga dot tá vált, és egye bek
mel lett a „köz ség bo rá nak”, az új -
ra elõ ál lí tott ka dar ká nak cím ké jén
is meg je le nik. 

Az elõ ször 2002-ben meg vá -
lasz tott pol gár mes ter, Ko vács An -
tal ál mod ta meg, hogy az egy elõ re
csak a szé kely kop ja fá nak helyet
adó park te rü le té re to váb bi em lék -
mû vek ke rül je nek, s ez zel a te rü let
egy faj ta kul tusz hel  lyé vál jon. En -
nek ré sze ként ke rült át ide az ere -
de ti leg a ré gi köz ség há za fa lán el -
he lye zett, a köz sé gi gáz szol gál ta -
tás meg in du lá sá ra em lé kez te tõ,

1994-ben ava tott em lék táb la amely hez
újon nan – né mi leg szo kat la nul – egy kop -
ja fa is tár sult. (Kop ja fá kat vagy sír em lé -
kek re vagy tra gi kus ese mé nyek re em lé -
kez ve szok tak ál lí ta ni.) Emel lett el ké szült
egy a ma gyar or szá gi for ra dal mak ra és az
ál lam ala pí tás ra em lé kez te tõ, tu rul ma da ras
kop ja fa, amely a székelyudvarhelyi mil -
len ni u mi em lék mû vet idé zi. (En nek oka
az, hogy ot ta ni fa ra gók mun ká ja.) Ér de kes
mó don a né met ki te le pí tés em lék táb lá ja a
ré gi he lyén ma radt, és ez zel jó val ki sebb
fi gyel met is kap. (A pol gár mes ter szó be li
ma gya rá za ta sze rint azért, mert az em lék -
táb la a ki sebb sé gi ön kor mány zat ügye.)

2007-ben a pol gár mes ter kez de mé nye -
zé sé re szin tén a park ban ál lí tot ták fel a tri -
a no ni bé ke szer zõ dés em lék mû vét, amely
for má já ban a Szent Ko ro nát idé zi, fel sõ ré -
szén a tör té nel mi Ma gyar or szág vár me -
gyéi, al só ré szén a ré gi és az új Ma gyar or -
szág tér ké pe lát ha tó. Az em lék mû ál lí tás
vi szony lag ko moly saj tó vissz han got vál -
tott ki: so kan ele ve meg kér dõ je lez ték, sze -
ren csés-e ilyet ál lí ta ni, és mi ért épp egy kis

A németek kitelepítésének emléktáblája

Csátalja 1998-ban elfogadott
új települési címere A 2004-2007 között készült Trianon-emlékmû
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bács kai fa lu ban. A te le pü lés tör té ne te
azon ban né mi leg vá laszt ad a kér dés re: e
köz ség – amely egyéb ként az el sõ vi lág há -
bo rú után éve kig szerb meg szál lás alatt állt
– la kó i nak sor sát Tri a non és kö vet kez mé -
nyei alap ve tõ en meg ha tá roz ták. Az ava tó -
ün nep ség re a he lyi ek mel lett va la men  nyi,
egy kor Ma gyar or szág hoz tar to zó ré gió
kép vi se lõ it meg hív ták; Tõ kés Lász ló és
Ágos ton And rás be szé det is mon dott,
Duray Mik lós le vél ben kö szön töt te az ün -
nep lõ ket. Az ava tás óta Tri a non év for du ló -
ján min den év ben ün nep sé get tar ta nak itt.
2010-ben itt mu tat ták be a pol gár mes ter
kez de mé nye zé sé re meg al ko tott, Ár pád vé -
re, il let ve Ma gya rok kön  nye fan tá zia né ven
elõ ál lí tott ún. „Tri a non-bort”, ame lyek
ma gyar or szá gi és a Kár pát-me den ce más
ré sze in mû kö dõ bo rá szok együtt mû kö dé -
se, bo ra ik há za sí tá sa ré vén szü le tett.

Ugyan csak 2007-ben, szep tem ber 15-én
avat ták fel egy ki sebb ün nep ség ke re té ben
a park ban az ún. „fel vi dé ki kop ja fát”,
amely e nép cso port el ûze té sé nek 60. év -
for du ló já ra ké szült el. Az ün nep sé gen
nagy szám ban vol tak je len a te le pü lés rõl
idõ köz ben el szár ma zók is, va la mint a
szlo vá ki ai Ma gyar Ko a lí ció Párt já nak ak -
ko ri al el nö ke (ma el nö ke), Berényi Jó zsef
is. Fa ra gott fej fák, kop ja fák ál lí tá sá nak –
fõ képp a két vi lág há bo rú kö zött idõ szak tól
kez dõ dõ en – a fel vi dé ki ma gya rok kö zött
is ki ala kult bi zo nyos ha gyo má nya, igaz, itt
a kop ja fa el sõ sor ban nem ze ti jel kép nek
szá mí tott; el ter je dé se pe dig az „ar cha i ku -
sabb(nak vélt) ha gyo má nyo kat, ma gyar sá -
gát job ban õr zõ” Er dély irán ti ér dek lõ dés -
nek volt kö szön he tõ. (A de por tá lás ról szá -
mos szlo vá ki ai te le pü lé sen is kop ja fa ál lí -
tás sal em lé kez tek meg.) An  nyi ban a csá-
taljai kop ja fa is eb be a sor ba il lesz ke dik,

hogy ez itt a kö zös sé gi em -
lé ke zet je le, amely nem
konk rét ha lot tak ra, ha nem
ma gya ro kat tra gi ku san
érin tõ tör té nel mi ese mény -
re em lé kez tet. Mi u tán a fa -
ra gott fej fa, kop ja fa mint
sír em lék Csátalján so ha
nem je lent meg, így ab ból
kell ki in dul nunk, hogy ez is
a ma gyar lak ta te rü le te ken
meg fi gyel he tõ, a szak iro da -
lom ban több ször le írt „kop-
jafa-revival” ré sze. A kop -
ja fán (Ri gó Gá bor al ko tá sa)
egy em lék táb la azon szlo -
vá ki ai te le pü lé sek ne ve it is
meg örö kí ti, ahon nan Csá-
taljára te le pí tet ték õket.
Elül sõ ré szé be az ugyan -
csak fel vi dé ki szár ma zá sú Prohászka Ot to -
kár fõ pa pi jel mon da tát („Míg élek, re mé -
lek”) va la mint a „Szü lõ föl dünk a Fel vi -
dék” fel ira tot vés tek, ol da lán Csátalja cí -
me re lát ha tó.

2008 ta va szán avat ták fel át a park be já -
ra ta elõtt a szé kely ka put, amely így – fõ -
leg, hogy tõ le kö ve zett út ve zet az em lék -
mû vek hez – mint egy be ve ze ti a lá to ga tót a
te le pü lés egyik fõ kö zös sé gi szín te ré re.
Ilyen for mán egy ún. „kö zös sé gi ka pu ról”
be szé lünk, hi szen nem la kó épü let be ve zet.
Más részt – mi u tán a park köz vet le nül a
köz ség köz pon ti hely kö zi busz ál lo má sa
mel lett he lyez ke dik el – a fa lu ba tö meg -
köz le ke dés sel ér ke zõ lá to ga tó elõ ször ez -
zel az épít mén  nyel szem be sül. A fe de les
vagy székelykapu egyéb ként – el len tét ben
több, szé ke lyek ál tal is la kott du nán tú li
hely ség gel –  la kó há zak be já ra ta ként nem
ter jedt el a te le pü lé sen; egyet len csa lá di
ház elõtt épült – né mi leg egy sze rû sí tett
for ma vi lá gú – székelykapu a 2000-es évek
ele jén. (A hely be li szé ke lyek egyéb ként is
mi ni má lis át ala kí tá so kat vé gez tek csak az
ál ta luk „örö költ” sváb há za kon, de az
újon nan épí tet tek ben sem te rem tet ték új já
a ha gyo mányt.) Itt a székelykapu el sõ sor -
ban ar ra utal, hogy a köz ség több sé gét év -
ti ze dek óta a bu ko vi nai szé ke lyek al kot ják,
akik kö ré ben az új év ez red ben egyéb ként
is erõs ön ma guk ra ta lá lás fi gyel he tõ meg:
szá mos, már el tûnt nép ha gyo mányt igye -
kez nek fel újí ta ni, és pró bál ják ma gu kat
önál ló kö zös ség ként is meg szer vez ni. A
pol gár mes ter  sze rint a ka pu ál lí tás sal is je -
lez ni pró bál ták, hogy „Csátalja szé kely fa -
lu”. A „szé kely hon fog la lás” szim bo li kus
jel zé se nem egye dül ál ló je len ség: szá mos
Tol na és Ba ra nya me gyei, va la mint bács -
kai te le pü lé sen ál lí tot tak ha son ló funk ci ó -

jú ka pu kat. A 2008-ban át adott székelyka-
pu er dé lyi fa fa ra gó mes te rek, id. és ifj.
Pállfy Bé la al ko tá sa. Meg bí zá suk egy részt
az au ten ti kus jel leg re va ló tö rek vés sel,
más részt a köz ség er dé lyi kap cso la ta i nak
meg élén kü lé sé vel ma gya ráz ha tó. Dí szí té -
sé ben meg je le nik a szé kely ség mo tí vu mai
kö zül a nap és a csil la gok, to váb bá a ma -
gyar kö zép cí mer, „ko ro ná ját” pe dig egy
Tom pa Lász ló -idézet ad ja: „Õse id nek
szent hi té hez, / Nem ze ted nek gyö ke ré hez,
/ Test vér ne légy hût len so ha”.

A köz ség te me tõ je ugyan csak mu tat ja az
et ni kai vál to zá so kat. Kb. 1948-ig a svá bok
ál tal elõ sze re tet tel al kal ma zott, jel leg ze tes
sír kö vek do mi nál tak, ame lyek mész kõ bõl
vagy a gaz da gabb csa lá dok ese té ben ba -
zalt ból, már vány ból ké szül tek. Ezek jel -
leg ze tes sé gei egy fe lõl a né met nyel vû,
több nyi re gótbetûs fel irat ok, más részt a
sír kö vek al só ré szén ta lál ha tó sír ver sek
(epi tá fi u mok) vol tak. A te met ke zés ezen
for má ja 1948 után a meg ma radt svá bok
kö ré ben is tel je sen el tû nik. Hogy en nek az
az oka, hogy eset leg a sváb sír kö vest is ki -
te le pí tet ték vagy egy sze rû en más meg ol -
dá sok jöt tek di vat ba, nem tud ni; an  nyi biz -
tos, hogy in nen tõl új, meg le he tõ sen egy sí -
kú for mák ter jed tek el. A „né met sí rok” a
te me tõ hát só ré szé ben ta lál ha tók, ám eze -
ket – a több sé gé ben hoz zá tar to zók hí ján
nem gon do zott – sí ro kat már az 1980-as
évek re gaz és va dul ter jesz ke dõ cser jés nö -
vény zet nõt te be, a ré gi sí rok el tûn tek a lá -
to ga tó sze me elõl. A kér dés a 2000-es
évek ben lett is mét ak tu á lis, ami kor a te me -
tõ elül sõ ré sze meg telt, és az ön kor mány -
zat új ra ér té ke sí te ni pró bál ta az idõ köz ben
le járt sír he lye ket, és a nö vény zet ir tá sá ba
fo gott. A he lyi Né met Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat – egy Né met or szág ba ke rült pol -

A származási helyek listája
a felvidékiek kopjafáján, 2007

A 2008-ban felálíltott csátaljai
székelykapu
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gár tá mo ga tá sá val – 2008-ban dön tött a ré -
gi sír kö vek egy ré szé nek meg men té se
mel lett. A fel szá molt sír he lyek rõl el tá vo lí -
tott sír kö ve ket meg tisz tít tat ták, és a te me -
tõ be já rat kö ze lé ben egy más mel lé ál lít tat -
ták õket, így em lé ket ál lít va egy ki ha ló fél -
ben lé võ he lyi kul tú rá nak. Évek kel ko ráb -
ban (2000-ben) szin tén a né met ön kor -
mány zat újít tat ta fel a te me tõ egyik leg ré -
gibb, és ta lán leg ér té ke sebb sír kö vét, a 18.
szá za di be te le pí té sek ide jén Né met or szág -
ból ön ként Ma gyar or szág ra ér ke zõ tu dós
pap, Franz Xaver Vögelin sír em lék ét, aki
az ide gen be sza kadt hí ve i nek kí vánt lel ki -
pász to ra len ni. (Sír kö ve élet út já ról szo kat -
lan rész le tes ség gel be szá mol.) Saj nos a
fel újí tott sír em lék csak for má já ban em lé -
kez tet az erõ sen meg ron gá ló dott ere de ti re.

