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Im már 200 éves Fel sõ-Bács ka leg fon to -
sabb és leg ré gibb bú csú já ró he lye. A ba jai
Szent An tal Plé bá nia ki adá sá ban a je les év -
for du ló ra je le nik meg dr. Nebojszki Lász ló
Máriakönnye-Vodica – Egy kegy hely tör té -
ne te cí mû köny ve. A be mu ta tó ra in vi tá ló
meg hí vó ból idé zünk: „A 18. szá zad el sõ fe -
lé tõl for má ló dó kul tusz nyo mán, Ba ja vá ros
és kör nyé ke ne me se i nek és te he tõ sebb pol -
gá ra i nak ado má nya i ból 1811 au gusz tu sá -
nak vé gé re épült fel a né hány nap pal ké -

sõbb, szep tem ber 8-án fel szen telt ká pol na,
mely hat év el tel té vel, 1817-ben nyer te el
VII. Pius pá pa bú csú en ge dé lyét. A 19. szá -
zad ké sõb bi év ti ze de i ben tel je sen ki épült
kegy hely 1922-ben, Ba ja plé bá ni ák ra tör -
tént fel osz tá sa kor ke rült a fe ren ces rend tar -
to mány igaz ga tá sa alá. A Máriakönnye ne -
vet az I. vi lág há bo rú utá ni kor han gu lat ból
fa ka dó an 1923-ban kap ta. A kegy he lyet, el -
sõ sor ban Kisboldogasszony nap ján, a 19. és
a 20. szá zad fo lya mán éven te sok ezer hí võ

ke res te föl, és nincs ez más ként nap ja ink -
ban sem. Dr. Nebojszki Lász ló a kegy hely
200 éves tör té ne tét sok ér de kes le vél tá ri do -
ku men tum köz lé sé vel, a kegy hely hez kö tõ -
dõ le gen dák és vis  sza em lé ke zé sek fel idé zé -
sé vel rend kí vül szí ne sen és rész let gaz da -
gon tár ja elénk. Mind ezt szá mos, a szö veg
kö zött el he lye zett, jó részt szí nes kép te szi
még szem lé le te seb bé.”

A könyv be mu ta tó Máriakönnye-Vodicán
lesz 2011. szep tem ber 4-én 17 óra kor.

Vodicai képeslap a 19-20. század fordulójáról    Dr. Nebojszki László gyûjteményébõl

Máriakönnye - Vodica
1811–2011
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A rá di um re gé nye
I. rész

Száz éve, 1911 de cem be ré ben a Svéd Ki -
rá lyi Tu do má nyos Aka dé mia meg le põ
dön tést ho zott. Nyolc év múl tán má sod szor
ítél te oda a No bel-dí jat Ma dame Curie-
nek. A leg ran go sabb tu do má nyos dekorum
újó la gos meg adá sa ilyen arány ban és
mér ték ben az óta sem is mét lõ dött meg. A
tö ré keny kis as  szony ér de mes sé ge elõtt a
vi lág tu do má nyos köz vé le mé nye min den -
kor tisz te let tel ha jolt meg.

A rá dió ak ti vi tás szó az em be rek több sé -
ge szám ra bal jós hang zá sú. Két ség te len,
hogy Hiroshima és Nagasaki la kói kö zül
több tíz ezer fõ nyi ál do za tot szed a lát ha tat -
lan su gár zás. Az 1945-ös két atom tá ma dás
tûz gömb jé nek per zse lé se, lökõhulláma és
su gár zá sa száz öt ven nyolc ezer ja pánt öl
meg. Azt, hogy a kö vet ke zõ év ti ze dek ben
su gár fer tõ zés kö vet kez té ben ki fej lõ dõ rák -
be teg ség ben hány em ber pusz tul el, leg fel -
jebb csak va ló szí nû sí te ni le het. A ra dio ak -
tív anya gok tól va ló fé lel met vi lág szer te
meg nö ve li az 1986-os cser no bi li re ak tor -
ka taszt ró fa, va la mint az idei fukushimai
bal eset is. Ke vés bé köz is mert, hogy ezek a
la i kus szá má ra ti tok za tos és óvat la nul ke -
zel ve va ló ban ve szé lyes anya gok az em be -
ri ség jó te või is vol tak. Mil li ók ra te he tõ
azok nak a be te gek nek a szá ma, akik nek
éle tét meg men tet te vagy meg hos  szab bí tot -
ta a rá di um ke ze lés. A mes ter sé ges ra dio -
ak tív ele mek elõ ál lí tá sa után pe dig olyan
di ag nosz ti kai és te rá pi ás esz kö zök höz jut
hoz zá az or vos tu do mány, me lyek száz mil -
li ók gyó gyí tá sát se gí tik elõ.

Az idén lesz 115 éve, hogy azok a té to -
va, ta po ga tó dzó ku ta tá sok meg in dul nak,
me lyek pá rat la nul fel gyor sul va, egy év ti -
zed alatt el ve zet nek a rá dió ak ti vi tás ter mé -
sze té nek meg is me ré sé hez. Mint szá mos
nagy fel fe de zés be kö vet ke zé sé ben, ez út tal
is fon tos sze re pet ját szik a vé let len. 1995-
ben em lé kez tünk meg Conrad Rönt gen
nagy fel fe de zé sé nek cen te ná ri u má ról. A ti -
tok za tos X-sugarak ku ta tá sa – így ne vez te
el Rönt gen az új je len sé get – vi lág szer te
nagy iz gal mat kel tett a fi zi ku sok kö ré ben.
Egy év múl va a fran cia aka dé mia el nö ke,
Poincaré tar tott elõ adást ne ves né met kol -
lé gá ja ér de kes kí sér le te i rõl. Egyút tal be -
mu tat ta a rönt ge ne zés el sõ pá ci en sé nek,
egy bé ká nak csont vá zá ról ké szült fel vé telt
is. A pá ri zsi Hal ha tat la nok kö ré ben a bé kés
bre ke gõ bel sõ szer ke ze té nek fel tá rul ko zá -
sa ara tott tet szést, egy gon do zott sza kál lú
úr vi szont má son tû nõ dött el. Hen ri Bec-

querel – így hív ták a ki tû nõ meg je le né sû
pro fes  szort – köz is mert fran cia tu dós di -
nasz tia sar ja. Évek óta fog lal ko zik a flu o -
resz ká ló anya gok kal. Van nak ugyan is ás -
vá nyok és mes ter sé ge sen elõ ál lí tott ve gyü -
le tek, me lyek nap fén  nyel meg vi lá gít va
ma guk is fényt bo csá ta nak ki. Ez a má sod -
la gos su gár zás a ger jesz tést ki vál tó nap -
fény tõl jól meg kü lön böz tet he tõ. Poincaré
elõ adá sá ból Becquerel meg tud ta: a rönt -
gen su gár zás egyik ha tá sa, hogy a flu o resz -
ká lás ra ké pes anya go kat fény ki bo csá tá sá -
ra kész te ti. Más részt az X-sugarak a ka zet -
tá ba zárt fo tó le me ze ket – nagy át ha to ló
képes sé gük kö vet kez té ben – épp úgy meg -
fe ke tí tik, mint a fény.

A fran cia pro fes  szor a kér dést for dít va
te szi fel. Amen  nyi ben a rönt gen su ga rak
flu o resz ká lást kel te nek, nem le het sé ges-e,
hogy az õ flu o resz ká ló ás vá nyai vi szont
X-sugarakat bo csá ta nak ki? Az aka dé mi ai
ülést kö ve tõ en hoz zá fog ás vá nyai ter mé -
sze té nek újó la gos meg vizs gá lá sá hoz. Az
el já rás egy sze rû. A meg sor szá mo zott ás vá -
nyok alá egy-egy to ko zott fo to gra fi kus le -
mezt he lyez, és ki te szi õket a nap fény re. A
flu o resz ká lás hoz tár su ló X-sugarak –
amen  nyi ben je lent kez nek – át ha tol nak a
fa do bo zon, és meg fe ke tí tik a fény ér zé -
keny üveg le me ze ket.

Az el sõ fo to gra fi kus le mez víz tisz tán
ke rül ki az elõ hí vó für dõ bõl. Becquerel
csa ló dott. Úgy tû nik, hi po té zi se té ves volt.
A jó ku ta tó azon ban ki tar tó, mód sze res és
szí vós. Elõ hív ja a má so dik le mezt. Sem -
mi. A har ma di kat, és az ered mény ugyan -
az. A ha to dik le mez azon ban fe ke te! Úgy
lát szik te hát, hogy a flu o resz ká ló ás vá nyok
egy ré sze még is csak bo csát ki rönt gen su -
gár zást. Csak hogy a ha to dik ás vány négy
ké mi ai ele met tar tal maz. Me lyik le het a ti -
tok za tos su gár zás for rá sa? A to váb bi kí sér -
le tek so rán még két flu o resz ká ló ás ványt
ta lál. A há rom anyag ban egy ös  sze te võ kö -
zös, mind egyik tar tal maz urá ni u mot. A kö -
vet kez te tés ké zen fek võ: az urán bo csát ja
ki a rönt gen su gár zást.

