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A könyv ki adá sa i ról
Nem túl gya ko ri, hogy egy könyv az el -

sõ után még négy al ka lom mal ke rül jön ki -
adás ra, ezért ér de mes ös  sze ha son lí ta ni a
ki sebb-na gyobb el té ré sek kel ki nyom ta tott
vál to za to kat. A szé pen tipografizált 1822-
es el sõ meg je le nés Trattner Já nos Ta más
be tû i vel és ki adá sá ban Pes ten ké szült, vég -
sõ for má ját Gottlieb Pál apatini könyv kö -
tõ nél kap ta. Alap ve tõ en gót be tûk kel
nyom ták, csu pán a szö veg ben elõ for du ló
la tin ki fe je zé sek, a bács kai te le pü lé sek ne -
vei és egyes ve ze ték ne vek ké szül tek la tin

be tûk kel (eze ket a jel lem zõ ket meg tar tot -
ták a to váb bi ki adá sok is). A 19 cen ti mé ter
ma gas, egy sze rû pa pír kö té sû köny vecs ke
ele je a tar ta lom jegy zék kel be zá ró lag 8 ró -
mai, utá na 136 arab szá mo zá sú ol dalt tar -
tal maz. A cím lap hát ol da lán (II. ol dal) a
cik kem cí mé ül vá lasz tott mot tó  ol vas ha tó
la ti nul és  né me tül: „Non pro hodiernis,
sed pro futuris temporibus. Nicht für heute,
sondern für die Zukunft.” (Nem a je len nek,
ha nem a jö võ nek.)

Az öt ki adás kö zül egye dül az 1860-ban
meg je lent má so di kat nem si ke rült kéz be

ven nem, így er rõl csak né hány ada tot tu -
dok. Az el sõ fe je zet §.10. al fe je zet ében a
Bács vár me gye me zõ vá ro sa i ra vo nat ko zó
B. sza kasz 7. pont já nál is mer te tett Hódságh
rö vid le írá sá hoz nem Eimanntól szár ma zó
és hi bá kat tar tal ma zó szö ve get szúr tak be.
Ezt a kö vet ke zõ két ki adás is át vet te, csak
az ötö dik – 1965-ös – ki adás ban tér tek visz -
 sza az ere de ti, 1822-es szö veg hez.

A kö vet ke zõ – im már har ma dik – meg -
je le né sig nem kel lett túl so kat vár ni: a ki -
adás 1894-ben Kolomann Ró zsa und Frau
bu da pes ti könyv nyom dá já ban ké szült és a
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hódsághi Weitzmann Li pót kö töt te. A
könyv ma gas sá ga 18 cen ti mé ter lett, az
ele jén to vább ra is meg van a 8 ró mai szá -
mo zá sú ol dal, ugyan ak kor a ki sebb mé ret
mi att az utá na kö vet ke zõ rész ter je del me
la tin szá mo zá sú 144 ol dal ra nõtt. Az 1860-
as ki adás Hódsághra vo nat ko zó bõ ví té sét
to váb bi ada tok kal egé szí tet ték ki, így an -
nak ter je del me mint egy öt ol dal lett. A szö -
veg ben sze rep lõ utol só év szám 1892, és a
te le pü lés ak kor fo lyó épít ke zé se it so rol ja
fel. A II. ol dal mot tó ja az aláb bi ak kal egé -
szült ki: „Einstens und jetzt anschauen
unser gesegnetes Vaterland. Gott segne
es!” (Ál dott szü lõ föl dün ket egy kor és
most lát ni. Is ten áld ja meg!)

A fen ti mon da tok jól ér zé kel te tik, hogy
a 18. szá zad vé gén ér ke zõ te le pe sek utó dai
szü lõ föld nek ne vez ve men  nyi re érez ték
ha zá juk nak Bács kát, Ma gyar or szá got. A
könyv be fe je zé se a kor nak meg fe le lõ en
ke rült ak tu a li zá lás ra, s a kö vet ke zõ mon -
dat tal zá rul: Is ten tart sa meg  Fe renc Jó zse -
fet, Ma gyar or szág ki rá lyát.

A köny vet 1928-ban Cservenkán ad ták
ki ne gyed szer, a cím lap alap ján Welker A.
nyom dá ja ké szí tet te. A mot tó nál vis  sza tér -
tek az ere de ti, 1822-es meg je le nés szö ve -
gé hez. A 23 cen ti mé ter ma gas, la tin szá mo -
zá sú és 83 ol dal ter je del mû könyv a 3-4. ol -
da lon dr. Krenrich Já nos elõ sza vá val kez -
dõ dik, aki sze rint Eimann mû ve a több szö -
ri ki adás el le né re rit ka ság. Egyút tal utalt –
va la mint tar tal má nak fel so ro lá sá val rö vi -
den ké pet ad – a szer zõ Eimann Kár oly ne -
vû déd uno ká já nak tu laj do ná ban lé võ két,
el sõ sor ban csa lád tör té ne tet tár gya ló kéz -
ira tos mun ká ra (kö zü lük az egyik ké pez te
az 1986-ban ki adott úti könyv anya gát). A
pon tos fel jegy zé sek nek kö szön he tõ ér de -
kes ség, hogy Eimann el sõ, majd an nak el -
huny ta után má so dik fe le sé gé vel ös  sze sen
194 cse cse mõt tar tott ke reszt víz alá. A
könyv 5-7. ol da lán Eimann 1829. már ci us
31-én kel te zett ön élet raj za ol vas ha tó. Ezt
kö ve tõ en a 8. ol da lon a be ve ze tés sel in dul
az ere de ti könyv. A be fe je zés ben el ha gyás -
ra ke rült az I. Fe renc és a Fe renc Jó zsef
ural ko dók ra vo nat ko zó mon dat, majd a
kö tet a 82-83. ol da lon tar ta lom jegy zék kel
zá rul. A 24. ol dal Hódsághra vo nat ko zó ré -
szé nél az 1822-es ere de ti ki adás szö ve ge
után ki sebb be tû mé ret tel szúr ták be a nem
Eimanntól szár ma zó, itt majd nem két ol -
dalt el fog la ló szö ve get.

Az Eimann-év (1964-ben volt szü le té sé -
nek 200. év for du ló ja) je gyé ben a Südost-
deutschen Kulturwerks Mün chen ben meg -
je lent ötö dik ki adá sa az elõ zõ ek kel ös  sze -
vet ve szin tén tar tal maz el té ré se ket. A 21
cen ti mé ter ma gas könyv Hamm Fe renc

aján lá sá val kez dõ dik (V-VI II. ol dal), majd
Lotz Fri gyes elõ sza vá val foly ta tó dik (IX.
ol dal). Az utá na kö vet ke zõ el sõ rész el sõ
fe je ze té ben ke rül köz lés re az 1822-es
Eimann könyv. Az ah hoz ké pest el té rõ lap -
mé ret okán ez 1-84. ol da lig tart, a szö veg
ak tu á lis he lye in itt-ott fel tû nõ szög le tes zá -
ró jel be írt szá mok jel zik, hogy az el sõ ki -
adás ban az a rész há nya dik ol da lon volt. A
85-101. ol da lig tar tó má so dik fe je zet füg -
ge lék: az 1928-as ki adás ban meg je len te tett
ön élet raj zot Eimann há rom óha zá ba írt le -
ve le, va la mint jegy ze tek kö ve tik. A má so -
dik rész (102-159. ol dal) Eimann Já nos
éle tét és mun kás sá gát be mu ta tó ta nul -
mány. A 144-153. ol da la kon Új-Szivác
135 te le pe sé nek Eimann ál tal kö zölt re -
gisz te ré nek ki mu ta tá sát a bé csi ud va ri ka -
ma ra le vél tá ri ada ta i nak fel hasz ná lá sá val
to váb bi ak egé szí tik ki, és szár ma zá si he -
lyü ket az 1964-ben ér vé nyes po li ti kai be -
osz tás nak meg fe le lõ en cso por to sít ja.

A te le pí té si pá tens
A te le pe se ket igen ked ve zõ fel té te lek kel

to bor zó pá tens az 1822-es ki adá sú könyv
73-75. ol da lán ta lál ha tó. Szö ve gé nek for -
dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Mi, II. Jó zsef, Is ten ke gyel mé bõl vá -
lasz tott ró mai csá szár, min den idõk re a bi -
ro da lom vé del me zõi, Ma gyar or szág,
Cseh or szág, Gallícia és Lodoméria ki rá lya
stb. ezen nel tud tá ra ad juk min den ki nek,
hogy Ma gyar, Gallícia és Lodoméria Ki -
rály sá ga ink ban sok a sza bad, az üres és a
pusz ta tel künk, ame lye ket németbiro-
dalmiakkal, kü lö nö sen a fel sõ-raj nai ke rü -
let be li ek kel be né pe sí te ni szán dé ko zunk.

Avég bõl, min den hoz zánk be ván dor ló
bi ro dal mi csa lád nak, akik kö zül több ezer
föld mû ves re és kéz mû ves re van szük sé -
günk, csász. és kir. sza vunk kal ígér jük:

Elõ ször: A tel jes lel ki is me re ti és val lás -
sza bad sá got; min den val lá si fe le ke ze tet a
szük sé ges pap pal, ta ní tó val, és ami eh hez
a jö võ ben tar to zik, el lá tunk.

Má sod szor: Min den csa lá dot ren des, új,
az or szág szo ká sa i nak meg fe le lõ en be ren de -
zett ház zal, kert tel együtt meg aján dé ko zunk.

Har mad szor: A föld mû ve se ket a csa lád -
nak szük sé ges te lek kel, amely jó szán tók -
ból és ka szá lók ból áll, va la mint a szük sé -
ges iga vo nó- és tenyészmarhával, azon kí -
vül föld mû ve lé si és há zi fel sze re lés sel
meg aján dé koz zuk.

Ne gyed szer: Az ipa ro sok és a nap szá -
mo sok el len ben csak a ház tar tás hoz szük -
sé ges esz kö zök nek örül het nek: emel lett az
ipa ro sok nak kéz mû ves esz kö ze ik be szer -
zé sé hez kész pénz ben 50 raj nai gulden ke -
rül ki fi ze tés re.

Ötöd ször: Min den csa lád leg idõ sebb fia
a ka to nai so ro zás tól men tes és az is ma rad.

Ha tod szor: Min den csa lád Bécs tõl a te -
le pí tés he lyé ig in gyen szál lít ta tik, ami hez
a szük sé ges uta zá si költ ség ki fi zet te tik;
utá na el lá tá suk ad dig tart, amíg a csa lád
ké pes lesz ma gát élel mez ni. Ha azon ban a
tá mo ga tá si idõ után egy vagy több csa lád
vét le nül baj ba ke rül, ak kor há rom évi visz -
 sza té rí tés sel min den se gít sé get meg kap.

He ted szer: Azon új jö ve vé nyek nek, akik
az úton, vagy az ég haj lat vál to zás mi att,
vagy más mó don be te ged nek meg, olyan
gyor san, mint le het sé ges, sze ret nénk ko -
ráb bi egész sé gi ál la po tu kat vis  sza ál lí ta ni,
kór há zak lé te sül nek, ame lyek ben a rá szo -
ru ló kat díj ta la nul el lát ják.

Nyol cad szor: Vé gül, ezen bi ro dal mi be -
ván dor lók nak le te le pe dé sük nap já tól tel jes
tíz évig sza bad sá guk biz to sít ta tik; ezen idõ
alatt min den or szá gos és föl des úri adó tól,
le adás tól és te her tõl, vagy aho gyan hív ni
akar ják õket, tel je sen men te sek és ma rad -
ja nak azok: a tíz sza bad év vé ge után, mint
a töb bi la kos, az or szá gos gya kor lat nak
meg fe le lõ adó kat kö te le sek le ró ni.

Ezen el ha tá ro zá sun kat és aka ra tun kat a
va ló ság ra tö re ked ve an nak hi te lé ül cs. és
k. rá nyo mott tit kos pe csé tünk kel meg erõ -
sít jük, kelt Bécs ben 1782. szep tem ber 21-
én. Ró mai csá szár sá gunk 19., ma gyar és
cseh ural ko dá sunk 2. évé ben.

Jó zsef pe csét he lye
Colloredo her ceg
Õ szent csá szá ri fen sé ge meg ha tal ma zá -

sá ból Hofmann Ig nác”
Jól le het az Eimann ál tal kö zölt te le pí té si

pá tenst egyes tör té né szek a II. Jó zsef ural -
ko dá sa alat ti ma gyar or szá gi né met te le pí -
tés alap ve tõ ok má nyá nak tart ják, má sok a
két sé ge i ket fo gal maz zák meg az ere de ti sé -
gét il le tõ en. Az ala pos ke re sés el le né re a
ku ta tók egyet len le vél tár ban sem ta lál tak
nyom ta tott pél dányt be lõ le, Kaindl Raj -
mund Fri gyes a fel buk kan ta kat után nyo -
más ok nak, ha mi sít vá nyok nak tar tot ta.
Lutz And rás 1929-es, Graz ban meg je lent
ta nul má nya sze rint a pá tens for mai je gyei,
fel épí té se, nyel ve ze te és tar tal ma az ud va -
ri kan cel lá ria hi va ta li szo ká sa it tük rö zik.
Az Eimann ál tal kö zölt te le pí té si pá tens
(Ansiedlungspatent) ki fe je zés sel nem ért
egyet Lotz Fri gyes, sze rin te egy ilyen je -
len tõ sé gû ok irat nem igen je len he tett meg a
csá szár en ge dé lye nél kül és in kább to bor -
zó pá tens (Werbepatent) el ne ve zést tart he -
lyes nek (az Eimann könyv ötö dik ki adá sa,
139. ol dal). Vég kö vet kez te tés ként Lutz
And rás hoz ha son ló an ar ra ju tott, hogy a
pá tens nem a bé csi hi va ta lok ból szár ma -
zik, ha nem Röthlein frank fur ti te le pí té si
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biz tos a csá szár tud ta és be le gye zé se nél -
kül sa ját sza kál lá ra nyo mat hat ta ki. Oskar
Feldtänzer sze rint a ku ta tók vi tat ha tat lan
igye ke ze te és erõ fe szí té se el le né re to váb bi
kér dé sek ve tõd nek fel, ezért he lye sebb
len ne ki je len te ni, hogy min den szem pont -
ból kel lõ en meg ala po zott konk lú zió nem
te he tõ (Oskar Feldtänzer: Joseph II. und
die Donauschwäbische Ansiedlung. Mün -
chen, 1990. 6-11. ol dal).

A Fe renc-csa tor ná ról
A Fe renc-csa tor na elõz mé nye i nek és el -

ké szí té sé nek le írá sa fon tos kor do ku men -
tum, hi szen a szer zõ nem csak kö ze li szem -
lé lõ je, ha nem részt ve võ je is volt az épí tés -
nek. A vá ro sunk nál kez dõ dõ baja-bezdáni
táp csa tor na a De ák Fe renc zsi lip pel együtt
a Fe renc-csa tor na rend szer hez tar to zik,
ezért ta lán nem ér dek te len az er re vo nat -
ko zó rész for dí tá sát kö zöl ni.

„§.1. A bács kai Fe renc-csa tor na ere de -
té rõl – Ez a csa tor na Kiss Jó zsef ka ma rai
mér nök, épí té si igaz ga tó úr nak kö szön he ti
lét re jöt tét, amely a kö vet ke zõ mó don tör -
tént. Ami kor 1786 és 1787 évek ben Tor -
zsa, Kúla, Cservenka és más hely sé gek az
ak ko ri sok bel víz zel ször nyû baj ba ke rül -
tek, Kiss úr egy lé pés szé les sé gû árok kal
kí sér le tet tett a vi zek le ve ze té sé re Kúla fe -
lõl Verbász fe lé a Czerna-bara mo csa ra i ba.
E so rok szer zõ je, mint ak ko ri új-verbászi
ka ma rai épí té si szám ve võ, kap ta a fel ada -
tot, és egyút tal 400 fo rin tot hú sza sok ban
és ti zen he te sek ben [17 kraj cá ros oszt rák és
ba jor ezüst pénz], hogy a ki vi te le zést vég -
re hajt sa. Mind járt ez után Új-Verbásznál
nap szá mo sok, fér fi ak, nõk, fi úk és lá nyok
fel vé te lé vel rö vid idõ alatt lét re hoz ták az
el ter ve zett ár kot, amely rend kí vü li mó don
meg fe lelt Kiss úr ter vé nek, mert a vi zet
meg le põ en jól ve zet te le. – Ez volt te hát az
el sõ pénz és az el sõ mun ka, amely a ké sõb -
bi és most vi rág zó an mû kö dõ nagy mû vel,
a Fe renc-csa tor ná val ös  sze függ! – Ezen
árok ha té kony sá ga ösz tö nöz te Kiss urat a
nagy te kin té lyû ki rá lyi ma gyar ud va ri ka -
ma rá nál egy ter ve zett költ ség becs lés be -
nyúj tá sá ra, amely nek alap ján egy öl szé les -
sé gû víz te le ní tõ csa tor ná val a sziváci mo -
csár tól Verbászig el ön tött te rü le tet akar ta
meg men te ni. Jó vá hagy ták 14 000 fo rint ki -
uta lá sát, va la mint a szük sé ges fi ze tett ro -
bot mun kát is. Mi u tán ab ban az idõ ben az
újon nan lét re jött ka ma rai telepesbirtokok
át ve võ iro dá ja Új-Verbászon volt, Kiss úr
igaz ga tó ként itt ren dez ke dett be. A víz te le -
ní tõ csa tor na épí té sét 1786 õszén Új-Ver-
básznál kezd ték el, a mun kát egész té len
foly tat ták, a be fe je zés re 1787 nya rán ke -
rült sor. Az ös  szes víz gyors el ve ze té se

nem csak az egész vi dé ket tet te szá raz zá,
ha nem ez zel meg szü le tett a leg ma ra dan -
dóbb öt let Kiss úr vál lal ko zá sai kö zött,
egy ha józ ha tó csa tor ná ról. E vál lal ko zá sok
kö zül több rõl e kis mû szer zõ je is se gí tett
be szá mol ni. A ter ve ket hol Bu dá ra, hol
Bécs be küld ték; ám egé szen szo kat la nul
ki kér ték a test vér ének, Kiss Gá bor úr nak,
a had se reg ka pi tá nyá nak ta ná csát is. A ter -
vet tel je sen ki dol goz ták, de a ki vi te le zést
az idõ köz ben el kez dõ dött tö rök há bo rú
meg akasz tot ta: a ka pi tány úr nak a ka to nai
ál lo más he lyé re kel lett tá voz nia, Kiss Jó -
zsef úr nak pe dig Zimonynál a had se reg fa -
el lá tá sá ról kel lett gon dos kod nia. Alig fe je -
zõ dött be azon ban a tö rök há bo rú; lét re jött
a még má ig [1820-ra ér ten dõ] lé te zõ tek.
Kir. ki válts. Magy. Csa tor na ha jó zá si Tár -
sa ság. – En nél fog va 1792-ben a csa tor na
ásá sa meg kez dõ dött, és 1802-ben be fe je -
zõ dött. E cél ra ko ráb ban 300 000 fo rint
fel hasz ná lá sát en ge dé lyez ték.

§.2. A Fe renc-csa tor na ásá sá ról – Hogy
e fon tos mû mi e lõbb el ké szül hes sen, ön -
kén tes mun ká so kat to bo roz tak, még új sá -
gok ré vén kül föld rõl is, így va ló ban nagy
szá mú bé csi em ber je lent ke zett. Az egész
csa tor nát mér nö kök ál tal ki mér ték, be szin -
tez ték, ki tûz ték és ba ráz dál ták; azu tán to -
váb bi sza ka szok ra osz tot ták fel, ahol a
mun ká sok nak ba rak ko kat, kuny hó kat és
kocs má kat ál lí tot tak fel; vé gül, hogy a
mun ká sok kön  nyeb ben és sza bály sze rû en
tud ja nak kez de ni, az egész csa tor nát alak -
za tok ra osz tot ták, ame lyek mind egyi ke
100 négy zet öl nyi fe lü le tû te rü le tet tar tal -
ma zott. Min den alak zat hoz mun ká so kat és
egy cso port ve ze tõt ren del tek. Õ tar tot ta
szá mon a föld ki eme lés re át adott szer szá -
mo kat, és vet te át a cso port nak já ró pén ze -
ket. A föld ki ter me lés köbölekben tör tént,
amely nek mun ka dí ját a mér nök úr elõ re
meg ál la pí tot ta. – En nél a mun ká nál na -
gyon sok pénzt le he tett ke res ni. Szor gal -
mas em be rek 100-200 fo rint elõ le get kap -
tak, és az it te ni vi dé ken nem ke ve sen vol -
tak, akik a meg ke re sett pénz bõl há zat és
föl det tud tak ven ni. Azon kí vül is po tá lyo -
kat is fel ál lí tot tak, ame lyek ben a mun ká -
ban meg be te ge dett em be re ket in gyen a
leg jobb ápo lás ban ré sze sí tet ték. A csa tor -
na tár sa ság még az 1795-ös ín sé ges idõ ben,
ami kor az it te ni vi dék te he tõ sebb la ko sa i -
nak zab- és köleskenyérrel kel lett meg elé -
ged nie, a csa tor na mun ká so kat ala csony
áron a leg szebb ke nyér rel lát ta el, így még
csa lád juk nak és ná luk ven dé ges ke dõ ba rá -
ta ik nak is bõ sé ge sen ju tott. – Te hát csu pa
jó val bír ez a nagy mû el sõ la pát nyi alap -
já nak ki ásá sa óta, ed dig az órá ig az egész
kör nyé ket moz gás ba hoz ta; és tel je sen

igaz, amit a ne mes Kiss Jó zsef úr, a csa tor -
na ki öt lõ je olyan gyak ran mon dott: a csa -
tor na Is ten ál dá sa lesz Bács vár me gyé re,
és azt, hogy ha nem is az el sõ, ám a leg elõ -
ke lõbb vár me gyék egyi ké vé te szi.” (For dí -
tot ta je len cikk szer zõ je, lek to rál ta dr.
Mayer Já nos.)