2009-ben a te me tõ be já ra tá nak kör nyé ke
to vább szé pült: a pol gár mes ter és az ön -
kor mány zat ja vas la tá ra hely re ál lí tot ták az
ere de ti leg az el sõ vi lág há bo rú után lét re -
ho zott, de 1945 után tönk re ment Hõ sök li -
ge tét, amely a te me tõ kál vá ria kör nye ze té -
ben ta lál ha tó. Min den is mert csátaljai ál -
do zat jel ké pes fej fá já ra (több sé gé ben né -
me tek rõl van szó) egy ne vét és szü le té si,
il let ve ha lá lo zá si dá tu mát tar tal ma zó,
Bezdánban ké szült ke rá mia táb lács ka ke -
rült, ame lyen meg je le nik még Nagy-Ma -
gyar or szág kör vo na la a kö vet ke zõ, ma -
gyar nyel vû fel irat tal: „Ezért a ha zá ért halt
hõ si ha lált”. (Ez a fel irat az ere de ti táb lá -
kon nem sze re pelt.) Az ava tó ün nep sé gen a
be szé dek te ma ti ká ja az ál do za tok ról va ló
meg em lé ke zés he lyett erõ tel je sen a tri a no -
ni  tra gé dia fel idé zé se fe lé to ló dott el.

Rész ben ez zel pár hu za mo san zaj lott a
köz ség ben és an nak ha tá rá ban meg ta lál ha -
tó fo ga dal mi ke resz tek, a temp lom elõtt
vagy a te me tõ ben ál ló, egy kor né met ma -
gán sze mé lyek ál tal ál lít ta tott szob rok res -
ta u rá lá sa is – ezek nek a mun ká la ta it nagy -
részt a bu ko vi nai szé kely szár ma zá sú, de
ka lan dos éle te so rán né met or szá gi emig rá -
ci ót is meg járt fes tõ- és szob rász mû vész,
Lõrincz Ger gely és az ugyan csak szé kely
kõ mû ves, Ta más An tal vé gez te el.

Je len leg úgy tû nik, önál ló kö zös ség ként
a he lyi szé kely ség volt csak ké pes új ra de -
fi ni ál ni ön ma gát. A svá bok kö zös sé gi éle -
tét el sõ sor ban a ki sebb sé gi ön kor mány zat
szer ve zi, de ezek ki me rül nek né met nyel -
vû is ten tisz te le tek lá to ga tá sá ban, ki rán du -
lá sok ban és a múlt em lé ke i nek meg õr zé sé -
ben, élõ né met kul tú ra te le pü lé sen alig
van. Egy ide ig mû kö dött a köz ség ben –
tel je sen ve gyes et ni kai ös  sze té te lû – nem -
ze ti sé gi tánc cso port is, de a két vi lág há bo -
rú kö zött még rend kí vül gaz dag he lyi ze -
nei kul tú rát, nép szo ká so kat nem si ke rült

fel tá masz ta ni. A né met or szá gi él mény ge -
ne rá ció las sú ki ha lá sá val pe dig az a kül sõ
anya gi for rás is el apad ni lát szik, amely se -
gít het né a he lyi ki sebb sé gi kul tú ra meg õr -
zé sét. A fel vi dé ki nép cso port az em lí tett
meg em lé ke zé se ken túl nem is tö re ke dett
ön ma ga meg szer ve zé sé re, a hely ben ma ra -
dók in kább igye kez tek in teg rá lód ni. Ez
nyil ván ab ból adó dik, hogy ele ve szám ban
ki sebb, rá adá sul mind a szár ma zá si he lye -
ket, mind a tár sa dal mi ös  sze té telt te kint ve
rend kí vül he te ro gén cso port ról be szé lünk,
amely ben arány lag ke ve sebb volt az ösz -
 sze kö tõ ka pocs. A szé kely ség el len ben az
utób bi idõk ben sza bá lyos re ne szán szát éli:
mû kö dik a köz ség ben Szé kely Ba rá ti Kör,
(már 1974 óta) szé kely nép dal kör, szé kely
dí szí tõ mû vész szak kör, sõt a kö zel múlt ban
egy „szé kely szo ba” meg nyi tá sá ra is sor
ke rült a köz sé gi könyv tár épü le té ben.
Hoz zá te he tõ per sze, hogy egyik szer ve zõ -
dés sem szi go rú an zárt má sok elõtt, amit a
ve ze tõk sze mé lye is je lez: a nép dal kört a
fel vi dé ki csa lád ból szár ma zó Ta kács Má -
tyás ve ze ti, míg a dí szí tõ mû vész szak kör
ve ze té sét né hány éve a szé kely Ta más
Menyhértnétõl a né met Müller Mag dol na
vet te át, a tag ság pe dig kez det tõl fog va ve -
gyes ös  sze té te lû volt. Így szé kely jel le gü -
ket el sõ sor ban a Bu ko vi ná ból ma guk kal
ho zott mo tí vum kincs ápo lá sa ad ja. Az
utób bi évek ben né hány, ko ráb ban már
hely ben sem ápolt szé kely nép szo kás fel -
élesz té sé re is sor ke rült.

Ami vi szont ér de kes tény: az 1970-es
évek tõl kez dõ dõ en a köz ség nek nem volt
olyan ta nács el nö ke, il let ve pol gár mes te re,
aki va la mely na gyobb lét szá mú nép cso -
port hoz tar to zott vol na; vagy be köl tö zés,
vagy be há za so dás ré vén ke rül tek a te le pü -
lés re. A mai ten den ci ák ban te hát egy szer re
lát ha tók a nép cso port ok ös  sze ol va dá sá -
nak, il let ve a ki sebb kö zös sé gek (fel vi dé -
ki, sváb) las sú el tû né sé nek je lei, ame lyet
az ál lí tott em lék mû vek és a he lyi ün nep sé -
gek is je lez nek. A „szé kely új já szü le tés”
más részt nem he lyi sa já tos ság: Ma gyar or -
szá gon szin te min de nütt meg fi gyel he tõ,
ahol na gyobb szám ban bu ko vi nai szé ke -
lyek él nek. Az utób bi évek ben az ün nep sé -
gek, meg em lé ke zé sek hang sú lyai min den -
kép pen el to lód tak a ma gyar-szé kely vo -
nat ko zá sú ese mé nyek irá nyá ba, ami va ló -
szí nû leg nem ki zá ró lag az et ni kai vál to zá -
sok ered mé nye, ha nem ös  sze függ a je len -
le gi pol gár mes ter szé le sebb Kár pát-me -
den cei kap cso lat rend sze ré vel és erõs nem -
ze ti el kö te le zett sé gé vel is.

Hogy mind ez szük ség sze rû fej lõ dés
volt-e így, ar ra nem tu dunk egy ér tel mû vá -
laszt ad ni, vi szont kí nál ko zik egy ös  sze ha -

son lí tás egy ha son ló adott sá gú te le pü lés -
sel. Vas kút  1945 elõtt szin tén né met több -
sé gû, de ma gyar és dél szláv la kos ság gal is
ren del ke zõ te le pü lés volt, ahol épp úgy sor
ke rült a né me tek ki te le pí té sé re, va la mint
szé ke lyek és fel vi dé ki ek be köl töz te té sé re,
mint ahogy Csátalján is. Még is: ott sok kal
in kább egy faj ta „sváb új já szü le tés” fi gyel -
he tõ meg. Bár a né me tek nyel vi as  szi mi lá -
ci ó ja ott is erõs, vi szont a ki sebb sé gi ön -
kor mány zat mel lett ered mé nye sen mû kö -
dik a te le pü lés né met fú vós ze ne ka ra, ha -
gyo mány õr zõ néptáncegyesülete, né met
dal kö re és kul tu rá lis egye sü le te, bár ezek -
nek a tag sá ga és ve ze tõ sé ge is ve gyes et ni -
ka i lag. (Székelykapu vi szont Vas kú ton is
áll.) Ugyan ak kor itt jó val ke ve sebb a szé -
ke lyek és bu nye vá cok ál tal lét re ho zott ci -
vil szer ve zõ dés, a fel vi dé ki ek pe dig nem
hoz tak lét re önál ló egy le te ket. Mi le het a
kü lönb ség oka, hogy az egyik te le pü lé sen
a szé kely, a má sik ban pe dig a sváb szer zett
do mi nan ci át nagy já ból ha son ló adott sá gok
mel lett? Er re egy részt az et ni kai ará nyok
ad hat nak fe le le tet: az egyéb ként is na -
gyobb la kos sá gú Vas kút ról a né me tek nek
„csak” kb. 60%-át te le pí tet ték ki, így itt
ele ve na gyobb né met kö zös ség ma radt
meg, a le te le pí tett – fo gadj is te ni –  szé ke -
lyek (73 csa lád, 325 fõ) szá ma ki sebb, míg
a fel vi dé ki ma gya rok szá ma (83 csa lád)
na gyobb volt a Csátaljára ke rül te ké nél.
(To váb bi 82 csa lád te le pült ide a föld re -
form ré vén Ke let-Ma gyar or szág ról, de ez
a sze gény pa rasz ti ré teg nem al ko tott erõs
és tar tós kö zös sé get.) Így itt a svá bo ké ma -
radt a leg na gyobb önál ló kö zös ség, és
amint az kul tú rá já nak ápo lá sá ra le gá lis le -
he tõ sé get ka pott, él ni is tu dott ve le. Más -
részt a te le pü lés a kör zet köz pont já hoz,
Ba já hoz is kö ze lebb ta lál ha tó, így a pol gá -
ri fog lal ko zást ûzõ né me tek nem kény sze -
rül tek szük ség sze rû en lak hely vál tás ra is.

Csátalja épí tett em lék mû vei jól szem lél -
te tik, hogy él het nek egy más mel lett ré gi és
újabb ha gyo má nyok, és ho gyan fo nód hat
ös  sze kü lön bö zõ nép cso port ok kul tu rá lis
örök sé ge, és ezek bõl mi ként te remt he tõk új
ha gyo má nyok.  Vizs gá la tunk azt is mu tat -
ja, hogy amíg a 90-es évek em lék mû ál lí tá -
sa it egy faj ta, in kább a te le pü lé sen élõ va la -
men  nyi nép cso port ha gyo má nya it egye sí tõ
tö rek vés jel le mez te, ad dig a 2000-es évek -
ben a ma gyar-szé kely do mi nan cia fi gyel -
he tõ meg a te ma ti ká ban és az ün nep sé gek
re to ri ká já ban is. Hogy ez – a köz ség ve ze -
tõ sé ge ál tal kö ve tett –  ak tu á lis trend nek
vagy pe dig a he lyi ön tu dat tar tós át for má -
ló dá sá nak a je le, ar ra ma még tu do má nyos
igén  nyel nem le het vá laszt ad ni.

Dr. Mayer Já nos – Mayer Ist ván
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Bogáncs Kányabangita (termésben)

DáliákOrvosi ziliz

Ricinus Hanga õszirózsa
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Az évszakok és virágos növényeik
(Õsz)

„Õsz be csa va ro dott a ter mé szet fe je,
Dér ré vált a har mat, hull a fák le ve le...”
(Arany Já nos: Tol di es té je)

A Nap évi já rá sa so rán a nyár vé gé re új -
ra el jut az Egyen lí tõ höz, és szep tem ber 23-
án fe let te de lel a Ze nit ben, amely kö vet -
kez mé nye az õszi nap éj egyen lõ ség: 12-12
óra a nap pa lok és éj sza kák hos  sza. A csil -
la gá sza ti õsz a té li nap for du ló ig (de cem ber

22-ig) tart, míg a me te o ro ló gi ai õszt szep -
tem ber 1-jé tõl szá mít juk. Az õszi és té li
év szak ok je len tik ná lunk a té li fél évet,
amely nek so rán a nap pa lok hos  sza 12 órá -
nál rö vi debb lesz egé szen már ci us 21-ig. A
nap ma ga ság csök ke né sé vel a hõ mér sék le -
ti ér té kek is egy re ala cso nyab bak lesz nek,
oly kor már szep tem ber ben is elõ for dul hat -
nak ta laj men ti fa gyok. Nagy örö münk re
az idei õsz elõ az át la gos nál jó val ma ga -

sabb hõ mér sék le tek kel le pett meg ben nün -
ket. Az egy re csök ke nõ hõ mér sék le tet a
fás szá rú nö vé nyek le ve le i nek vál to za tos
színkavalkádja jel zi cso dá la tos va ri á ci ók -
ban. Csu pán né hány vi rá gos nö vény
„igyek szik” még a ki vi ru lás sal a fa gyok
be kö szön té se elõtt. A ko mo lyabb fa gyok
ha tá sá ra azu tán a lágy szá rú ak el fagy nak, a
fák pe dig le hul lat ják le ve le i ket.

Dr. Laki Ferenc

A juhar még ellenáll...Érdes napraforgó

Rézvirág (Zinnia)„Õszülõ” erdõ
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Máriakönnye,
avagy a bajai Vodica története

Nebojszki Lász ló: Máriakönnye–Vodica.
A kegy hely tör té ne te. Páduai Szent An tal
Plé bá nia, Ba ja, 2011.