Becquerel – a jó ki ál lá sú, ki mért öreg úr
– a lá zas te vé keny ség kény sze ré tõl ûz ve
meg szál lot tá vá lik. 1896. ja nu ár 20-án volt
az em lé ke ze tes ülés az Aka dé mi án. Nos,
még eb ben az év ben hét köz le ményt je len -
tet meg ku ta tá si ered mé nye i rõl a te kin té -
lyes szak lap ban, a Comptes Rendusban. A
cik kek nyo mán a fi zi ku sok fel lel ke sed nek
Eu ró pa- és Ame ri ka-szer te. Ang li á ban

olyan ki vá ló sá gok szállnek ring be, mint
John Thomson és Ernest Rutherford. A né -
met és oszt rák hí res sé gek is nagy ágyúk. A
ti tok za tos su gár zás – ek kor még Becque-
rel-sugaraknak ne ve zik õket – ere de té nek
és ter mé sze té nek vizs gá la ta több No bel-
dí jat ja va dal maz majd. A ki vá lasz tot tak, a
leg hí re seb bek azon ban, aki ket a rá dió ak ti -
vi tás ra vo nat ko zó alap ve tõ ered mé nye ik a
hal ha tat lan ság ba emel nek, ek kor már
Fran cia or szág ban van nak. Egyi kük tör zsö -
kös gall szár ma zék. A sors má sik vá lasz -
tott ja alig öt éve in dult el a fény fõ vá ro sá -
ba tá vo li len gyel ha zá já ból. A fi nom vo ná -
sú szláv lány, aki bõl tíz év múl va a vi lág
leg hí re sebb as  szo nya lesz, nem di a dal me -
net ben ér ke zik meg a Gare de l’Est re. A
Var só ból star to ló len gyel di ák lány egy ne -
gyed osz tá lyú fül ké ben sze li át a kon ti -
nenst. A ku pé a kö zön sé ges mar ha va gon -
tól csak ab ban kü lön bö zik, hogy a fal men -
tén pad sor fut vé gig, kö ze pén pe dig ös  sze -
hajt ha tó szé ken szo rong az utas. A pá ri zsi
fõ pá lya ud var ra már har mad osz tá lyon ér -
ke zik, mi vel a fran cia ál lam vas úton ez a
leg ala cso nyabb ka te gó ria.

A tö ré keny nek lát szó len gyel lány múlt -
ja fáj dal mas em lé kek kel ter hes. Rendkívül
ha tá ro zott egyé ni ség, így pon tos jö võ kép -
pel ér ke zik Pá rizs ba. A sors szán dé kai
azon ban élet út ját pá rat lan ma gas ság ba és
rend kí vü li pró ba té te lek kö zé ve zér lik. A
fran cia fõ vá ros ba hos  szú és meg pró bál ta -
tá sok tól ter hes õton jut el.

Ma dame Curiet ek kor még Maria
Sklodowskának hív ják. Egy var sói gim ná -
zi um ta ná rá nak ne gye dik gyer me ke. A há -

Henri Becquerel
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rom lány és a fiú, Jozef, ki emel ke dõ en te -
het sé ge sek, és büsz ke sé gei an nak az is ko -
lá nak, ahol ne vel ked nek. Azt azon ban,
hogy a leg ki seb bet, a Maninának be cé zett
Mariát a zse ni a li tás dics fé nye övez né, még
sen ki nem fe de zi fel. Jö võ jé nek ki lá tá sai
sem ró zsá sak. Az 1795-ben vég le ge sen
fel da ra bolt Len gyel or szág tör té nel me leg -
na gyobb vál sá gát éli át. A nagy múl tú ál -
lam már a kö zép kor ban eu ró pai té nye zõ -
nek szá mí tó, te kin té lyes ki rály ság. Ám a
18. szá zad ha tal mi har cai so rán orosz,
oszt rák és po rosz szom szé dai da ra bok ra
szab dal ják. Kü lö nö sen a szláv vér test vér,
az orosz bi zo nyul mo hó im pe ri a lis tá nak. A
19. szá zad ban Var só a cá ri bi ro da lom nyu -
ga ti tar to má nyá nak szék vá ro sá vá fo ko zó -
dik le. A gim ná zi u mok ban az anya nyel ven
és a len gyel tör té nel men kí vül min dent
oro szul ta ní ta nak. A cá riz mus bru ta li tá sá ra
és os to ba sá gá ra egy aránt jel lem zõ az a
kor lá tolt ság, mely le het sé ges nek vé li a
nagy kul tú rá jú és nagy lé lek szá mú len gyel
nép erõ sza kos elo ro szo sí tá sát. A mosz ko -
vi ta vágy ál mok meg va ló sí tá sa cél já ból
Var só fõ is ko lá it sem hagy ják szel le mi
cent rum má fej lõd ni, így a ma ga sabb am bí -
ci ó jú és te he tõ sebb érett sé gi zet tek nyu ga ti
egye te mek re tö rek sze nek. A só vár gó if júi
vá gyak fõ ként Pá rizs irá nyá ba szár nyal -
nak. A met ro po lis egy részt a kon ti nens
kul tu rá lis fõ vá ro sa, más részt a len gye le ket
ha gyo má nyos ro kon szenv fû zi a sza bad
szel le mû nem zet hez. Tö rek vés ben és te -
het ség ben a Sklodowska gyer me kek sem
szû köl köd nek, ám a csa lád sze rény jö ve -
del me nem te szi le he tõ vé a drá ga kül föl di
tar tóz ko dás költ sé ge i nek fe de zé sét.

Mania növére, Bronia, or vo si pá lyá ra
ké szül. A száz hu szon öt éve még szo kat lan
nõi am bí ció a Sor bonne -on meg szer zett
dip lo má val len ne be tel je sít he tõ. A pá ri zsi
uta zás hoz és az egye tem re va ló be irat ko -
zás hoz szük sé ges tõ két a Sklodowska test -
vé rek oly mó don te rem tik elõ, mely az
egyé ni ér de ket gát lás ta la nul ér vé nye sí tõ
ko runk ban szer fe lett fi gye lem re mél tó.
Mania a gim ná zi u mi érett sé git már ti zen -
hat éves ko rá ban le te szi, és ne ve lõ nõi
mun kát vál lal, hogy ke re se té bõl Pá rizs ban
ta nu ló nõ vé rét tá mo gas sa. Ab ban ál la pod -
nak meg, hogy a dip lo mát meg szer zõ Bro-
nia vi szont prak ti zál va majd hú ga ta nul -
má nya it fog ja fe dez ni. A test vé ri ös  sze fo -
gást si ker ko ro náz za, és 1891-ben Bronia
Sklodowska Pá rizs egyik kül vá ro sá ban
meg kez di or vo si mû kö dé sét. Il let ve ek kor
már Mme Dluskinak hív ják. Fér je szin tén
len gyel és or vos, to váb bá stá tu sa: pilitikai
emig ráns. Kazimir Dliskit ugyan is az
orosz rend õr ség az zal gya nú sít ja, hogy ré -

sze se volt a II. Sán dor el len irá nyu ló ösz -
 sze es kü vés nek. A cárt há lát lan alatt va lói
1881-ben két bom ba fel hasz ná lá sá val át se -
gí tik a pra vosz láv menny or szág ba, és az
Ohrána nyo mo zá sa sze rint az ak kor Szent -
pé ter vá ron di á kos ko dó Dluski is tu dott a
ké szü lõ me rény let rõl. A len gyel me di kus
meg or ront ja a kö ze le dõ ve szélyt és ide jé -
ben kül föld re me ne kül. Ta nul má nya it Pá -
rizs ban fe je zi be, és itt nyit ja meg or vo si
ren de lõ jét.