Egye bek
A né met föld rõl ér ke zõ te le pe sek a gya -

ko ri köz fel fo gás sal el len tét ben nem vol tak
ág ról sza kad tak, egye sek ko moly ös  sze -
gek kel ér kez tek Bács ká ba. Pél dá ul
Eimann úti köny vé bõl tud juk, hogy õ 90
fo rin tot ho zott ma gá val. Ér ke zé se után há -
rom al ka lom mal vél he tõ en örök ség cí mén
ka pott Pfalzból kész pénzt: 1786 má ju sá -
ban 30, 1787 de cem be ré ben 50 és 1782
áp ri li sá ban 183 fo rin tot. Lotz Fri gyes az
Eimann könyv 1965-ös ki adá sá nak 154-
156. ol da lán köz li a jo ze fi nis ta te le pe sek
jel lem zõ gya kor la ta ként-pél dá ja ként em -
lít ve a kap cso ló dó le vél tá ri anya got.

Eimann Já nos kap cso la ta az ab ban a
kor ban je len tõs nek te kint he tõ tá vol ság el -
le né re sem sza kadt meg csa lád tag ja i val és
is me rõ se i vel, gon do la tai gyak ran jár tak
ná luk. Le vél vál tá sa ik nyo mán ér te sül tek
egy más éle té nek fon to sabb ese mé nye i rõl,
gon do la ta i ról. A már em lí tett 1965-ös ki -
adá sú könyv 90-98. ol da lán Eimann há -
rom óha zá ba írt le ve le ke rült köz lés re. Se -
gít sé gük kel a ku ta tók szá mos élet raj zi ki -
egé szí tést tud tak ten ni. 

Zár szó
A bu dai vár ról 325 év vel ez elõtt – 1686.

szep tem ber 2-án – le hullt ló far kas zász ló
alap ja i ban ren dí tet te meg a tö rö kök ural -
mát Ma gyar or szá gon, azon ban az osz má -
nok ha zánk ból tör té nõ ki ve ré sé hez még
több mint egy év ti ze dig el hú zó dó há bo rús -
ko dás kel lett. A ne héz idõ ket át vé sze lõ,
lét szá má ban meg fo gyat ko zott la kos sá got
a ha ma ro san ki tört Rá kó czi -fé le sza bad -
ság harc meg pró bál ta tá sai to vább ti ze del -
ték. Az 1711-el el kez dõ dõ bé kés idõ szak -
ban a gyé ren la kott bács kai táj, va la mint
föld jé nek ter mé keny sé ge je len tõs vonz -
erõt gya ko rolt az or szág más ré sze i rõl ide
áram ló pa raszt ság ra. Még a fel sza ba dí tó
há bo rúk alatt ér kez tek a bu nye vá cok, a so -
ká cok és a szer bek. „A kül föl di né me tek
be te le pí té se 1729-36 közt szin tén meg kez -
dõ dött, s a ka ma ra ek kor építé szá muk ra
dé len Apatint, Bácsszentivánt, Hód sá got,
észa kon Küllõdöt és Csátalját, mely az el -
sõ bács kai né met te lep” – ír ta Bo dor An tal
(Délmagyarországi te le pí té sek tör té ne te és
ha tá sa a mai ál la po tok ra, Bu da pest, 1914.
10. ol dal). A III. Kár oly ural ko dá sa alatt
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meg kez dett te le pí tést Má ria Te ré zia to -
vább foly tat ta. Fia, a ké sõb bi II. Jó zsef,
már 1767. évi ta nul mány út ján meg gyõ zõ -
dött a la kos ság szám to váb bi gya ra pí tá sá -
nak szük sé ges sé gé rõl. Más részt tisz tá ban
volt ko rá nak mer kan ti lis ta jel sza vá val:
Ubi popules, ibi obu lus. (Ahol a né pes ség,
ott a pénz.) En nek is kö szön he tõ en 1783-
ban kü lö nö sen ked ve zõ fel té te lek kel hir -
det ték meg az újabb te le pí tést, amely nek
meg élt tör té né se it az 1785-ben Bács ká ba
ér ke zett Eimann Já nos 1822-ben meg je -
lent köny vé ben dol goz ta fel. A né met pre -
ci zi tás sal és ala pos ság gal meg írt mun ka
Új-Szivácot tár gya ló ré szén jól ki tûn nek a
szer zõ sze mé lyes ta pasz ta la tai: több év ti -
ze des jegy zõ sé ge nyo mán Eimann pon tos
ada tok kal és nagy rá lá tás sal bírt te le pü lé -
sé nek vo nat ko zá sá ban. Ugyan ak kor Új-
Szivác pél dá ján ke resz tül ké pet ka punk

Bács ka egé szé rõl, hi szen más hol is ha son -
ló fel té te lek-kö rül mé nyek de ter mi nál ták a
né me tek le te le pí té sét-új ra kez dé sét. 

Az ol va só ban fel ve tõd het a kér dés, hogy
a cik ket mi ért ép pen most kö zöl jük. A vá -
lasz ak kor is ké zen fek võ, ha csak év for du -
lók ban gon dol ko dunk. Ta valy volt 225 éve
Eimann Já nos Bács ká ba ér ke zé sé nek, jö võ -
re lesz az el sõ bács kai fa lu mo no grá fia el sõ
ki adá sá nak 190 éves év for du ló ja, és ha ma -
ro san – 2014-ben – em lé kez he tünk meg a
szer zõ szü le té sé nek 250. év for du ló já ról. A
ju bi le u mok egyút tal jó al kal mat kí nál nak
ar ra, hogy a köny vet kéz be ve gyük, a szer -
zõ éle tét és az egész te le pí tést szem ügy re
ve gyük. Re mé nye ink sze rint a cikk ar ra
néz ve is tar tal maz in for má ci ó kat, hogy a
né met nem ze ti ség hoz zá já rult Bács ka és ez -
zel együtt Ma gyar or szág gaz da sá gi és tár sa -
dal mi fej lõ dé sé hez. Elõ zõ ek mel lett leg -

alább an  nyi ra fon tos, hogy a könyv bács kai
te le pü lé se ket be mu ta tó ré sze élet re kel ti a
múl tat, át te kin tést ad a vár me gye ko ra be li
vi szo nya i ról, amely a jö võ be te kint ve út -
mu ta tást ad hat a je len nek. 

A fej lõ dé s ben bíz va fo gal maz ta meg
Goe the Fa ust cí mû al ko tá sá ban Fa ust
(Má so dik rész, Ötö dik fel vo nás) a jo ze fi -
nis ta te le pe sek re is ér vé nyes so ro kat:

„A hegy alatt mo csár vi dék
ter jeszt ra gályt zsák má nyolt föl de men;
csa pol juk le pos hadt vi zét,
az lesz csu pán a vég sõ gyõ ze lem.
Mil li ók nak nyi tok tért, hol nem ép pen
biz tos a lét, de sza bad és te vé keny.
Zöld a me zõ s ter mé keny; em ber, ál lat
az új föl dön nyom ban ott hont ta lál hat,
s me rész szor gal mú nép emel te gát
szi lárd ol tal má ban üt het ta nyát.”

Dr. Nebojszki Lász ló

„Kis – de fé nyes eklésiának mon da tik”

200 éves a Ba jai Re for má tus Egy ház köz ség
A Ba jai Re for má tus Egy ház köz ség ala pí -

tá sá nak 200 éves év for du ló já ra 2011. szep -
tem ber 10-én egész na pos ren dez vény so ro -
zat tal em lé kez tek. A Türr Ist ván Mú ze um és
a Dunamelléki Re for má tus Egy ház ke rü let
Rá day Mú ze u ma ren de zé sé ben idõ sza ki ki -
ál lí tás nyílt a Nagy Ist ván Kép tár ban. A tár -
lat meg nyi tó ün ne pét kö ve tõ en dr. Bibó Ist -
ván mû vé szet tör té nész em lék be szé det mon -
dott a ba jai re for má tus temp lom Pe tõ fi Sán -
dor ut cai hom lok za tán el he lye zett Fülep La -
jos-em lék táb lá nál, majd ün ne pi is ten tisz te -
le tet tar tot tak, ahol dr. Sza bó Ist ván, a
Dunamelléki Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ke ige hir de tés ét hall hat ták. 

A Nagy Ist ván Kép tár ban 2011. szep tem -
ber 10-én nyí ló tár lat a ba jai re for má tus
eklézsia két év szá za dos tör té ne tét te kin ti át a
18. szá zad ban Ba já ra ér ke zõ re for má tus né -
pes ség, az egy ház köz ség és az el sõ ima ház
ala pí tá sa, a re for má tus is ko la és a kán tor ta -
ní tók, az 1892-ben épü lõ temp lom, a 19.
szá zad kul tusz te rem tõ han gu la ta, az egy ko ri
lel ké szek, a gyü le ke zet ki emel ke dõ tag ja i -
nak fenn ma radt tár gyi em lé kei és do ku men -
tu mai be mu ta tá sá val.  

A ki ál lí tás el sõ ré sze a re for má ció ma -
gyar or szá gi meg je le né sé nek tör té ne ti hát te -
rét, a kál vi niz mus te o ló gi ai alap el ve it, ha -
gyo má nya it és szak rá lis tár gya it mu tat ja be.
A Vi zso lyi Bib lia, a gyö nyö rû en hím zett,
17-18. szá za di úr asz ta li te rí tõk, kely hek és
kan csók be mu ta tá sán kí vül fi gyel met ér de -
mel a révkomáromi asz ta lo sok fes tett szó -

szék fel já ró mell véd je, Szenci Mol nár Al bert
17. szá za di port ré ja, a Hannaui Bib lia és az
I. Rá kó czi György ké szít tet te Öreg Graduál
(1636), az el sõ egy sé ges szö ve gû gre go ri án
dal la mo kat rög zí tõ re for má tus zsol tá ros -
könyv, éne kes könyv.

A tár lat má so dik egy sé ge azt a me zõ vá ro -
si kör nye ze tet, sok nem ze ti sé gû, több fe le ke -
zet hez tar to zó tár sa dal mat mu tat ja be, mely
a Ba já ra ér ke zõ re for má tus né pes sé get fo -
gad ta. Ba ja vá ros a tö rök hó dolt ság után
sok nem ze ti sé gû vé vá ló, több fe le ke zet hez
tar to zó la kos sá ga II. Jó zsef Tü rel mi ren de le -

té nek 1781-ben tör té nõ ki hir de té se után, a
sza bad val lás gya kor lás nak kö szön he tõ en
gya ra po dik nagy szá mú re for má tus be te le -
pü lõ vel is, akik ke res ke dõ ként és tiszt vi se lõ -
ként ér kez tek vá ro sunk ba. 

A tár lat be pil lan tást en ged a 19. szá zad ban
Ba ján le te le pe dett fel vi dé ki, majd a 20. szá -
zad ele jén meg je le nõ sár kö zi re for má tus kö -
zös sé gek hét köz nap ja i ba, be mu tat ja vi se le -
te i ket, hasz ná la ti tár gya i kat, ün ne pi szo ká sa -
i kat, ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge i ket. Köz tük
az ala pí tó kat: az 1780-86 kö zött Ba já ra te le -
pült Ke resz te si De ák Já nos (1754-1832)

A kiállítás megnyitója
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had mér nö köt, aki a Tü rel mi ren de let ha tály -
ba lé pé se után a ba jai ura da lom ban, Gras-
salkovich An tal ura dal mi ins pek to ra lett, az
1795-ben Dunaszentgyörgyrõl ér ke zett id.
Dö mö tör Pál, Bács-Bodrog, Ba ra nya, Tol na,
Temes és Máramaros vár me gyék tisz te let -
be li táb la bí rá ját, több ura da lom ügy véd jét,
il let ve a 17. szá zad ban ne me si ran got szer -
zett Dö mö tör Pált, aki nek ké sõbb nagy sze -
re pe volt a vár me gye és Ba ja vá ros kö zé le -
té ben, a ba jai re for má tus gyü le ke zet kö zös -
ség gé szer ve zé sé ben, de az el sõ ima ház épí -
té sé nek kez de mé nye zé sé ben is.

A ba jai re for má tus is ko la ala pí tá sá nak,
je len tõ sebb kán tor ta ní tó i nak, a Bor za Nán -
dor igaz ga tó ál tal ké szí tett, or szá go san el -
ter jedt Sza va ló könyv, az „írás mu tat vá -
nyok”, éne kes köny vek, fü ze tek szám ba vé -
te le után, a ki ál lí tás kö vet ke zõ fon tos egy -
sé ge a 19. szá zad Kos suth- és Kál vin-kul -
tusz te rem tõ han gu la tá nak, tár gyi em lé ke i -
nek be mu ta tá sá val foly ta tó dik.

A bel sõ épít ke zés ko rát a 19. szá zad kö ze -
pé tõl a kül sõ épít ke zés vá gya vál tot ta fel. Az
1891-92-ben fel épült re for má tus temp lom
tör té ne tét a temp lom épí té sé nek egyik el sõ
meg fo gal ma zó ja, Szilády Já nos lel ki pász tor,
majd a temp lom épí tõ Szé les Áron szol gá la -
ta kö zött zaj ló ese mé nyek: az el sõ, még neo -
gó ti kus, neoreneszánsz stí lus ban meg fo gal -
ma zott temp lom terv tõl a ma is ál ló Is ten há -
zá ról fel lel he tõ tár gyi és írott for rás anyag
szám ba vé te lé vel mu tat juk be.

A ba jai ek lé zsia 19-20. szá za di tör té ne té -
nek ku ta tá sa so rán olyan rit ka mû tár gyak ra,
ér de kes, ér té kes do ku men tu mok ra lel tünk,
me lyek be mu ta tá sa va ló di ku ri ó zum nak
szá mít. Ilyen töb bek kö zött a Kos suth ma ga
de di kál ta fo tó, me lyet az el sõ teológa, a ba -
jai Novák Ol ga nagy ap ja ho zott To ri nó ból
ha za, vagy a Ba jai Re for má tus Egy ház köz -
ség egy ko ri lel ki pász to ra, Kóczán Mór
olim pi ai bronz ér me és fény kép fel vé te lei.
Kóczán Mór volt má ig az egyet len ma gyar
re for má tus lel ki pász tor, aki bronz ér mes ge -
rely ha jí tó ként olim pi ai ér met szer zett. De
em lí tés re mél tó Fülep La jos mû vé szet tör -

té nész, mû vé szet fi lo zó fus sze mé lyes tár -
gyai kö zött, a Ba jai Re for má tu sok Lap já -
nak egy ere de ti pél dá nya, mely nek (a ku ta -
tás so rán úgy tû nik) egyet len pél dá nya ma -
radt meg a zengõvárkonyi Fülep-emlék-
szoba ki ál lí tá sá ban.

A Ba jai Re for má tus Egy ház köz ség két
év szá za dá nak tör té ne tét ös  sze fog la ló ki ál lí -
tás a kö zel múlt do ku men tu ma i val, Bér ci
Lász ló né pi írók ról ké szült ba la ton szár szói
fo tó so ro za tá nak gyö nyö rû pil la na ta i val, vé -
gül a 2011-ben szol gá ló pres bi té ri um és lel -
ki pász tor fo tó já val zá rul.

Mi e lõtt el hagy nánk a ki ál lí tó te ret, a Vi -
zso lyi Bib lia hát te ré ben kor társ al ko tá sok -
kal, a ba jai ek lé zsia és temp lom ins pi rál ta
gra fi kák kal és tex til mû vek kel (se lyem ken -
dõk kel), a Jelky And rás Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um Mû vé sze ti Ta go za ta nö ven dé ke -
i nek mun ká i val ta lál koz ha tunk.

A Ba jai Re for má tus Egy ház köz ség 200
éves tör té ne té nek ese mé nye i bõl ki bon ta ko -
zó his tó ri ai, te o ló gi ai, nép raj zi és mû vé -
szet tör té ne ti ös  sze füg gé sek (ahogy a ki ál lí -
tás ból re mé nye ink sze rint egy ér tel mû en ki -
ol vas ha tó) szo ro san kap cso lód nak Ba ja vá -
ros tör té ne té hez, a te le pü lés adott sá ga i ból
nyert le he tõ sé ge i hez, s a vá ros ta la ján fel -
vi rág zott pol gá ri kul tú rá nak sa já tos élet je -
len sé ge i hez. Eh hez mér ten ala kult és for -
má ló dott az eklézsia 18. szá zad ban gyö ke -
re zõ, a 19-21. szá zad ban vi rág zó tör té ne té -
nek, az ima ház, az is ko la, majd a temp lom
fel épí té sé ért fo lyó harc nak, a fel emel ke dé -
sért, a meg ma ra dá sért és a mél tó meg je le -
né sért va ló küz de lem nek lo ká lis sa já tos sá -
ga. En nek a küz de lem nek a leg fon to sabb
ese mé nye it, for du ló pont ja it, kü lön le ges
tár gyi em lé ke it, kor do ku men tu ma it, leg -
szebb pil la na ta it igye kez tünk fel ku tat ni,
ös  sze gyûj te ni és be mu tat ni a Nagy Ist ván
Kép tár ban 2011. szep tem ber 10 – de cem -
ber 18. kö zött meg te kint he tõ ki ál lí tá sunk -
ban. Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk!

A Ba jai Re for má tus Egy ház köz ség 200
éves év for du ló ja tisz te le té re meg je lent a
„…jö ve vény va gyok ná lad…” Ba jai Re for -

má tus Egy ház köz ség 1811-2011 c. kö tet. A
ki ad vány ban ol vas ha tunk az ek lé zsia két
év szá za dá nak tör té ne té rõl (dr. Gál Zol tán),
a re for má tus temp lom tör té ne té rõl (Ko vács
Zi ta), az anya köny vek ada ta i ról (Lex Or so -
lya), ta lál koz ha tunk lel ké szek vis  sza em lé -
ke zé se i vel (Mi ke si Kár oly, dr. Marjovszky
Ti bor, Michna Krisz ti na), élet ké pe ken ke -
resz tül be pil lant ha tunk az egy ház köz ség je -
le né be: a „Va sár na pi is ko lá ba” (Szabóné
Mé szá ros Má ria), a gyer me kek fe lé for du -
lás fe le lõs sé gé rõl (Romendáné Fü ze si Nó -
ra), a gyer mek mun kák ról (Bar na Béláné), a
temp lom sta ti kai meg erõ sí tõ mun ká la ta i ról
(Lé vai Ist ván), és a pres bi te rek gon do la ta i -
ról (Törökné Hárs völ gyi Éva). A kö tet vé -
gén val lo má so kat (Puhl Péterné, dr.
Kémenes Er zsé bet), lel ké szi be szá mo lót
(Bán Bé la) és ige hir de té se ket is ol vas ha -
tunk. A ki ad vány zá rá sa ként a Ba ján szol -
gá ló lel ki pász tor ok és az egy ház köz ség kle -
nó di u mai is fel so ro lás ra ke rül tek.

A ki ad vány meg vá sá rol ha tó a Ba jai Re -
for má tus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti há zá -
ban és a Nagy Ist ván Kép tár ban.

Kovács Zita
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Ke reszt szen te lés az or szág ha tá ron
„Ha esõt aka runk, ak kor Ér sek urat kell

hív ni”– tar tot ta már egy ide je a köz vé le ke -
dés a hir te len ked ve zõt len né vált idõ já rás
nyo mán két al ka lom mal (2010. szep tem ber
19. és 2011. má jus 8.) me net köz ben le ál lí -
tott, el ha lasz tott ren dez vény kap csán. Har -
mad szor ra az ele mek nem szól tak köz be:
en nek kö szön he tõ en szep tem ber 4-én dé li
12 óra kor ben sõ sé ges ün nep ség hely szí ne
le he tett a Ma gyar or szág és Szer bia kö zöt ti
bács kai or szág ha tár E-109-es ha tár je lû
pont já tól né hány mé ter re, még ma gyar te -
rü le ten ma ga so dó út szé li ke reszt, amely -
nek tör té ne té rõl és fel újí tá si mun ká i ról
rész le te sen 2010. szep tem be ri lap szá -
munk ban szól tunk. Az ün nep ség re fõ leg

Katymárról, mel let te ki sebb szám ban Ba já -
ról, Bácsborsódról, Garáról és Ma da ras ról
ér kez tek hí võk. Raj tuk kí vül az or szág ha tár
túl só ol da lá ról Egedi An tal nemesmiliticsi
plé bá nos (egyút tal el lát ja Örszállást és
Regõcét is), va la mint Rabata Ti bor regõcei
egy ház köz sé gi el nök szer ve zé sé ben és ve -
ze té sé vel mint egy 60 ma gyar anya nyel vû
hí võ jött, az ese mény részt ve võ i nek szá ma
ös  sze sen 170 kö rü li re te he tõ.

Az üd vöz lé sek után a cikk szer zõ je a ke -
reszt tör té ne tét és fel újí tá sát is mer tet te,
ame lyet Mándity Ljubinko hor vát nyel ven
is mé telt meg. Az ün nep sé get a katymári pe -
da gó gu sok és di á kok éne ke és sza va la tai
tet ték han gu la tos sá, a ze nét a madarasi tam -

bu ra ze ne kar szol gál tat ta. A meg ál dó imád -
ság el hang zá sa után dr. Bá bel Ba lázs kalo-
csa-kecskeméti ér sek as  szisz ten ci á já val (a
már em lí tett Egedi An tal plé bá nos mel lett
Nyírõ Fe renc katymári és madarasi plé bá -
nos, va la mint Szûcs Ti bor vas kú ti és bát-
monostori plé bá nos vol tak a se gí tõi) el vé -
gez te a fel szen te lést. A foly ta tás ként ce leb -
rált ér se ki szent mi se pré di ká ci ó ja ki emel te,
hogy a ke reszt nek egye te mes je len té se van
szá munk ra. A szak rá lis em lé ken ma gyar,
né met és hor vát nyel ven el he lye zett fõ pa -
rancs – „Sze resd fe le ba rá to dat, mint ön ma -
ga dat” – a mai vi lág ban ta pasz talt tól el té rõ -
en az evan gé li um utol só mon da tát idéz ve
az egy más kö zött fel me rü lõ prob lé mák ke -
resz tény el in té zé si mód já ra ta nít. Emel lett a
ke reszt az Is ten di csõ sé gén túl a szen ve dés
ér tel mé re fi gyel mez te tõ jel, amely re fel kell
te kin te nünk, va la mint erõt kell me rí te nünk
be lõ le. A szent mi sét kö ve tõ en a min den
részt ve võ nek át adott em lék lap tet te ma ra -
dan dó vá az ün nep ség át élt él mé nyét. Az ez -
után meg tar tott agapé egyút tal jó al kal mat
kí nált a tá jon élõ és az or szág ha tár mind két
ol da lán la kó em be rek is mer ke dé sé re, va la -
mint kö ze le dé sé re.