Dr. Nebojszki Lász ló ne ve nem is me ret -
len a fel sõ-bács kai hely tör té ne ti ku ta tá so -
kat fi gye lem mel kí sé rõ ol va só elõtt, s még
ke vés bé az, ha a vi dék val lá si nép élet ét
vizs gá ló tu dós fel tá ró kat em lít jük. Ugyan -
is Nebojszki Lász ló ed dig a Ba jai Hon pol -
gár vagy a Ter mé szet Vi lá ga ol da la in több
íz ben is hírt adott ar ról az épí tett s meg ma -
radt vagy ve szen dõ, il let ve el ve szett szak -
rá lis örök sé günk rõl, amely rõl ke ve set
vagy alig tud tunk. Ilye nek a Ha tár be li
kegy he lyek Fel sõ-Bács ká ban, Tar tást adó
gyö ke rek, il let ve az önál ló kö tet ként ta -
valy meg je lent A katymári Vodica cí mû
pub li ká ci ói. A ba jai gé pész mér nök, aki
szak kö zép is ko lai ta nár em ber ként kö te lez -
te el ma gát a bács kai nép élet fel tá rá sa mel -
lett így mu tat szép pél dát lo kál pat ri o tiz -
mus ból, tu do mány mû ve lés bõl és -népsz-
erûsítésbõl. Idei nagy mun ká ja – s ed dig a
leg na gyobb – a ba ja i ak, il let ve a fel sõ-
bács ka i ak leg na gyobb za rán dok he lyé nek
tel jes be mu ta tá sa. Az 1923. óta – „az I. vi -
lág há bo rú utá ni kor han gu lat nyo mán”, s
Vojnich (Bor bí ró) Pongrác gim na zis ta öt -
le te alap ján – Máriakönnyének ne ve zett,
ko ráb ban csak Vodicaként, Szent kút ként
is mert kegy hely ká pol ná já nak 200 éves ju -
bi le u ma ad ta az ap ro pót Nebojszki Lász ló -
nak, hogy ezt a pa zar ki ál lí tá sú, gaz da gon
il luszt rált két száz ol da las szép mo nog rá fi -
át a za rán do kok, a hí võk, a ku ta tók és az
ér dek lõ dõ ol va sók ke zé be ad ja. Il les se kö -
szö net ér te mind azo kat, akik eb ben a szer -
zõt és a köny vet se gí tet ték!  

Nebojszki Lász ló ku ta tá sai a tö rök ura -
lom elõt ti kor ba nyúl nak vis  sza, ami kor is
e vi dék ka to li kus la kos sá ga a Du na jobb
part ján egy ko ron állt bátai Szent Vér-
kegy he lyet lá to gat ta, ugyan is az ilyen
erek lye tisz te let je len tõ sebb dé li ál lo má sa
volt Báta és az ot ta ni apát ság, míg jó val
észa kabb ra Garamszentbenedek, ahol má -
ig lé te zik a Szent Vér-ká pol na, s on nan va -
ló a leg szebb ma gyar ho ni Úr ko por só. A
bátai za rán dok la tok ko rá ban le he tett kul ti -
vált a nyu gat-bács kai Baj kút is, amely nek
tisz te le te a tö rök idõ alatt, hí vek hí ján,
meg fo gyat ko zott, de a te le pí té sek új já szer -
ve zé se után, a 18. szá zad ban las sacs kán is -
mét vis  sza nyer te ré gi je len tõ sé gét Doros-
zlón Szent kút né ven, ahol az anya or szág -

tól el sza kí tott ma gya rok, és más nem ze ti -
sé gû ka to li ku sok ke re sik a Szûz anya ol tal -
mát. Ugyan csak ilyen 18. szá za di fo gan ta -
tá sú Máriakönnye kegy he lye, mely nek
tör té ne tét, föld raj zi fek vé sét, meg kö ze lí té -
si le he tõ sé ge it a tel jes ség re tö rek vés igé -
nyé vel mu tat ja be Nebojszki Lász ló. A
Szak rá lis hely mon dái fe je zet ben meg tud -
juk a 18. szá za di ere det mon dá kat, és szól a
szer zõ a kegy hely kanonizációjáról is: „A
19. szá zad ele jén még apok rif kegy hely
egy há zi lag el is mert té Kollonich Lász ló
ka lo csai ér sek »esedezését« kö ve tõ en VII.
Pius pá pa 1816. de cem ber 16-án kelt, az
ide ér ke zõ za rán do kok nak tel jes bú csút
en ge dé lye zõ dek ré tu má val lett”. Ad dig ra
azon ban – 1811. óta – már állt az el sõ ká -
pol na a Vodicán. Meg kell val la nunk, hogy
a Bács ka né pi val lá sos sá gát ku ta tók tud -
ják, hogy ez a szen tély nem az el sõk kö zül
va ló a vi dé ken, in kább egy ké sõb bi kel te -
zé sû. Hi szen a nem is olyan mes  sze fek võ
Bezdán pusz tán már 1710–1720 kö zött
épí tet tek fo ga dal mi temp lo mot a Szent há -
rom ság tisz te le té re az ot ta ni ka to li kus és
pra vosz láv ju há szok – s a vi dé ken ab ban
az idõ ben je len volt interkulturalitás és
interkonfesszionalitás szép pél dá ját lát juk
akár a ba jai, akár a bezdáni ká pol na épí té -
sé ben. Nebojszki Lász ló új köny vé ben
em lí ti is azt a mon dát, ame lyet e so rok író -
ja jegy zett fel egy en nél ko ráb bi ká pol na
ere de té rõl. A Zomborhoz kö ze li ta nya cso -
por ton ál ló szép ba rokk szen tély rõl van
szó, ame lyet Markovich Jó zsef, Zombor
vá ros sze ná to ra emel te tett fo ga da lom ból a

Ha vas Bol dog as  szony tisz te le té re
1780–1781-ben, s amely ká pol na a mai
na pig õr zi a haj da ni cso da em lé két. Bár a
ba jai Vodica mint szent kút már 1772-ben
em lít te tik Balla An tal ka ma rai és ál la mi
mér nök (föld mé rõ) map pá ján „Fons Csor -
gó kút / Rascianum Vodica” (35. p.).
Ugyan en nek az in zsel lér nek egy má sik
for rá sa 1795-bõl va ló, amely ben „Fons
SzentKut, olim Aðica / Rascianum Vod-
icza dictus” (36. p.). Nos, a for dí tás kö rül
akad még gond, ugyan is az aðica a szerb
nyelv ben turcizmus és ma adica alak ban
hasz ná la tos: szi ge tet, szi ge tecs két je lent.
Az in nen mint egy 35–40 km-re fek võ Du -
na men ti Mo nos tor szeg (Bacski Monoš-
tor) ha tal mas ki ter je dé sû er de jé nek is ez a
ne ve: Adica. A szent hely vi zes, mo csa ras
kör nyé ke nem utal-e ar ra, hogy ez a hely
va la ha tény leg szi get le he tett?  

Ez a szent for rás kegy hely ként, s az
1811. év ben tör tént ká pol na épí tés után
még in kább az egész észak nyu gat-bács kai
ré gió ked velt za rán dok he lye lett, s az idõk
fo lya mán egy re erõs bö dõ sze re pét nö vel te
a la kos sá gá ban szá mot te võ Ba ja vá ros kö -
zel sé ge is, hi szen még II. Jó zsef til tá sa a
hos  szabb za rán dok uta kat il le tõ en sem aka -
dá lyoz hat ta meg a vá ro si ak ide lá to ga tá sát,
lé vén a kegy hely a vá ros hoz kö zel.  

A ba jai kegy hely le gen dá i ban a kön  nye zõ
Má ria-kép ván dor mo tí vu ma sze re pel, va la -
mint a for rás. A mai ká pol na kegy kép ének
ere de té rõl Nebojszki László is mert és tu -
dós elõ dök re hi vat koz va szól, azon ban
nem há rít ja el azt a száj ha gyo má nyon ala -
pu ló fel té te le zést sem, hogy a mai ba jai
bel vá ro si temp lom ban le võ ko ro nás kép
len ne a ko ráb bi ká pol na kép. Itt kell szól -
nunk a könyv nek ar ról a po zi tí vu má ról is,
hogy a Fe renc-ren di temp lom Historia
Domusát tü ze te sen ol vas va szól a szer zõ a
vá ro si Szent An tal-temp lom ban tör té nõ
offerálásokról, ame lyek a 19. szá zad el sõ
har ma dá tól da tál ha tók, s meg an  nyi szép
ezüst bõl ké szült aján dék kal lát ták el a hí -
võk a temp lom ol tá ra it. Ugyan ez tör tént a
vodicai ká pol ná ban is „»a ká pol ná ban fo -
ga dal mi há la tár gyak, vi asz ból, fém bõl for -
mált szí vek, ka rok, lá bak dí szí tet ték a
falat«, fel aján lá su kat a Kisboldogasszony
na pi bú csún fi gyel ték meg leg in kább” –
idé zi a szer zõ Ma jor Má té 1973-ban ki -
adott Egy gye rek kor és egy kis vá ros em lé -
ke (Bu da pest, 1973) cí mû mû vét (57. p.).
Ezek az ado má nyok va ló já ban meg sem -
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mi sül tek az 1840-ben ke let ke zett nagy tûz -
ben, de a ké sõb bi ek ben is meg ma radt a
votívtárgyak aján dé ko zá sá nak szo ká sa,
ami rõl a ba jai Türr Ist ván Mú ze um ban ta -
lál ha tó ezüst offerpéldányok, il let ve a ko -
ráb bi s gya ko ribb viaszofferek ön tõ for má -
i nak il luszt rá ci ói tá jé koz tat nak.

Nebojszki Lász ló köny vé ben a 200 éves
év for du ló kap csán szól az el sõ ká pol na
ado má nyo zó i ról, alak já ról, ha rang ja i ról, a
kör nye ze té ben az idõk fo lya mán ki épült
kál vá ri á ról, a kegy hely nek a vá ros val lá si
éle té ben be töl tött sze re pé rõl, a vodicai ká -
pol na pénz tá ri ál la po tá ról. Az 1919-ben
ké szült Vodica-kegyhely sze rel vé nye i nek
tel jes lel tár jegy zé ke nem csak kor-, de val -
lás gya kor lá si do ku men tum is. Ez tu dó sít a
ká pol na kö rü li szak rá lis épít mé nyek rõl:
„Szûz Má ria szob ra, vas ke rí tés sel, ala pít -
vá nya Bõhm An ná tól, Latinovits Já nos kõ -
ke reszt je, két ki sebb kõ szo bor ala pít vány
nél kül, 14 stacio, ke reszt út, Katholikus
for rás-ká pol nács ka, Szerb ke reszt és for rás
ká pol na” (66. p.). 

A sza bad té ri szak rá lis em lék mû vek kap -
csán em lí tés re mél tó a szer zõ azon igye ke -
ze te is, hogy szól a ku ta tá sai so rán fel lelt
olyan ap ró, mar gi ná lis nak tû nõ for rá sok ról
is, ame lyek bár nem kap cso lód nak szo ro -
san köny vé nek té má já hoz, de jó ada lék -
ként szol gál nak má sok nak, akik a vi dék
né pi val lá sos sá gát ku tat ják. Ilyen ada lé ka
egy zá ró je les em lí tés a 15. ol da lon, amely
ar ról tu dó sít, hogy a vas kú ti ak a Vodicára
ve ze tõ út mel lett Szent Ven del-szo bor fül -
két emel tek. Je len so rok író ja a dél-al föl di
Szent Ven del-kul tusz ku ta tá sá val (is) fog -
lal ko zott, s így meg ál la pít hat ja, hogy az
em lí tett te le pü lé sen bi zo nyá ra ál lat tar tó
né me tek él tek, hi szen mi fe lénk leg in kább
õk tisz tel ték a szen tet pat ró nu suk ként.