Mi u tán Bronia csa lád ja önál ló la kást bé -
rel, je lez Var só ban nevelõnõsködõ hú gá -
nak: vá runk! Így in dul el Mania sze rény
pog  gyá szá val a nagy ka land ra. Már hu -
szon négy éves, nyolc évet vesz te ge tett el a
to vább ta nu lás hoz szük sé ges pénz ös  sze -
ku por ga tá sá ra. Úgy tû nik, a ké sés vég ze tes
hát rányt je lent a nagy élet mû meg al ko tá sá -
ban. Az acé los aka ra tú len gyel lány azon -
ban a vá ra ko zás éve i ben ma te ma ti kai és fi -
zi kai szak iro dal mat ta nul má nyoz. To váb -
bá – hi te sze rint – tö ké le te sen meg ta nul
né me tül, an go lul és fran ci á ul. Mi kor azon -
ban 1891 no vem be ré ben be ül a Sor bonne
elõ a dó ter mé nek el sõ pad já ba, kí nos meg -
le pe tés sel ta pasz ta laj: egész mon da tok
száll nak el anél kül, hogy egyet len szót
meg ér te ne. Rö vi de sen át esik azon ban a
fran ci át csak könyv bõl ta nu lók kö zös él -
mé nyén, és a Sor bonne pro fes  szo ra i nak
leg áhí ta to sabb fi gyel mû ta nít vá nya szé pen
ha lad. Élet kö rül mé nye it más prob lé ma za -
var ja meg. Dluski doktoék la ká sa a pá ri zsi
len gyel emig rá ció egyik ta lál ko zó he lye.
Az élénk szel le mû há zas pár ven dég sze re tõ
ott ho ná ban szá mo san meg je len nek azok
kö zül, akik a jö ven dõ len gyel köz tár sa ság
ve ze tõ sze mé lyi sé gei lesz nek. Így Mania
meg is me ri a ma gas ra íve lõ pá lyá ja kez de -
tén ál ló zon go ra mû vészt, Paderevskit. Ak -
kor még nem ve tül rá a ké sõb bi vi lág hír -
név, és sen ki sem sej te né, hogy a sza bad
Len gyel or szág majd köz tár sa sá gi el nö ké ül
hív ja meg. A Dluski-házban töl tött hó na -
pok Mania vég sõ jel lem vo ná sa i nak ki for -
má lá sá ban egy szem pont ból lé nye ge sek.
Tu da to sul ben ne, hogy el ha gyott ha zá já -
hoz a vér el sza kít ha tat lan kö te lé ke fû zi.

A har mo ni kus, ám kis sé át já ró ház-sze rû
ott hon nem ad hat vég le ges ke re tet a hi va -
tá sá ra ko nok cél tu da tos ság gal ké szü lõ
lány nak. Nincs egy csen des hely, aho vá el -
mé lyült fi gyel met kí vá nó ta nul má nya i hoz
vis  sza hú zód hat na. Meg ta nács koz za a dol -
got Bronia csa lád já val, és úgy dön te nek,
hogy a Sor bonne kö ze lé ben bé rel nek szo -
bát a húg nak. Sze rény, ko pár és ri deg az új
ott hon. Nem azért, mert Dluskiék csak
szûk mar kú an tá mo gat ják a var sói ro kont.
A pá lya kez dõ or vos há zas párt sem ve ti fel

a pénz, és Maniának csak egy pad lás szo ba
bér le tét tud ják ki szo rí ta ni. A szi go rú szer -
ze tes ren dek asz ké tiz mu sá nál is lé nye ge -
sen sze ré nyebb a len gyel di ák lány élet vi te -
le. Ku por ga tott frank ja i ból mind ös  sze két
zsák szén re te lik. Ez ter mé sze te sen az
egész idény re ju tó el lát mány. Igaz, Pá rizs
te le eny hébb a kon ti nen sé nél, de az egye -
te mi könyv tár ból es te szo bács ká já ba visz -
 sza hú zó dó Maniát der mesz tõ hi deg fo gad -
ja. Fü ze tei tár sa sá gá ban az ágy me le gé be
me ne kül, és haj na lig jegy ze tel köny ve i bõl.
Meg esik az is, hogy az asz ta lon ha gyott
po hár ban jég hár tya re cé se dik a ví zen. Hó -
na po kon ke resz tül te án és va jas ke nyé ren
él. Le fogy, bé re át tet szõ vé vá lik. Idõn ként
nõ vé re és só go ra sze líd erõ szak kal hur col -
ják ott ho nuk ba, hogy kon dí ci ó ját pár na -
pos gon do zás sal fel ja vít sák. Mi kor erõ re
kap, vis  sza tér ri deg szo bá já ba, mely szá -
má ra a tu do mány ban va ló el mé lye dés ex -
tá zi sá nak szen té lye. Mania ele mi ere jû
von zal mat érez a tu do mány ban va ló el me -
rü lés in tel lek tu á lis él mé nyé hez, de ek kor
még ál mod ni sem mer ar ról, hogy a fi zi kát
va la ha al ko tó mó don mû vel je. Am bí ci ó ja
mind ös  sze an  nyi, hogy dip lo mát sze rez zen
és ta nár ként vis  sza tér jen egy var sói gim -
ná zi um ba. A tu do mány fõ vá ro sá ba, Pá -
rizs ban meg szer zett is me re te it ar ra kí ván ja
hasz nál ni, hogy rab és nyo mo rult nem ze te
szel le mi fel emel ke dé sét szol gál ja.

A csi nos, szép acél szür ke sze mû di ák -
lányt hi á ba pró bál ják meg kör nyé kez ni a
Sor bonne hall ga tói. Zár kó zott és el uta sí tó,
szá má ra az if jú ság szó ra ko zá sai nem von -
zó ak. Azt, hogy tár sa ság ban meg je len jék,

Maria Sklodowska
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alig en ge di meg ma gá nak. Egy al ka lom -
mal ki vé telt tesz. El fo gad ja egy Pá rizs ba
lá to ga tó len gyel egye te mi ta nár csa lád já -
nak meg hí vá sát. A szûk kö rû ös  sze jö ve te -
len egy hall ga tag, ma gas, szó ra ko zott fran -
cia is meg je le nik. Har minc öt éves, de ne -
vét két je len tõs fel fe de zé se nyo mán már
tisz te let tel em lí tik fi zi kus kö rök ben. Pierre
Curie-nek hív ják a szi kár pro fes  szort. Bár
a las san csörgedeõ be széd csak jó órá ig
tart, Mania és Curie ér zik, hogy sor suk for -
du ló pont já hoz ér kez tek el. Ed di gi élet me -
ne tük alap ján úgy tû nik, két olyan em ber
ta lál ko zá sa ez, akik ér dek lõ dé sé ben csak a
tu do mány szá má ra ma rad hely. A sors
azon ban más képp ha tá roz. Pierre Curie-
ben gyors, ám mély ér zés lob ban fel, me -
lyet a bá jos, cso dá san mak ran cos für tû len -
gyel di ák lány is vi szo noz. Egy éven be lül
ös  sze há za sod nak. Bár az irigy sors mind -
ös  sze tíz bol dog évet mér ki, a két rend kí -
vü li lény kap cso la ta mo nu men tá lis tu do -
má nyos élet mû vé tor nyo so dik. Az al ko tás
kö zös lá zá ban el töl tött éve ket mély em be -
ri ér zé sek szá lai szö vik át.

Mania Sklodowska még há zas ság kö té se
elõtt le te szi vizs gá it a Sor bonne -on. A len -
gyel di ák lány te het sé ge le kö rö zi sok kal
elõ nyö sebb po zí ci ó ból in du ló fran cia kol -
lé gá it. Az egye tem ver seny vizs gasze rû en
rangsorolja vég zett hall ga tó it. Mania a ma -
te ma ti ka vizs gán a má so dik, a fi zi kán az

el sõ he lyet szer zi meg. Mi vel házassága
sor sát most már Pá rizs hoz kö ti, nincs aka -
dá lya, hogy tu do má nyos am bí ci ó it ki él je.
Dok to rá tus ra ké szül, és té má ul az ak kor
nagy fi gyel met kel tõ Becquerel-sugarak
vizs gá la tát vá laszt ja. Pierre he lyes lés sel,
ám min den kü lö nö sebb emó ció nél kül fi -
gye li fe le sé ge ku ta tá sa i nak meg kez dé sét.
Ek kor még egyi kük sem sej ti, hogy a té -
ma vá lasz tás nem csak ket tõ jük éle tét fog ja
át ala kí ta ni, ha nem az új ko ri fi zi ka leg je -
len tõ sebb fel fe de zé se i hez ve zet el. 

Mme Curie rend kí vül
sze ren csés ke zû ku ta tó.
Mi vel Hen ri Becquerel
az uránt vé li a ti tok za tos
su gár zás for rá sá nak,
Marie – ezt a fran cia ne -
vet vi se li há zas sá gát kö -
ve tõ en – e szür ke fé met
vá laszt ja ki az urán szu -
rok érc bõl. Becquerel
nyom do kain ha lad va
újó lag ki mu tat ja az urán
su gár zá sát. Csak hogy az
éles sze mû len gyel asz -
 szony fur csa dol got ész -
lel. A szu rok érc vis  sza -
ma radt, urán tól már
men tes ré sze erõ seb ben
su gá roz, mint ma ga az
urán. A Becquerel-suga-
rak ki bo csá tá sa te hát
nem az urán egye di tu -
laj don sá ga!