A ren dez vény mél tó ság tel jes és za var ta -
lan le bo nyo lí tá sá ban ki fej tett köz re mû kö -
dé sé ért kö szö net il le ti a Bácsbokodi Ha tár -
ren dé sze ti Ki ren delt ség pa rancs no kát,
parancsnokhelyettesét és mun ka tár sa it.

Dr. Nebojszki Lász ló

A részt ve võk egy cso port ja

A ha tá ron tú li hí vek pro ces  szi ó ja meg ér ke zik a ke reszt hez

Dr. Bá bel Ba lázs fel szen te li a fel újí tott
ke resz tet
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Vér tes Honor,
az utol só ba jai fe ren ces ház fõ nök-plé bá nos

Ta valy em lé kez tünk meg a szer ze te sek
el hur co lá sá nak 60. szo mo rú év for du ló já -
ról és Já vor atya szü le té sé nek cen te ná ri u -
má ról. Utób bi ról egy kon fe ren cia is meg -
em lé ke zett Ba rá tok tor nya alatt cím mel. A
két ese ményt ös  sze kö ti a kö zös temp lom,
a Ba rá tok temp lo ma (a Páduai Szent An -
tal-temp lom). En nek leg hos  szabb ide ig hi -
va tal ban lé võ plé bá no sa volt Já vor atya,
míg Vér tes Honor alig 4 évet tölt he tett itt.
E rö vid idõ alatt még is ma ra dan dó nyo mo -
kat ha gyott ma ga után.

65 éve ne vez ték ki ba jai fe ren ces ház fõ -
nök nek Vér tes Honort. A ba jai ház fõ nö kök
több sé ge más hol szü le tett, az utol só még is
Ba ján, Vargics An tal és Matkovics Má ria
gyer me ke ként lát ta meg a nap vi lá got
1913. már ci us 28-án. Édes ap ja után egy
má so dik ke reszt ne vet is ka pott, de Bé lá -
nak ne vez ték, mi rõl az is ko lai ér te sí tõk ta -
nús kod nak. Szü lei az al vé gen lak tak. Ele -
mi is ko lá ja után a III. Bé la  Gim ná zi um ta -
nu ló ja volt 6 évig. 1930. szep tem ber 2-án
lé pett be a fe ren ces rend be. Jász be rény -
ben, majd Gyön gyö sön járt gim ná zi um ba,
majd fõ is ko lá ra. Név vál to za tá sá ra a fe ren -
ces rend ben ke rült sor: szer ze te si ke reszt -
ne vé nek a Honort vá lasz tot ta, majd ve ze -
ték ne vét 1932-ben vál toz tat ta Vér tes re. 

Ön élet raj za sze rint: „Pap pá szen te lé sem
1937. ja nu ár 27én tör tént Gyön gyö sön.
Utá na még egy évet a Zág rá bi egye te men
töl töt tem, mint studens pá ter, ahol a hor -
vát nyel vet sa já tí tot tam el. – 1939-1942-ig
Sik ló son mû köd tem, mint ál la mi lag se gé -
lye zett, ki ne ve zett hit ok ta tó. Sõt 1940-42-
ig, mint polg. isk. hit tan és tör té ne lem ta -
nár. – 1942 nya rán ke rül tem Gyön gyös re
és 1944. febr. 1-ig vol tam ott, mint iro da -
ve ze tõ káp lán. – 1944. febr. 1-tõl szep -
tem ber 25-ig Új vi dé ken vol tam, mint a
Dél vi dé ki Közmüvelõdési Szö vet ség ma -
gyar szór vány-gon do zó lel ké sze. – Szep -
tem ber vé gén elöl já ró im Moh ács ra küld -
tek az ot ta ni sokac-nyelvü, ak kor ka to nás -
ko dó, pá ter helyettesitésére. Igy az ost ro -
mot ott él tem át s köz ben kisegitõ hit ok ta -
tó vol tam. Bu da pest ost ro ma után nyer -
tem be osz tást – helyettesitésem tárgy ta -
lan ná vá lá sa után – Bu da pest re, ahol a II.,
Mártirok utja (volt Mar git kör út) 23 sz.
alat ti Fe ren ces Plé bá ni án kon, mint ki ne -
ve zett fõ vá ro si hit ok ta tó müködtem 1946.
jul. 31-ig. Ek kor ne vez tek ki ba jai ház fõ -
nök-plé bá nos sá.”

Ezt a két tiszt sé get ál ta lá ban kü lön töl -
töt ték be, ami a má so dik vi lág há bo rú elõtt
a ka lo csai ér sek kü lön ké ré se volt – mi u tán
1922-ben meg ala kult a ba jai fe ren ces plé -
bá nia. A két vi lág há bo rú kö zött a plé bá -
nos sá got a nép sze rû Jugh Mik lós töl töt te
be, ki nek sír ja – bár Moh ácson halt meg,
aho va át he lyez ték – a ba jai Kál vá ri a te me -
tõ ben van.

Ne héz hely zet ben vet te át a ház fõ nök sé -
get, bár a szov jet ka to nák nak a ko los tor ba
köl tö zé sé tõl már nem kel lett tar ta ni. A ko -
los tor még me ne dék hely, szer ve ze tek és
ma gán sze mé lyek ér té ke i nek õr zõ he lye is
volt. A Tóth Kál mán Pol gá ri Ka szi nó
könyv tá rát itt õriz ték, majd az egye sü le tek
fel osz la tá sa után Vér tes Honor át ad ta a
köny ve ket az ál la mi ha tó sá gok nak. A vá -
ros más épü le te ket aján lott fel a szov jet ka -
to na ság nak – fõ ként kór ház cél já ból –,
ezért pél dá ul a köz élel me zé si hi va tal a ko -
los tor ban mû kö dött (1947-ben köl tö zött
ki). 1949-ben a le vél tár ré szé re öt cel lát
bé relt Takáts End re, ez zel nem csak az ira -
tok el he lye zé sé rõl gon dos ko dott (ér de kes
mó don a 18. szá zad ban a vár me gyei le vél -
tár ré szé re bé rel tek a ba jai ko los tor ban ter -
met), ha nem meg aka dá lyoz ta, hogy más
szer ve ze tek igé nyel jék (a la kás igény lé sek
kor sza ká ban) a ko los tor fe les le ges szo bá it.

Vértes Honornak a há bo rú utá ni sze -
gény ség és inf lá ció okoz ta prob lé mák kal
kel lett szem be néz nie. Egyik el sõ in téz ke -
dé se ként 1946 õszén en ge délyt kért az ér -
sek tõl, hogy a Vö rös ke reszt té ri is ko lá ban

mi séz hes sen, hogy a nagy hi deg ben a ci põ,
té li ka bát nél kü li hí vek nek ne kell jen a bel -
vá ros ba gya lo gol ni uk. No vem berben, mi -
kor a sze gé nyek ha lot ta i ért mi sé zett, gre -
go ri án éne ke ket éne kelt a kó rus.

Ma gá ra vál lal ta az új ének kar meg szer -
ve zé sét. Nem csak kó rus ta go kat gyûj tött,
ha nem fel kér te dr. Var gha Kár oly ta ní tó ké -
pez dei ta nárt, hogy le gyen az új kó rus ve -
ze tõ je. Az ének kar is mét vis  sza ke rül he tett
a temp lom kó ru sá ra, mert az egy kor a tûz -
ol tók hasz nál ta csi ga lép csõt be lül re, a
gyón ta tó fo lyo só elé he lyez tet te (ma is
ezen jár nak fel a kó rus ra).

A há bo rú utá ni lel ki új já é pü lést szol gál ta
a plé bá nia fenn ál lá sá nak 25. éves év for du -
ló já ra 1947. no vem ber 30. és de cem ber 7.
kö zött szer ve zett mis  szió. A jel mon da ta:
„Mentsd meg a lel ke det!” volt. A fel hí vás
így kez dõ dött: „Ha az Úr sza vát hall já tok,
ne ke mé nyít sé tek meg szí ve te ket”! Vess
szá mot lel ked del, mert té ged is hív! Ne saj -
nálj – Test vér – nyolc na pon át reg gel és es -
te egy-egy órát lel ked nek is szán ni! Uj já
akar juk épí te ni az or szá got, sõt az egész vi -
lá got. de ez csak ak kor si ke rül, ha lel ki leg
már új já é pül tél! Ne gon dold, hogy Te már
túl vagy ezen… Té vedsz!... Hasz náld fel a
kí nál ko zó al kal mat és ren dezd ügye i det,
mert nem tu dod sem a na pot, sem az órát,
mi kor kell a ve sé ket és sziveket vizs gá ló Is -
ten elõtt meg je len ned.” A leg jobb fe ren ces
szó no kok kö zül kér te fel Faddy Othmár

Vargics Honor 1932-ben

A Mária-napok programja
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deb re ce ni ház fõ nök-plé bá nost, nép mis  szi o -
ná ri ust, Han gya Hen ri ket, a sze ge di ta ní tó -
kép zõ és le ány gim ná zi um hit ta ná rát, va la -
mint Koz ma Kajus volt ba jai fe ren ces atyát,
sik ló si vi ká ri ust. Az ak ko ri idõk vi szo nya i -
ra rá vi lá gít a fel hí vás utol só mon da ta:
„Hisszük, hogy plé bá ni ánk min den ka to li -
kus hí ve ott lesz párt kü lönb ség nél kül!” A
mi sé ken és szent be szé de ken a hí vek meg -
töl töt ték a temp lo mot. A gyer tyás kör me ne -
ten de cem ber 7-én 12 ez ren vet tek részt. 

A kö vet ke zõ év ben a Mindszenty bí bo ros
ál tal meg hir de tett Má ria év ren dez vé nye i be
a vá ros a Ba ja-vi dé ki Má ria-na pok meg ren -
de zé sé vel kap cso ló dott be jú ni us 12-én és
13-án. A fel nõt tek Má ria-nap ja jú ni us 13-án
a fe ren ces temp lom bú csú ja nap ján volt. A
li li om szen te lést és a gyer me kek meg ál dá sát
a her ceg prí más vé gez te. A Ba ja-vi dé ki Má -
ria-na po kon kb. 80 000 hí võ vett részt. Ez
volt a ka lo csai egy ház me gye hi va ta los Má -
ria-kong res  szu sa.

Fi a tal plé bá nos ként – hi szen a krisz tu si
kor ban ke rült a plé bá nia élé re – gon dolt a
temp lom kor sze rû sí té sé re is. 1946-ban
ezért ke rült 6 vil lany gyer tya a fõ ol tár ra, a
kö vet ke zõ év ben egy kon cert ado má nya i -
ból hang erõ sí tõ ket vá sá rolt. 1949-ben pe -
dig a stá ció ké pek hez vil lany fa li ka ro kat.
Leg je len tõ sebb al ko tá sa az új men  nye zet -
fres kók el ké szít te té se volt. Ne vét a mai na -
pig õr zi a kö zép sõ bol to zat egyik fes tett
mell véd je: „sub quardianam Honorii Vér -
tes” (Vér tes Honor ház fõ nök sé ge alatt [ké -
szült]). A fres kó kat Kontuly Bé la fe ren ces
harmadrendi fes tet te, aki eb ben az idõ ben
több fe ren ces temp lom ban ké szí tett új
fres kó kat, pél dá ul Szeged-Alsóvároson is.

1948. jú li us 24-én Ba ja vá ros fõ is pán ja,
dr. Fá bi án Lász ló – solti re for má tus lel kész
– kérte, hogy a jú li us 25-i is ten tisz te le te ken
a pré di ká ci ók ban ol vas sák fel az aláb bi a kat:
„A Min den ha tó jó vol tá ból ez év ben a Bács -
ká ban is jobb ter més ben ré sze sül tünk. A fe -
le ba rá ti sze re tet tõl át hat va lás suk be azt,
hogy ezen ál dás ból mind annyi unk nak egy -
aránt ré sze sül nünk kell. Ezért a be szol gál ta -
tást ne te kint sük kény szer nek, ha nem az
egész dol go zó ma gyar nép ke nye rét biz to sí -
tó igaz sá gos és szo ci á lis gon dos ko dás nak.”
A pol gár mes ter je len té se sze rint az iz ra e li tá -
kon kí vül – ne kik nem volt is ten tisz te let ük
ek kor – min den hol fel ol vas ták a szö ve get. A
kö vet ke zõ al ka lom mal a ka to li kus pa pok el -
len áll tak egy ha son ló fel ké rés tel je sí té sé nek,
ar ra hi vat koz va, hogy az Ér se ki Ha tó ság nak
kell ezt en ge dé lyez nie. Köz ben ugyan is
Grõsz Jó zsef ho zott egy ér se ki ren de le tet,
mely sze rint bár mely nem szo ro san vett
egy há zi vagy egy ház köz sé gi ügy ki hir de té -
se vagy pré di ká lá sa csak az Ér se ki Ha tó ság

en ge dé lyé vel tör tén het. 1949 ele jén
Wehring Pé ter pol gár mes ter Mindszentyt el -
íté lõ írás be li nyi lat ko za tot kért a ba jai ka to -
li kus pa pok tól, ezt õk meg ta gad ták.

1949-ben rá be szé lés sel, fe nye ge tés sel
lé nye gé ben kö te lez ték a pa po kat is az 5
éves terv köl csön jegy zé sé re.  Az ál lam tól
fizetéskiegészítést (kong ru át) ka pó pá te rek
en nek fe lét – ke re kít ve – „fel aján lot ták”,
ös  sze sen 700 fo rin tot, s azt rész le tek ben,
tíz hó nap alatt le von ták a fi ze té sük bõl. Az
új ál lam ha ta lom mal va ló szem ben ál lá su -
kat jel zi a historia domus 1949. ok tó ber
20-i be jegy zé se (ek kor a ház fõ nök ve zet te
a ház tör té ne tet), mely sze rint a vá ros fel -
sza ba du lá sá nak 5 éves év for du ló ján „rend -
há zunk nem kép vi sel tet te ma gát a ház fõ -
nök tá vol lé te (Já nos hal mán volt) és a hit -
ok ta tók el fog lalt sá ga mi att.” De cem ber -
ben szo mo rú an kel lett lát ni uk, hogy a ko -
los tor egy ko ri kert jé ben, a Dé ri-kert ben ál -
lít ják fel a Sztá lin-szob rot.

A kö vet ke zõ év ele jén az új ma gyar al -
kot mány ra kel lett le ten ni ük az es küt. Eb be
a Ma gyar Püs pö ki Kar is be le egye zett,
ezért ja nu ár 27-én a pol gár mes ter elõtt tet -
ték le az es küt. A ház tör té net be jegy zé se
sze rint: „ki csit fur csá nak tet szett a do log s
a hí vek kö zül na gyon so kan meg bot rán -
koz tak mond ván: »a pap ság meg ad ta ma -
gát.« Pe dig té ve dés, mert a pap ság, mint a
töb bi tiszt vi se lõ is ar ra az al kot mány ra tett
es küt, mely val lás sza bad sá got ígér. Te hát
az es küt eb ben a re mény ben tet te le”– ír ja
a ház tör té net ol da la in Vér tes Honor.

Ami kor a fe ren ces sze gény gon do zó nõ -
vé re ket ki uta sí tot ták a Sze gény ház ból
1950 ta va szán, a ba rá tok ad tak ne kik mun -
kát (a temp lom ta ka rí tá sát), ami ért kis fi -
ze tést és ét ke zést kap tak a nõ vé rek. 

1950. jú ni us 10-én a ba rá tok a temp lom
bú csú já ra ké szül tek, ami kor „az ál lam vé -
del mi rend õr ség Ba já ról au tó kon el szál lí -
tot ta az ös  szes is ko la nõ vé re ket, nem csak a
zár dá ból, ha nem a cisz ter ci rend ház kony -
há já ból is, to váb bá a cisz te re ket és a fe -
renc ren di e ket. […] A fe ren ces zár dát le -
zár ták, egye dül a temp lom ma radt nyit va,
ahol a reg ge li ko rai szent mi sé re me nõ hí -
vek sír va ér te sül tek a tör tén tek rõl.”

A temp lom fes té sét már az új plé bá nos,
Ba gó Ist ván se gít sé gé vel fe jez te be Kontuly
Bé la, ami nem volt kön  nyû, hi szen a ko -
los tort le zár ták, az ud va ron lé võ váz la ta i -
hoz, fes té ke i hez nem fér he tett hoz zá. A
fres kók váz la ta i nak kar ton jai meg ron gá -
lód tak, rész ben tönk re men tek a ko los tor -
ud va ron. Szep tem ber vé gén fe jez te be a
mun kát, és ok tó ber ele jén bon tot ták el az
áll vány za tot. Ek kor vál ha tott lát ha tó vá a
kö zép sõ rész ben, „Szent An tal a vi lág
szent je” fres kó nak a kó rus fe lõ li ol da la kö -
ze pén lé võ mell vé den a la tin nyel vû „sub
quardianam Honorii Vér tes”, az az Vér tes
Honor gvár di án sá ga (ház fõ nök sé ge) ide -
jén fel irat. Ez zel szem ben – az ol tár fe lé –
pe dig az „An no Domini 1950”, va gyis az
Úr 1950. esz ten de jé ben, mely a fres kók
be fe je zé sé nek dá tu mát je lö li.

Vér tes Honor mun ká já nak em lé két
nem csak a temp lom fres kók fel ira tai õr zik,
ha nem a plé bá nia ház tör té ne té nek 1950.
szep tem ber 24-i be jegy zé se is, amit Ba gó
Ist ván írt: „Így hir de ti Is ten di csõ sé gét a
tisz ta, szé pen ki fes tett Szent An tal plé bá -
nia temp lom. A fres kók mû vé szi el gon do -
lá sa és ele gáns ki vi te le zé se ta nús ko dik
Kontuly Bé la fes tõ mû vész nagy sze rû mû -
vé szi tu dá sá ról, az anya gi ak meg te rem té se
min den kü lö nös gyûj tés nél kül, di csér je az

A freskó alatti mellvéd felirata õrzi Vértes Honor emlékét
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utó kor elõtt is P. Vér tes Honor v. fe renc -
ren di plé bá nos buz gó sá gát, mel  lyel Is ten
há zát ékes sé óhaj tot ta ten ni szü lõ vá ro sá -
ban. Sze rény mun ka tár sa i ról, a ve le
együtt mû kö dött fe ren ces atyák ról is sze re -
tet tel és nagy el is me rés sel ír e tör té net föl -
jegy zõ je, mert jól tud ja, hogy szív gár dis ta
szín da rab ok ren de zé sé vel és min den ko -
moly sze rep lé sük kel anya gi lag tá mo gat ták

a temp lom fes tés ne mes ügyét. Fris sen
fest ve, kor sze rû, a temp lom stí lu sá hoz al -
kal ma zott vi lá gí tás sal el lá tott Is ten há za
szol gál ja az Úr di csõ sé gét és le gyen sok
ke gye lem for rá sa a hí vek ez re i nek!”

A fe ren ce se ket Deb re cen be szál lí tot ták,
majd 1950 õszén ki en ged ték. Vér tes Honor
ek kor Moh ács ra ke rült se géd lel kész nek.
1953-ban Szil ágyon volt, ahol el fog ták és

Csolnokra ke rült bá nyá ba. 1956-ban per új -
ra fel vé tel után sza ba don en ged ték. Is mét
Moh ács ra ke rült, majd in nen Szajkra.
1962-ben Hé ví zen lett plé bá nos, ahol a
kór ház bõ ví té se mi att el vet ték temp lo mát.
Szé les kö rû gyûj té sé nek kö szön he tõ en új
temp lom épült.. A ha lál  mi sé zés köz ben
ér te 1979. jú ni us 24-én Hé ví zen.

Fá bi án Bor bá la

A rá di um re gé nye
II. rész

Curie-ék mé ré sei sze rint az urán szu rok -
érc ma ra dé ka még tar tal maz egy to váb bi
su gár zó ele met. Az is me ret len anyag el kü -
lö ní té se igen ne héz lesz, és négy év meg -
fe szí tett mun ká já val tud nak csak vizs gá -
lat ra ele gen dõ men  nyi sé get ös  sze gyûj te ni.
Ez a négy év a kon cent rált szel le mi és fi zi -
kai erõ fe szí tés olyan kor sza ka, mely egye -
dül ál ló a tu do mány tör té net ben. A Curie
há zas pár ke nyér ke re sõ mun kát foly tat va
vég zi ku ta tá sa it. Pierre ta nít a l’ Ecola
Physique-ben, és Marie is elõ adá so kat tart
a sevresi Ta nár kép zõ Fõ is ko lán. A han gár -
sze rû épü le tet, mely ott hont ad nyo mo rú -
sá gos la bo ra tó ri u muk nak, csak na pi mun -
ká juk vé gez té vel ke re sik fel. Ti zen négy-ti -
zen öt órát dol goz nak egy foly tá ban. Mi vel
az új elem igen kis men  nyi ség ben for dul
csak elõ az urán szu rok érc ben, újó lag a
joachimstali bá nyá hoz for dul nak nyers -
anyag ért, és az is mé tel ten el kül di nagy lel -
kû ado má nyát. A fran cia ál lam ke vés bé
bõ ke zû. A kb. tíz ton na tö me gû érc tisz tí tá -
sa tö mér dek vegy szert igé nyel. A fel dol go -
zás hoz szük sé ges sa va kat és reageneseket
a sa ját pén zü kön szer zik be. És a ne héz fi -
zi kai mun ká hoz még se géd erõt sem kap -
nak. Igaz, Pierre Curie igen ke vés sé élel -
mes, ne m e vi lág ra va ló em ber. Két íz ben
ter jesz tik fel a Be csü let rend re. El uta sít ja a
ki tün te tést. Mi kor fõ nö ke má sod szor az zal
ka pa ci tál ja, hogy így fel hív ja ma gá ra a mi -
nisz ter fi gyel mét és kön  nyeb ben nye ri el
la bo ra tó ri u má hoz a pénzt, ki rob ban: „Ha a
tá mo ga tást a rend jel nek és nem a tu do -
mány nak szán ják, tart sák meg!”