A Máriakönnye kegy hely tör té ne té nek
pe ri o di zá ci ó ja öt nagy kor sza kot kü lö nít
el. A pra vosz láv kez de tek tõl a ka to li kus
ká pol ná ig cí mû fe je zet ép pen ezen a nap -
ja in kig he te ro gén nem ze ti sé gû és fe le ke -
ze tû vi dé ken épült ká pol na ki ala ku lá sá ról
szó ló ok má nyok ra tá masz kod va vá zol ja
fel a kegy hel  lyé vá lás kez de te it. A kö vet -
ke zõ pe ri ó dus több mint száz évet ölel fel,
va ló já ban a kegy hely vi rág ko rát 1922-ig,
az az a Ba ja vá ros plé bá ni ák ra tör tént fel -
osz tá sá ig tar tó idõ sza kot. A har ma dik kor -
szak ban Máriakönnye a fe ren ces temp -
lom, va gyis a Szent An tal plé bá nia fenn -
ha tó sá ga alá ke rül. Ez már a Tri a non utá -
ni idõ, a fáj da lom és a kön  nyek ide je (név -
vál toz ta tás), a fo hász ko dá sé. Épp ezért
tör tén he tett meg, amit a plé bá nia Historia
Domusa írt az 1923. évi bú csú ról: „Kis -
asszony és Má ria nevenapján Vodicán

bucsu volt is mert szo ká sok és kör nyék be -
li részt ve võ bucsusok tö me ge mel lett, kik
kö rül be lül két na pon ke resz tül 10 000-ren
le het tek” (68. p.). 1930-tól na gyobb bõ ví -
té sek tör tén nek a ká pol nán, s mind ez 1934
bú csú ján tel je se dett ki a za rán do kok nagy
tö me gé vel. Egyik csa pás a má si kat éri –
ír hat ta vol na a mo nog rá fus a ba jai Vodica
tör té ne té ben. A szerb meg szál lás és a
szom szé dos te rü le tek el sza kí tá sa után ma -
gá ra esz mé lõ, új já é le dõ kegy hely õre it, a
fe ren ces ba rá to kat 1950-ben el szál lí tot ták
Deb re cen be, a ba jai ko los tort be zár ták.
Csen des, de nem ese mény te len idõ sza ka
volt ez a val lás gya kor lás nak Máriakön-
nyén. Így pél dá ul a kegy hel  lyé nyil vá ní tás
150. év for du ló ján, 1967-ben a za rán do -
kok ha tal mas se re ge gyûlt ös  sze az ün nep -
lõ meg em lé ke zés re. Eb ben az idõ szak ban
épül meg a lourdes -i bar lang is a ká pol ná -
tól dél re (1974). A ke rek év for du lók szé -
pen meg ün ne pel ték ér se kek, püs pö kök
rész vé te lé vel: Szent Ist ván ki rály szü le té -
sé nek 1000. év for du ló ját 1970-ben, a
rend ház ala pí tá sá nak 250. év for du ló ját
1972-ben, 1973-ban el vé gez ték a ká pol na
fel újí tá sát. Az utol só idõ szak pe dig a
rend szer vál tás ként is mert 1989. esz ten dõ
óta a má ig tar tó. Az élõ egy ház új ra él, s
Máriakönnye-Vodica a val lá si élet egyik
fõ szín hely évé lett a ba ja i ak és az egész
ré gió hí võ i nek éle té ben.

Mi más is vol na il lõbb foly ta tás egy Má -
ria-kegy hely tör té ne té vel fog lal ko zó
könyv ben mint ma gá nak a bú csú já rás nak,
a fo ga lom nak és a cse le ke det nek, az esz -

mé nek és meg va ló su lá sá nak le írá sa. Ezt
tet te Nebojszki Lász ló is, és a val lás fi lo zó -
fi ai és -történeti át te kin tés után szól a kis -
bú csú ról, amit ál ta lá ban pün kösd kor tar ta -
nak (más bács kai kegy he lyen is), a nagy -
bú csú ról, amit Kis as  szony nap vigiliáján és
az ün ne pen ül tek meg – a 20. szá zad má -
so dik fe lé ben az el kü lön bö zõ val lá sos és
po li ti kai ide o ló gi ák mi att az ün ne pet a leg -
kö ze leb bi va sár nap ülik meg –, a madara-
siak, a bátmonostoriak, a katymáriak, a
vas kú ti ak stb. bú csú já rá sá ról, de a Zom-
borban is egy ko ron szo kás ban volt al más
le ány vá sár ról is, ame lyet a Ba jai Köz löny
1908. évi 34. szá má ban ta lált „A vodicai
szerb le ány vá sár” cí men. A nép rajz ku ta -
tók nak más új don sá got mond is a bú csú já -
rás egy-egy moz za na tá nak le írá sá val: „Ér -
de kes szo kás ala kult ki a vas kú ti né me tek
kö ré ben, amely a ha gyo má nyos za rán dok -
la tok meg szû né se után – kis sé más for má -
ban – to vább ra is fenn ma radt: »Mikor ha -
za fe lé jöt tünk, le vág tunk egy bü rök ágat, és
an nak a szá rát szí vó szál nak hasz nál va, itt -
hon it tuk azt a vi zet, amit Máriakönnyérõl
hoz tunk: nem fáj dul meg az em ber tor -
ka.«” (121. p.). Re cens gyûj té sünk jó ma -
gunk nak is van, ugyan is 2011 ta va szán
egye te mi hall ga tó im mal a ma gyar-szerb
ha tá ron fek võ vaj da sá gi Regõce fa lu ban
jár tunk nyelv já rás gyûj tõ úton, s az 1940-
ben szü le tett Besenyi Mar git ugyan ezt az
etnomedicinai hi e del met mond ta el, csak
nem em lít ve Máriakönnyét és a for rás vi -
zet, ha nem az úr na pi kör me ne tet. A két fa -
lu ter mé sze te sen nem esik tá vol egy más -
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hoz, a né pi tu dás pe dig nem má ról hol -
nap ra jön lét re, ha nem lám, így szál apá -
ról fi ú ra (vagy ahogy ná lunk, Kupuszi-
nán mond ják: fírú fire), idõ be li és po li ti -
kai ha tá ro kat nem is mer ve. Kö szö net
Nebojszki Lász ló nak az ér té kes ada tért.

A Kegy hely cso dái fe je zet ma radt a ba -
jai Vodica, im már Máriakönnye tör té ne té -
nek vé gé re. Nem bi zo nyí tott je len té sek rõl
van szó, nem is egy rõl, há rom ról, s mint az
len ni szo kott, a cso da csak a hit buz gó hí -
võk nek az. Az egy há zi ha tó sá gok nak kell
el jár ni uk ak kor, ha va la hon nan ilyen cso -
dás ese ményt, gyógy ulást, ima meg hall ga -
tást je len te nek. Szin te azt is mond hat nám:
a cso da nem min den kié, csak aki hin ni
akar s mer ben ne, azé.

Nebojszki Lász ló hû ma radt ön ma gá -
hoz, ami kor köny vé nek vé ge fe lé köz zé -
tet te a Fel sõ-Bács ka kegy he lyei cí mû fe -
je ze tet, s tér ké pen is áb rá zol ta azt az öt
Vodicát (Ba ja-Má ria kön  nye, Her ceg szán -
tó, Csávoly, Katymár, Gara), ame lyet ar -
ra fe lé jár va meg lá to gat ni ér de mes. Rop -
pant ér té kes foly ta tá sa ez a szer zõ ál tal
2010-ben ki adott A katymári Vodica,
könyv nek, il let ve a sza bad kai Be szé des
Va lé ria ál tal köz zé tett Szentkutak a Mosz-
tonga men tén (Üze net, Sza bad ka,
1993:11–12. sz.) cí mû ta nul mány nak. 

Nebojszki Lász ló új köny vét az adat köz -
lõk név so ra, a té má hoz kap cso ló dó bõ sé ges
le vél tá ri és mú ze u mi for rás jegy zék, iro da -
lom jegy zék, a kegy hely plé bá no sa i nak jegy -
zé ke a 19. szá zad ele jé tõl nap ja in kig, a kegy -

hely éne kei és imái, a kegy he lyen lé võ fel -
irat ok (há la táb lák, pa dok fel ira tai), a Vodicá-
val kap cso la tos köl te mé nyek, hor vát, né met
és an gol nyel vû ös  sze fog la ló zár ják.

Vé ge ze tül meg kell em lí te nem né hány
to váb bi ku ta tá si fel ada tot: Sem a mon dák,
sem a szer zõ nem szól a mon dák nak a fán
füg gõ Má ria-kép to po szá ról. Ugyan is ez
egy még ko ráb bi ere det re utal(hat): ha a
me ne kü lõ, bú su ló fi a tal em ber(ek) Szûz -
anya-ké pet lát tak a fán, ak kor a Szûz Má -
ria-tisz te let ott már ho nos le he tett. A for rá -
sok nak, a víz nek az Al föld min den ré szén
nagy je len tõ sé get tu laj do ní tot tak az itt élõk
az ag rár kul tusz, az az szin te a hon fog la lás
ide je óta, s nem csak a fel üdü lést szol gál ta.
De a for rá sok vi zé nek eset leg kö ze le het a
kön  nyek hez? A kegy hely mon dá i val kap -
cso lat ban még egy kér dés me rül(het) fel az
ol va só ban: mi lyen ré gi ek a kön  nye zés rõl
szó ló mon da ré szek? A kö zölt fel jegy zé sek
mind 20. szá za di ak. A ba jai Vodica új ne ve
1923-ban lett Máriakönnye. Van-e ös  sze -
füg gés az új név sze man ti ká ja és az ere det -
mon dák kön  nye zés-mo tí vu ma kö zött? Me -
lyik ha tott a má sik ra?

En nek a gyö nyö rû sé ges könyv nek a be -
mu ta tá sát nem zár ha tom kér dé sek kel. Mi -
lyen szó nok len nék én, ha nyit va hagy nám
a kér dést? Meg kell kö szön nünk dr. Nebo-
jszki Lász ló nak, az ol va sók ne vé ben is, azt
az ön zet len mun kát, a sok-sok fá ra do zást,
ki tar tó ku ta tást, amely nek ered mé nye a
ba jai Vodica, va gyis Máriakönnye kegy -
hely tör té ne té nek nagy ívû fel tá rá sa, be -

mu ta tá sa. Né pi vallásosságkutatásunk
újabb szép ered mé nye. Mun ká já nak gyü -
möl cse is ma ga egy cso da. 

Prof. Dr. Silling Ist ván

Az élõ vi lág sok fé le sé ge
III. A mo dern be avat ko zá sok

Dar win úgy fo gal maz ta meg evo lú ci ós
el mé le tét, hogy õ még nem tud ta; a meg -
ter mé ke nyí tés kor egy hím ivar sejt egye sül
a pe te sejt tel. Az evo lú ci ós fo lya mat fõ
moz ga tó ja ként a ter mé sze tes sze lek ci ót (a
rá ter met tebb egye dek fenn ma ra dá sát) ne -
vez te meg. Az utó dok tu laj don sá ga i nak
nem ze dék rõl nem ze dék re tör té nõ ki sebb-
na gyobb meg vál to zá sa i nak anya gi hor do -
zó i ról – az örö kí tõ anyag ról még sej tel me
sem volt. A tu laj don ság hor do zó ge ne ti kai
sejt al ko tók meg is me ré sé nek el sõ lép csõ -
fo kát je len tet te Johann Gregor Mendel
(1822-1884) ágoston  ren di szer ze tes, aki
egy idõ ben élt Dar win nal, s kor szak al ko tó
fel fe de zést tett. A bor só faj ták ke resz te zé -
sé vel vég zett meg fi gye lé sei alap ján el sõ
konk rét vá laszt adott ar ra, mi ért lesz nek
el té rõk a kü lön bö zõ tu laj don sá gok kal ren -

del ke zõ szü lõk utó dai, to váb bá, ho gyan je -
len nek meg az egyes ere de ti tu laj don sá gok
az utódnem ze dék ben. Mendel elõtt már
200 év vel ko ráb ban (1669-ben) meg fi -
gyel te Joachim Becher, hogy fe ke te és fe -
hér szü lõk tõl szár ma zó ga lam bok az el sõ
nem ze dék ben ve gye sen, fe hér vagy fe ke te
szí nû ek lesz nek, míg ezek to váb bi ke resz -
te zé sé vel már fe ke te-fe hér fol tos ga lam -
bok is meg je len nek. A fe hér és pi ros gyü -
möl csû fák ke resz te zé sé nél ha son ló kat fi -
gyelt meg: csak a má so dik nem ze dék ben
je len tek meg a fol tos gyü möl csû vál to za -
tok. Ma ga Dar win is kí sér le te zett ker ti
bor só vál to za tok kal, ker ti orosz lán száj jal,
s meg ál la pí tot ta, hogy a ké tol da li an rész -
ará nyos vi rá gú „tá ti ka” (ma gyar ne vét
azért kap ta, mert a vi rá got két új jal ös  sze -
nyom va tá to gó moz gást imi tál ha tunk ve le)

utó do kon a má so dik nem ze dék ben su ga ras
vi rág szim met ri ák is meg je len nek. Ak kor
még egyi kük sem tud ta meg ne vez ni az el -
té rés okát.