A vá rat lan for du lat fel -
kel ti Pierre Curie fi gyel -
mét is, és a ku ta tá sok ba õ
is be kap cso ló dik. A
l’Ecole Physique pro -
fesszo ra min de nek elõtt

meg fe le lõ men  nyi sé gû nyers anyag ról gon -
dos ko dik, mely bõl az új, erõ tel je sen su gár zó
anya got ki vá laszt ják. Mi vel az urán szu rok ér -
cet, mely nek né hány da rab ját Marie vizs gál -
ta, a cseh or szá gi Joachimstalban bá nyásszák,
a bé csi Ter mé szet tu do má nyi Aka dé mi á hoz
for dul. (Cseh or szág ek kor az oszt rák-ma gyar
mo nar chia egyik tar to má nya.) Süss pro fesz -
 szor párt fo gó le ve le nyo mán a bá nya igaz ga -
tó sá ga egy ton ná nyi nyers anya got küld díj -
men te sen a Curie-laboratóriumnak. Mi vel a
nagy mennyi sé gû anyag fel dol go zá sá hoz he -
lyi sé gek kel le nek, az is ko la jó szán dé kú
igaz ga tó ja az ud var ban lé võ mû hely épü le tét
bo csát ja ren del ke zé sük re.

Mme Curie kimutatja,hogy az urán men -
tes szu rok érc két su gár zó anya got is tar tal -
maz. A sze ren cse is mét mel lé sze gõ dik, és
a két ag res  szív anyag egyi két 1898-ben si -
ke rül vegy tisz tán el kü lö ní te nie. Azért be -
szé lünk sze ren csé rõl, mert va ló já ban ti -
zen hat ra dio ak tív anyag volt je len a fel dol -
go zott iszap ban. Marie va la mi ön tu dat lan
rá ér zés sel olyan ké mi ai re ak ci ót vá lasz tott
ki, mely az egyik leg ne he zeb ben ki mu tat -
ha tó ra dio ak tív anyag le vá lasz tá sá ra volt
al kal mas. Pierre és Mme Curie egy olyan
ele met ta lál tak, me lyet még egyet len ké -
mi kus sem mu ta tott ki. Az új elem el ne ve -
zé sé nek jo ga fel fe de zõ ié. Ho gyan ne vez -
zük? – kér de zi fe le sé gét Pierre. Marie gon -
dol ko dik, majd fé lén ken, szin te sut tog va
mond ja: „Mi len ne, ha po ló ni um nak ne -
vez nénk el?” Így tör té nik meg a cso da,
hogy a száz há rom éve fel da ra bolt ha za ne -
ve, mely nek új já szü le té se har minc mil lió
len gyel leg for róbb vágy ál ma, nem a tér ké -
pen, ha nem a ké mi ku sok pe ri ó du sos rend -
sze ré ben je le nik meg.

Foly tat juk
Dr. Dá ni el Jó zsef

A Curie házaspár a laboratóriumban

Pierre és Marie pihenõben
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„El me hetsz már akár alá, akár föl, a csanádi kis lányt nem ta lá lod föl… ”

A re for má tus le ány vi se let Érsekcsanádon
a 20. szá zad el sõ fe lé ben

Érsekcsanád az egy ko ri Pest-Pi lis-Solt-
Kis kun vár me gye te rü le tén ta lál ha tó, ma
Bács-Kis kun me gyé hez tar to zó köz ség, Ba -
já tól észak ra 8-10 ki lo mé ter nyi tá vol ság ra.
A te le pü lés la kos sá ga 2011. feb ru ár 17-én
2956 fõ volt, ma gyar (89%), ci gány (7%) és
né met (4%) nem ze ti sé gû ek s öt kü lön bö zõ
fe le ke ze tû nek vall ják ma gu kat.

A nép rajz tu do mány a Ka lo csai Sár köz
egyik te le pü lé se ként tart ja szá mon Érsek-
csanádot, ám min dig is szo ros kap cso la tot
tar tot tak fent a Du na túl part ján lé võ Tol nai
Sár köz fal va i val. Nem csak élénk gaz da sá -
gi és há za so dá si kap cso lat volt e két táj kö -
zött, a kul tu rá lis kap cso la tok leg szem be tû -
nõbb je le a két vi dék igen ha son ló öl töz kö -
dé si kul tú rá ja. Kü lö nö sen szem be öt lõ a
„túsóféli” Báta ro kon sá ga Szeremlével és
Érsekcsanáddal. 

A sár kö zi táj ter mé sze ti adott sá ga it ki -
hasz nál va ki ala kí tott egy gyûj tö ge tõ, ha -
lász-pá kász élet for mát, mely csak az 1860-
as évek be li víz sza bá lyo zás ok óta vál tott át
el sõ sor ban föld mû ve lõ vé, de a ha lá szat és
az ál lat tar tás to vább ra is je len tõs sze re pet
ka pott ben ne. A föl dek ár men te sí té se, a víz -
le csa po lá sok ré vén meg in dult a te rü let ki -
szá ra dá sa, így ha tal mas, jó mi nõ sé gû és jól
meg mû vel he tõ föld te rü le tek kel bõ vül tek a
fa lu ha tá rok, s mind ez a la kos ság egé szen
pá rat lan meg gaz da go dá sát je len tet te. Csak -
úgy, mint má sutt, a hir te len be kö vet ke zett
élet mód be li vál to zás meg mu tat ko zott az
épít ke zés ben és a la kás bel sõk ben, va la mint
a ki dí sze se dett, ki szí ne se dett ru ház ko dás -
ban is, ám se hol sem ak ko ra mé re tek ben,
mint a Sár köz ben.

A nagy jó lét ben a pol gá ro su lás szá mos
ele me meg mu tat ko zott. A 19. szá zad vé gé -
re az egy-két szo bás há zak he lyett a négy-
öt szo bá sak let tek jel lem zõ ek, me lye ket
vá ro si mód ra ren dez tek be dí ván  nyal, dup -
la ág  gyal, szõ nye gek kel és füg gön  nyel.
Még is, a nagy ház egyet len szo bá já ban élt
az ál ta lá ban há ro- négy ge ne rá ci ó ból ál ló
csa lád, a töb bi ben pe dig ru há i kat tá rol ták.
Ugyan is a ru ház ko dás ban va ló fény ûzés
ál tal mu tat ko zott meg egy-egy csa lád
anya gi jó lé te, ám en nek a gaz dag ság nak
igen sú lyos tár sa dal mi ve le já ró ja volt: az
egy ké zés. A szak tu do mány a szü le tés sza -
bá lyo zás azon tár sa dal mi lag el fo ga dott
for má ját ne ve zi így, ami kor a csa lá dok

mind ös  sze egy utó dot vál -
lal tak a jó lét, a va gyon gya -
ra pí tá sa és egy ben tar tá sa ér -
de ké ben. Sár köz tár sa dal -
má ban az egy ke in téz mé nye
kö rül be lül az 1800-as évek
utol só har ma dá tól az 1930-
as évek el sõ fe lé ig volt ér zé -
kel he tõ. En nek a ma ga mu -
to ga tó élet stí lus nak a hosszú
tá vú kö vet kez mé nye volt a
sár kö zi re for má tus la kos ság
szá má nak fo lya ma tos csök -
ke né se, majd el öre ge dé se. 

Solymos Ede sze rint a Ba -
ja kör nyé ki ma gyar fal vak
vi se le te it vizs gál va két kü -
lön bö zõ tí pus ál la pít ha tó
meg: éle sen el vá lik egy más tól a kál vi nis ta
(Érsekcsanád és Szeremle) és a ró mai ka to -
li kus te le pü lé sek (Bátmonostor, Nagy-
baracska és Dávod) öl tö ze te. Elõb bi ek ese -
té ben mind sár kö zi, mind bács kai ha tá sok
fel lel he tõ ek, de a mind két fa lu ban vi selt
lázsiást, a pénz ér me csün gõk kel el lá tott
nyak ra va lót dél szláv ha tá sú vi se le ti elem -
ként ha tá roz zák meg. A ró mai ka to li kus
Du na men ti fal vak ban szin tén is mert volt ez
az ék szer tí pus. Pél dá ul Dávodon az ezüst -
bõl ké szült pén zes nyak éket hú szas nak, az
arany ból ké szül tet pe dig du kát nak ne vez -
ték. Mind ket tõt jel zõ vel lát ták el asze rint,
hogy mek ko ra volt a raj ta lé võ leg ér té ke -
sebb ér me (egy, két, öt vagy tíz ko ro nás hú -
szas és du kát).