A ra dio ak tív sû rít mény elõ ál lí tá sát a
kém iá hoz job ban ér tõ Mme Curie vég zi.
Ez rend kí vül meg erõl te tõ mun ka, azon kí -
vül egy olyan ár ta lom mal jár, mely tõl még
sej tel me sincs a fi zi ku sok nak. Az in ten zív
su gár zás nak ki tett Mme Curie ak ko ra su -
gár dó zist vett fel, mely meg fog ja pe csé -
tel ni sor sát. Hogy szent tu dat lan sá guk ban
mi lyen ve sze del mek kö zött fo rog tak, an -

nak ta nú bi zony sá ga az a la bo ra tó ri u mi
nap ló, me lyet a négy év so rán ve zet tek. A
vas kos fü ze tet ólom ka zet tá ban tar tot ta a
Curie ha gya té kot õr zõ ke gye let, mert a su -
gár zás jel zõ Geiger-Müller csö vek még
har minc és múl va is kat tog ni kezd tek a kö -
ze lé ben. Kön  nyû el kép zel ni, mek ko ra su -
gár ada got nyel tek el a gõ zöl gõ üs tök fö lé
gör nye dõ ku ta tók test szö ve tei.

1902-õt ír nak. Pierre és Marie sej tik,
hogy ered mé nye ik a fi zi ka fej lõ dé sét új
irány ba te re lik. Azt azon ban sen ki sem
gon dol ná, hogy a fel fe de zés sel egy új, ha -
tal mas tu do mány ág, az atom fi zi ka alap ja it
ve tet ték meg.

1903. jú ni us 25-én vé di meg Mme Curie
dok to ri dis  szer tá ci ó ját a Sor bonne -on. Az
ese mény kül sõ sé gei nem rend kí vü li ek. Az
egye tem éle té ben éven te sok száz szor ját -
szó dik le ha son ló pro ces  szus. Az vi szont
je lez va la mit, hogy az ál ta lá ban gyér pub -
li kum he lyett to lon gó kö zön ség né pe sí ti be
a ter met. Is mert fi zi ku sok és ké mi ku sok
tap sá tól kí sér ve gra tu lál a bi zott ság el nö -
ke, Lipmann pro fes  szor az el fo gó dot tan
mo soly gó, sá padt fi a tal as  szony nak. Azt vi -
szont Mme Curie egyet len tisz te lõ je sem
hin né, hogy e pil la na tok pá rat la nok, és a
Sor bonne tör té ne té ben so ha nem fog nak
meg is mét lõd ni. Négy és fél hó nap múl va
ugyan is a Svéd Aka dé mia ér te sí ti Mme és
M Curie-t, hogy mind ket ten ré sze sei az
1903-as, meg oszt va ki adott No bel-díj nak.

A ki tün te tett meg tisz te lõ kö te les sé ge,
hogy a díj át adá sá val egy idõ ben elõ adást
tart son Stokdholmban. A Curie há zas pár
ud va ri as le vé ben men ti ki meg je le né sük nek
el ma ra dá sát. Nem a nyil vá nos ün nep lés tõl
va ló ter mé sze tes vi szoly gá suk tart ja õket
tá vol. Va ló ban mind ket tõ jük egész sé gét ki -
kezd te az em ber fe let ti erõ fe szí tés négy esz -
ten de je. Pierre Curie-t iszo nya tos, az or vo -
sok ál tal sem mi kór kép be nem il leszt he tõ
fáj da lom gyöt ri. Marie is csak lé zeng, a le -
gyen gült as  szony ko ra szü lés sel vesz ti el

má so dik gyer me két. A tes ti nyo mo rú ság
hó nap ja i ban Mme Curie lel kén több íz ben
át bor zong a ha lál kö zel sé gé nek fu val la ta.
Azok a gon do la tok, me lye ket ha boz va ki -
mond, a két rend kí vü li em ber kap cso la tá -
nak leg mé lyebb gyö ke re i re vi lá gí ta nak.
„Pierre! … ha va la me lyi künk meg hal na…,
a má sik nem él he ti túl. Ugye, nem tud nánk
egy más nél kül él ni?” Pierre el me reng, azu -
tán las san, ha tá ro zot tan mond ja: „Té vedsz.
Bár mi tör tén jék is, és ha olya nok le szünk,
mint egy lé lek nél kü li test, még ak kor is
dol goz nunk kell.” Té ved nénk, ha úgy gon -
dol nánk, hogy ezek egy ér ze lem nél kü li, tu -
do má nyos ro bot em ber élet el vei. In kább ar -
ról van szó, hogy Curie már meg sej ti a fel -
fe de zé sek mö gött meg nyí ló rop pant ho ri -
zon tot. Tud ja, hogy a nagy al ko tás be fe je zé -
sé ig még gi gan ti kus szel le mi erõ fe szí té se -
ket kell ten ni ük. Csu pán azt nem tud ja,
hogy e tu do má nyos kré dó val nem a sa ját,
ha nem Mme Curie élet út ját je lö li ki.

A rá di um elõ ál lí tá sát kö ve tõ, pezs gõ tu -
do má nyos ér dek lõ dés ma gya ráz za, hogy
igen ha mar fel fe de zik az új elem te rá pi ás
ha tá sát. Ne ve ze te sen azt, hogy su gár zá sa
el pusz tít ja a rossz in du la tú sej te ket, így a
rák be teg ség gyógy sze re le het. Töb bek kö -
zött ez a le he tõ ség kész tet bel ga és ame ri -
kai gyá ra kat ar ra, hogy Curie-éket meg ke -
res sék. Tisz te let tel elõ a dott kí ván sá guk az,
hogy a rá di um Curie as  szony ál tal fel fe de -
zett ki vo ná si el já rá sát meg is mer hes sék és
ipa ri mé re tek ben al kal maz has sák. Ter mé -
sze te sen meg fe le lõ ho no rá ri um fe jé ben. A
szo ká sos út az len ne, hogy a há zas pár sza -
ba dal maz tat ja el já rást, és a rá di u mot vi lág -
szer te ki von ni ké szü lõ cé gek te kin té lyes
sum ma le fi ze té se után kezd he tik meg az
elõ ál lí tást. A két fi zi kus úgy vé li, hogy fel -
fe de zé sü kért pénzt el fo gad ni a tu do mány
szel le mé hez mél tat lan len ne. A gyár tá si
tech no ló gia ki dol go zá sá hoz szük sé ges
ada to kat kész sé ge sen át ad ják a bel ga és az
ame ri kai mér nö kök nek.
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A ne mes és nagy vo na lú gesz tust rö vi de -
sen al kal muk len ne meg bán ni. Az azo nos
sú lyú rá di um az arany nál mil li ó szor ér té -
ke sebb, és a pénz fo lyam ára dá sa le he tõ vé
tet te vol na a to váb bi ku ta tá sok hoz nél kü -
löz he tet len la bo ra tó ri u mok meg épí té sét és
fel sze re lé sét. A nagy fel fe de zés di csõ sé ge,
mely nek hul lá mai ma gas ra tor nyoz zák a
vi lág saj tó lel ke se dé sét, jól esõ en me len ge ti
a fran cia nem ze ti büsz ke sé get. Az ál la mi
bu gyel lá ri sok azon ban ne he zen nyíl nak,
hogy az új és jól fel sze relt la bo ra tó ri u mok
költ sé ge it ki gu be rál ják. Az anya gi ak ban
va ló szû köl kö dés a fran cia rá di um ku ta tást
még hos  szan vé gig kí sé ri, míg a Pas teur In -
té zet, a Sor bonne és Rotschild bá ró ado -
má nyai mél tó ott hon hoz nem jut tat ják a
Curie-laboratóriumot.

Mind Pierre, mind Mme Curie rend kí vül
sze ré nyek, és szin te be te ge sen ir tóz nak
szel le mi tel je sít mé nyük za jos kül sõ sé gek -
kel tör té nõ ün nep lé sé tõl. Az irigy ség gán -
csa még is szin te mind vé gig ke se rí ti éle tü -
ket. Pierre két szer pá lyá zik a Sor bonne
pro fes  szo ri szé ké re. Nem sze mé lyes am bí -
ci ó ból, ha nem te kin té lyes ter mé szet tu dós -
ok ösz tö ké lé sé re. Az egye te mi ta nács kö -
zép szer ének vok sa azon ban csú fo san buk -
tat ja ki, és má sod szor sem kap túl sá go san
meg gyõ zõ több sé get. Pe dig ek kor már a
No bel-díj bir to ko sa. Nem jár job ban az
Aka dé mi á val sem. 1902-ben a fi zi kai
szak osz tály egy han gú lag je lö li a tag ság ra,
és Mascart pro fes  szor nak ala po san meg
kell dol goz nia a sza bó dó Pierre-t, hogy a
meg tisz tel te tést el fo gad ja. Iga za van. A
köz gyû lés el söp rõ több ség gel sza vaz za ki.
1904-ben a ma kacs fi zi ku sok új ra je lö lik.
A No bel-díj nim bu sza úgy lát szik, eny hí ti
az egyéb tu do má nyok fel kent je i nek el len -
szen vét, mert 1904-ben a Hal ha tat la nok
so ra ik ba fo gad ják. Igaz, ké sés ben van nak,
hi szen Pierre Curie ek kor már tisz te let be li
tag ja több nagy te kin té lyû eu ró pai tu do -
má nyos tár su lat nak.

A rá di um-la bo ra tó ri um las san meg épül
és úgy tû nik, hogy az élet ere jét vis  sza nye -
rõ ku ta tó há zas pár hoz zá fog hat a rádioak-
tív bom lás tör vé nye i nek mé lyebb vizs gá -
la tá hoz. 1906. áp ri lis 19-én Pierre egy tu -
do má nyos gyû lés re si et, szo ká sa sze rint
nem bér ko csin, ha nem gya lo go san. A rue
Dauphin tor ko la tá ban ös  sze tor ló dik a for -
ga lom. A tü rel met len pro fes  szor az út tes -
ten pró bál át ver gõd ni a zsú folt sá gon. Épp
ak kor lép ki egy fi á ker ta ka rá sá ból, mi kor
az el len for ga lom – élén egy ka to nai mál -
hás fo gat tal – meg ira mo dik. Curie a kö ze -
le dõ ve sze de lem el len vé de kez ve a zab lá -
ba mar kol. A lo vak fel ágas kod nak, a pro -
fes  szor ci põ je meg csú szik az esõ áz tat ta

kö vön és a föld re zu han. A két tu cat meg -
ré mült szem ta nú nak a be avat ko zás ra sincs
ide je, és a ko csis is hi á ba pró bál ja vis  sza -
fog ni meg va dult lo va it. A tra gé dia má sod -
per cek alatt kö vet ke zik be.

Pierre Curie-t a nem zet gyá sza kí sér né
utol só út já ra. A szen ve dés mély sé ge it meg -
já ró Marie azon ban kép te len el vi sel ni a hi -
va ta los gyász szer tar tás kül sõ sé ge it. Az ál la -
mi rész vét meg nyi lat ko zá sát úgy küsz öbö li
ki, hogy ti tok ban egy nap pal elõbb re he lye -
zi a te me tést. A hi va ta los Fran cia or szá got
csak Aristide Briand mi nisz ter, a ké sõbbi
nagy köz tár sa sá gi el nök kép vi se li, de õ is
csak meg hú zód va a csa lád ba rá tai mö gött.

A Sor bonne rek to ra és a fran cia kor mány
pá rat la nul gyor san in téz ke dik. Az egye tem
ta ná csa egy han gú lag mond ja ki vé le mé -
nyét: csak Marie al kal mas és mél tó Pierre
Curie ka det rá já ra és la bo ra tó ri u má nak ve -
ze té sé re. A dön tés meg tö ri a nyolc év szá zad
ha gyo má nyát, hi szen az õsi in téz mény nek
so ha nem volt nõ pro fes  szo -
ra.

Mme Curie lel ke meg tört,
tes te meg fá radt, szel le me a
gyász ki et len tár ná i ban kó bo -
rol. A Sor bonne ta ná rai azon -
ban azt a sor sot kí nál ják fel,
me lyet nem is olyan rég
Pierre je lölt ki szá muk ra: a
nagy mû vet foly tat ni kell!

1906. no vem ber 5-én
olyan tö me gû hall ga tó ság tö -
re ke dett be zsú fo lód ni a Sor -
bonne fi zi kai elõ a dó ter mé -
be, ami lyen alig ha pró bál ta

szét fe szí te ni va la ha is az õsi épü let fa la it.
Mme Curie e nap dél után ján tar tot ta el sõ
elõ adá sát. Az év fo lyam be irat ko zott hall ga -
tó it a te rem egyik sar ká ba pré se li a saj tó
kép vi se lõ i nek és az ér dek lõ dõ pá ri zsi ak nak
tö me ge. A so ka da lom meg töl ti a pa do kat,
lép csõ ket, fo lyo só kat, sõt még a fõ épü let
elõtt is to lon ga nak. Az ér dek lõ dés nyil ván
nem a tu do má nyos kép zett sé get fel té te le zõ
té má nak, ha nem a rend kí vü li em ber nek
szól. Mme Curie-t aki fél éve tra gi ku san el -
hunyt fér je örö ké be lép, a ka ted rán ki tö rõ
taps vi har fo gad ja. A sö tét ru há jú, tö ré keny,
fo nom arc vo ná sú as  szony az öröm min den
je le nél kül vár ja ki az ová ció el csen de sü lé -
sét. Elõ adá sát ma ga elé me red ve, szín te len
han gon kez di. Akik szi por ká zást, szár nya ló
mon da to kat vár tak tõ le, csa lód hat tak. A száz
egye te mi hall ga tó azon ban szin te der medt a
cso dál ko zás tól. Mme Curie pon to san an nál
a mon dat nál foly tat ta fér je elõ adá sát, mely -
nél a he ted fél hó nap ja el hunyt pro fes  szor
ab ba hagy ta. A do log ban nincs sem mi rend -
kí vü li. A gon dos Pierre elõ adá sa i ról pon tos
jegy ze te ket ve ze tett. A cso dá la tos ku ta tó pá -
ros pe dig két test ben élõ egy lé lek volt. A fi -
zi ka vi lá gá ról és azok ról az új tu do má nyos
ho ri zon tok ról, me lye ket nap ra kész fris ses -
ség gel tárt fel ta nít vá nya i nak, azo nos ké pet
al kot tak. Az egy sze rû en fo gal ma zott, dísz te -
len, de új gon do la tok tól bur ján zó an gaz dag
mon da to kat fe szült fi gye lem mel kí sé rik
hall ga tói. Pierre Curie tes tem ár fél éve pi -
hen a sceauxi te me tõ gesz te nye fá i nak ár -
nyé ká ban. Szel le me azon ban, me lyet az
õsz be csa va ro dó für tû öz vegy idé zett meg,
itt le beg a Sor bonne fa lai kö zött.

Úgy tû nik, a mel lõ zött ség, a nél kü lö zés
ne héz évei után a si ker és el is me rés fé nyei is
meg csil lan nak. A Rá di um In té zet ben, mely a
Pierre Curie-rõl el ne ve zet ut cá ban épül, vég -
re jól fel sze relt la bo ra tó ri um ban vé gez he ti
ku ta tá sa it. Az in té zet va ló szí nû leg Pá rizs leg -
je len tõ sebb tu do má nyos köz pont ja. A ko rán
õszü lõ pro fes  szor as  szony kö rül te het sé ges
és szor gos if jú ta nít vá nyok ra ja nyü zsög. Kö -

A Sorbonne professzora

A párizsi Rádium Intézet
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zü lük leg alább egy tu ca tot fog övez ni a vi -
lág hír név. Mme Curie ener gi á ja ki fogy ha tat -
lan. Ok tat a Sor bonne -on, se gí ti az if jú zse -
nik szárny pró bál ga tá sa it, és ne ve li két apát -
lan gyer me két. Egyé ni és ere de ti mód sze rek -
kel, de nem ered mény te le nül. Mind emel lett
vég zi sa ját ku ta tó mun ká ját. Pon to sab ban:
ket te jük élet mû vét épít ge ti. Mme Curie
ugyan is fér je ha lá la után sok-sok év vel is

úgy fo gal maz za cik ke it, mint ha ket tõ jük
ered mé nye i rõl szá mol na be. Nem fan tasz ta,
és a leg cse ké lyebb mér ték ben sem misz ti kus
al kat, de a nagy, a ked ves ár nyék ve le van la -
bo ra tó ri u ma meg hitt csend jé ben.

Az 1911-es év ben a tu do má nyos mû hely
éle tét két ese mény za var ja meg. Az Aka dé -
mia új ta gok kal bõ ví ti so ra it. Marie ter mé -
sze te sen az uj ját se moz dí ta ná a po zí ció el -
nye ré sé ért. A fran cia tu do mány leg je len tõ -
sebb kép vi se lõi azon ban szin te egy han gú -
lag je lö lik a pro fes  szor as  szonyt. Bár a gal -
lok szí ve sen vall ják ma gu kat az elõ í té let
nél kü li gon dol ko dás kon ti nen tá lis baj no ka -
i nak, a Hal ha tat la nok – ez az Aka dé mia tag -
ja i nak dí szí tõ jel zõ je – meg le põ en kon zer -
va tív nak bi zo nyul nak. Ma dame Curie min -
den tu do má nyos ér de me ke vés ah hoz, hogy
el len sú lyoz za azt a hát rányt, hogy nõ. Az
Aka dé mia csak fér fit vá laszt tag já ul –
mond ják –, így Marie egy voks nyi hát rány -
 nyal bu kik ki a vá lasz tá son.

A hi va ta los fran cia tu do mány fel kent jei
még eb ben az év ben sú lyos lec két kap nak a
vi lág köz vé le mé nyé tõl. Bár a No bel-dí jat a
Svéd Ki rá lyi Tu do má nyos Aka dé mia íté li
oda, köz is mert, hogy a dön tést szé les kö rû
elõ ké szí tés elõ zi meg. Több száz nagy ne vû
in téz mény nek és a leg te kin té lye sebb szak -
em be rek nek a vé le mé nyét ké rik ki ar ról, ki
gaz da gí tot ta az el múlt évek ben a leg je len tõ -

sebb ered mén  nyel a tu do mányt. Nos, száz
év vel ez elõtt, 1911 de cem be ré ben olyan
dön tést hoz tak Stock holm ban, mely re a tel -
jes 20. szá zad ban nem lesz majd pél da. Az
elõ for dul még két íz ben, hogy nõ ter mé szet -
tu do má nyi No bel-dí jat kap. (Az egyi ket
Irene Curie-nek hív ják. Mme Curie lá nyá ról
van szó.) De az a nap ja in kig nem is mét lõ dik
meg, hogy va la ki ily mó don két szer nyer je el
a ki tün te tést. Bardeen, a tran zisz tor fel fe de -
zõ je szin tén két szer kap No bel-dí jat, de csak
har madrész ben meg oszt va és nem önál ló an.
Mme Curie nyolc éven be lül a fi zi kai mel lé
meg szer zi a ké mi ai No bel-dí jat is.

A Curie-hívõk tá bo ra, mely a fran cia Aka -
dé mia év ele ji dön té sét a vas ka la pos ság ég -
be ki ál tó os to ba sá gá nak mi nõ sí tet te, za jo san
ün ne pel. Di a dal má mor ban úszik az el mé -
lyült mun ka szen té lye, a la bo ra tó ri um is.
Csak Marie ma rad csen des és tû nõ dõ.
Egész sé ge tö ré keny ugyan, ez út tal még is rá -
szán ja ma gát a hos  szú té li uta zás ra. Ku ta tá -
sa it Stock holm ban be mu ta tó be szé de hû ön -
ma gá hoz. Bár a csen des társ, a nagy ár nyék
öt éve már csak szel le mé ben van je len a
Curie-laboratóriumban, az ered mé nyek el -
éré sé nek orosz lán rész ét fér jé nek tu laj do nít ja.
Szerinte a má so dik No bel-díj iga zi ki tün te -
tett je tu laj don kép pen Pierre Curie.

Foly tat juk
Dr. Dá ni el Jó zsef

Marie és kislányai

Az élõ vi lág sok fé le sé ge
II. A ha gyo má nyos ne me sí té sek

Az em ber meg je le né sé tõl kezd ve a ter mé -
szet hasz no sí tá sa, vál toz ta tá sa egy re na -
gyobb mé re te ket ölt. Az élõ vi lág fel hasz ná -
lá sá ban is vál to za tos mó don te vé keny ke dik
a ta pasz ta lat, a tu dás gya ra po dá sá nak függ -
vé nyé ben. A nö vé nyek ter mesz té se, az ál la -
tok te nyész té se so rán e te vé keny ség fel tét -
ele i nek fo lya ma tos kor sze rû sí té se mel lett
ma gát az élõ lényt is igye ke zett egy re hasz -
no sab bá, pro duk tí vab bá ten ni a ma ga szá -
má ra. A ter mé szet ben zaj ló ter mé sze tes sze -
lek ci ót (ki vá lo ga tó dást) fel vál tot ta a mes ter -
sé ges be avat ko zá sok so ro za ta, ame lyek kel
lát vá nyo san fel gyor sí tot ta, nö vel te az élõk
sok fé le ség ét, de ez zel ro ha mo san csök ken -
tet te is a ter mé sze tes fa jok lét fel tét ele it. A
fel hasz ná lás/be avat ko zás és vé de lem di lem -
má ja, a kap cso la tos mér ték tar tás élõ prob lé -
má vá szé le se dett.