Mendel – aki ked vel te a ma te ma ti kát –
nagy szá mú vizs gá la ti anyag gal dol go zott.
Ter met ben, vi rág szín ben, szín ben és alak -
ban el té rõ mag vú bor só faj ták sza kasz sze -
rû en vég re haj tott, so ro za tos iva ros ke resz -
te zé sé vel, az utó dok sta tisz ti kai ki ér té ke lé -
sé vel le fek tet te az örök lõ dés alap ve tõ tör -
vény sze rû sé ge it: a do mi náns és recesszív
(ural ko dó és lap pan gó) tu laj don sá gok ese -
tén az el sõ nem ze dék ben csak a do mi náns
tu laj don ság fi gyel he tõ meg, míg a má so dik
nem ze dék ben a tu laj don sá gok meg ha tá ro -
zott arány ban (pl. 3:1) je len nek meg. 1865-
ben szá molt be fel fe de zé sé rõl egy brünni
Ter mé szet ku ta tó Tár sa ság ülé sén, de bri li -
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áns gon do la ta it fi gye lem re sem mél tat ták
kor tár sai, jól le het a ki nyom ta tott dol go zat
száz nál is több hely re (tu dós tár sa sá gok -
hoz, egye te mek hez) el ke rült vi lág szer te.
Az 1900-as évek kör nyé kén több ku ta tó –
Hugo de Vries, Carl Correns, Erich Tscher-
mak – újabb kí sér le tek kel erõ sí tet te meg
Mendel ered mé nye it. Correns ne vé hez fû -
zõ dik az in ter me di er (köz tes tí pu sú) örök -
lés me net ki dol go zá sa, mely nek lé nye ge:
két el té rõ tu laj don sá gú szü lõ (pl. pi ros és
fe hér vi rá gú cso da töl csér) el sõ utód nem ze -
dé ké ben a „köz tes ró zsa szín” je le nik meg.
A ké sõb bi ek ben azu tán újabb meg fi gye lé -
sek kel (kap csolt jel le gek örök lõ dé se, nem -
hez kö tött örök lött ség stb.) gaz da go dott a
Mendel ál tal meg ala po zott örök lés tu do -
mány. Míg a meg ala pí tó sze ren csé sen
meg vá lasz tott nö vé nye i nél a do mi náns és
recesszív tu laj don sá gok jól el kü lö nül tek,
az élõ lé nye ik nél je lent ke zõ sok fé le tu laj -
don ság a leg több eset ben igen bo nyo lult
va ri á ci ók ban ke rül het át az utó dok ba. Tu -
dó sunk tu laj don képp a mo le ku lá ris bi o ló -
gia alap gon do la tát is meg ad ta, ami kor az
hir det te, hogy az ivar sej tek ben lé võ anya gi
ré szecs kék (örök lõ dé si fak to rok) – át ke rül -
ve az utód nem ze dé kek be – fe le lõ sek a
meg lé võ tu laj don sá go kért. Hogy pon to sab -
ban me lyek, mi lye nek, hol he lyez ked nek el
ezek az „öröklõdésfelelõs” anya gi ré szecs -
kék, a meg vá la szo lás hoz a sejt al ko tók to -
váb bi fel de rí té sét igé nyel ték. Sej te ket elõ -
ször (1665-ben) Robert Hooke, sejtmagvat
Leeuwnhoek – egy hol land len cse csi szo ló
– lá tott a la zac vö rös vér sejt je i ben mik ro -
szkóp se gít sé gé vel: utób bit (sejt ma got)
csak 1883-ban ne vez te meg ál lan dó sejt al -
ko tó ként a skót Robert Brown. A nö vé nyi
és ál la ti sej te ket az élõ lé nyek alap ve tõ egy -
sé gé nek Theodor Schwann és Mathias
Jacob Schleiden hir det te el sõ ként 1839-
ben. A sej tek osz tó dá sát Wilhelm Friedrich
Hofmeister fi gyel te meg el sõ ként, s az osz -
tó dás kor a mag ból ki ala kult, ani lin fes ték -
kel jól fes tõ dõ tes tecs ké ket „kro mo szó -
mák nak” (szí nes tes tecs kék nek) ne vez te el.
Szá muk a ket tõ tõl az ez res nagy ság rend nél
is na gyobb in ter val lum ban jel le mez he tõ, s
pá rok ba ren de zõd ve ta lál ha tók. A kro mo -
szó mák a tes ti sej tek osz tó dá sa kor ket té -
osz tód nak, s így az utód sej tek be a szü lõk -
kel meg egye zõ szám ban ke rül nek. Ezt a
sejt osz tó dást ezért szám tar tó osz tó dás nak
is ne ve zi a ge ne ti ka. Eb bõl kö vet ke zik,
hogy a tes ti sej tek bõl, il let ve ve ge ta tív
szer vek bõl kép zõ dõ új egye dek tu laj don sá -
gai tel je sen meg egez nek az elõ dö ké vel.
Más a hely zet az ivar sej tek ki ala ku lá sa kor.
Ek kor a ke let ke zõ hív, il let ve nõi ivar sej -
tek ben a kro mo szó ma ál lo mány a fe lé re

csök ken, ami ért ezt szám fe le zõ sejt osz tó -
dás nak ne vez zük. A meg ter mé ke nyí tés kor
azu tán a két szü lõ tõl szár ma zó egy-egy fél
pár kro mo szó ma új ra pá rok ba ren de zõ dik,
mi köz ben a két szü lõ tõl szár ma zó örö kí tõ
anya gok ke ve re dé se is meg tör té nik. Hogy
az örök lött ség (gé nek ös  sze tett sé ge) va ló -
szí nû leg a kro mo szó mák ban rej lik, Walter
S. Sutton ve tet te fel 1902-1903-ban, és bi -
zo nyí tá sát Thomas Hunt Morgan vé gez te
el. Az ecet mus li cák kal foly ta tott kí sér le tei
so rán iga zo ló dott, hogy egy tu laj don ság
(vi lá gos pi ros szem szín) az anya légy X
iva ri kro mo szó má já hoz kö tõ dik. Vi lá gos
pi ros szem szí nû nõs té nye ket nor má lis sze -
mû hí mek kel ke resz tez tek, amely bõl nor -
má lis sze mû nõs té nye ket és vi lá gos pi ros
sze mû hí me ket kap tak. Igen rit kán, de ész -
re vet ték, hogy vi lá gos pi ros sze mû nõs tény
is szár ma zott a ke resz te zés bõl. Ezek nél de -
rült ki hogy az XY iva ri kro mo szó ma pá ros
he lyett XXY va ri á ció lé pett fel: e recesszív
tu laj don ság ext ra meg je le né sét a ket tõs X
kro mo szó ma okoz ta, amely bi zo nyí tot ta,
hogy a tu laj don ság hor do zó fi no mabb ré -
szecs kék a kro mo szó mák hoz kö tõd nek.
Ké sõb bi vizs gá la tok kal iga zo ló dott, hogy
az osz tó dó sej tek ben a kro mo szó mák ke -
resz te zõ dé se kor a sor ban el he lyez ke dõ
kap csolt gé nek ki cse ré lõd het nek, az az má -
sik kro mo szó má ra ke rül het nek, ame lyet re -
kom bi ná ci ó nak ne ve zünk. Ezen mu tá ci ós
he lyek meg fi gye lé se, elem zé se kap csán
meg kez dõ dött a gén tér ké pek meg szer kesz -
té se, amel  lyel iga zo ló dott, hogy a gé nek
sor ban he lyez ked nek el a kro mo szó má kon,
s ki cse ré lõ dé sük egy re na gyobb a kro mo -
szó ma köz pon ti ré szé tõl tá vo lod va.

A szer ves ké mia ered mé nyei (Wöhler
karbamidszintézise: 1824, a fe hér jék ami -
no sav sor rend jé nek meg fej té sei, a nuk le in -
sa vak ös  sze té tel ének (RNS, DNS) tisz tá zá -
sa, szer ke ze tük nek fel tá rá sa: Watson és
Crick 1953-56, az en zi mek nek mint fon tos
biokatalizátoroknak egy re pon to sabb le írá -
sai, az elekt ron mik ro szkó pos meg fi gye lé -
sek le he tõ sé gei stb.) mind se gí tet ték az
„örök lõ dés tit ka i nak” fel de rí té sét, ma gya -
rá za tát. Be bi zo nyo so dott, hogy az élõ szer -
ve ze tek fel épí tésé ben és mû kö dé sé ben a
fe hér jék nek köz pon ti sze re pük van. A bio -
fi zi kai, bio ké mi ai tu do mány ágak ki ala ku -
lá sá val iga zo ló dott, hogy az élõ lé nyek
szer ve ze ti fel épí té sé ben a ter mé szet ben
elõ for du ló ele mek, ve gyü le tek sze re pel nek
a DNS-ben fel lel he tõ sok fé le és vál to zé -
kony gé nek ál tal irá nyí tott fo lya ma tok se -
gít sé gé vel. Az élõ szer ve ze tek ben zaj ló
anyag cse re-fo lya ma tok (fel épí tés-le bon -
tás), az örök lé keny ség és vál to zé kony ság, a
tes ti fel épí tés va ri á ci ói vég sõ so ron a gén -

kész le tek függ vé nyei. Mi u tán be bi zo nyo -
so dott, hogy ez az örö kí tõ anyag is meg vál -
toz tat ha tó, hi bák kor ri gál ha tók, ked ve zõ
men  nyi sé gi és mi nõ sé gi tu laj don sá gok be -
fo lyá sol ha tók ma ni pu lá lá sukkal, a gya kor -
la ti élet ben is ta pasz tal juk egy re gyor sabb
ter je dé sét. Az em be ri ség ál tal ter mesz tett
3000 nö vény faj ból mind ös  sze 3-4 je len ti
az ét ke zés alap anya ga 1it: bú za, rizs, ku ko -
ri ca. A ve tõ mag-ne me sí tés egyik cél ja a ho -
za mok nö ve lé se, de a ho zam biz ton ság is
egy re fon to sabb vá lik. Olyan ga bo na fé lék
elõ ál lí tá sa in szor gos kod nak vi lág szer te,
ame lyek a szél sõ sé ge sebb kö rül mé nyek
kö zött is kö zel ál lan dó ho za mot pro du kál -
nak. A szá raz ság súj tot ta te rü le te ken a te -
nyész idõ mó do sí tá sával, to vábbá a be teg -
sé gek, kár te võk el le ni vé dett ség ki ala kí tá -
sá val az ed dig még ke vés bé mû velt te rü le -
te ket is ered mé nye seb ben kap csol hat juk be
a ter me lés be. Meg kell ke res ni a gént/gé ne -
ket, ame lyek fe le lõ sek a kör nye ze ti fel té te -
lek (pl. fény-, hõ- és víz igény stb.) ha tá sa i -
nak sza bá lyo zá sá ban. A bio tech no ló gia, a
mo le ku lá ris bi o ló gia tu do má nyos ki ala ku -
lá sa és ro ha mos fej lõ dé se kö vet kez té ben
egy re-más ra ol vas ha tunk újabb és újabb el -
já rá sok ról. A gén mó do sí tott nö vé nyek elõ -
ál lí tá sa 1995-tõ fo lyik in ten zí ven (ide gen
gé nek be épí té se), s e te vé keny ség  gaz da sá -
gi, pi a ci és tár sa da lom po li ti kai re ak ci ó kat
is ki vált hat. Ha az egész ség re, ter mé sze ti
kör nye zet re (pl. öko szisz té mák ra) nem ár -
tal mas egy új mu táns nö vény faj ta, el vi leg
tá mo gat ha tó an nak meg ho no sí tá sa, el ter -
jesz té se. Ha a ha zai, tra di ci o ná li san hí res
nö vény ne me sí tés el sor vasz tá sá val jár ná -
nak az „im por tált új don sá gok”, he lyes nek
vé lem a fenn tar tá so kat. (Egyéb ként a kár -
te võk el le n re zisz tens nek mon dott ku ko ri -
ca faj ták nak új pusz tí tó ro var fa jai je len nek
meg a rá di óhí rek sze rint.) Ha zai bú za- és
ku ko ri ca faj tá ink mi nõ sé gé vel ke vés im -
port faj ta ve tél ked het. Vé le mé nyem sze rint
egy töb bet ter mõ ku ko ri ca is csak akkor
ad ja tar tó san a pluszt, ha a mo der ni zált ter -
mesz té si tech no ló gia, nö vény vé de lem mel -
lett, ha a kí vánt táp anyag- és víz el lá tást biz -
to sí ta ni tud juk, s az idõ já rási ele mek (nap -
sü tés, hõ mér sék let) sem hát rál tat ják a nor -
má lis ter més kép zést szél sõ sé gesen.

A gén kész le tek egy re gya ra po dó meg -
fej té sei bi zo nyá ra se gí tik a genetikusokat
ab ban, hogy egy re pon to sab bá te gyék az
élõ vi lág ro kon sá gi kap cso la ta i nak fel tá rá -
sát is. So kat tu dunk már az élõ lé nyek mó -
do sí tá si le he tõ sé ge i rõl, de óva kod junk a
mo hó ság tól, a meg fon to lat lan be avat ko zá -
sok tól! Ér tel mes vál to zást okoz zon a „bi o -
ló gi ai po kol gép”.