Azon ban ma ga az érsekcsanádi vi se let
sem ne vez he tõ egy sé ges nek, ugyan is a he -
lyi öl töz kö dé si kul tú ra a val lá si fe le ke ze -
tek sze rint meg osz lik. A to váb bi ak ban a
re for má tus õs la kos ság öl töz kö dé sét mu tat -
juk be, né mi képp rá mu tat va a ró mai ka to -
li ku sok kal va ló ár nya lat nyi ru ház ko dás be -
li kü lön bö zõ sé gek re.

Érsekcsanád ere de ti leg kál vi nis ta fa lu
volt, s az õs la ko sok va la mi vel jobb mó dú ak
vol tak a ké sõb bi be ván dor lóknál. A ka to li -
ku sok a 19. szá zad utol só har ma dá ban je -
len tek meg szá mot te võ en a fa lu ban, több -
nyi re nap szá mos- és bér mun kák ból él tek.
Ele in te igye kez tek meg tar ta ni sa ját vi se le -
tü ket, ám idõ vel át vet ték a he lyi ru ház ko -
dást. A két fe le ke zet öl töz kö dés be li kü lön -
bö zõ sé ge a nõi ün ne pi fej vi se le tek és ék sze -

rek kap csán volt meg fi gyel he tõ. A lá nyok
két ág ba font, majd ko szo rú ba fel tû zött ha -
juk elõtt fe ke te bár sony sza lag ra fel varrt
arany csip két vi sel tek, a re for má tu sok nyol -
cas, a ka to li ku sok pe dig en nek fe lét, az S-es
arany csip két, eze ket for má juk után ne vez -
ték így. A nyol cas arany csip ké nek is két tí -
pu sa volt is mert, egyik faj tá ja la po sabb és
szé le sebb volt a má sik nál. Vi szont egy ér tel -
mû en a re for má tus fe le ke zet hez tar to zást
je len tet te a fen tebb már em lí tett lázsiás vi -
se lé se, va la mint a még gyer mek te len fi a tal -
as  szo nyo kat meg il le tõ ün ne pi fej vi se let, a
te ke rõ dzõ fá tyol. Ezt a me nyecs ke az es ke -
tést kö ve tõ el sõ va sár nap, az is ten tisz te let re
öl töt te fel elõ ször (a má so dik vi lág há bo rú
elõtt szer dán tar tot tak la ko dal ma kat). A drá -
ga anya gok, a ba jai öt vö sök ál tal ké szí tett
lázsiás és a te ke rõ dzés hez szük sé ges ezüst
vagy arany tûk elõ ál lí tá sa igen ko moly ki -
adást je len tet tek egy-egy csa lád szá má ra.

Négy öl tö zet tí pust kü lön böz tet tek meg.
A leg egy sze rûbb öl tö zék a hét köz na pi
vagy „hétköznaplós” vi se let volt, ezek
szo li dan dí szí tett, egy sze rûbb és ol csóbb
anya gok ból varrt ru hák vol tak. Bá li ru ha -
ként vagy „bál ba me nõs ru ha ként” funk ci -
o nál tak a már hasz nál tabb ün nep lõs ru hák,
sok szor meg hagy va raj tuk az ere de ti dí szí -
tést. Az ün nep lõs ru hák kö zül vá lasz tot ták
ki a ki me nõs ru há i kat, me lye ket csak ak -
kor öl töt tek fel, ha a fa lun kí vül re kel lett
men ni ük. A leg szebb, leg dí sze sebb öl tö -
zék az ün nep lõs vagy „va sár nap lós” vi se -
let volt. A fa lu ban be vett szo kás sze rint a

Érsekcsanádi re for má tus le á nyok. A bal ol da li kis lány
lázsiást vi sel, a jobb ol da li fe jén la po sabb és szé le sebb

nyol cas arany csip ke lát ha tó. 
A fo tó La ki Sándorné tu laj do na, ké szí tõ je is me ret len
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je le sebb egy há zi ün ne pek re, hús vét ra,
pün kösd re és ka rá csony ra új ru hát il lett
csi nál tat ni. Kö rül be lül az 1930-as évek
leg ele jé ig volt szo kás ban a hús vét kor és
pün kösd kor járt ka ri ka tánc a Hu nya di és a
Zrí nyi ut ca ke resz te zõ dé sé ben. A ma élõ
leg idõ sebb kor osz tály (õk az 1920-as évek
el sõ fe lé ben szü let tek) csak szem lé lõ dõ -
ként sze re pelt e rí tus ban, hi szen még kis -
lány ok vol tak, s az ün ne pi ka ri ká zó ban
csak az el adó sor ban lé võ le á nyok és a
még gyer mek te len as  szo nyok ve het tek
részt. A he lyi ek em lé ke ze te alap ján – akik
fõ ként már csak fel me nõ ik el be szé lé sei
alap ján hal lot tak er rõl a ha gyo mány ról –
„a rossz nyel vek sze rint” azért ka ri káz tak
az ut ca sar kon, hogy leg újabb ru há ju kat
így mu tas sák meg a fa lu né pe elõtt. Fel té -
te lez he tõ, hogy azok a va la mi vel sze gé -
nyeb bek vé le ked het tek így, akik so ha nem
ve het tek részt az ün ne pi kör tánc ban, hi -
szen ne kik nem állt mód juk ban an  nyi ra dí -
szes vi se le tet ki ál lí ta ni. Te hát ez a ha gyo -
mány va ló szí nû leg csak a jobb mó dú re -
for má tus õs la ko sok kö zött él he tett.

Csak úgy, mint más hol, Érsekcsanádon
is a még pár vá lasz tás elõtt ál ló, el adó sor -
ban lé võ le á nyok kap ták a leg na gyobb fi -
gyel met mind a csa lád tól, mind a fa lu kö -
zös ség tõl, s ezt jól tük röz te a le á nyok meg -

je le né se is. A sár kö zi tár sa da lom egyik
köz pon ti kér dé se a ru ha volt. Szí ve sen vet -
ték, ha a csa lád egyet len gyer me ke le ány
volt, aki nek öl töz kö dé sé re ki sebb va gyo -
no kat le he tett köl te ni: már egyet len öl tö zet
ru ha rep re zen tál hat ta a csa lád anya gi jó lét -
ét. Eb ben az élet kor ban kü lö nö sen fon tos
volt a köz vé le mény meg íté lé se a lá nyok -
ról, hi szen az nagy ban be fo lyá sol ta az ud -
var lást, a pár vá lasz tást. A csa lád nõ tag jai
na gyon ügyel tek a lá nyok ra, hi szen ha va -
la ki vé tett a fa lu írat lan sza bá lyai el len, ha
nem úgy vi sel ke dett, nem úgy sé tált az ut -
cán vagy nem úgy öl tö zött fel, ahogy azt a
fa lu kö zös ség el vár ta, rög tön a szá juk ra
vet ték és el ítél ték, sõt akár meg kér dõ je lez -
het ték a le ány er köl csös sé gét is. Igye kez -
tek dal ban is okí ta ni a lá nyo kat a he lyes
ma ga vi se let re, egy-egy ru ha da rab bal jel -
ké pe sen áb rá zol va eré nye i ket:
Sza gos a roz ma ring, sza gos a roz ma ring,
föld re haj lik az ága,
Gye re kisangyalom, gye re kisangyalom,
ül jünk az ár nyé ká ba!
Nem ülök, nem ülök roz ma ring ár nyé ká ba,
Ös  sze tö rik ba bám a fe hér al só szok nyám,
meg ver az édes anyám.
Nem ülök, nem ülök roz ma ring ár nyé ká ba,
Mert pisz kos lesz ba bám a fe hér al só szok -
nyám, meg ver az édes anyám.

Már a szá zad for du lón ké szült fény ké pek
ta nú sá ga sze rint is ma gas sar kú ci põk ben
jár tak, me lyek gom bos pán tok kal vagy
masnidíszes gom bok kal zá ród tak. Kö rül -
be lül az 1920-as éve kig jár tak pa pucs ban
temp lo moz ni, ezt ké sõbb már csak a tánc -
cso port ban hord ták. Ez idõ kig volt di vat a
bibbantyús ha ris nya vi se lé se is. A 20. szá -
zad ele jén még él tek a fa lu ban ha ris nya kö -
tõk, ám egy 1924-ben szü le tett as  szony el -
mond ta, ne ki csak egy pár ha ris nyá ja volt,
amit édes any ja vá sá ri ha ris nya áru sok tól
vett. Az 1930-as évek tánc cso por tos fel lé -
pé se in már csak né há nyan vi sel ték. Jel -
lem zõ volt a dí sze sebb ha ris nya, elõ for dult
a szí nes ha ris nya szí nes bibbantyúkkal
(cso mók kal) vagy a kü lön bö zõ min ták kal
(pél dá ul szõ lõ fe jes) hím zett da ra bok, ké -
sõbb pe dig a fe hér ala pon fe hér bibban-
tyúk let tek ál ta lá nos sá.