Az em ber a szá má ra ki sze melt fa jo kat
sok fé le szem pont sze rint gyûj ti, sza po rít ja:
az épít ke zés hez, kör nye ze té nek dí szí té sé -
hez, szer szá mok és esz kö zök ké szí té sé hez,

dísz tár gyak, szob rok stb. meg al ko tá sá hoz
szin te fo lya ma to san vá lo gat ja nö vé nyi ere -
de tû nyers anya ga it. Mint bi o ló gi ai lény, a
szük sé ges na pi táp lál ko zás hoz is a kör nye -
ze té ben ta lált élõ lé nye ket fo gyasz tot ta, s a
jö võ ben sem te het mást. A faj ban több tíz -
sze re sen gaz da gabb ál lat vi lág kép vi se lõ it is
kez det ben nyil ván va ló an táp lál ko zá sá ban
hasz nál ta, majd ké sõbb a ház õr zés ben, va -
dá szat ban, köz le ke dés ben, sport ban, tu do -
má nyos kí sér le tek ben stb. ugyan csak sok ol -
da lú an hasz no sí tot ta. Az ál lat vi lág kép vi se -
lõi kö zül el sõ sor ban a ha lak, a ma da rak és
em lõ sök kö ré bõl vett több fajt gon do zá sá ba.
A gyûj tö ge tõ, sze lek tá ló te vé keny sé ge so rán
a vad fa jok ból sok, meg vál toz ta tott há zi ked -
ven cet pro du kált. A vad mu rok ból a sár ga ré -
pa faj ták, a vad mus tár ból a ká posz ta és ka ra -
lá bé né pes faj ta cso port ja, de a bú za, a zab, a
rozs, a ku ko ri ca, a szõ lõ, az al ma, a kör te, a
meggy, a cse resz nye, a ba rack- és szil va fé -
lék né pes ar ze nál ja is nap ja ink ban is meg lé -
võ vad õsök kel ren del kezik. A fel so rol tak az

ízek, a szí nek, a for mák szin te vég te len so -
ro za tai ál lan dó mun kát kí nál nak a ne me sí tõ
em ber szá má ra. A fû szer ként, gyógy nö -
vény ként hasz nált vad és ne me sí tett nö -
vény vál to za tok, to váb bá a lágy és fás szá rú
dísz nö vé nyek, de az egyéb ipa ri nö vé nyek is
per ma nens vál to za to kat kép vi sel nek. Az
em be ri be avat ko zá sok oly kor cso dá la tos
mó do su la to kat pro du kál nak (pl. õszi ró zsa,
dá lia, al ma, szõ lõ stb.). Il luszt rá ci ó ként a
ter mesz tett szõ lõk csa lád fá ját aján lom ked -
ves ol va só im fi gyel mé be.

A tíz nem zet ség bõl ál ló csa lád ban a Vitis
nem zet ség to váb bi két alnemzetségre – az
Euvitisekre és a Muscadiniákra – ta gol ható.
E ket tõ kö zül csak az utób bi ak hoz tar toz nak
a ter mesz tett faj ták.

Az Euvitis alnemzetséghez mint egy 70 faj
tar to zik, ame lyek föld raj zi elõ for du lá suk
alap ján a kö vet ke zõ képp cso por to sít ha tók:

– észak-ame ri kai fa jok (30 faj): el len áll -
nak a gom bás be teg sé gek nek, tû rik a fi lo xé -
rát (gyö kér te tût). Csu pán a Vitis Labrusca
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ad kö zü lük ehe tõ gyü möl csöt, a töb bit (fõ -
ként a V. ripariát és V. rupestrist) alany faj -
ták ként hasz nál ják a szõ lõ ne me sí tõk. A
Delaware és Noah direkttermõ faj ták labr-
uscás ízük kel jel zik ezen ere de tet.

– ke let-ázsi ai fa jok (40 faj): pe ro nosz pó ra,
fi lo xé ra ér zé ke nyek, de jól tû rik a hi de get.
Az ehe tõ gyü möl csû Vitis amurensist fagy -
tû rõ szõ lõ faj ták elõ ál lí tá sá hoz hasz nál ják.

– Eu ró pa, Észak-Ame ri ka, Nyu gat-Ázsia:
az e te rü le te ken õs ho nos Vitis sylvestris (li -
geti szõ lõ) az õse a ter mesz tett vagy ker ti
szõ lõ nek (tu do má nyos ne ve: Vitis vinifera).
Ez a ker ti szõ lõ faj ták ban és ezek to váb bi
ke resz te zé sek kel elõ ál lí tott vál to za ta i ban a
10 ez res szá mot is fe lül múl ja!

A Nem zet kö zi Bo ta ni kai Kó dex Az aláb -
bi rend szer ta ni egy sé ge ket/taxonokat kü lö -
ní ti el a ker ti szõ lõ fa ján be lül: al faj, vál to -
zat cso port, vál to zat, faj ta cso port, vál to zat,
faj ta cso port, faj ta, alfajta. Az idõn ként meg -
je le nõ szak köny vek bõl vagy köz vet len ta -
pasz ta la tok ból is sze rez he tünk múl ha tat lan
él mé nye ket a sok fé le bor-, cse me ge-, vagy
ve gyes hasz no sí tá sú szõ lõ faj tá ink ról. A szõ -
lõ ne me sí tés ben mind a múlt szá zad ban,
mind nap ja ink ban élen já ró kép vi se lõk kel
di cse ked het ha zánk. A múlt ban elõ ál lí tott
ne mes faj ták/fa jok tu laj don képp a va don ta -
lál ha tó õs bõl vagy õsök bõl szü let nek a nö -
vé nyek vi lá gá ban. Az iva ros úton – két, el té -
rõ tu laj don sá gú szü lõ tõl szár ma zó ivar sej tek
ta lál ko zá sá val –, il let ve a kí vánt tu laj don sá -
gok kal ren del ke zõ fa jok/vál to za tok ve ge ta -
tív mód sze rek kel, az az ivar ta lan úton tör té -
nõ sza po rí tá sá val. Utób bi eset ben tõ osz tás -
sal, ve ge ta tív ré szek (gu mó, le vél, szár)
meg gyö ke rez te té sé vel, vagy ve ge ta tív ré -
szek (haj tás, rügy) má sik nö vény re ol tá sá val
tör té nik a kí vánt nö vény sza po rí tá sa.

A mag ról sza po rí tást iva ros, a test ré szek
gyö ke rez te té sét, il let ve ol tá sát ivar ta lan
sza po rí tá si mód nak ne vez zük. Az iva ros

úton ke let ke zõ utó dot iva ros, míg az ol tás -
sal elõ ál lí tot tat ivar ta lan hib rid nek ne ve zik.
Az iva ros sza po rí tás so rán a két szü lõ örö -
kí tõ anya ga ke ve re dik, az ivar ta lan ese té ben
vi szont ez a ke ve re dés el ma rad. Az ivar ta -
lan sza po rí tás kor te hát a ka pott olt vány
(akár vad, akár ne mes nö vény re ol tunk) ge -
ne ti kai ál lo má nya tel je sen azo nos ma rad,
va gyis a rá ol tott szü lõ tu laj don sá gai nem
vál toz nak. A gya kor la ti nö vény ter mesz tés -
ben ter mé sze te sen ta pasz tal hat juk, hogy a
nö vé nyek kör nye ze ti fel tét eleinek (ta laj,
idõ já rá si és ég haj la ti fel té te lek, fer tõ zõ dé -
sek, táp anyag-el lá tott ság, ár nyé kolt ság stb.)
el té ré se, meg vál to zá sa ese tén ha bi tus ra, szí -
ne zõ dés re, cu kor tar ta lom ra, fe hér je tar ta -
lom ra stb. nagy kü lönb sé gek áll hat nak elõ
ugyan azon nö vény (pl. gyü mölcs fa) ese té -
ben. A ta va lyi év ben a szõ lõ és a gyü möl -
csök cu kor tar tal ma 20-30%-kal is ke ve sebb
volt a leg több ter mõ he lyen a csa pa dé ko -
sabb, hû vö sebb idõ já rás kö vet kez té ben. A
ter més ho zam ok, mag vak, ter mé sek fej lett -
sé ge a rossz vagy hi á nyos nö vény ápo lá si
mun kák kö vet kez té ben is lé nye ge sen meg -
vál toz hat nak (pl. nem rit kít juk le a fe les le -
ges gyü möl csö ket, nem mets  szük meg gyü -
mölcs fán kat vagy szõ lõn ket stb.). Pe dig rö -
vid idõ alatt nem vál toz hat nak meg kultúr-
fajaink/faj tá ink a kör nye ze ti ha tá sok ra ge -
ne ti kai szem pont ból! Az op ti má lis kör nye -
ze ti fel té te lek ese tén ter mõ gyü mölcs fánk,
ga bo na faj tánk hoz za az el várt ter més meny -
 nyi sé get és mi nõ sé get. Az élõ lé nyek tu laj -
don sá ga it tu laj don képp a ben nük ta lál ha tó
örö kí tõ anya gok (sejt mag ban lé võ kro mo -
szó mák, il let ve DNS/gé nek) hor doz zák. A
kör nye ze ti fel té te lek csu pán át me ne ti mó -
do su lá so kat hoz hat nak a fen tebb jel zet tek
sze rint. Az el múlt év szá zad ban azon ban
vol tak olyan ku ta tá sok (ld. micsurini-
liszenkói orosz-szov jet is ko lák), ahol a már
em lí tett ol tá sos/ve ge ta tív hib ri di zá ci ót

hang sú lyoz ták, mert vé le mé nyük sze rint a
hib rid szer ve ze tek egyed fej lõ dé si ko ra, a
fel ne ve lés té nye zõi hat nak az utó dok ra.
Több éven át fi gyel ték a mor fo ló gi ai vál to -
zá so kat kí sér le ti ala nya i kon. Pa ra di csom -
faj tá kat 3-4 éven át ve ge ta tí ve sza po rí tot -
ták, s az utá na tör tént iva ros ke resz te zés kor
már ta pasz tal ták azo kat a várt, ked ve zõ tu -
laj don sá go kat, ame lye ket csak iva ros ke -
resz te zés út ján nem si ke rült pro du kál ni uk.

Liszenko a szü lõi szer ve ze tek örök lött sé -
gé nek fel la zí tá sát tar tot ta a hib ri di zá ció fõ
elõ nyé nek, mert vé le mé nye sze rint az ilyen
szer ve ze tek kön  nyen re a gál nak, az az jól al -
kal maz kod nak a meg vál to zott kör nye ze ti
fel té te lek hez, va gyis így új tu laj don sá gok
ki ala kí tá sa is kön  nyeb ben ér he tõ el. A fel ne -
ve lé si fel té te lek vál toz ta tá sá val (sza bad föl -
di, la bo ra tó ri u mi vi szo nyok vál to ga tá sá val)
be fo lyá sol hat ták egyik vagy má sik szü lõi
tu laj don ság meg je le né sét. A di ák ko runk ban
ta ní tott men tor-mód szer rel kö zön sé ges
meg  gyet ke resz te zett zselnice meg  gyel,
majd a hib ri det cse resz nyé re ol tot ták, s az
aláb bi a kat ta pasz tal ták: a gyü mölcs szí nét és
alak ját a meggy tõl, a gyü mölcs el he lyez ke -
dé sét, el len ál ló sá gát a zselnice meggy tõl
kap ta, míg a gyü mölcs nagy sá ga, íze, nö ve -
ke dé se az alany ként al kal ma zott cse resz -
nyé re em lé kez te tett. Ezt az igény te len, hasz -
nos hib ri det ez után igen nagy, el té rõ hõ mér -
sék le tû te rü le te ken el ter jeszt het ték.

A ve ge ta tív ha tás min den képp túl zás volt.
Az min den eset re el mond ha tó, hogy még
sok olyan kí sér le te zés szük sé ges a jö võ ben
is, hogy az elég sok bi zony ta lan sá gi té nye -
zõt ki szûr hes sék, s meg nyug ta tó iga zo lá sok
vagy cá fo la tok szü les se nek egy-egy el kép -
ze lés sel kap cso lat ban

Kö vet ke zõ írá som ban a mo dern ge ne ti kai
el já rá sok kal kap cso lat ban osz tom meg gon -
do la ta i mat ked ves ol va só im mal

Dr. La ki Fe renc

„Nyisd hát ki kapudat, kincses Kolozsvár...”
Elõadóként a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson

Vagy két év vel ez elõtt egy to váb bí tott
elekt ro ni kus le ve let kap tam a Tör té ne lem ta -
ná rok Egye sü le té tõl, amely ben ar ra hív ják
fel a fi gyel met, hogy 2011 au gusz tu sá ban
ren de zik a kö vet ke zõ hun ga ro ló gi ai kong -
res  szust, amely re elõ adók és részt ve võk je -
lent ke zé sét vár ják. A meg adott idõ pont ak -
kor még va ló szí nût le nül tá vo li nak tûnt, a kö -
zölt té ma le he tõ sé gek és a kon fe ren cia-rész -
vé tel le he tõ sé ge még is iz gat ta a fan tá zi á mat,
hi szen tel je sen még nem ve szett ki be lõ lem

sem a tu do má nyos ér dek lõ dés, sem a tu dós
kör nye zet ben va ló sze rep lés vá gya. Más részt
Ko lozs vá ron is na gyon rég töl töt tem el már
hos  szabb idõt, és kí ván csi vol tam, mi ként
vál to zott a vá ros a 90-es évek óta, te hát egy -
szer re kí nál ko zott szá mom ra a tu do má nyos
mun ka és a kel le mes nyá ri idõ töl tés le he tõ -
sé ge. Így – mi u tán egyez ked tem szin tén ér -
de kelt öcsém mel – küld tünk egy bi zony ta lan
szán dék nyi lat ko za tot és egy hoz zá ve tõ le ges
elõ adás cí met a szer ve zõk nek, amely re so ká -

ig nem jött vá lasz. A kö zös elõ adás le he tõ sé -
gét az mo ti vál ta, hogy míg én elõ adói és tu -
do má nyos a ta pasz ta la tok kal ren del ke zem,
öcsém pe dig mun ka he lye ré vén kö zel van a
for rá sok hoz, és ele ve olyan té mát kép zel tünk
el, amely nek szem lél te té sé hez igény be kel -
lett ven nünk in for ma ti kai tu dá sát is. Már-
már el is fe led kez tünk ar ról, hogy mi re is ké -
szül tünk, ami kor ki de rült, hogy ter vün ket a
szer ve zõk fi gye lem re mél tó nak ta lál ták, és a
rész vé te li szán dék meg erõ sí té se mel lett ez út -
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tal egy rö vid re zü mét kér tek a ter ve zett elõ -
adás ról, és ez alap ján dön töt tek ar ról, be ke -
rül he tünk-e a kong res  szus elõ adói kö zé. Vé -
gül 2011 ele jé tõl már tud tuk, hogy elõ adó -
ként is szá mí ta nak a rész vé te lünk re.

A mos ta ni hun ga ro ló gi ai vi lág kong resz -
 szus im már a he te dik a sor ban, 1981 óta vál -
to zó hely szí ne ken öt éven te rend sze re sen
meg tart ják, leg utóbb Deb re cen volt a há zi -
gaz dá ja. Mo nu men tá lis ta lál ko zó ja ez a ma -
gyar ság tu do mány és ro kon tu do má nyok
ava tott mû ve lõ i nek, ahol – mi köz ben új tu -
do má nyos ered mé nyek rõl ér te sül he tünk –
test kö zel bõl ta lál koz ha tunk ki vá ló tu dó sok -
kal, ku ta tók kal, rá adá sul a szer ve zõk és a kí -
sé rõ prog ra mok jó vol tá ból szá mos kul tu rá lis
él mény ben is ré sze sül he tünk. A részt ve võk
kö re nem ze ti ho va tar to zás szem pont já ból is
rend kí vül szé les, hi szen egy részt a ma gyar -
ság mind egyik ré gi ó já ból kép vi sel tet te ma -
gát, de az idei elõ adók kö zött ja pán, nor vég,
né met, szlo vák, lit ván, len gyel, bol gár, finn
ku ta tó kat is ta lál hat tunk. De an  nyi ban is szé -
les az elõ adók és részt ve võk spekt ru ma,
hogy épp úgy ta lál ha tók kö zöt tük a tu do -
mány águk leg ki vá lóbb jai kö zé tar to zó aka -
dé mi ku sok vagy ku ta tói pá lyá juk ele jén já ró
fi a tal doktoranduszok, mint ahogy mû ked ve -
lõ, ér dek lõ dõ ér tel mi sé gi ek és egye te mi hall -
ga tók is. A 2011. évi kong res  szus fõ té má ja
„Nyelv és kul tú ra a vál to zó vi lág ban” volt,
ezen, még az elõ zõ, deb re ce ni ta lál ko zó vé -
gén meg ha tá ro zott te ma ti ka kö ré gyûj töt ték
az elõ adó kat. A kon fe ren cia idén ös  sze sen 9
szek ci ó ban (hun ga ro ló gia, iro da lom tu do -
mány, mû vé szet tör té net, nép rajz, nyel vé szet,
szo ci o ló gia/ po li to ló gia, tör té ne lem, ze ne-,
szín ház- és film tu do mány) mû kö dött, de va -
la men  nyi szek ci ó ban újabb alszekciókba, il -
let ve te ma ti kai ha son ló ság alap ján ún. pa ne -
lek be so rol ták a mint egy hat száz elõ adót. Az
egyes pa ne lek tág té má it a szek ci ók ve ze tõi
elõ re meg ha tá roz ták, az elõ adók ezek hez
iga zod va je lent kez het tek elõ adás sal a kong -
res  szus ra. Sa ját elõ adá sunk kal a nép rajz
szek ció Tár gyak és kon tex tu sok cí mû pa nel -
jé be ke rül tünk, bár té mánk leg alább an  nyi ra
tör té nel mi, amen  nyi re nép raj zi jel le gû volt.
Székelykapu egy sváb fa lu ban. Et ni ku mok és
nép cso port ok ös  sze ol va dá sa a jel ké pek és
meg em lé ke zé sek tük ré ben cím mel ar ra tet -
tünk kí sér le tet, hogy szem lél tes sük, mi ként
is tük rö zik Csátalja köz ség ben az 1990 és
2010 kö zött ál lí tott em lék mû vek, hi va ta los
meg em lé ke zé sek a la kos ság et ni kai ös  sze té -
tel ének vál to zá sát. (Az elõ adás szer kesz tett
vál to za tát kö vet ke zõ szá munk ban ol vas hat -
ják.) Ba ját és kör nyé két a kong res  szu son tu -
do má som sze rint raj tunk kí vül ket ten kép vi -
sel ték: az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la rek to ra,
Majdán Já nos A vas utak sze re pe a mo der ni -

zá ci ó ban, a fõ is ko la ko ráb bi
ok ta tó ja, Maruzsa Zol tán pe -
dig Em lé ke zet és va ló ság –
Konrad Adenauer me mo ár ja
alap ján cím mel egy aránt a
tör té ne lem szek ci ó ban tar tott
elõ adást. A szekcióelõadások
mel lett né hány na gyobb ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó, a
kong res  szus té má já hoz szo -
ro san kap cso ló dó ple ná ris
elõ adást is tar tot tak, to váb bá
ezek kel pár hu za mo san ma -
gyar ság tu do má nyi szim pó zi -
um ra is sor ke rült, egyút tal a
ren dez vény adott al kal mat a Nem zet kö zi
Ma gyar ság tu do má nyi Tár sa ság köz gyû lé sé -
re és tiszt újí tás ára is.

A ren dez vény nek eb ben az év ben a ko -
lozs vá ri Babeº-Bolyai Tu do mány egye tem
adott ott hont, ám a kon fe ren cia ki he lye zett,
csü tör tö ki nap ján a marosvásárhely-
koronkai Sapientia Er dé lyi Ma gyar Tu do -
mány egye te men is hang zot tak el elõ adá sok.
Ko lozs vár ezek ben a na pok ban a szo ká sos -
nál egyéb ként is han go sabb volt a ma gyar
szó tól, hi szen a kong res  szust meg elõ zõ hé -
ten ke rült sor a vá ros ban a Ma gyar Na pok –
a részt ve võk sze rint rend kí vül si ke res – kul -
tu rá lis ren dez vény so ro za tá ra, míg au gusz tus
22-étõl (nagy részt) ma gyar tu dó sok, ku ta tók
vet ték bir tok ba a bel vá rost. A ren dez vény fõ -
véd nök sé gét egyéb ként Ro má nia el nö ke,
Traian Bãsescu és Schmitt Pál ma gyar köz -
tár sa sá gi el nök vál lal ta. (Utób bi je len is volt
a ko lozs vá ri Ope rá ban tar tott ün ne pé lyes
meg nyi tón, míg a ro mán el nök le vél ben kö -
szön töt te a részt ve võ ket.) Az ese mény any -
 nyi ból is kü lön le ges volt, hogy ez út tal ma -
gyar fel irat ok is fo gad ták a ko lozs vá ri egye -
tem re lá to ga tó kat, mert az egyéb ként ve gyes
tan nyel vû egye te men an nak el le né re sincs
egyet len ma gyar nyel vû tá jé koz ta tó szö veg
még a ma gyar ka ro kon sem, hogy az egye -
tem rek to ra, Andrei Marga is hang sú lyoz ta a
ma gya rok (és né me tek) ki emel ke dõ sze re pét
Ro má nia és Er dély tu do má nyos éle té ben. A
ko lozs vá ri egye tem kül sõ meg je le né sé ben,
el ren de zé sé ben né mi leg ha son lít a sze ge di
egye tem böl csész kar ára, fõ épü le te a vá ros
pa ti nás épü le tei kö zé tar to zik. (A ma ros vá -
sár he lyi in téz mény el len ben a modernitást
kép vi se li, a kö zel múlt ban át adott in téz mény
e ki he lye zett nap pal is igye ke zett ma gát
meg mu tat ni a vi lág nak.) A na gyobb ko lozs -
vá ri tan ter mek ál ta lá ban va la mely ro mán tör -
té nel mi sze mé lyi ség vagy ural ko dó ne vét vi -
se lik, csak el vét ve õr zik ma gyar tu dó sok em -
lé két is. A „kin cses város igye ke zett ki vá ló
há zi gaz da len ni; nem csak a kong res  szus
prog ram ját ál lí tot ták ös  sze nagy mû gond dal,

de már a meg ér ke zés elõtt ala po san tá jé koz -
tat tak a szál lás- és ét ke zé si le he tõ sé gek rõl,
he lyi köz le ke dés rõl, a vá ros egyéb lát ni va ló -
i ról, de még ar ról is, mely he lye ken le het ma -
gyar szó val is kön  nyen bol do gul ni.