Dr. La ki Fe renc
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A rá di um re gé nye
III. (be fe je zõ) rész

A pá ri zsi Curie-laboratóriumban mun ká -
ját két gyor san el re pü lõ év után a vi lág po li -
ti ka ese mé nyei za var ják meg. Ki rob ban az
I. vi lág há bo rú, és a Fran cia or szág szí vé be tö -
rõ né met had se re gek ágyúi rö vi de sen a
Marne-nál dö rög nek. Az in té zet fél tett kin cse
az egy gramm rá di um. En  nyit vont ki 1906-
ig fá rad sá gos, sõt ön pusz tí tó mun ká val a ku -
ta tó há zas pár. A su gár zó anya got le ár nyé ko -
ló húsz kg-os ólom ka zet tát Mme Curie sze -
mé lye sen me ne kí ti Bor deaux -ba, hogy egy
bank pán cél ter mé ben biz ton ság ba he lyez ze.
Ez után vis  sza tér a fe nye ge tett Pá rizs ba.
Marie éle té nek egy olyan négy éves sza ka sza
kez dõ dik, mely nek ugyan sem mi kö ze a tu -
do má nyos pá lya fu tá sá hoz, még is jel lem zõ
ré sze élet mû vé nek. Kö te les sé gé nek ér zi,
hogy tu dá sá val se gít sé gé re si es sen vá lasz tott
és szo ron ga tott hely zet ben lé võ új ha zá já nak.
A pá rat la nul in ven ci ó zus as  szony nak is mét
olyan öt le te tá madt, mely még a leg il le té ke -
seb bek fe jé ben sem for dult meg.

Mme Curie tu dó si al ka tá nak jel leg ze tes -
sé ge, hogy kor tár sa i nál ha ma rabb lát ja meg
a fi zi ka al kal ma zá si le he tõ sé ge it. A rönt gen -
su gár zást, me lyet Conrad Rönt gen 1895-
ben fe dez fel, már más fél év ti ze de hasz nál -
ják di ag nosz ti kai cél ra. Ar ra vi szont az I. vi -
lág há bo rú ki tö ré se kor Fran cia or szág ban
sen ki sem gon dol, hogy a ké szü lék a harc té -
ri se bész élet men tõ se gí tõ tár sa le het. Mme
Curie ja vas la tát, hogy moz gó, il let ve te le pí -
tett rönt gen ké szü lé kek kel sze rel jék fel a
front kór há za kat, még a had ügy mi nisz té ri um
is ér tet len ked ve fo gad ja. A rönt gen su gár zás
ter mé sze tét és al kal ma zá sát fran cia föl dön
Marie Curie-nél sen ki sem is me ri job ban.
Tud ja, hogy tíz- és szá zez rek éle té nek meg -
men té se múl hat azon, idõ ben meg ta lál ja-e a
se bész mû sze re a vér tõl el árasz tott szö ve -
tek ben a go lyót vagy grá nát szi lán kot.

A rönt gen ké szü lék ek kor még nem for -
ma ter ve zett és to ko zott szer ke zet, me lyet
az or vos egy mû szer fal gomb ja i val sza bá -
lyoz. Ke ze lé se fi zi ku si szak ér tel met igé -
nyel. Így Mme Curie és mun ka tár sai mû -
köd te tik az el sõ, a la bo ra tó ri um esz kö ze i -
bõl ös  sze épí tett szer ke ze te ket. Az ál lo má -
so kat sze mély- és te her gép ko csik moz gat -
ják a kór há zak kö zött. Az el sõ au tó kat elõ -
ke lõ pá ri zsi höl gyek ga rá zsa i ból köl csön zi
ki. A hon le á nyi ál do zat kész ség re va ló hi -
vat ko zás nem ered mény te len. Így en ge di
át ko csi ját a rönt gen szol gá lat nak Na pó le -
on hí res mar sall já nak le szár ma zott ja,
Murat her ceg nõ is.

Az ös  sze bar ká csolt rönt gen ké szü lé kek al -
kal ma zá sa – min den hasz nos sá guk mel lett –
meg le he tõ sen ne héz kes. Pél dá ul a nagy fe -
szült sé gû táp egy ség élet ve szé lyes, ezért az
esz közt csak szak kép zett fi zi kus mû kö det -
he ti. Mme Curie ja vas la tot tesz kön  nyeb ben
ke zel he tõ, ipa ri úton so ro zat ban gyárt ha tó
rönt gen ké szü lék ter ve zé sé re. A pro to tí pus
el ké szí té sé ig még hos  szú hó na pok tel nek el.
Az õszi nagy csa ták ide jén a pro fes  szor asz -
 szony ké szü lé kei jár ják a harc te re ket.
Marie-nek le kell küz de nie a szak mai bi zal -
mat lan sá got is. A se bé szek egy ré sze szkep -
ti ku san szem lé li az el sö té tí tett szo bá ban
züm mö gõ, vil ló dzó szer ke ze tet. Az ered mé -
nyek azon ban meggyõ zõ ek. A flu o resz ká ló
er nyõn fe ke tén je le nik meg az ered mény te -
le nül ku ta tott go lyó, vagy be éke lõ dött grá -
nát szi lánk árny ké pe. A ta lá lom ra ke re sõ ku -
tasz vagy se bész csi pesz mun ká ját cél tu da -
tos sá és gyor sab bá te szi a kü lön bö zõ szö -
gek bõl fény ké pe zõ rönt gen ké szü lék. És ami
dön tõ: je len tõ sen csök ken a ha lá lo zá si
arány. Mme Curie ka rak te re az új sze rep ben
sem vál to zik meg. A küz del met az or vos
már sok szor fel ad ná és az am pu tá ló esz kö -
zö kért nyúl na. Az õsz für tû as  szony ener gi -
ku san in ti le. Fá rad ha tat la nul ké szít új rönt -
gen fel vé te le ket, ke mé nyí ti ki a su gár zást,
éle sí ti a ké pet, míg rá nem ta lál a rej tõ zõ
fém szi lánk ra. Curie as  szony erõ sza kos ki -
tar tá sá nak ered mé nye ként több tu cat se be -
sült ke rü li el a cson ko lást.

Mme Curie ugyan azt a dísz te len fe ke te
ru hát hord ja a front kór ház ban, mint a la bo -
ra tó ri u má ban, csu pán egy fe hér kö penyt ölt
fö lé je. A vér, se bek, em be ri szen ve dés in fer -
nó já ba le eresz ke dõ as  szony el szánt sá gá ról
le gen dá kat mon da nak el. A rönt gen er nyõ
alá szin te ki zá ró lag sú lyos se be sül tek ke rül -
nek, és a ron csolt tes tek lát vá nya még a sza-
kmabélieket is el bor zaszt ja. A sá padt Marie

ös  sze szo rí tott ajak kal haj lik a nyö ször gõ
em ber roncs fö lé. A me ne kü lés egyet len esé -
lye az õ di ag nó zi sá ban rej lik. Gyor san,
hang ta la nul, a tu dós szi go rá val és pon tos sá -
gá val dol go zik.

Az ered mé nyek moz gás ba hoz zák a ka to -
nai egész ség ügyi szol gá lat gé pe ze tét. A mo -
bil ál lo má sok szá ma húsz ra gya ra po dik, és a
há bo rú vé gé ig két száz te le pí tett rönt gen la -
bo ra tó ri um mal sze re lik fel a ka to nai kór há -
za kat. A négy év so rán Mme Curie száz öt -
ven fran cia rönt gen tech ni kust ké pez ki,
majd 1918-ban húsz ame ri ka it. Bár õ a ka to -
nai rönt gen szol gá lat igaz ga tó ja, épp úgy
dol go zik, mint be osz tott jai. Meg ta nul gép -
ko csit ve zet ni és egy nagy Re nault te her au -
tón jár ja a harc te re ket. Csa ták ide jén a tûz -
vo nal mö gé te le pí tett kór há zak ba si et.
Poperinghe-ben és Dunkerque-ben bom ba -
tá ma dá so kat is át vé szel, Részt vál lal a ka to -
nák fá ra dal ma i ból és nél kü lö zé se i bõl. Csak -
hogy az õt tu do má nya nem ha lált oszt, ha -
nem éle tet ment. 1914 és 1918 kö zött több
mint egy mil lió se be sült di ag nó zi sát ál lít ják
fel két száz húsz ra gya ra po dott rönt gen ké -
szü lé ke in.

Négy vér zi va ta ros év után el ér ke zik a bé -
ke. Mme Curie vis  sza tér het ne la bo ra tó ri u -
má ban fo lyat ni ku ta tá sa it. Csakhogy a rá di -
um a rák gyó gyí tá sá nak esz kö ze, és egyet -
len gramm nyi kész le tét szét osz tot ta a su gár -
te rá pi át vég zõ kór há zak kö zött. Bár a drá ga
kin cset Pierre és Marie nyolc év alatt egész -
sé ge fel ál do zá sá val von ta ki az urán szu rok -
érc bõl, nem ké ri vis  sza sze mé lyes tu laj do -
nu kat. Vi szont nyers anyag hi á nyá ban a Rá -
di um In té zet kép te len fo lyat ni mû kö dé sét. A
vál sá gos hely zet ben a vé let len si et Curie
asszony se gít sé gé re.

Marie az új ság írók szá má ra re mény te len
ri port alany. A tu do mány ban csak az ered mé -
nyek lé nye ge sek és nem az em be rek – há rít -

ja el a sze mé lyé re ki he gye -
zett ér dek lõ dé sû zsur na lisz -
tá kat. A la bo ra tó ri um jól ido -
mí tott sze mély ze te ele ve ki -
szû ri a lá to ga tók kö zül a saj -
tó kép vi se lõ it. 1920-ban
azon ban be kö vet ke zik egy
rö vid zár lat. Az as  szisz ten cia
a Mme Curie-vel be szél ni kí -
vá nó szo lid ame ri kai pol gár -
as  szony ban nem or ront ja
meg a ri por tert. A mun ka le -
he tõ ség hí ján me lan ko li kus
han gu la tú Marie szo kat lanMme Curie egy mobil röntgenegységben
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köz lé keny ség gel tar ja fel lel két Mrs. Melo-
ney-nak. Az igény te len kül se jû, zö mök asz -
 szony vi szont az Unió legismertebb lap tu laj -
do nos új ság író nõ je. Tud nunk kell to váb bá,
hogy a vi lág leg na gyobb rá di um gyá rai mû -
köd nek az Egye sült Ál la mok ban. Mrs. Me-
loney biz tos ab ban, hogy sok ezer ame ri kai
lel ke fo gé kony a ben ne lo bo gó ne mes ide a -
liz mus ra. New York ba vis  sza tér ve Ame ri ka-
szer te ol va sott fo lyó ira ta ha sáb jain for dul
hon fi tár sa i hoz: ada koz za nak egy gramm rá -
di um meg vá sár lá sá ra, hogy a nagy sze rû pá -
ri zsi pro fes  szor as  szony la bo ra tó ri u ma új ra
dol goz has son. A szük sé ges összeg – bár te te -
mes sum má ról van szó – gyor san gyû lik, és
a Rá di um In té zet be táv irat ér ke zik. Mme
Curie-t vár ják Wa shing ton ba, hogy az egy
gramm rá di u mot át ve gye.

Ame ri ka fi a tal nem zet, és pol gá ra i ból so -
ha sem hi ány zott a gyer me ki len dü let na iv
üde sé ge. Nyil ván va ló, hogy sok ezer
újvilágbélit a ma ga sabb ren dû szel le mi ér té -
kek tisz te le te bû vö li el, de tö me ge ket a hí -
res ség re, a rend kí vü li em ber re va ló rá cso -
dál ko zás éh sé ge vonz za az ut cák ra. Ezért tó -
dul nak szá zez rek Kos suth, Ga ri bal di, Joffre
mar sall (a marne-i csa ta hõ se) vagy Mme
Curie ün nep lé sé re. A nyil vá nos ér ze lem ki tö -
rés hul lá ma i nak el vi se lé sé re azon ban Marie
tö ké le te sen al kal mat lan. Nem ar ra ter mett,
hogy két ezer-te rí té kes dísz va cso rák fõ he -
lyén rep re zen tál jon. Bár az ame ri ka i ak azt
szok ták meg, hogy cso dá la tuk tár gya a di -
csõ ség su gár zá sá ban meg elé ge det ten süt ké -
re zik, a len gyel as  szony sze rény vis  sza hú zó -
dá sa csak to vább fo koz za a lel ke se dést. A
nem ze ti aján dék, a gramm rá di um a gyá ri
ólom to rony ban vár ja el szál lí tá sát. A lá di ka
jel ké pes má sát, pon to sab ban an nak arany -
kul csát Harding el nök a Fe hér Ház ban sze -
mé lye sen ad ja át. A dísz dok to rá tu so kat, aka -
dé mi ai tag sá go kat, vi rág özönt és lel kes üd -
vöz lé sek gar ma dát be gyûj tõ ame ri kai kör út
te tõ pont já hoz ér ke zett. Más fél hó nap telt el

a di csõ ség lo bo gá sá ban, ám Mme Curie ha -
lá lo san fá radt. Az Unió leg jobb or vo sai vizs -
gál ják meg, azon ban a di ag nó zis, a tel jes ki -
me rült ség kons ta tá lá sa mö gött nem tud nak
be azo no sí ta ni sem mi lyen is mert kór ké pet.
Ez ter mé sze tes, hi szen az or vos tu do mány
még igen ke ve set tud a ra dio ak tív su gár zás
hos  szú tá von gyil ko ló ha tá sá ról.