Több fé le al só szok nyát vi sel tek. A leg al -
só volt a há zi szõt tes pöndõ (pen dely), amit
a csip kés pöndõ kö ve tett, s eze ken vi sel ték
a ke mé nyí tett si fon ro ko lyá kat, a te he tõs -
ség tõl (és test al kat tól) füg gõ en mi nél töb -
bet. A pöndõtöl szá mít va min den al só szok -
nya két cen ti mé ter rel hos  szabb volt az elõ -
zõ nél. A ro ko lya le he tett si ma vagy bod ros
(fod ros), s mind egyik al ját gyá ri csip kék kel
dí szí tet ték. A ro ko lyák rán cai fent a de rék -
ban szé les gal lér ba vol tak szed ve. Na gyon
ügyel tek al só ru há za tuk rend ben tar tá sá ra,
szo ro san a de re kuk ra kö töt ték õket, fe sze -
sen kel lett áll ni uk. En nek ér de ké ben há tul a
szok nyák kor cá nak (de re ká nak) a kö ze pé re
egy-egy na gyobb gom bot is varr hat tak, s
ez alatt húz ták el a szok nya pert li jét (meg -
kö tõ ma dzag ját), majd elöl meg kö töt ték.
Ki zá ró lag a tánc cso por tos sze rep lé sek al -
kal má val kö töt ték fel a pöndõre, a ro ko lyák
alá a turnit vagy tur csit (far pár nát), mely
há tul meg emel te a ru hát.

A szok nyák bõ sé gét úgy ne ve zett szé lek -
ben mér ték. Egy szél je lent het te egy asz -
tal nak a szé les sé gét, de se lyem szok nyák
ese té ben le he tett az üz le tek ben fel te ker ve
áru sí tott anya gok szé les sé ge is, te hát egy
szél kö rül be lül 70-90 cen ti mé ter le he tett.
Ha egy há zi szõt tes pöndõ 10 sze les volt,
ak kor az azt je len tet te, hogy a pöndõnek
va ló anyag ki sza bá sá nál tíz szer vet ték az
asz tal szé les sé gét, így egy pöndõ bõ sé ge
hét és ki lenc mé ter kö zöt ti volt.

Az 1800-as évek má so dik fe lé ben tér tek
át a há zi szõt tes fe hér vá szon ról a szok nyá -
nak va ló ter nó anyag ra, majd a szá zad vé ge
fe lé kezd ték el hasz nál ni a kü lön bö zõ drá ga
sely me ket. Sem a szok nyák szí né hez, sem a
hoz zá juk va ló dí szí tés hez nem kap cso ló dott
sem mi fé le „sza bály”, mind ez in kább a te -
he tõs ség tõl, to váb bá az íz lés tõl füg gött,

Re for má tus lá nyok se lyem ru há ban és kö tén  nyel le kö tött röpikében. A bal ol da li lány
app li ká ci ó val dí szí tett se lyem szok nyát és –kötényt vi sel, a jobb ol da li le á nyon pe dig

nyol cas arany csip ke dí szí té sû se lyem szok nya és arany csip kés, kö rül ros tos kö tény van.
A fel vé tel 1939-ben ké szült a hús vé ti vagy pün kös di is ten tisz te let után.

A fo tó Érsekcsanád Köz ség Ön kor mány za tá nak a tu laj do na, ké szí tõ je is me ret len.
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pon to sab ban hogy a ru ha da rab ok har mo ni -
zál ja nak egy más sal. A ter nó szok nyá kat
egy-há rom sor ban hím zett sza lag gal fel -
pánt li káz ták, al ju kat pe dig fé nyes anya gok -
kal (flit te rek kel, gyön gyök kel) éke sí tet ték,
me lyek kö zé gyak ran egy kes ke nyebb hím -
zett sza la got is tet tek. A se lyem szok nyák dí -
sze arany csip ke vagy app li ká ció volt. Az
igen jó mó dú ak ese té ben volt jel lem zõ a te -
te jén bod ros se lyem szok nya, va gyis hogy
kö rül be lül a szok nya fe lé nél a szok nya te te -
jé re egy fo dor volt rá varr va, a szok nyá val
meg egye zõ anyag ból. A szok nyá nál va la -
mi vel rö vi debb fo dor alól ki lát szott a szok -
nya dí szes al ja.  

Ré gi fény ké pek alap ján meg fi gyel he tõ a
kö tõk (kö té nyek) sza bá sá ban vég be me nõ
vál to zás is: ré geb ben egye nes sza bá sú,
kes keny, úgy ne ve zett egy szél bõl ké szült
kö té nye ket vi sel tek, ké sõbb pe dig már – a
szok nyák rö vi dü lé sé vel pár hu za mo san – a
bõ vebb, kis sé rán colt kö rül ros tos (roj tos)
kö tõ ket hord ták. A ros tok két tí pu sát kü -
lön böz tet ték meg: a hos  szabb faj tát hely -
ben kö töt ték se lyem fo nal ból, míg a má sik,
ami rö vi debb volt, üz let ben vá sá rolt füg -
göny rojt volt. A se lyem szok nyák elé azok
anya gá val meg egye zõ kö té nye ket vi sel tek,
és a raj ta lé võ dí szek is ugyan olyan ok vol -
tak; már az anyag vá sár lás nál fi gyel tek ar -
ra, hogy a ki vá lasz tott anyag ból jus son kö -
tény nek is. A ter nó szok nyák hoz kü lön
varr tak kö té nye ket. 

A ré gi ter nó szok nyák hoz tar to zó fel sõ ru -
há zat volt a szõt tes uj jú ing és a prusz lik
(mel lény). Az ing nya ka rán colt, szí nes sza -
lag gal sze gett, elöl nyi tott volt, me lyet egy
kis ka poc  csal és szí nes sza lag gal húz tak
össze. Csip kés vé gû uj ja fél hosszú volt és
kö nyék fölöttig ért. Az uj já ba cse re bo ga ras
vagy ró zsás szõt test tet tek, elõb bit érsek-
csanádi sa já tos ság nak tart ják, Sár köz ben
más hon nan nem is mert ez a mo tí vum. Ké -
sõbb, ami kor már nem le he tett be sze rez ni
ilyen szõt te se ket, más min tá jú ak kal he lyet -
te sí tet ték, és flit te re ket, gyön gyö ket erõ sí -
tet tek rá juk, utóbb pe dig szé le sebb hím zett
sza la got is hasz nál tak szõt te sek he lyett;
ezek ugyan olyan sza la gok, mint ami lye nek
a lá nyok pánt li kái és a szok nya dí szek vol -
tak. Fél Edit a bug  gyos uj jú ing vál lak ilyen -
faj ta dí szí té sé ben szin tén dél szláv kap cso la -
tot vélt fel fe dez ni. A szõt tes uj jú in get min -
dig a szok nya de re ká ba kö töt ték be, te hát a
szok nya alatt vi sel ték.

Az in gek fö lött vi selt, bár sony ból vagy
se lyem bõl ké szült prusz li ko kat gaz da gon
dí szí tet ték. Nem csak a sze gé lye it, ha nem a
kar vá gás kö rül, V vo nal ban a há ton, sõt
gyak ran még a mel lény ele jén is dí szí tet -
ték, több nyi re nyol cas arany csip ké vel. Ha

va la ki nek nem volt mód já ban így fel dí szí -
te ni vagy nem volt már több arany csip ké -
je, fé nyes flit te rek kel vagy gyön gyök kel
varr ták ki a mel lényt, ez eset ben vi rág

vagy szív ala kú min tá kat is ki ala kít va a fé -
nyes dí szek bõl. A nem arany csip ké vel dí -
szí tett mel lé nye ken meg fi gyel he tõ a zsi nó -
ro zás sal va ló dí szí tés is. A prusz lik né hány
kis ka pocs egy más ba akasz tá sá val zá ró -
dott ös  sze elöl. A ma élõ leg idõ sebb kor -
osz tály nagy szü lei még vi sel ték a prusz li -
kon elöl ke reszt be fel kö tött kö rül ros tos
se lyem ken dõt, ké sõbb a berliner ken dõk
hasz ná la ta lett szo kás sá.