Elõ adá sunk hoz gaz dag ké pi anya got és
powerpointos be mu ta tót is ké szí tet tünk, így
– bár a töb bi elõ adó hoz ha son ló an – ös  sze -
sen csak 20 perc állt ren del ke zé sünk re, a fel -
ké szü lés sel együtt hó na po kig dol goz tunk az
anya gon, ame lyet az tán ter mé sze te sen je len -
tõ sen rö vi dí te nünk kel lett. Ele in te ab ban is
re mény ked tünk, hogy – ha már té mánk e két
nép cso port tör té ne té hez kap cso ló dik – tá mo -
ga tá so kat kap ha tunk a ma gyar or szá gi né me -
tek, il let ve a bu ko vi nai szé ke lyek szö vet sé -
gé tõl, ám vé gül egyi kük sem já rult hoz zá
költ sé ge ink (uta zás, szál lás, rész vé te li díj)
csök ken té sé hez. Csátalja pol gár mes te re ígért
ugyan hoz zá já ru lást, ám vé gül ezt sem kap -
tuk meg. Egye dül mun ka he lye ink tõl (a III.
Bé la Gim ná zi um tól, il let ve a Ma gyar or szá gi
Né met Kul tu rá lis és In for má ci ós Köz pont -
tól) kap tunk anya gi se gít sé get, ame lyet ez -
úton is kö szö nünk. Sze ren csé re ta pasz ta la ta -
ink olya nok vol tak, hogy így sem érez het tük
ki do bott pénz nek sa ját rá for dí tá sun kat.

Vé gül egy he tet töl töt tünk a vá ros ban,
ahol a kon fe ren cia reg gel tõl es tig tar tal mas
el fog lalt sá got nyúj tott, gyak ran fá jó szív vel
kel lett le mon da nunk ér de kes nek ígér ke zõ el -
adá sok ról, hogy egy-egy má si kat meg hall -
gat has sunk. Így is olyan ki vá ló és nagy ne vû
elõ adó kat lát hat tunk-hall hat tunk, mint Pritz
Pál, Gyáni Gá bor, Szakály Sán dor, Pálffy
Gé za, Zsol dos At ti la vagy ép pen if jabb
Bertényi Iván (ez út tal csak a tör té né sze ket
em lí tet tem), míg sa ját (nép raj zi) szek ci ónk -
ban olya nok tár sa sá gá ban mu tat tuk meg ma -
gun kat, mint a ko lozs vá ri nép rajz ok ta tást
meg ala pí tó, a kon fe ren cia meg szer ve zé sé -
ben is orosz lán részt vál la ló Po zsony Fe renc,
Ke szeg Vil mos és Könczei Cson gor, va la -
mint szá mos ne ves ma gyar or szá gi és kár pát-
me den cei nép rajz ku ta tó, pl. Balassa M. Iván,
Bar na Gá bor vagy ép pen Ba logh Ba lázs és

Az egyik konferenciahelyszín, a BBTE Történeti Intézete
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Fü le mi le Ág nes, de a sor még hos  szan foly -
tat ha tó len ne. Né hány kül föl di elõ adó ön ma -
gá ban is ér de kes szín fol tot je len tett: egy fi a -
tal ja pán ku ta tó, Kimura Kaori pl. a Rajk-per
moszk vai és belg rá di vissz hang já ról tar tott –
an gol nyel vû – elõ adást. A több sé gé ben ma -
gya rul el hang zó re fe rá tu mok mel lett he lyen -
ként an gol, va la mint (fõ leg a hun ga ro ló gi ai
szek ci ó ban) finn nyel vû elõ adá so kat is le he -
tett hal la ni. Az elõ adá sok té mái kö zött pe dig
épp úgy hall hat tunk a leg újabb ku ta tá sok
ered mé nye i rõl, mint ahogy nép sze rûbb, na -
gyobb kö zön ség si ker re szá mí tó ér de kes sé -
gek rõl is. Ter mé sze te sen volt ben nünk iz ga -
lom, af fé le mû ked ve lõ nép raj zos ként mi -
képp áll juk meg a he lyün ket a nagy ne vû tu -
dó sok kö zött, de in kább biz ta tást és ked ves
sza va kat kap tunk tõ lük, mint sem le né zést
vagy ki ok ta tást. Au gusz tus 26-án, pén te ken
tar tott elõ adá sunk hoz több kér dés és el is me -
rõ hoz zá szó lás ér ke zett, így ta lán el mond hat -
juk: nem val lot tunk szé gyent ve le. (Sõt, mint
utóbb ki de rült, vol tak olya nok is, akik ki fe je -
zet ten elõ adá sunk té má ja mi att lá to gat tak el
a nép raj zi szek ci ó ba.) Alszekciónkban csu pa
olyan elõ adás hang zott el, amely tár gyak je -
len tõ sé gét vizs gál ta ki sebb és na gyobb kö -
zös sé gek ben, le gyen szó akár épí tett örök -
ség rõl, ru ház ko dás ról, il lat sze rek rõl vagy ép -
pen csip kés ru há zat ról.

A szi go rú an vett tu do má nyos prog ra mok
mel lett meg volt a kul tu rált szó ra ko zás és a
kö tet len be szél ge té sek le he tõ sé ge is. Két al -
ka lom mal is ál ló fo ga dá son kö szön töt ték a
részt ve võ ket: elõbb a vá ros – sze mé lye sen
je len nem lé võ – a pol gár mes te re, Sorin
Apostu, majd az egye tem rek to ra ré vén. E
fo ga dá so kon vég re ta lál koz ni le he tett más
szek ci ók ban mû kö dõ ré gi is me rõ sök kel, ba -
rá tok kal, il let ve új is me ret sé gek is kö tõd tek.
Én öröm mel üd vö zöl het tem egy ko ri egye te -
mi ok ta tó mat, a ma az Aka dé mia ki sebb ség -
ku ta tó in té ze té ben dol go zó Bár di Nán dort

(ne ki kö szön he tõ en jár tam
va la ha elõ ször Er dély ben), a
né met or szá gi ku ta tá sa im ban
so kat se gí tõ mün che ni Ma -
gyar In té zet ve ze tõ jét, K.
Len gyel Zsol tot, vagy ép pen
egye te mi éve im egyik ki vá ló
ba rát ját, ma a sze ge di egye -
tem nyel vész do cen sét, Né -
meth Mik lóst. De szer vez tek
vá ros né zést, sõt a kong resz -
 szus szer dai nap ján a részt -
ve võk há rom ki rán du lás kö -
zül vá laszt hat tak: mi az ed -
dig ál ta lunk nem lá tott Me -
zõ ség mel lett dön töt tünk. (A
részt ve võk má sik cso port jai
Ka lo ta szeg/ Bánffyhunyad,
il let ve Nagyenyed/ Torockó fe lé vet te az
irányt.) En nek so rán el lá to gat tunk a szé le -
sebb köz vé le mény szá má ra bör tö né rõl ne -
ve ze tes Szamosújvárra (ahol egyéb ként a
leg je len tõ sebb er dé lyi ör mény-ma gyar kö -
zös ség él), majd a Bánffy-kastélyról és a
me nyecs ké i rõl is hí res Bonchidára utaz tunk,
vé gül Vá lasz úton zár tuk a na pot. Utób bi
nem csak ar ról ne ve ze tes, hogy Wass Al bert
szü le té si he lye, ha nem ar ról is, hogy itt mû -
kö dik a ben nün ket sze mé lye sen ka la u zo ló
Kal lós Zol tán nép rajz ku ta tó s je les gyûj tõ
ala pít vá nya, amely eb ben a szór vány ré gi ó -
ban ma gyar nyel vû is ko lát tart fenn, és nyá -
ri tá bo rok szer ve zé sé vel igyek szik élet ben
tar ta ni az er dé lyi néptánckultúrát. Az ala pí tó
gaz dag mú ze u mot is lét re ho zott, amely ben
va la men  nyi ott élõ nép cso port ha gyo má -
nya it, vi se le te it, min den na pi éle tét be mu tat -
ják. A na pot itt egy kö zö sen el köl tött va cso -
ra zár ta, amely nek ré sze volt a „Kal lós-csep -
pek nek” ál cá zott pá lin ka meg kós to lá sa, de
az egyik nö ven dék ér zel mes bal la da-elõ adá -
sa is. A ma ros vá sár he lyi ki he lye zett na pon is
volt vá ros né zõ prog ram, de mi u tán itt már
több ször is jár tunk a kö zel múlt ban, így itt
in kább a he lyi ba rá tok kal va ló ta lál ko zást
vá lasz tot tuk, ha bár a vá ros há za tor nyá ból
va ló ki te kin tést és a Bo lyai Lí ce um ban tett
rö vid lá to ga tást nem hagy hat tuk ki. A to váb -
bi kí sé rõ prog ra mok kö zött sze re pelt or go na -
kon cert, iro dal mi té má jú ke rek asz tal-be szél -
ge tés, könyv be mu ta tó és -kiállítás, fo tó- és
kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás is. Mi öröm mel
vet tünk részt szek ció ve ze tõnk, Tötszegi
Tek la mu ze o ló gus ve ze té sé vel a meg újult
nép raj zi mú ze um tár lat ve ze té sén, il let ve a
kong res  szus egyik utol só prog ram ja ként tet -
tünk egy kö zös sé tát a Házsongárdi te me tõ -
ben. En nek so rán Gergelyné Tõ kés Er zsé -
bet, a Házsongárd Ala pít vány ve ze tõ je volt
a ka la u zunk, aki nem csak hír ne ves sze mé -
lyi sé gek vég sõ nyug he lyét mu tat ta meg, ha -

nem ar ról a küz de lem rõl is me sélt, amel  lyel
igye kez nek meg vé de ni a sír ker tet kul tú ra -
rom bo lás tól és a „te me tõi maf fi ák” kár te vé -
sé tõl. Az egy he tes kong res  szus prog ram ját
gá la va cso ra zár ta, igaz, nél kü lünk: en nek
bor sos ára kis sé el ri asz tott a rész vé tel tõl, rá -
adá sul a kong res  szus el sõ nap ja i ban sze re -
pelt ba rá ta ink és is me rõ se ink nagy részt el is
utaz tak már Ko lozs vár ról.

Mi még a va sár na pi na pot is itt töl töt tük el;
vég re ki csit hos  szab ban ta lál koz hat tunk
hely be li ba rá ta ink kal, meg néz het tük a bel vá -
ros is mert és ke vés bé is mert ré sze it, sõt még
né hány olyan ki ál lí tást is meg néz het tünk,
ame lye ket az elõ zõ he ti Ma gyar Na pok al -
kal má ból ren dez tek. Szál lás adónk, az Apa fi
Mi hály Re for má tus Kol lé gi um ház mes te re
jó in du la tá nak jó vol tá ból szo bán kat egé szen
a ké sõ es ti in du lá sig nem kel lett el hagy nunk,
így ké nyel me sen sé tál hat tunk a vá ros ban, és
ad hat tuk át ma gun kat a kul tu rá lis és ku li ná -
ris él ve ze tek nek. Ha za u ta zá sunk ugyan a
ben nün ket szál lí tó já rat mû sza ki hi bá ja mi att
nem volt egé szen zök ke nõ men tes (a ké nyel -
mes nagy busz he lyett egy szû kebb transz-
porter fe dél ze tén ér kez tünk Bu da pest re), ám
ko lozs vá ri nap ja ink nak ez volt az egyet len
ap ró szép ség hi bá ja.

Jó volt ott len ni; örül tünk, hogy ré sze sei
le het tünk egy nagy sza bá sú, iz gal mas ese -
mény nek, és nem csak szem lé lõ dõ ként, ha -
nem ak tív részt ve võ ként ta pasz tal hat tuk
meg a kong res  szus han gu la tát. Úgy gon -
dol juk, Ko lozs vár tisz tes ven dég lá tó ja volt
az ese mény nek, és na gyon vár juk az elõ -
adá sok írott vál to za tát tar tal ma zó ki ad -
ványt, mert ab ban vég re azo kat a ta nul má -
nyo kat is ol vas hat juk, ame lye ket idõ hi á -
nyá ban vagy a hely szí nek tá vol sá ga mi att
nem hall gat hat tunk meg. A kö vet ke zõ hun -
ga ro ló gi ai kong res  szus ra pe dig öt év múl -
va, Pé csett ke rül sor.

Dr. Mayer Já nos

Mátyás szülõháza elõtt,
nyakamban az akkreditációs kártyávalKolozsvár jelképe, a Mátyás-szobor
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La dik ké szí tés Szeremlén
A vi zek kel kö rül vett fa lu a Du nán le zaj -

ló ár men te sí té se kig bi zo nyít ha tó an leg -
alább hét szer vál toz ta tott he lyet. A köl tö -
zé sek so rán az em be rek a Du na jobb és bal
part ján is ala kí tot tak ki új la kó he lyet, így a
ké sõb bi idõk ben eb bõl ki fo lyó lag sok vi ta
ke let ke zett, me lyek per anya ga szá mos jól
fel hasz nál ha tó in for má ci ót tar tal maz. A
pe rek ben sok eset ben em lí tik meg a csó na -
ko kat is.  Itt tér nék ki rö vi den a csó nak és
a la dik kö zöt ti kü lönb ség re. A csó nak fá -
ból ki fa ra gott ví zi al kal ma tos ság volt, míg
a la di kot desz kák ból ál lít ják ös  sze. A for -
rá sok ból ki de rül, hogy a szeremleiek leg -
fon to sabb köz le ke dé si esz kö ze a csó nak
volt. Az em be rek csó na kot hasz nál tak a
ha lá szat hoz, az ál la tok szál lí tá sá hoz, a
szál lá sa i kat is csó na kon kö ze lí tet ték meg,
va la mint a ha lot ta i kat is csó na kon vit ték a
te me tõ be. Min den csa lád nak volt csó nak -
ja, akadt olyan is, ame lyik nek több is. Ma -
gá ra a csó nak ra olyan pe rek ben ta lál juk a
leg több uta lást, ahol a csó nak alap anya gá -
ul szol gá ló fát ti lal mas hely rõl vág ták ki. 

Az ál ta lam kér de zett adat köz lõk már nem
fog lal koz tak csó na kok ké szí té sé vel, így en -
nek a tí pus nak a ké szí té sé rõl csu pán a Ma -
gyar Nép rajz III. kö te té ben   ta lál tam rö vid
uta lást (Ju hász An tal, 426. old.): „ Fej szé vel
ad ták meg a csó nak for má ját, bel se jé ben ki -
fa rag ták az erõ sí tõ ke reszt fa lat, mely ülõ he -
lyül is szol gált, majd sza lu val, ka pac  csal
mé lyí tet ték. A bel se jé be ná dat rak tak és
meg gyúj tot ták. A füst szi vár gás he lyét szu -
rok kal, gyan tá val vagy fá val fol doz ták be.
Meg pör köl ték a kül se jét is, majd mar ha trá -
gyás víz zel kí vül be ken ték, hogy bír ja az
idõ já rás vi szon tag sá ga it, s ne re pe dez zen.” 

Az ál ta lam fel ke re sett két szeremlei la -
dik ké szí tõ, Lóki Ta más és Fá bi án „Sze les”
Jó zsef el té rõ mó don ta nul ta a mes ter sé get.
Lóki Ta más el sõ la dik ját 2000-ben ké szí -
tet te el Elek Csa bá val egy Hor gász csó nak
há zi lag cí mû cikk alap ján. (Antos Zol tán –
Berényi Já nos – Vigh Jó zsef: Du nai hor -
gász ka la uz, 1969. 96-100. old.) A cikk tar -
tal maz za egy négy mé ter hos  szú la dik
fõbb pa ra mé te re it, a ké szí tés fo lya ma tát,
va la mint az el ké szí tés so rán szük sé ges
szer szá mo kat. Az el sõ csó nak el ké szí té se
so rán Fá bi án Jó zsef is se gít sé get nyúj tott,
de a töb bi csó na kot már egye dül ké szí tet -
ték. Lóki Ta más már több fé le csó na kot ké -
szít, több fé le min ta alap ján, a meg ren de lõ
igé nyei sze rint. A ké szí tés so rán hasz nált
szer szá mok, anya gok már a mo dern kort
tük rö zik. Ál ta la hasz nált szer szá mok: vas -
tag sá gi gya lu, ké zi gya lu, ka la pács, ce ru -

za, bak, sû rûbb-rit kább fo gú fû rész, fa ék.
Az ál ta la ké szí tett la di kok alap anya ga fe -
nyõ fa, még pe dig bor ovi vagy luc fe nyõ.

Fá bi án „Sze les” Jó zsef negy ven éve fog -
lal ko zik la dik ké szí tés sel. A mes ter sé get
még ha lász ko rá ban ta nul ta egy idõs ha lász -
tól 1965-ben. El mond ta, hogy nem is volt
ez an  nyi ra ta ní tás, in kább csak el les te a la -
dik ké szí tést az idõs mes ter tõl. Nem is tud ja
meg mon da ni, az óta már hány la di kot ké szí -
tett, de ar ra biz to san em lék szik, hogy a 80-
as évek ben volt olyan nyár, ami kor ti zen hat
la di kot is el ké szí tett. Az õ szer szá mai a ré -
geb bi idõ ket tük rö zik: szo rí tó, sab lon, ka la -
pács, gya lu, vé sõ, kö tél, spanifer. Az ál ta la
ké szí tett la di kok alap anya ga vö rös fe nyõ, de
sze rin te leg al kal ma sabb a vö rös fûz. A la dik
far és orr tõ ké jét tölgy fá ból ké szí ti. La dik ja -
i nak for má ja is a ré geb bi, du nai la di kok for -
má ját tük rö zi. 

Né hány szó val ki tér nék a du nai, és a ti -
szai la di kok köz ti kü lönb ség re. A du nai la -
dik ol da la íve sebb, va la mint az ös  sze hú zás
so rán is na gyobb ívet ad nak a la dik al já nak.
A ti szai la dik ol da la egye ne sebb, az al ja
szé le sebb és ke vés bé íves. Fon tos ki tér ni a
du nai, va la mint a ta vi, holt ág ra ké szí tett la -
di kok köz ti kü lönb ség re is. A holt ág ra ké -
szí tett la di kok rö vi deb bek, ez kö rül be lül
négy-öt mé ter. Az ol dal fa luk ala cso nyabb,
va la mint a la dik fe nék szé les sé ge is kes ke -
nyebb, kö rül be lül egy mé ter. A du nai la di -
kok hos  szab bak, ami re azért van szük ség,
hogy a na gyobb hul lám zás ban ne csap jon
be a víz. Szin tén ezt szol gál ja a ma ga sabb

ol dal fal is. A csó nak mo tor ok el ter je dé sé vel
a la di kok alak ja is meg vál to zott. Az ed dig
mind két vé gén pör ge la dik a fa rá nál el ve -
szí ti ívelt sé gét, így ha mo tort sze rel nek rá,
ak kor job ban sik lik a ví zen. A holt ága kon,
ta va kon hasz nált la di kok meg õriz ték
pörgeségüket, mert ha az em ber be le ül a
vé gé be és on nan evez, ak kor a la dik ele je
job ban ki emel ke dik, ami a ha la dást köny -
 nyí ti. Az újabb idõk ben sza bályt hoz tak a
Du nán hasz nált la di kok épí té sé vel kap cso -
lat ban. A la dik ra kö te le zõ en kell hab lé cet
ten ni, va la mint a la dik al já ba ta po só lé cet is
kell rak ni. 

A kö vet ke zõk ben egy át la gos öt mé ter
hos  szú holt ága kon hasz ná la tos pör ge la dik
épí té sé nek fo lya ma tát írom le. Egy egy sze -
rûbb la dik ké szí té si ide je, ha az em ber so kat
dol go zik raj ta, és min den el sõ re si ke rül, kö -
rül be lül két na pot vesz igény be. Fá bi án Jó -
zsef el mond ta, hogy „fi a tal ko rom ban, ha
job ban ne ki fog tam, két nap alatt el ké szült a
la dik, má ra már egy hét is kell ne ki”. 

A la dik pa ra mé te rei (Fá bi án Jó zsef el -
mon dá sa alap ján): far tõ ke 60 cm szé les,
mély sé ge 20 cm, Orr tõ ke 52 cm, mély sé ge
18 cm, ol da la 42 cm mély, fe nék szé les ség
kö zé pen egy mé ter. A kö zép sõ bó kony (me -
re ví tõ bor da) egy mé ter szé les, az el sõ ket -
tõ 98 cm, a la dik ele jén és vé gén lé võ két
bó kony mé re te vál to zó. A bó kony és a la dik
ol dal pa lánk ja 100-107 fokos szö get zár be. 