El gyen gül ve, el eset ten, de bol do gan száll
fel a lu xus ha jó ra, mely vis  sza vi szi sze re tett
Franciaországába. A ha jó széf jé ben ott pi -
hen az egy gramm rá di u mot rej tõ ólom to -
rony. A Curie In té zet új ra meg kezd he ti hat
évig szü ne tel te tett ku ta tá sa it. Ta nít vá nya i -
nak egy ré sze a ne héz évek ben is ki tar tott;
az ide ig le ne sen el tá vo zot tak pe dig vis  sza tér -
nek. Bár a pro fes  szor nõ mun ká ban el nyûtt
fi zi ku ma esen dõ, szel le me tö ret len fén  nyel

lo bog. Ta ná csot, el is me rést
vagy kri ti kát ké rõ mun ka tár -
sai fel vil la nyo zot tan foly tat -
ják meg kez dett ku ta tá sa i kat.

Az ame ri kai út di a dal me -
ne te el gon dol ko zat ta a fran -
cia tu do mány leg je le sebb
kép vi se lõ it. Hat van hat ki -
emel ke dõ sze mé lyi ség ír ja
alá azt az elõ ter jesz tést, me -
lyet az Aka dé mia el nö ké nek
át ad nak. A hat van Hal ha tat -
lan egyi ke – a meg ne ve zés
nyil ván nem a por hü vely tar -
tós sá gá ra vo nat ko zott – az
ár nyak bi ro dal má ba köl tö -
zött. Bár a meg üre se dett

hely re va ló je lö lés az ér de kelt je lent ke zé se
alap ján tör té nik, az alá írók kér ték, hogy ez út -
tal mel lõz zék az alap sza bályt. Így ke rült sor
1922-ben Mme Curie újó la gos je lö lé sé re.
Mint ko rá ban ír tam, 1911-ben már ja va sol -
ták õt tag ság ra, ám a több ség nem volt haj -
lan dó a Hal ha tat la nok tes tü le té be nõt be fo -
gad ni. A gall tu do mány ki tû nõ sé gei most va -
ló ban ta nú bi zony sá gát ad ták a kedv te lés sel
em le ge tett fran cia nagy lel kû ség nek. Az ak -
ció köz tu dot tá vá lá sa után min den más je lölt
ön ként vis  sza lé pett. Ez út tal nem egy szûk
kö rû tes tü let tak ti kai lé pé sé rõl van szó, egy
pusz tán gesz tus ér té kû ak ci ó ról. A nem zet és
a fran cia tu do mány ön ként haj tott zász lót
Len gyel or szág ból ér ke zõ fo ga dott gyer me ke
elõtt. Sõt, a fran cia po li ti ka is – mely nek a tu -
do mány irán ti ér zé ket len sé gét Pierre és
Marie Curie mél tán pa na szol ták fel – hu -
nyász kod va hó dol meg az új aka dé mi kus pu -
ri tán sá ga elõtt. A Be csü let rend lo vag ke reszt -
jét is mét meg íté lik szá má ra. Má sod szor is el -
uta sít ja az zal a meg jegy zés sel, hogy a ki tün -
te tés rõl Mrs. Meloney ja vá ra mond le. Mint
is me re tes, az ame ri kai új ság író nõ ak ci ó ja
sze rez te meg a Curie In té zet nek a mû kö dé -

sé hez szük sé ges egy gramm rá di u mot.
Millerand el nök ben van an  nyit nagy vo na lú -
ság, hogy nem te kin ti ha tás kö ré be va ló be -
avat ko zás nak az uta lást, és a lo vag ke reszt tel
fel öve zi a de rék, zö mök kis ame ri kai zsur na -
lisz tát. A ne mes gesz tus Mme Curie szá má ra
mind az ame ri kai saj tó, mind a köz vé le mény
tar tós ba rát sá gát biz to sít ja.

Rö vi de sen szük ség is lesz er re. Marie
Sklodowska mint ha érez né a kö zel gõ vég su -
gal ma zá sát, len gyel ha zá ja iránt ér zett há lá ját
ma ra dan dó em lék kel sze ret né meg örö kí te ni.
El ha tá roz za, hogy Var só ban ala pít egy rá di -
um in té ze tet, mely nek cél ja a gyó gyí tás lesz.
Az alap kõ le té tel re 1925-ben ke rül sor. Az
épü let és be ren de zés költ sé ge it nem ze ti köz -
ada ko zás ból gyûj tik össze. A te rá pi ás in té zet
épí té sé nek szer ve zé sét Len gyel or szág ban
Bronia Sklodowska in té zi. Mme Curie nõ vé -
ré rõl van szó. Mint ko ráb ban em lí tet tem,
Marie több éven át vál lalt ne ve lõ nõi mun kát
az óha zá ban, hogy Bronia pá ri zsi ta nul má -
nya i nak költ sé gét fe dez ze. A len gyel or vos -
nõ és a len gyel-fran cia fi zi kus ös  sze fog nak,
hogy ha lál ra ítélt rák be teg hon fi tár sa ik nak a
gyógy ulás esé lyét meg te remt sék. Ám a sze -
gény Len gyel or szág anya gi erõ i bõl már nem
fut ja a mé reg drá ga rá di um be szer zé sé re.
Mme Curie, aki ma gá nak so ha sem mit nem
kér, hon fi tár sai ér de ké ben az Új vi lág hoz for -
dul. Mrs. Meloney új ság ján ke resz tül is mét
moz gás ba hoz za az ame ri kai nagy lel kû sé get,
és 1929-ben Hoover el nök a Fe hér Ház ba át -
ad ja Marie-nek az újabb gramm rá di um ado -
má nyo zá si ok má nyát. Az ame ri ka i ak tud ják,
hogy a tö ré keny as  szony egész sé ge sú lyo san
meg ren dült, ezért az ün nep lés kül sõ sé gei
vis  sza fo got tab bak. A lel ke se dés azon ban
ma gas hõ fo kon lo bog, és a pro fes  szor nõ
szál lo dai lak osz tá lyá nak asz ta lá ról lefo lyik
az üd vöz lõ táv irat ok tö me ge. Bírd ad mi rá lis,
a hí res sark ku ta tó épp az Antarktiszon tar tóz -
ko dik, így szik ra táv írón kül di kö szön té sét a
fran cia tu do mány nagy as  szo nyá nak.

Marie Curie Amerikában, Harding elnökkel és feleségével.
Baloldalt Mrs. W. B. Meloney

Az 1 gramm rádiumot rejtõ láda
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A var sói Rá di um In té ze tet 1932-ben
avat ják fel. A nem zet uj jon gó lel ke se dés sel
öve zi a szi kár, fe ke te ru hás kis öreg asz -
 szonyt, aki ben mél tán ün nep lik a len gyel
szel lem leg ma ga sabb ren dû ki tel je se dé sét.
Marie, a mak ran cos haj für tû, üde, vas aka -
ra tú var sói di ák lány negy ven egy év múl va
vis  sza tért a ki in du ló pont ra. A le írt kört a
szel lem pá rat lan tel je sít mé nyé nek, a ne mes
em be ri helyt ál lás nak pél da nél kü li si ke rei
öve zik. Ek kor, 1932-ben Mme Curie min -
den bi zon  nyal a vi lág leg is mer tebb sze mé -
lyi sé ge. Az élõ nek fa ra gott ké pet so ha nem
ké szí tõ ame ri ka i ak ne mes met szé sû már -
vány dom bor mû vét a St. Lawrence Egye -
tem fõ be já ra ta fö lé il lesz tik. A rend kí vü li
élet pá lya csú csá ra ér ke zett. Azt, hogy a le -
fe lé ve ze tõ úgy mily rö vid lesz, ek kor még
sen ki sem sej ti.

Mme Curie utol só évei de rûs har mó ni á -
ban tel nek. Két év ti ze de la kást vá sá rolt
Szent La jos szi ge tén. Bár a Szaj ná tól öve -
zett föld Pá rizs szí vé ben fek szik, a csen des
ut cá kat bé ke és a fran cia tör té ne lem nagy
év szá za da i nak le ve gõ je üli meg. Reg ge len -
ként gép ko csi fé kez az ódon ház elõtt, hogy
a fe ke te ru hás höl gyet la bo ra tó ri u má ba vi -
gye. A tes ti ha nyat lást el sõ ként Mme Curie
lá tá sá nak gyors rom lá sa jel zi. A ké tol da li
há lyog mû tét még ja vu lást hoz, az agyon -
haj szolt szer ve zet ben azon ban ve sze del -
me sebb kór is mun kál ko dik. Marie har -
minc éven át dol go zott erõs ra dio ak tív su -
gár zás ban, mel lõz ve az ele mi elõ vi gyá zat

rend sza bá lya it. Nem szán -
dé kos ha nyag ság ból, hi szen
hos  szú idõn ke resz tül a rá -
dió ak ti vi tás ku ta tói nak
sincs tu do má suk a su gár zás
min den élet ta ni ha tá sá ról.
Más részt a vi lág há bo rú éve -
i ben óri á si su gár dó zist ka -
pott a front kór há zak rönt -
gen ké szü lé ke i nek üze mel -
te té se köz ben. A so ro za tos
rosszul lé tek, áju lá sok után
ré gi is me rõ se, Regaud pro -
fes  szor sze líd erõ szak kal
kény sze rí ti Marie-t, ves se alá ma gát or vo si
vizs gá lat nak. Bár a gon dos, ala pos ki vizs -
gá lást Fran cia or szág leg jobb dok to rai vég -
zik, a di ag nó zis ne ga tív. Pon to sab ban: a
vér kép ben ta lál nak bi zo nyos el vál to zást,
de en nek kór élet ta ni okát nem is me rik. Kü -
lö nös, hogy Regaud, aki su gár te rá pi á val
fog lal ko zó or vos, ma ga sem gya nak szik a
va ló di bû nös re, a rá di um ra.

Ered mény te len pá ri zsi ke ze lés után egy
dél-fran cia or szá gi sza na tó ri um ba szál lít -
ják. A csa lád már ha lá lo san ag gó dik, de az
or vo sok még bi za kod nak: a pi he nés, az Al -
pok gyó gyí tó le ve gõ je és Mme Curie vas -
szer ve ze te le gyõz he ti a kórt. A vég zet
azon ban gyor san kö ze le dik. A be teg élet -
ere je ro ha mo san ha nyat lik. Az utol só na -
pon már tu da ta is el ho má lyo sul. Az ágyá -
hoz lé põ fe hér kö pe nyes or vo sok ban ta ná -
csot ké rõ mun ka tár sa it vé li fel is mer ni. Ha -

lá los ágyán is hû ön ma gá hoz. A vi zi o nált
szi tu á ci ó ba il lõ út mu ta tás ok pon to sak és
szak sze rû ek. A va ló ság ba csak az in jek ci ós
tû dö fé sé nek fáj dal ma zök ken ti vis  sza.
Eré lye sen til ta ko zik: tud ja, hogy az el ke -
rül he tet len ha lasz tgatá sá nak nincs ér tel me.
A vég be kö vet ke zé sét ta pasz talt or vo sa, dr.
Levys cso dá lat ba ve gyü lõ bor za dál  lyal
szem lé li. Több mint fél na pon át fog ja be -
te ge ki hûlt ke zét, akin az élet je len sé gek fo -
ko za to sa meg szûn nek. A szív, az élet fá rad -
ha tat lan és ener gi kus köz pont ja még to -
vább do bog. Ti zen hat óra mú lik el, míg a
moz du lat lan ná der medt test cent ru má ból is
el száll a lé lek.

A rá di um, mel  lyel 1934-ig nyolc ezer-há -
rom száz ti zen ki lenc, egyéb ként gyó gyít ha -
tat lan be te get ke zel tek Fran cia or szág ban,
ez év jú li us 4-én meg öl te fel fe de zõ jét.

Dr. Dá ni el Jó zsef

A varsói Rádium Intézet

Egy ré gi hely be li ado ma
A Ba jai Ka to li kus Fõ gim ná zi um ról

tud ni kell, hogy „Az is ko la igaz ga tó ja
1866 óta Bándl Já nos, 1852-tõl az is -
ko la ta ná ra, ki ne ve zé se kor – 38 éve -
sen – a tes tü let nek má sod ma gá val leg -
ré gibb tag ja. Õ volt az in té zet el sõ,
1948-ig egyet len vi lá gi ve ze tõ je. Je -
len tõs sze re pe volt az ál la mo sí tás kez -
de mé nye zé sé ben és az utá na kö vet ke -
zõ év ti zed sok fé le szer ve zé si fel ada tá -
nak el lá tá sá ban.” (In: A Ba jai III. Bé la
Gim ná zi um ju bi le u mi em lék köny ve
1757-1982. Ba ja, 1982, 30. ol dal. Az
idé zett so ro kat Bá lint Lász ló ír ta.)
Bándl Já nos igaz ga tó sá gá nak ide jé hez
kap cso ló dik az aláb bi tör té net.