Az ing-prusz lik vi se le tet a test hez ál ló
uj jas, a röpike vál tot ta fel. Ré geb bi vál to -
za ta, mi kor a fel sõ sza bás vo na la szo ro san
kö vet te a test vo na lát, de re ka pe dig hosz -
 szú ra volt hagy va és ezt a szok nya és a kö -
tény fö lött egy öv vel szo rí tot ták le. A kí vül
hor dott röpikék al ját dí szí tés bo rí tot ta. Az
ün ne pi da ra bok se lyem bõl ké szül tek,
anya guk meg egye zett vagy har mo ni zált a
szok nya és a kö tény anya gá val. A röpike
min tá já ra ol csóbb anya gok ból ké szí tet tek
ilyen fé le blú zo kat is hét köz na pi hasz ná lat -
ra. A ké sõb bi röpikék rö vi deb bek és bõ -
vebb de re kú ak vol tak, eze ket már a kö -
ténnyel kö töt ték le a szok nyán kí vül re. 

Ez a vi se let da rab meg ma radt a fa lu ban
egé szen a ha gyo má nyos pa rasz ti öl tö zet
vég nap ja i ig, míg az ing és prusz lik együt te -
sét az 1930-as évek ben a Gyöngyösbokréta
moz ga lom, majd a ké sõb bi ha gyo mány õr zõ
moz ga lom újí tot ta fel és tar tot ta fent. A leg -
idõ seb bek a mai na pig is „szín pa di öl tö zet -
ként” em le ge tik a ter nó szok nya-szõt tes uj -
jú ing-prusz lik öltözetegyüttest, utal va azok
tánc cso por tos funk ci ó já ra.

Re for má tus anya és le á nya ün nep lõs vi -
se let ben. A lány nyol cas arany csip két,

lázsiást és öv vel le szo rí tott röpikét vi sel.
Mind két kö tény egy szél bõl ké szült.

A fo tó La ki Sándorné tu laj do na, ké szí tet te
Nesselroth Bernát bajai fényképész az

1910-es évek má so dik fe lé ben. 

Tánc cso por tos lá nyok és sze ge di ven dé ge ik Érsekcsanádon 1955-ben.
A lá nyok arany boj tos pi ros csiz mát, ter nó szok nyát, szõt tes uj jú in get és prusz li kot vi -

sel nek, a két bal szél sõ te ke rõ dzõ me nyecs ké nek van fel öl töz tet ve.
A fo tó Hor váth Mihályné tu laj do na, ké szí tõ je is me ret len
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Szól nunk kell a Gyöngyösbokréta moz -
ga lom kap csán be kö vet ke zõ vi se let be li
vál to zá sok ról is, me lyek a hét köz na pi élet -
ben ugyan nem gyö ke re sed tek meg, de a
ha gyo mány õr zés ben szá mot te võ sze re pük
volt. Az egyik ilyen újí tás volt a „bok ré tás
pi ros csiz ma”. Elöl a szá ra tel je sen egye -
nes volt, ám a má so dik vi lág há bo rú után
már olyan csiz mák ban is szín pad ra áll tak,
amik nek szá rán arany szí nû boj tok lóg tak,
az 1960-as évek be li fo tó kon pe dig olya no -
kat is lát ni, me lyek nek szá ra már csip kés
volt. A má sik új vi se le ti elem a lá nyok
pánt li ká ja volt. Egy gu mi ka ri ká ra sor já ban
több hím zett sza la got varr tak fel, s ezt a

ko szo rú ba fel tû zött ha juk kö ré, az arany -
csip ke alá he lyez ték fel. A fi úk ka lap ja is
ek kor tájt dí sze se dett ki, mel lé vi rá got vagy
ár va lány ha jat tûz tek, de elõ for dult a sza la -
gos ka lap is. Tánc cso por tos fel lé pé se ken a
lá nyok a ke zük ben zseb ken dõt fog tak,
vagy szok nyá juk de re ká ba tûz ték jobb ol -
da lon. Ez azért szá mí tott új don ság nak,
mert sem a hét vé gi tánc al kal mak ra, sem a
hét köz nap ok ban nem hord tak ma guk nál
így dísz zseb ken dõt, csak ün nep nap okon, a
temp lom ba me net az éne kes könyv ük höz
fog ták oda ös  sze haj to gat va.

A Gyöngyösbokréta moz ga lom kés lel tet -
ni igen, de vis  sza for dí ta ni vagy meg ál lí ta ni

nem tud ta azt a hos  szú fo lya ma tot, mely so -
rán a ha gyo má nyos vi se let da ra bo kat fo ko -
za to san el hagy ták, majd vég leg le tet ték, ez
az egy re vál to zó élet mód úgy mond ter mé -
sze tes ve le já ró ja volt. Az 1960-as évek ben
már csak a kö zép- és idõs kor osz tály egy ré -
sze járt a sa ját öl tö ze té ben, ám õk ha lá lu kig
ki tar tot tak az érsekcsanádi vi se let mel lett.
Tu laj don kép pen a ha gyo má nyos vi se le ti
kul tú ra kor osz tá lyon kén ti át adá sá nak fo lya -
ma ta meg sza kadt, így vé gül ki vet kõz tek, át -
öl töz tek a nép vi se let bõl vá ro si as ru há ba,
vagy, ahogy in kább õk mond ják: „le tet ték a
pa raszt vi se le tet”.

Marusa Andrea

Szebényi Tamás versei

A KER TÉSZ

Min den per cet a fá i nak ál doz hí ven a ker tész,
Nincs pi he né se egész év ben, a mun ka adó
bongor szab ja rö vid re az ál mot s kel ti, sö tét ben
talp ra ci bál va, mi kor még a ka kas se ki ált.
Mert meg elég szik-e hit vány ter més sel vagy az át lag
jó kö ze pes sel, amely más nak eset leg elég?
Kon tár len ne, nem ér tõ gaz da, ki tud ja, mi tõl lesz
fá in a drá ga gyü mölcs jószagú, ép, za ma tos.

Én is fél tem a ker tem, a méz gás tör zse ket óvom:
el jön az õszi szü ret gaz dag idõ sza ka már, –
ak kor kell ki de rül nie,mit hasz nált a ve rí ték,
s megfizet-é a hu musz an  nyi ne héz na po mért.

AL KONY

Föl fe le jöt tem a dombon, tél volt, s még is a nap fény
csal va ta vaszt mimikált, ab la ko kon cso bo gott;
tû nõ dés kö ve tett, sé tál tam: mer re kanyarg majd
ját szi sze szél  lyel az út, kép ze le tem parazsolt.
Rozs dás, bar na ke rí té sek, vil lák, se lyem ég, gyér
fû. A po kol be li zöld pár lat: a lé lek ölõ
bú nak mér ge be lém csor gott is mét. Ha za ér ve
al kony ural ta sö tét arc cal a rõt hegyeket;
kály ha mö gé ku po rod va egy F-dur zon go ra ver senyt
hall gat tam. Be le pett szür ke ho mály ko mo ran.

AZ ÉJ HEZ

Hány fo ga dal mat imád ko zott, nagy Éj, fü le id be
aj kam, a meg ri a dó szív da do gó kö ve te,
mind hi á ba! Alud tak a tet tek, az új ra ke lõ Nap
fé nye fa kó ra mo sott min den erõs aka rást.
S most is: „Meg ja vu lok!” – fo gad ko zom. Csak ez egy szer
higgy még! S hívd tanunak csil la ga id mo so lyát.

DON JUAN

Hogy párt ke res sek, hasz ta lan be jár tam
Ibé ri á nak min den szög le tét
a szik lás hegy sé gek ben, majd a két
ten ger la pá lyát; s ar ra sem ta lál tam,

hol szél vi har ban nyög ha lál ra vál tan
a fenn sík ok ra kap ta tó vi dék,
bár nõt ölel tem gyak ran; szen de ség
és tûz pi hent a kar ja im ba zár tan.

Így let tem észrevétlen negy venéves,
és ön bi zal mam szin te el ha gyott,
mert bol dog sá gom ker ge té se té ves

utak ra vitt, a szí vem meg fa gyott,
az if jan oly bo lon dul szen ve dé lyes.
De ab ba hagy ni kép te len va gyok.

ELE FÁNT

Ezer nyi ránc lö työg le ber nye gén,
ked velt szí ne a bölcs höz il lõ szür ke.
Az élet ta nul sá ga it le szûr te
el mé lyült sé tá i nak egyi kén.

Elõ ke lõ ma gá nyát tisz te let
öve zi itt is, ha zá já tól mes  sze.
Elé be lé pek, föl rez zen a nesz re,
fá rad tan mond ja: „Fog lal jon he lyet.”