A fa anyag ki vá lasz tá sa rend kí vül fon tos.
Ha a la di kot al ko tó fa nem kel lõ kép pen
szá raz, ak kor a ké szí tés so rán a ké szí tõ
meg csa lat ko zik a mé re te zés nél. Ha az
alap anyag vi zes, ak kor a la dik el ké szí té se
után a fa szá ra dá sá val ré sek ke let kez nek a
desz kák il lesz té sei kö zött, ami a tö mí tést
rög zí tõ alu mí ni um la po kat is el haj lít hat ja.
Az alap anyag ki vá lasz tá sa olyan szem -
pont ból is fon tos, hogy a nem meg fe le lõ
alap anyag a la dik ha la dá si se bes sé gét is
csök kent he ti. To váb bá a fa anyag ki vá lasz -
tá sá nál fon tos szem pont, hogy a desz kák
ne le gye nek cso mó sak, ne le gye nek meg -
ve te med ve, meg csa va rod va. A cso mós
desz ka a la dik ös  sze hú zá sa so rán el pat tan -
hat, meg re ped het, drá ga anyag pe dig kár ba
vész. A csó nak ké szí tés re al kal mas fa anyag
a vö rös fe nyõ, a bor ovi fe nyõ, luc fe nyõ és
a vö rös fûz. Az orr tõ ke, far tõ ke és a bó ko -
nyok alap anya ga tölgy, eset leg kõ ris.

A bükk nem al kal mas ilyen cél ra, mert
gyor san el kor had. To váb bá a fa anyag an -
nál jobb, mi nél több ide ig pi hen te tik a vá -
gás után, mert ak kor a fá ban lé võ fe szült -
ség is „ki pi he ni” ma gát.Pihenõ szeremlei ladikok a Dunán
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A la dik ös  sze ál lí tá sát Fá bi án Jó zsef így
mond ta el: El sõ lé pés a fe nék ki sza bá sa. A
desz ká kat egy más mel lé fek tet ve ki mér jük
a la dik hos  szát, majd a la dik kö ze pét. A la -
dik kö ze pé tõl ol dal irány ban ki kell mér ni
az egy mé tert, ami a la dik fe nék szé les sé ge
lesz. Ha ez el ké szült, fel le het ten ni az el -
sõ bó konyt a la dik kö ze pé re. Fi gyel ni kell
ar ra, hogy a fe nék desz kái kö zött rést kell
hagy ni, mert ha szo ro san egy más hoz van -
nak il leszt ve a desz kák, ak kor a víz re té telt
kö ve tõ en meg da ga dó desz kák el tor zít hat -
ják a la di kot az ol da lak szét fe szí té sé vel.
Ol dal irány ban akár más fél cen tit is tá gul -
hat a desz ka. A kö zép sõ bó kony pon tos el -
he lye zé se után jö het a töb bi bó kony is 98
cm-re egy más tól. A desz ká kat a bó kony ra
szög gel rög zí tik. Fá bi án Jó zsef er re a cél ra
60-as szö ge ket hasz nál. A bó ko nyok fel té -
te le után jö het az orr és a far tõ ke fel he lye -
zé se. Fá bi án Jó zsef több ször is hang sú -
lyoz ta, hogy a leg fon to sabb a pon tos ság. A
bó ko nyok, az orr és a far tõ ke fel té te le után
az ol dal desz kák ke rül nek fel a la dik ra. Az
ol dal desz kák fel té te le után jön a la dik ké -
szí tés leg ne he zebb és leg több oda fi gye lést
kí vá nó ré sze, az ös  sze hú zás. Az ös  sze hú -
zás so rán nye ri el a la dik a jel leg ze tes pör -
ge alak ját. A la dik ös  sze hú zá sa kor a la dik
ele jét és vé gét egy más fe lé húz zák kö tél,
újab ban spanifer se gít sé gé vel. A la dik ké -
szí tés ezen sza ka szá nál na gyon kell fi gyel -
ni, mert ha az em ber túl erõl te ti, ak kor el -
pat tan hat a desz ka. Ha a desz ká ban túl
nagy a fe szült ség, ak kor ki sebb mér ték ben
kell meg haj lí ta ni, és pi hen ni kell hagy ni,
majd más nap le het foly tat ni az ös  sze hú -

zást. Az ös  sze hú zás jól be vált mód sze re az
is, hogy a mû ve let so rán for ró víz zel lo -
csol ják a desz kát, ami az össze hú zást te szi
kön  nyeb bé. Ha az ös  sze hú zás sal el ér tük a
kí vánt haj lí tott sá got, ak kor az ol da la kat
tel je sen rög zít jük az orr és a far tõ ké hez. A
la dik a fo lya mat le zá rá sá val nye ri el vég le -
ges for má ját, de ez nem je len ti azt, hogy
víz re te he tõ. Az ös  sze hú zást kö ve ti a la -
dik ké szí tés legidõigényesebb mun ka sza -
ka sza, a le me ze lés. A le me ze lés so rán a
desz kák kö zöt ti ré se ket tö mí tik el. A tö mí -
tõ anyag az idõ múl tá val fo lya ma to san
vál to zott. Ré geb ben mo há val, ken der kóc -
cal tö mí tet ték a ré se ket. A ké sõb bi idõk ben
in di gó pa pír ral, vagy kát rá nyos új ság pa pír -
ral tö mí tet ték a ré se ket. Má ra a bi cik li bel -
sõ gu mi, va la mint a szil iko nos tö mí tés is
hasz ná la tos el já rás. A bi cik li gu mis tö mí -
tést el sõ sor ban Fá bi án Jó zsef hasz nál ja,
míg a szil iko nos tö mí tést Lóki Ta más. A
tö mí tés re min den eset ben egy bá dog ból
vá gott csí kot erõ sí te nek ap ró szö gek kel,
20-as szög gel vagy kap csok kal, gép se gít -
sé gé vel. A kap csos rög zí tés meg gyor sít ja a
mun ka fo lya ma tot.

A tö mí tést kö ve tõ en a la dik kát rá nyo zá -
sa kö vet ke zik. Ez zel a mû ve let tel vé dik a
la dik desz ká it a víz tõl és az idõ já rás vi -
szon tag sá ga i tól, va la mint plusz tö mí tõ a -
nyag ként is szol gál. Nap ja ink ra azon ban
be til tot ták a kát rány hasz ná la tát, így újabb
és drá gább anya gok kal kell a fa ré szek vé -
del mét meg ol da ni. Szo kás to váb bá a la di -
kot el me rí te ni a víz ben, hogy a desz kák
meg da gad ja nak, és a la dik vég le ge sen ösz -
 sze áll jon.

Egy ilyen mó don el ké szí tett la dik élet tar -
ta ma akár húsz-har minc év is le het. Ez sok -
ban függ at tól, hogy hasz ná ló ja men  nyi re vi -
gyáz la dik já ra. Ter mé sze te sen az idõk so rán
a desz kák el ro had hat nak, meg ve te med het -
nek, de a rossz desz ká kat ki le het cse rél ni. 

A la dik ké szí tés sel kap cso lat ban még
egy do log ra sze ret nék ki tér ni, ez pe dig a
hab léc. A hab lé cet a la dik fel sõ ré szé re, ol -
dal ra erõ sí tik fel. A hab léc cel kap cso lat ban
több vé le ményt hal lot tam, jót és ros  szat is
egy aránt. A hab léc vé di a la dik ol da lát a
sé rü lé sek kel, ütõ dé sek kel szem ben, amit
eve zés köz ben, a la di kok egy más nak ütõ -
dé se kor, a ka ró hoz va ló ki kö tés kor, és a
ka ró hoz va ló súr ló dás kor sze rez het. A
hab léc ne ga tív tu laj don sá ga az, hogy az ol -
dal és a hab léc kö zött né mi rés ma rad. A
la dik dön tött ol da la mi att a víz meg áll eb -
ben a rés ben, mely a la dik ol dal fa lá nak
gyor sabb ro ha dá sát idéz he ti elõ. A két la -
dik ké szí tõ kö zül Fá bi án Jó zsef, ha te he ti,
nem tesz hab lé cet la dik ja i ra, míg Lóki Ta -
más a hab léc hasz ná la ta mel lett dön tött. 

Rend kí vül fon tos a la di kok kar ban tar tá -
sa. Ez éven kén ti kát rá nyo zást je lent, va la -
mint a hi de gebb te le ken a la dik víz bõl va -
ló ki eme lé sét, hogy a be fa gyó víz ne ron -
gál ja meg.

Kis Zol tán

Helyreigazítás

Szeptemberi lapunk tévesen 250.
sorszámmal jelent meg. Helyesen: 251.

Ju há szok cim bo rá zá sa
a Há rom Ke reszt csár dá ban

Alig több mint két száz éve a Ba já ról
észak ra ve ze tõ or szág út a mai Sükösd fa lu
dé li vé gén két fe lé ága zott. Az egyik ága
észak-nyu gat fe lé ve ze tett a mo csa rak, víz -
ál lás ok, göröndök, palék kö zött fek võ ré gi
sükösdi fa lu hely hez. Ezt a te rü le tet ne vez -
zük ma Ó-Sükösdnek. A má sik út pe dig
észak-ke let fe lé ka nya ro dott, Nád ud var irá -
nyá ba. En nél az út ke resz te zõ dés nél állt a
Há rom Ke reszt ven dég fo ga dó, amely el ne -
ve zé sét az egy kor ott meg lé võ kál vá ri á ról
kap ta. A la tin szö ve gek ben sze rep lõ „Tres
kruces” fel irat nem csak a szak rá lis mû al ko -
tás-együt tes re vo nat ko zott, ha nem ar ra a
hát ság szé li te rü let re is, aho vá a 19. szá zad
ele jén a ka lo csai ér sek Sükösd né pét te le pí -
tet te. Itt áll tak ko ráb ban a fa lu si ak szál lás -

kert jei. Az el sõ ka to nai tér kép fel vé telt ké szí -
tõ né met mér nö kök a ven dég lá tó he lyi sé get
„Drey Kreütz W:h:”, a gaz da sá gi te lep he -
lye ket pe dig „Szüköst Szál lás” fel irat tal je -
löl ték a map pán. 

Mind szenthy An tal ko má ro mi táb la bí ró
Egy for du lás az Al föld ön cí mû 1831-ben
pa pír ra ve tett úti le írá sá ban a kö vet ke zõ ket
ír ta a hely rõl: „Há rom-Ke reszt vagy Új-
sükösd. Fa lut, mellyet Há rom-Ke reszt nek
azért ne vez nek, mi vel ez elõtt több esz ten -
dõk kel nem volt itt egyébb egy ma gá nos
Ven dég fo ga dó nál, a’ mel let te va ló ma gas
dom bon pe dig há rom fa ke reszt nél. 1809-
ben az O Sükösdiek közûl – kik nek ha tá rá -
hoz tar to zik – némellyek ide szá lá so kat
kez det tek épí te ni, azolta pe dig a’ Vár me -

gye és az Ura ság pa ran cso lat já ból, a’ la -
pály ban fe küdt O Sükösdöt oda kel lett
hagy ni a la ko sok nak; a’ kik las san las san
ide már új hely sé get épitettek, a’ kik nek
leg ba jo sabb volt de rék templomjokat oda
hagy ni.” (Tu do má nyos Gyûj te mény 15.
évf. IX. 3–68.)

A kocs mák, ven dég fo ga dók gya ko ri be -
té rõi vol tak a ha tár ban le gel te tõ pász to rok,
akik bõl kön  nyen vál ha tott be tyár, zsi vány,
úton ál ló a sza ba dabb élet és a ked ve zõbb
anya gi hely zet re mé nyé ben. A job bágy tár -
sa da lom nak ez a ré te ge a csár dák ra nem -
csak evõ-ivó- és bú vó hely ként te kin tett,
ha nem mint a ke res ke de lem/áru cse re és
nem utol só sor ban az in for má ció áram lás
fon tos hely szí né re.
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A le vél tá ri for rá sok se gít sé gé vel a pász -
tor tár sa da lom hét köz na pi éle té nek egy
sze le té rõl ka punk ké pet, még pe dig a „sza -
bad idõ”, szó ra ko zás al kal má val el kö ve tett
tol vaj lás ról. Az ügy rõl a ka lo csai úri szék
jegy zõ köny vi lap ja i ról ér te sül tem, ame -
lye ket a Ka lo csai Fõ egy ház me gyei Le vél -
tár ban (KFL. III. 6. a. 33. d.) õriz nek. 

A tör té net köz pon ti sze rep lõ je a sükösdi
Sipos Már ton gaz da szám adó ju há sza:
Ribánczki Já nos. A név el sõ ol va sat ra dél -
szláv nem ze ti sé gû nek tû nik, a név eti mo ló -
gia alap ján tör té nõ nem ze ti ség-meg ha tá ro -
zás buk ta tó i ra azon ban már több ku ta tó
fel hív ta a fi gyel met. A szó ban for gó sze -
mély rõl je gyez ték fel egy 1803-as pász tor -
ös  sze írás ban, hogy csak a ma gyar nyel vet
is mer te, val lá sát pe dig pá pis ta ként ve tet ték
pa pír ra. (Bárth Já nos A Ba ja kör nyé ki
pász to rok nem ze ti sé ge 1803-ban. In: u.õ.
szerk.: Bács-Bodrogtól Bács-Kis ku nig.
Ba ja-Kecs ke mét, 2003. 7-26.) A har minc
esz ten dõs, ka lo csai szü le té sû, ró mai ka to -
li kus val lá sú sze mély fel te he tõ en a „pá pis -
ta rá cok”: bu nye vá cok, rác hor vá tok nem -
zet sé gé bõl as  szi mi lá ló dott a ma gya rok kö -
zé a 19. szá zad ele jé re. 

Ribánczky Já nos öc  csé vel, Jó zsef fel és
két ré mi ju hás  szal, Szetykó Fe renc cel és
Szar vas Pál lal 1804. jú li us 10-én, ked den
ös  sze „cim bo rás ko dott” a Há rom Ke reszt
csár dá ban. Szetykó Fe renc Láz ár Já nost,
Szar vas Pál pe dig Cif ra Már tont szol gál ta
ju hász ként Rém fa lu le ge lõ in. Ba ja kör nyé -

kén a leg több ma gán gaz da
ugyan is a 19. szá zad ele jén
nem kö zös sé gi, ha nem önál -
ló nyáj ban le gel tet te jó szá -
ga it. Az ilyen ál lat tar tá si
mód az al föl di ag rár vá ros ok
cí vis gaz dá i nak ma gán nyá -
jas ál lat tar tá sá hoz ha son lít -
ha tó. Va ló szí nû leg a juh tar -
tás ál ta lá nos fel len dü lé sé vel
hoz ha tó kap cso lat ba. 

A fent em lí tett na pon a
négy pász tor a jó ízû kva ter -
ká zá sát kö ve tõ en tá voz ni ké -
szült a kocs má ból. Hár man
kö zü lük már el hagy ták a he -
lyi sé get, mi u tán a kony há ban
hát ra ma radt if jabb Ribáncz-
ky ká rom kod ni kez dett. A
csanádi Pap ri ka Já nos gaz da
ju há sza, Zombay Ist ván ek -
kor így szólt a kocs má ros -
hoz: „Meg köll a szá ját ver ni
Ribánczky Jóseffnek azért a
ká rom ko dá sért!” 

A tör té net foly ta tá sa ként
hos  szab ban idé zünk Szerlet-

ics Mi hály sükösdi bí ró 1804 jú li u sá ban az
úri szék nek írott le ve lé bõl:

„Ribánczky Jóseff né ki esett, és ha já nál
fog va a föld re le rán tot ta, ezt lát ván a
kortsmáros, ki ve zet te ösmét Ribánczky
Jósefet, de ez nem, hogy el ment vol na bé -
kes ség gel, ha nem fönt em lí tett há rom Ju -
hász tár sa it visza ki ált ván, azok kal együtt /:
mint hogy Zombay Istványt el rej tet te a
pintzében :/ az kortsmáros szo ba aj ta ját bé
akar ták tör ni, mellyet a kortsmáros nékiek
ki nyit ni kén te len volt, de Zombay Istványt
ott nem ta lál ván, is mét a bor ital hoz fog tak.
Éj je li tíz óra táj ban men tek ki onnet, Ri-
banczky Jóseff a Juh nyáj hoz tért, a Báttya
pe dig Ribánczky Já nos az em lí tett két Ré -
mi Ju há szok kal együtt Zombay Istványon
boszút akar ván állani, Csa ná di Szál lá sok ra
ér tek, és Zombay Istvány gongya alatt lé võ
Juh nyájjra reá üt vén erõ szak kal egy ha ran -
gos leg jobb ve zér ürüt, mellyrül az ha ran -
got le vet ték, és a kö zel le võ kút ban  ve tet -
ték, és még azon kí vül /: a mint a gaz dák
vall ják :/ hat da rab bir kát az akolbol el vit -
ték. A Juhászné ki ak kor ma ga volt a Ju hok
mel lett, lár mát ütött, de se gít sé gé re sen ki
sem ér ke zett, és hogy az egyik tol vaj igen
sebessen bot tal tsapott a Juhásznéhoz, s’ el
nem ta lál tan a Juhászné meg ijed vén, el
Szalatt a Juhoktul; ke vés idõ mulva a Fér je
Zombay Istvány, ki az alatt a Há rom Ke -
resz ti Csár dá nál vala el rejt ve, meg ér ke -
zett, és regvelre lel vén, mi dõn a go nosz te -
võk nek a Szál lás mel lett le võ ho mo kok ban

lát szó nyo ma i kat visgálta, azon nal fel es -
mér te, és mingyárt a Gaz dá i val együtt
egyenessen ment Ribánczky Já nos Ju hász -
nak nyájjához Sükösdi ha tár ban, ki hez ép -
pen olly üdõben érkeztenek, mi dõn már az
ve zér ürüt meg-nyúzta, és a fü le it el-
tsapván, a ku tyá nak ve tet te, de már lát ta,
hogy utol érettetett, azért mingyárt meg-
vallotta vét ke it, és tíz da rab bir kát ön ként
aján lott, tsak hogy sem ötett, sem a Ré mi
Ju há szo kat to váb bá a Gaz dák ne ke res sék.
Er re néz ve a Gaz dák mind a le-vá gott ürü -
nek hú sát, és bõ rit el-vitték, mind pe dig
Ribánczky Já nos nak 12 da rab bir ká it el-
hajtották, úgy azu tán tett je len té sek re
Ribánczky Já nos meg-árestáltatott, és kér -
dés re vé tet vén, ön ként tett val lá sa írás ban
fel-jegyeztetett.” 

Amint azt Pe tõ fi Sán dor köl tõnk is meg -
ver sel te, a ju há szok sza má ron köz le ked tek
a 19. szá zad ban. A ta nú val la tás so rán az is
ki de rült, hogy Szetykó Fe renc sza ma rat
cse rél ni ment a sükösdi Rácz Já nos ju hász -
hoz, amely út ra a só go ra, Szar vas Pál csak
el kí sér te. A sza már nem csak köz le ke dõ
esz köz, ha nem te her szál lí tó is volt, je lent
eset ben a lo pott bir ká kat vit ték raj tuk. 

Az idõ sebb Ribánczky be val lá sa sze rint
csak há rom bir kát haj tot tak el a pász tor -
szál lás ára, ahol azo kat le vág ta és meg -
nyúz ta. A hely szín re ér ke zõ csanádi ju hos
gaz dák el ko boz ták a húst, és a bõ rö ket. A
bûnt el kö ve tõ sze mély tíz bir kát ígért a
csanádiaknak, hogy el tus sol ja az ügyet. A
sér tet tek azon ban ezt nem fo gad ták el, ha -
nem ön ké nye sen ti zen ket tõ bir kát te rel tek
el Sükösdrõl. 

Ribánczky Já nost ko ráb ban már több -
ször ítél ték el bir ka lo pá sok mi att, és min -
den eset ben 12 pál ca bot ütést rót tak rá. Az
egyik al ka lom mal öt lo pott bir kát haj tott
Hildre az öc  csé hez, ame lye ket ké sõbb
anya gi lag is té rí te nie kel lett. Más kor pe dig
meg vert egy em bert, aki lo pott bir ká kat is -
mert fel a nyá já ban, ezért a ti zen két bot -
üté sen kí vül 1 fo rint 30 kraj cárt is kel lett
fi zet nie. Bû nö sünk a csanádi bir ka lo pást is
meg úsz ta a tes ti fe nyí tés sel.

Jó ma gam min dig nagy ér dek lõ dés sel ol -
va som az úri szé ki bí rás ko dás ról szó ló több
száz éves ira to kat. A po ros pa pí ro kon a ko -
ra be li nép élet ele ve ne dik meg elõt tem. Tör -
té net-nép raj zi ada tok búj nak meg a vizs gá -
lan dó ügy mel lé ke ként a ta núk ál tal el mon -
dott, és a nó tá ri us tol lá val le jegy zett so rok
kö zött. A for rá sok nyúj tot ta in for má ci ók
mel lett min dig rá cso dál ko zom a több száz
év vel ez elõt ti bí rás ko dás zök ke nõ men tes és
gyors le zaj lá sá ra, amely bõl nap ja ink il le té -
kes szak em be rei is ta nul hat ná nak!  