„Bold. Bándl igaz ga tó ide jé ben
tör tént az eset. Egy vaskuti pa raszt
el megy az egyik ba jai ke res ke dõ höz
a buzájáért já ró ös  sze get in kas  szál ni. A ke -
res ke dõ a pon tos cím meg adá sá val Wun-

derlich urhoz uta sít ja. Igen ám, de köz ben
a pa raszt el fe lej ti a ne vet és uton utfélen

meg kér dez min den kit, hogy nem
tud ná-e hogy hív ják azt a ke res ke -
dõt. A ko fák a gimnázista di á kok hoz
kül dik, mert azok ta nult em be rek.
Ezek ter mé sze te sen ne vet ve hagy ják
fa kép nél, de az egyik hecc bõl az
igaz ga tó hoz kül di. »Az – ugymond –
na gyon okos em ber, bi zo nyá ra tud ni
fog ja, amit ma ga akar«. Meg is fo -
gad ja a pa raszt a ta ná csot, be ál lít
bold. Bándl di rek tor hoz és el mond ja
az ese tet. –  »Wunderlicher Mensch«
– ki a bál rá a di rek tor … – Igen, ez az
… vág köz be a pa raszt és há lál kod -
va nagy bol do gan tá vo zik. Azóta is a
vi lág leg oko sabb em be ré nek az el -
hunyt igaz ga tót tart ja.”

(Ba jai Tü kör. Al kal mi, hu mo ros
tar tal mú és ri port új ság. Meg je le nik
Pün kösd va sár nap ján és hét fõ jén.

Ba ja, 1918. má jus 19. 6. ol dal)
Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Ado mák Bács ka múlt já ból
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Mesés Baja
Sugovica, To rony óra és a ki csi vi za címû ké szü lõ könyv höz

Az iro dal mi kul tú ra nép sze rû sí té sé rõl
írott el mél ke dé sek ben mind gyak rab ban
ol va som, hogy a gyer me kek nek szánt
köny ve ket, me sé ket nap ja ink ban jó részt a
fel nõt tek ol vas sák. „A gye re kek nek na -
gyon el né zõk nek kell len ni ük a fel nõt tek
iránt” – ír ta Antoine de Saint-Exupery, aki
alig ha nem ma ga volt a Kis her ceg.

Ép pen a mí tosz és a me se köz ti kap cso -
lat lé nye gé rõl akar tam ír ni, ami kor elém
ke rült egy új, kéz ira tos no vel la-re gény,

me sés tör té net Ba ja vá ro sá ról. Már a cí me
is ta lá nyos: Sugovica, To rony óra és a ki csi
vi za. Me se ez a ja vá ból, a vi lág dol ga i nak,
egy te le pü lés tör té ne té nek más faj ta meg -
kö ze lí té se. A me se cí mé ben sze rep lõ há -
rom je len ség egy más sal be szél get, amit a
kör nye zet rõl tud ni kell, azt kép pé for mál -
ják a szer zõk – Kelemen Zsuzsa, Merk
Zsuzsa, Éberfy István (Creatum) – po é ti -
kus han gu la tai. A mû al ko tás-el mé let
együtt lát hat ja mind azt, amit az esz té ti kai

ér té ke lés a kel le mes ség prob lé ma kö ré hez
fûz. Olyan vá ros tör té net ez, mely nek bá ját
a Sugovica rin gat ja, a To rony óra hi te le sí ti.
A ki csi vi za sor sát a Du na se gí ti. Az öreg
fo lyó szép mél tó ság gal höm pö lyög, mint
Mi ci mac kó az Er de jé ben. „Si et ni, azt nem
mu száj, egy szer úgy is oda érünk.”

Rapcsányi Lász ló

A könyv vár ha tó an no vem ber kö ze pén
je le nik meg.

Tom pa Mi hály 1846-ban írt el be szé lõ
köl te mé nyé vel – Az Ár va lány haj ról – ere -
det le gen dát al ko tott az ár va lány haj ne vû
nö vény ke let ke zé sé rõl. A tör té net sze rint
fe le ség ke re sés cél já ból a szom széd or -
szág ból ház tûz né zõ be ér ke zett ki rály fi te -
kin te te nem az öreg ki rály há rom lá nyá nak
egyi kén, ha nem az ott élõ Árvalányon
akadt meg. A két idõ sebb ki rály lány ezért
bos  szú ból le nyír ta az al vó Árvalány hóse-
lyem ha ját és a kas tély ab la kán ki szór ta. A
bá nat ba be le pusz tult lány ha já ból a sze lek
szár nyán sír hant já ra há rom szál ke rült, a
töb bit a nyá jas szel lõ szá lan ként er dõn,
me zõn és völ gyön szór ta szét. Ezek bõl
min den fe lé ár va lány haj fej lõ dött, ame lyet
mû vé nek vé gén a köl tõ a hû ség szim bó lu -
má vá ava tott:

„Le gé nyek! a le ány hoz
Hogy hí vek légyetek:
Bús Árvalány ha já ból
Bok ré tát kös se tek!”
A pá zsit fû- vagy per je fé lék (Poaceae) csa -

lád já ba tar to zó ár va lány haj (Stipa) nem zet -
ség hez nagy já ból há rom száz faj tar to zik, kö -
zü lük a ku ta tá sok sze rint Ba ja ke le ti és dé li
ha tá rá ban, va la mint kör nyé kén ket tõ fi gyel -
he tõ meg. Prodan Gyu la zombori ta nár a
kun kor gó ár va lány ha jat (Stipa capillata) a
vár me gye la za ta la ja in, va la mint ho mok hal -
ma in szá mos he lyen, hoz zánk leg kö ze lebb
Ma da ras és a Vár me gye ha tár kör nyé kén ta -
lál ta. Ta nul má nyá ban a pusz tai ár va lány haj
(Stipa pennata) elõ for du lá sát vi dé künk re vo -
nat ko zó an a kö vet ke zõk sze rint ír ta le: „Jel -
lem zõ tö me ges formáczió-alakzatát tel je sen

meg tar tot ta Já nos hal ma és a Vár me gye ha tár
la zán kö tött fu tó ho mo kos te rü le tén, itt még
ter mé se ide jén gyö nyö rû lát vány ban le het ré -
szünk.” (Prodan Gyu la: Bács-Bodrog vár -
me gye fló rá ja. In: Ma gyar bo ta ni kai la pok.
XIV. kö tet, Bu da pest, 1915. 197. ol dal) Dr.
Balanyi Lász ló te re pi be já rá sai so rán a kun -
kor gó ár va lány ha jat a Ba jai szõ lõk, a
Hajósszentgyörgy mel let ti Pulykási-erdõ és
a Ba ja dél ke le ti ha tár ré szén fek võ Bokodi úti
er dõ rét je in, va la mint a Kiscsávolyi te me tõ
kö ze lé ben lé võ ho mok buc kás ré sze ken fi -
gyel te meg, a pusz tai ár va lány haj elõ for du lá -
si he lye ként a vá ro sunk tól észak ke let re lé võ
Illancsot je löl te meg (Dr. Balanyi Lász ló:
Bo ta ni kai gyûj tõ út ja im. Bé kés, 1987). Dr.
Jeanplong Jó zsef ta nul má nyá ban szin tén a
Balanyi ál tal meg adott elõ for du lá si he lyek re

Vé den dõ véd te le nek: 
az ár va lány haj



vo nat ko zó an köz li a kun kor gó és a pusz tai
ár va lány haj elõ for du lá sát. (Dr. Jeanplong Jó -
zsef: Ba ja fló rá ja. Kéz irat, é. n. 46. ol dal) A
kö zel múlt ban dr. La ki Fe renc a kö vet ke zõ -
kép pen jel le mez te a pusz tai ár va lány haj
hely ze tét vi dé kün kön: „Fõ ként la za ho mok -
ta laj ok ked ve lõ je. Me gyénk ben Rém fa lu
ha tá rá ban, rit kán a bokodi úti park er dõ ben
lát hat juk a több nyi re má jus ban ki vi rág zó
hul lám zó »árvalányhajunkat«. Vé dett sé ge,
eg zo ti ku ma mi att is fo ko zott fi gyel met és kí -
mé le tet ér de mel!” (Dr. La ki Fe renc: Vi rá gos,
lágy szá rú nö vé nye ink 2. Ba jai Hon pol gár,
1998. 5. szám, 11. ol dal)

A ha zai nö vény ha tá ro zók ban sze rep lõ 9
ár va lány haj faj te re pi meg ha tá ro zá sá hoz
meg fe le lõ gya kor lat és szak ér te lem szük sé -
ges. A 70-100 cen ti mé te res ma gas sá got el -
érõ kun kor gó ár va lány haj tö ve bok ros,
gyep cso mó kat al kot. Hos  szú le ve le i nek szé -
le ér des. Egyik leg jel lem zõbb sa já tos sá ga,
hogy tok lá szá nak csú csán 10-20 cen ti mé ter
hos  szú, kun ko ro dó-csa va ro dó, ko pasz, és
igen he gyes szál ka fej lõ dik, ami kön  nyen a
le ge lõ ál la tok bõ ré be fú ró dik. A pusz tai ár -
va lány haj ma gas sá ga 50-90 cen ti mé ter, szá -

ra me rev, és a kez det ben ki si mult tõ le ve lek
a nö vény vi rág zá sá nak vé gé re ös  sze gön -
gyö lõd nek. Bu gá ja ke vés vi rá gú és tok lá szá -
nak szál ká ja tol las. A pusz tán élõ em be rek –
mi kor a kó csa gok egyed szá ma egy re job ban
le csök kent és a kó csag toll drá ga lett –, de a
cser ké szek is, ezt hasz nál ták ka lap dísz nek, a
ki ala kult szo kás ra utal Pe tõ fi Sán dor 1844-
ben írt Ár va lány haj a sü ve gem bok ré tá ja …
cí mû ver sé nek rész le te:
„Ár va lány haj a sü ve gem bok ré tá ja,
Ár va le ány a sze rel mem vi o lá ja;
Azt ma gam nak kinn a pusz tán sza kasz tot tam,
Ezt ma gam nak a fa lu ban vá lasz tot tam.”

Vi dé künk két ár va lány haj ára vo nat ko zó
né pi el ne ve zé sek is mer te tett jel lem zõ ik bõl
és tu laj don sá ga ik ból ered nek. A kun kor gó
ár va lány haj esze rint le het ele ven fû, ká ka for -
ma tollúfû, orosz lán haj, szûr fû, vad lány haj;
a pusz tai pe dig ár va lány haj vagy le ány haj,
fej ér ár va, kó csag toll vagy tol lu fû (Hoff-
mann Kár oly – Wag ner Já nos: Ma gyar or -
szág vi rá gos nö vé nyei. Bu da pest, 1907.)

A pusz tai ár va lány haj vé dett, ter mé szet -
vé del mi esz mei ér té ke 5 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló

Bajai Honpolgár20 2011. november

Meg je le nik min den hó nap el sô nap ján
ISSN 1416-4469

Fõszerkesz tô:
Bá lint László

A szerkesztõbizottság tag jai:
Bálint Attila, dr. Dá ni el Jó zsef,

Jász Ani kó, Kothencz Kelemen, Ko vács Zi ta,
dr. La ki Fe renc, dr. Mayer János,

dr. Nebojszki László

Lap ala pí tó:
Új vá ro si Ál ta lá nos Mû ve lô dé si Köz pont

Kiadó:
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

Az ala pít vány szám la ve ze tô bank ja:
OTP Bank Nyrt. Bajai Fiókja

Számlaszám: 11732033 20030119

Pos ta cím:
6500 Ba ja, Olt ványi Im re u. 14.

Telefon: 79/325-599

Nyom dai mun kák:
Ar cu lat Nyom da Kft.

Ba ja, At ti la u. 15. Tel.: 79/428-944

KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

Kö zel kép az ár va lány haj ról

Elõ fi ze té si
fel hí vás

La punk a 2011. év re elõ fi zet he tõ a
je len le gi elõ fi ze tõk szá má ra mel lé -
kel ten meg kül dött, il let ve a cí mün -
kön (6500 Ba ja, Olt vá nyi Im re u. 14.,
te le fon: 79/325-599) igé nyel hetõ
„Kész pénz fi ze té si meg bí zás” fel -
hasz ná lá sá val.

A Ba jai Hon pol gár pél dá nyon kén -
ti ára (250 Ft) és he lyi elõ fi ze té si dí -
ja nem vál to zik A vi dé ki és kül föl di
elõ fi ze té si díj mi ni má lis eme lé sét a
pos ta költ ség nö ve ke dé se te szi szük -
sé ges sé.

Elõ fi ze té si dí jak:
Hely ben (ház hoz szál lít va) 3000 Ft
Vi dék re (pos ta költ ség gel) 5300 Ft
Kül föld re (pos ta költ ség gel)9300 Ft

Üd vö zöl jük hû sé ges ré gi elõ fi ze tõ -
in ket és sze re tet tel kö szönt jük az
úja kat.

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

Árvalányhaj mezõ a változatos domborzatú tájon Rém határában