Kothencz Ke le men

A Három Kereszt vendégfogadó és a Sükösdi Szállások
1783-ban
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A rá dió já ték
Kar thá gó ki vá ló stra té gá ja, Han ni bál el -

söp rõ gyõ zel me it nem csu pán ki emel ke dõ
had ve zé ri ké pes sé gé nek kö szön het te. Csa -
lád já ban, a Hamilcar ka to na di nasz ti á ban a
kém szol gá lat meg szer ve zé sé nek õsi ha -
gyo má nyai él tek. Az el len ség hely ze té nek,
ere jé nek, szán dé ka i nak is me re te nél kü löz -
he tet len elõ fel té te le a di a dal ki kény sze rí té -
sé nek. Az ókor ból meg örö költ arany sza -
bály alap elv évé vált a kö vet ke zõ év szá zad -
ok hír szer zõ és kém el há rí tó szol gá la tá nak
is. Az in for má ció azon ban gyor san avul hat,
sõt ér dek te len né vál hat, ha to váb bí tá sa ké -
se del mes. A 20. szá zad el sõ har ma da olyan
ta lál mán  nyal gaz da gít ja a tech ni kát, mely
nagy mér ték ben meg kön  nyí ti a spi o nok hír -
for gal ma zá sát. Ez pe dig a rá dió hul lám ok -
kal tör té nõ mor zeadás le he tõ sé ge. Az édes
pe re mû ke hely mé lyét azon ban üröm ke se -
rí ti meg. A te leg ra fá ló hír szer zõ adá sát le
tud ja hall gat ni az el há rí tás. Így a kém a
mor ze for gal ma zás sal el árul ja lé te zé sét.
Még na gyobb baj, hogy kétrá di ós irány mé -
rés sel a he lye is meg ha tá roz ha tó. Kü lön bö -
zõ for té lyok kal az adá si idõ pont és a hul -
lám hossz vál toz ta tá sá val a kém igyek szik
csök ken te ni a le bu kás ve szé lyét. Az el há rí -
tás és a ké mek vál ta ko zó si ke rû har ca vé -
gig kí sé ri a má so dik vi lág há bo rút is.

A leg na gyobb mé re tû kém há ló zat-fel -
gön gyö lí tést az Abwehr Fran cia or szág ban,
1942-ben hajt ja vég re. A két év vel ko ráb -
ban el szen ve dett ve re ség után az or szág
észa ki fe lét a Wehrmacht száll ja meg. A
fegy ver szü ne tet meg kö tõ Pétain mar sall a
ná cik nak be hó do ló fran cia kor mány szék -
hely ét Vichybe he lye zi át. A csak lát szó lag
füg get len, kor lá to zott szu ve re ni tá sú báb ál -
lam lé te zé se még is jár va la me lyes elõ -
nyök kel. Bú vó he lyül szol gál azok nak a
fran ci á knak, akik har cos el len fe lei ma rad -
nak Hit ler nek, ám nem akar ják el hagy ni az
óha zát. Ezek a lel kes ha za fi ak szer ve zik
meg azt a kém há ló za tot, mely ter mé sze tes
ös  sze köt te tés ben lé vén a meg szállt zó ná -
val, ér té kes ada to kat gyûjt be a né met had -
se reg rõl. Mi vel a „sza bad zó ná ban” te le pí -
tett, Nagy-Bri tan ni á val for gal ma zó ál lo -
má sok fran cia fenn ha tó ság alá esõ te rü let -
rõl su gá roz nak, a biz ton ság ha mis il lú zi ó -
já ba rin gat ták ma gu kat. Saj nos, rö vi de sen
ki de rül, hogy sú lyo san té ved tek, mi kor
alá be csül ték a né me tek le hall ga tó szol gá -
la tá nak tel je sí tõ ké pes ség ét.

Az Abwehr a meg szállt zó na dé li sze gé -
lyé re két le hall ga tó ál lo mást te le pí tett. A
Bois-le Roiban és a Charterettesben fel épí -
tett ve võ be ren de zé sek meg kezd ték az an -

go lok kal kap cso la tot tar tó maquis-adók be -
mé ré sét. Meg ál la pí tot ták az adá si idõ pon -
to kat, a hasz nált hul lám hos  sza kat, a tit kos
kód je le ket. Ki de rült, hogy a fran cia el len -
ál lók Lyon kör ze té ben kb. húsz ál lo mást
mû köd tet nek. Adá sok in dul nak a Montpel-
lier és Mar seille te rü le té rõl is. He lyük pon -
tos be mé ré sé hez és a rá dió tá ví rász ok
kézrekerítéséhez azon ban a dé li zó ná ba
kel le ne be ha tol ni. Te hát az ak ció csak a
fran ci ák be vo ná sá val volt vég re hajt ha tó. A
né met fõ pa rancs nok ság fel kér te az il le té -
kes ma gas ran gú rend õr tisz tet, hogy ál lít -
tas son ki két száz nyolc van meg adott (fran -
cia) név re sze mély azo nos sá gi ok má nyo kat
és ha tár át lé pé si en ge dé lye ket. Bár a kom -
man dós cso port be csem pé szé sé nek va ló di
cél ját el tit kol ták, René Bousquet fõ ka pi -
tány-he lyet tes a ké rés mö gött meg sej tet te
az orv szán dé kot. Meg pró bál ta a ha mis ok -
má nyok ki adá sát húz ni-ha lasz ta ni. Canaris
ten ger nag  gyal, a ka to nai kém el há rí tás fõ -
nö ké vel azon ban nem le he tett ku ko ri cáz ni.
Lavalhoz, a vichyi kor mány fe jé hez for dul,
mi re a ná cik kal kol la bo rá ló mi nisz ter el nök
uta sít ja a fõ ka pi tány-he lyet test az ira tok ki -
adá sá ra. A kü lö nít mény, mely nek min den
tag ja jól be szél fran ci á ul, ki sebb cso por tok -
ban, pol gá ri ru há ban át lé pi a de mar ká ci ós
vo na lat. Fel tû nés nél kül el fog lal ják azo kat
a la ká so kat, me lye ket ná ci ügy nö kök elõ re
ki bé rel tek szá muk ra. Fel sze re lik rá dió ké -
szü lé ke i ket és meg kez dik a már tá vol ról
azo no sí tott par ti zán adók he lyé nek pon tos
be mé ré sét. Tü rel me sen vá ra koz nak mind -
ad dig, amíg az ös  sze dol go zó irány mé rõ pá -
rok be nem fe je zik va la men  nyi kém adó he -
lyé nek meg ha tá ro zá sát. Mi kor meg bi zo -
nyo sod tak ar ról, hogy mind egyik in for má -
tor nya ka hu rok ba ke rült, egyez te tett idõ -
pont ban, egy szer re csap nak le Lyon, Mar -
seille és Montpellier kör ze té ben.

A két száz nyolc van fõs kü lö nít mény rész -
ben rá di ós szak ér tõk bõl, rész ben a Ges ta po
rend õre i bõl ál lott. Az utób bi ak fel ada ta volt
a fran cia ge ril lák fog lyul ej té se és az el fo -
gott adók her me ti kus el szi ge te lé se. A fran -
cia kör nye zet ben sen ki nek sem sza bad
meg sej te nie, hogy raj ta ütés ját szó dott le és
az el fog lalt la ká sok gaz dát cse rél tek.

A hos  szú hó na po kon át elõ ké szí tett ak -
ció a Donar-hadmûvelet ne vet kap ta. Az
egy ség pa rancs no ka Boemelburg SS szá -
za dos volt, az ér de mi mun kát azon ban
Kiefer ne vû rá dió mér nök irá nyí tot ta. Ez a
sze rény, csen des sza vú mû sza ki tiszt a
mor ze-hír for gal ma zás zse ni je volt. Ki vá ló
ké pes sé ge it ez út tal go nosz ár mány szol gá -

la tá ba ál lí tot ta. Ra va szul meg ter ve zett ak -
ci ó já val a fran cia el len ál lók nak és brit
part ne re ik nek mér he tet len kárt oko zott. A
kö rül be lül har minc in for má ció for rás ki -
kap cso lá sa ele ve ér zé ke nyen érin tet te vol -
na a fi gyel me sen hall ga tó dzó an go lo kat.
Csak hogy Kiefer a csap dá ba ej tett ró ká ról
még egy bõrt kí vánt le húz ni.

A mor zeje lek gé pi e sen vo nu ló tá-ti-táit
min den ki egyé ni ség tõl men tes nek és sze -
mély te len nek gon dol ná. A ta pasz talt elekt -
ro mér nök azon ban jól tud ta, hogy min den
gya kor lott tá ví rász nak egyé ni stí lu sa van.
Ezt a ve võ ké szü lék nél ülõ ru ti nos part ner
azon nal fel is me ri. Amen  nyi ben több vál tó -
társ sal érint ke zik, még azt is tud ja, ki van
a hír lánc má sik vé gé nél. Amen  nyi ben a le -
fü lelt fran cia he lyé re egy né met tá ví rászt
ül tet nek be, az an gol part ner ezt rög tön
ész re ve szi. Egy-két be he lyet te sí tés még
el men ne, de ha har minc he lyen egy szer re
kö vet ke zik be a vál tás, az fel tû nik a bri tek -
nek. A fur má nyos ész já rá sú szi get la kó kat
ilyen egy sze rû fo gás sal nem le het lépre
csalni. A fran cia ke ze lõk nek te hát a he lyü -
kön kell ma rad ni uk. Er re az ér de kel te ket
rá bír ni nem volt egy sze rû do log. A Ges ta -
po ke zé ben azon ban erõs ar gu men tu mok
vol tak. Kém ke dé sen csíp ték õket, te hát
íté le tük: ha lál. Csa lád ju kat né met kon cent -
rá ci ós tá bor ba zár ják. Az élet igen lés és a
hõ si ha lál di lem má já nak el dön té se kor
szer fe lett ha tá sos érv a tar kó hoz nyo mott
pisz toly csõ. Va ló szí nû, hogy az együtt mû -
kö dés vál la lá sa ese tén a ke gye lem esé lyét
is meg csil lant hat ta a Ges ta po. A vég ered -
mény az lett, hogy rö vid idõn be lül az el -
fo gott ke ze lõk kel szó lalt meg kb. har minc
dél-fran cia or szá gi adó ál lo más. Csak hogy
dél csa lo gá nya i nak dal la mát már né met íz -
lés sze rint hang sze rel ték.

Az adá sok szö ve gét gon do san szer kesz -
tet te meg az Abwehr. A ke re tet azok az
ada tok szol gál tat ták, me lye ket az
Inteligence Ser vi ce más for rás ból is bi zo -
nyá ra meg sze rez. Ez nö ve li az adá sok hi -
te les sé gé nek be nyo má sát. Az alap mas  szá -
ba ke ver ték azo kat a fél re ve ze tõ ada to kat,
me lyek az an go lok de zin for má lá sá ra szol -
gál tak. A „funkspiel” (tü kör for dí tás ban rá -
dió já ték) azon ban sok kal ve szé lye sebb
esz közt is adott a ná cik ke zé be.

Az el len ál lók nak szánt fegy ve rek, lõ sze -
rek és pénz szál lít má nyok le do bá si kör ze -
te it a Ges ta po je löl te ki. A fo ga dó bi zott ság
pe dig egy Wehrmacht kö te lék bõl ál lott. Az
el zsák má nyolt ké zi fegy ve rek szá ma kb.
húsz ezer re te he tõ. Ez nem a né met had se -
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reg tûz ere jé nek szem pont já ból volt lé nye -
ges. A sok ezer gép pisz toly a fran cia ge ril -
lák fegy ver tá rá ból hi ány zott. Õk fe szül ten,
ug rás ra ké szen várták a pil la na tot, ami kor
rá tá mad hat nak gyû lölt meg szál ló ik ra.

Még na gyobb ve sze del met ho zott a par -
ti zán moz ga lom ra, hogy az adá sok tól fél re -
ve ze tett bri tek ej tõ er nyõs ös  sze kö tõ ket irá -
nyí tot tak a meg je lölt le szál lá si he lyek re.
Az el fo gott brit és fran cia tisz tek nél ta lált
ira tok alap ján a Ges ta po fel de rí tette és fel -
szá mol ta Észak-Fran cia or szág ban a Lon -
don nal ko ope rá ló föld alat ti moz gal mat.

Ma gá tól ér te tõ dik, hogy a „funkspiel”
ga lád já té kát nem le het hos  szú ide ig foly -
tat ni. A fran cia tá ví rászt adás köz ben ébe -

ren fel ügyel te egy né met szak em ber, ne -
hogy a fo goly va la mi szo kat lan jel lel el -
árul ja, hogy kény szer ha tá sa alatt áll. A brit
elem zõ tisz tek azon ban egy re kü lö nö sebb -
nek ta lál ták az uni szó nó ban mû kö dõ dél-
fran cia hír for rás ok és az egyéb adat szol -
gál ta tók je len té sei köz ti el té rést. A ná cik
érez ték, hogy az an go lo kat nem so ká ig le -
het or ruk nál fog va ve zet ni. Ek kor már a
bri tek is csak szín le lés bõl foly tat ták a csa -
lárd já té kot, hogy az Abwehr fi gyel mét el -
te rel jék a fran cia el len ál lók kö ré ben új ra
ki épí tett má so dik rend sze rük rõl. Vé gül né -
hány hó nap után Kiefer is úgy vél te: ki ak -
náz ta a le he tõ sé ge ket, és vé get vet a „rá -
dió já ték nak”. Sze re tett vol na frap pán san

el kö szön ni, ezért az utol só adást a né met
had se reg ne vé ben meg fo gal ma zott kö vet -
ke zõ szö veg gel zár ta. „Kö szön jük a szí ves
együtt mû kö dést és a ne künk kül dött fegy -
ve re ket.” Ám az an gol rá di ós sem ma radt
adós, és azon nal vis  sza vá gott: „Nem szá -
mít. En  nyi fegy ver ná lunk se nem oszt, se
nem szo roz. Kön  nyen meg en ged het jük
ma gunk nak az ilyen fény ûzést. Nem so ká -
ra úgy is vis  sza ves  szük!”

A vá lasz hety ke, mond hat nánk pi masz.
Egy éven be lül azon ban húsz csa ta ha jó ne -
héz ágyú i nak dör gé se és tíz ezer re pü lõ gép
dü bör gé se iga zol ta, hogy a partaszállás ré -
mé nek idé zé se nem volt üres fe nye ge tés.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Ado mák Bács ka múlt já ból

„Jó as  szony a ház nak ko ro ná ja.” – tart ja
a szó lás mon dás. Ez zel szem ben van nak az
el várt tól min dig el len té te sen re a gá ló és az

ár el len úszó, aka ra tos as  szo nyok, akik kö -
zül egy nek az ese tét anek do tá ban örökíti
meg az következõ tör té net.

Ön fe jû as  szony
„Mi hály gaz da mak ran cos, ci va ko dó fe -

le sé ge min den kor s min den ben el len ke zõ -
jét tet te an nak, amit kel lett vol na. Egy szer
ru hát mo sott a Du ná ban, s le pe dõ csa va rás
köz ben egyen sú lyát veszt ve, be le bu kott a
víz be. A par ton ál ló fér je a baj lát tá ra így
ki ál tott föl:

– Jaj, Is te nem! Ki men tem, ha éle tem be
ke rül is – s fu tás nak eredt a fo lyó el le né -
ben, mi re az ér tet len szem lé lõk fi gyel mez -
tet ték Mi hályt:

– Mer re sza lad kend? Hi szen nem föl fe -
lé, ha nem le fe lé vi szik a ha bok fe le sé gét.

– Dej szen – ki ál tott vis  sza Mi hály gaz da
s foly tat ta fu tá sát föl fe lé – azt én job ban
tu dom. Fe le sé gem mak ran cos ter mé sze te
még a víz nek sem en ge di meg, hogy le fe -
lé vi gye. Föl fe lé kell an nak õt vin nie, majd
meg lát ják.”

(György La jos: Vi lág já ró anek do ták.
Bu da pest 1938. 66. ol dal)

Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Vé den dõ véd te le nek: az ege rész ölyv
A vá gó ma dár fé lék (Accipitridae) csa -

lád já nak né pes tá bo rá ba – több mint 200
faj vi lág szer te – tar to zó ege rész ölyv
(Buteo buteo) a leg gyak rab ban elõ for du ló
ra ga do zó ma da runk, amel  lyel fész ke lõ -
ként a hegy- és domb vi dé ki er dõk ben épp -
úgy ta lál koz ha tunk, mint az Al föld fás ré -
sze in. Leg jel lem zõbb elõ for du lá si te rü le tei
azok a vi dé kek, ahol az er dõk, er dõ sáv ok
vagy ki sebb fa cso port ok nyíl tabb, leg in -
kább szán tó föl di mû ve lé sû te rü le tek kel

vál ta koz nak. Ba ja kör nyé két ezek az
adott sá gok jel lem zik, így az ege rész ölyv
vi dé kün kön is ál ta lá no san el ter jedt. A ma -
dár Eu ró pá ban a fát lan te rü le tek ki vé te lé -
vel min de nütt költ, és Ázsi á ban is – egé -
szen Ja pá nig – el ter jedt nek szá mít. 

Az ege rész ölyv hos  sza 46-58, szárny -
fesz tá vol sá ga 110-130 cen ti mé ter, ez zel a
ra ga do zó ma da rak kö zött kö ze pes mé re tû -
nek, röpképe alap ján zö mök nek mond ha -
tó. Szí ne ze te vál to za tos: az egé szen vi lá -

gos tól a sö tét bar ná ig min den ár nya lat ban
meg fi gyel he tõk pél dá nyai. Sze mük szi vár -
vány hár tyá ja vi lá gos bar na. A ma dár a le -
ve gõ áram lást ki hasz nál va emel ke dik a
ma gas ba, ahon nan az alat ta le võ te re pet fi -
gye li. Meg pil lant va a zsák má nyá ul szol gá -
ló ege ret, poc kot, gyí kot, kí gyót, ma dár fi -
ó kát vagy ro vart szük ség ese tén szi tál va
vár, amint al ka lom kí nál ko zik, azon nal le -
csap. Té len rá vág a le gyen gült ví zi ma dár -
ra, ha úgy adó dik a dö göt sem ve ti meg.



Ál lo mány nagy sá ga a leg fon to sabb táp lá lé -
kát je len tõ me zei po cok lét szá má tól függ:
po cok já rá sos év ben az át la gos hoz ké pest
több to jást rak, és több fi ó kát ne vel.

A ha zánk ban ál lan dó nak szá mí tó ege -
rész ölyv pár ja i nak lát vá nyos nász re pü lé se
revírjük fe lett már ko ra ta vas  szal meg fi -
gyel he tõ. A ma da rak ma ga san ke rin ge nek,
majd idõn ként zu ha nó re pü lés be men nek
át. Fõ leg eb ben az idõ szak ban hall ha tó ki -
ál tá sa, a mes  sze hang zó „hié”. Köz ben be -
le kez de nek a fé szek épí tés be, vagy az elõ -
zõ évit ta ta roz zák, amely az évek so rán te -
kin té lyes nagy sá gú ra nö ve ked het (át mé rõ -
je el ér he ti akár a 70 cen ti mé tert). Anyag -
ként szá raz ága kat és rõ zsét hasz nál nak, a
bel sõ részt ké reg da ra bok kal va la mint fû -
szá lak kal bé le lik. Már kot lás köz ben el -
kez de nek zöld le ve les ága kat hor da ni a fé -
szek be, és ezt a fi ó kák ki re pü lé sé ig foly -
tat ják. A fész kek ta laj szint tõl mért tá vol sá -
ga igen el té rõ, az 5 mé ter tõl a 25 mé te rig
vál toz hat. A to jó az 1-4, leg gyak rab ban 2-
3 to jás le ra ká sát áp ri lis ele jén kez di meg
(az Eu ró pa észa ki ré szén élõk a te le lés rõl
ké sõbb vo nul nak vis  sza, így ott a to jás ra -
kás má jus ra to ló dik). A pár fel vált va ül a
to já so kon – de a to jó töb bet kot lik –, a fi ó -
kák 33-35 nap alatt kel nek ki. A to jó et tõl
szá mít va két hé tig a fé szek ben, vagy an -
nak köz vet len kör nye ze té ben tar tóz ko dik,
mi köz ben a hím hord ja szá muk ra az ele sé -
get. Kez det ben a zsák mányt a to jó ap ró da -

ra bok ra té pi, ké sõbb már csak a fé szek
szé lé re te szik le a szü lõk a pré dát. A har -
ma dik hét tõl már a to jó is el jár va dász ni, a
fi ó kák 40-45 na pos ko ruk ban re pül nek ki a
fé szek bõl (ál ta lá ban jú ni us vé ge fe lé), de a
csa lád még egy ide ig együtt ma rad, ez alatt
a szü lõk még ete tik utó da i kat. Au gusz tus -
ban a fi a ta lok kó bor lás ba kez de nek, mi -
köz ben a pár köl tõ te rü le tén ma rad.

A Kö zép-Eu ró pai ál lo -
mány jel lem zõ en hely ben
ma rad, bár a he gyek bõl az
ál lo mány a sík te rü le tek re
hú zó dik. Egy-egy táb lán,
ame lyen a rág csá lók el sza -
po rod tak, akár szá mos ma -
dár ve rõd het ös  sze. A ná -
lunk élõk szá ma té len az
Eu ró pa zor dabb, észa ki te -
rü le te i rõl (Finn or szág, Nor -
vé gia, Orosz or szág, Svéd -
or szág) hoz zánk vo nu lók -
kal gya ra po dik. 

A ma dár leg is mer tebb né -
pi ne vei „par la gi- vagy tar ló-
ká nya (Al föld); nyá vo gó-,
si kol tó-, sió-, sivó-kánya
(Zala m., Somogy m.); ölv,
örv, ölü, ülü, ölyü, ülyü;
huszársas (Fehér m.)” (Cher-
nel Ist ván: Ma gyar or szág
ma da rai. Bu da pest, 1899).

Az ege rész ölyv ha zai, sta -
bil nak mond ha tó ál lo má -
nyát ez idõ sze rint nem fe -
nye ge ti kü lö nö sebb ve szély.
Ko ráb ban a dú vad ir tás hoz

hasz nált mér gek ti ze del ték meg a ma dár so -
ra it, más kor a fá cán te le pek kör nyé kén ki ál -
tot ták ki nem kí vá na tos nak, emel lett sok
pél dányt ért ha lá los áram ütés a nem vagy
ros  szul szi ge telt elekt ro mos ve ze ték tar tó
osz lo po kon. A ma dár vé dett, ter mé szet vé -
del mi esz mei ér té ke 10 000 fo rint. 

Dr. Nebojszki Lász ló
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