Ho ná ban õ a Meg fon tolt Öreg.
A mérgeskígyók el ke rü lik szé pen,
a vé res szá jú tig ris elõ zé keny,
és fél re áll, ha dél ben in ni megy.
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Ün nep a katymári Vodicán
Au gusz tus 13-án kü lön le ges ese mény

szín he lye volt a Katymár mel let ti Vodica-
Prindl kegy hely: a 2006-ban új já é pült ká -
pol na után, az újabb ös  sze fo gás nak kö szön -
he tõ en fel újí tott Szent kút fel szen te lé sét-át -
adá sát tar tot ták. A ha gyo mány úgy tart ja, itt
egy kor Szûz Má ria je lent meg és a cso dát
iga zo ló for rás fa kadt. Et tõl kezd ve bu nye -
vá cok, né me tek és ma gya rok jöt tek ide,
akik ugyan el té rõ nyel ven, de egy szív vel
imád koz tak. Cso da té võ ere jé ben bíz va it tak
a víz bõl, mos ták azt, ami fájt – köz ben azt
mond ták, hogy „Se gíts!” – és vit tek be lõ le
ha za is. A kegy hely fo ko za tos ki épü lé se ve -
ze tett a Latinovits Já nos kegy úr tá mo ga tá -
sá val fel épült kút 1886. szep tem ber 8-án
tör tént fel szen te lé sé hez, ame lyet Navratill
Ede katymári plé bá nos vég zett. A 19. szá -
zad vé ge és a 20. szá zad ele je tá ján meg kez -
dett víz ren de zé sek nyo mán a Szent kút víz -
szint je le csök kent. A prob lé mát 1905-ben
elõ ször szi vat  tyús kút fel ál lí tá sá val igye -
kez tek or vo sol ni, de ez nem hoz ta meg a kí -
vánt ered ményt, vé gül a mé lyí tés, bõ ví tés
ad ta a meg ol dást. A ma is meg lé võ ere de ti
du gat  tyús kút szi vat  tyú a ké sõb bi ek ben
gyak ran oko zott gon dot, sok szor kel lett ja -
ví ta ni. Az 1. vi lág há bo rú után alap ve tõ en
kis tá ji vá vált Vodica-Prindl a 2. vi lág há bo -
rút kö ve tõ en egy re in kább el ha nya go ló dott,
majd az 1960-as évek tõl a ká pol na, a kút és
a szak rá lis kis em lé kek rom lás nak és pusz -
tu lás nak in dul tak.

A 20. szá zad vé gé re a tel jes fi zi kai meg -
sem mi sü lés ha tá rá ra sod ró dott kegy hely
fel újí tá si mun ká la tai 2003-ban kez dõd tek
meg. A kút ki tisz tí tá sa és hasz nál ha tó ál la -
pot ba ho zá sa után el sõ sor ban a ro mos ká -
pol ná ra össz pon to sí tó új já épí tés tör tént,
ame lyet 2006. ok tó ber 14-én dr. Bá bel Ba -
lázs kalocsa-kecskeméti ér sek se gí tõ i vel
szen telt fel. A Szent kút fel újí tá si mun ká la -
tai a Je ru zsá le mi Szent Já nos Füg get len
Lo vag rend Is po tá lyos Lo vag jai, Mál tai
Lo va gok, az Öku me ni kus Rend Ma gyar
Nagy per jel sé gé nek anya gi tá mo ga tá sá val
és véd nök sé gé vel tör tén tek, amely ben fon -
tos köz ve tí tõi sze re pet vál lalt a Katymár-
ról el szár ma zott lo vag dr. Kutsch Zol tán
fegy ver mes ter. Az el sõ fel szen te lést kö ve -
tõ en ke vés hí ján nap ra pon to san 125 év
múl va tar tott mos ta ni ra a fa lu za rán do kai a
temp lom elõl in dul tak. A kegy hely re tör té -
nõ ki ér ke zés után a ká pol ná ban 10 óra kor
tar tott ün ne pi szent mi sét dr. Bá bel Ba lázs
ér sek úr kép vi se le té ben dr. Mé szá ros Ist -
ván sze mé lyi tit kár, ka lo csai temp lom igaz -
ga tó, va la mint Nyírõ Fe renc katymári plé -

bá nos, to váb bá Drobina Gá bor zombori
káp lán mond ták. Ezt kö ve tõ en ke rült sor a
Szent kút fel szen te lé sé re, ahol a prog ram
ré sze ként Pál End re pol gár mes ter kö szön -
tõt mon dott; dr. Nebojszki Lász ló a kút
tör té ne tét is mer tet te; vé gül lo vag her ceg
galánthai Eszterházy An tal nagy mes terhe -
lyet tes, eu ró pai nagy per jel, a leg fel sõbb
ta nács al el nö ke, tisz te let be li ma gyar nagy -
per jel ad ta át je len lé võ lo vag tár sa i nak kép -
vi se le té ben hasz ná lat ra a ku tat. A prog ram
foly ta tá sa ként a pol gár mes ter az ös  szes
részt ve võt kö zös ebéd re hív ta. Köz ben a

bácsbokodi For gó Zol tán If jú sá gi Fú vós
Ze ne kar adott tér ze nét, majd a tö kö li Hor -
vát Ének kar szol gált mû sor ral, vé gül a Ba -
jai Fi a ta lok Szín há zá nak mu si cal-ös  sze ál -
lí tá sát hall gat ták a je len lé võk.

A 2006-os ká pol naszen te lé sen az ér sek
úr azt mond ta, ha egy ká pol na el ké szül, azt
hasz nál ni kell. A kegy hely most a tel je sen
új já é pült Szent kút tal to vább csi no so dott.
Alap ve tõ en a Katymáron, és a kör nye zõ
te le pü lé se ken élõ kön mú lik, hogy men  nyi -
re él nek a Vodica-Prindl le he tõ sé ge i vel.

Dr. Nebojszki Lász ló

A fel újí tott Szent kút

Pál End re pol gár mes ter és lo vag her ceg galánthai Eszterházy An tal
ünnepélyes vízhúzással átadja a kutat a használóknak
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Az élõ vi lág sok fé le sé ge
I. A sok szí nû ség né hány mu ta tó ja

A kb. 3,5 mil li árd éve ki ala kult élõ
anyag szin te vég te le nül vál to za tos va ri á ci -
ó ban nagy-nagy kar ri ert fu tott be nap ja in -
kig boly gón kon. (Ere de tét, ki ala ku lá si
mód ját má ig nem si ke rült bi zo nyí ta nia a
tu do mány nak, jól le het az év ez red for du ló -
já ra da tál ták az el sõ mes ter sé ges, sej tes élõ
elõ ál lí tá sát. Re mél jük, már nem kell to -
váb bi év ti ze de ket vár nunk ezen prog nó zis
be kö vet kez té re!) 

Ál ta lá no san meg ál la pít hat juk, hogy a
föl di és a koz mi kus ed dig meg is mert anya -
gi for má ci ók kö zül a pro top laz ma sejt
elõt ti, majd sej tes szer ve zõ dé sû for má ja az
anya gi vi lág leg di na mi ku sab ban vál to zó
ré sze, to vábbá a legsokszínûbb konk rét
meg je le né si mó do za tok ban lé te zik. Úgy
tud meg sok szo ro zód ni, sza po rod ni, hogy
ma gá ban hor doz za a las sabb vagy gyor -
sabb meg vál to zá si lehe tõ sé get, de egy ben
to vább is ad ja e sza po ro dá si ké pes sé get.
Min den élõ lény vagy az élet te len kör nye -
zet bõl vesz fel egy sze rû szer vet len ve gyü -
le te ket és ala kít át sa ját test anya gá vá
(autotfóf élõ lé nyek) vagy már a ki ala kult
szer ves ve gyü le te ket as  szi mi lál ja el halt, il -
let ve élõ kor tár sa i ból (heterotfóf élõ lé -
nyek). Az el sõ cso por tot a nö vény vi lág, a
má so di kat va ló já ban az ál lat vi lág
kép vi se li. Szok ták még „aerob” és
„ana e rob” (oxi gén men tes kö rül mé -
nyek kö zött lé te zõ) élõ lé nyek cso -
port ja i ra is el kü lö ní te ni az élõ vi lá -
got. Az õs bak té ri u mok, va ló di bak -
té ri u mok és eukarioták (va ló di sej -
tes fel épí té sû ek) cso port jai is tel jes
fel osz tást je lent. Az élõ lény fel épí -
té sét, élet te vé keny sé ge it a benne
lé võ örö kí tõ anyag ban (DNS-ben)
ki ala kult tu laj don ság-meg ha tá ro zó
egy sé gek (gé nek) szab ják meg. Tu -
laj don kép pen az örö kí tõ anyag vál -
to zá sá nak kö vet kez té ben zaj lik az
élõ vi lág bo nyo ló dá sa, fej lõ dé se
már 3,5 mil li árd év óta. Az „õs -
gén”, az élõk kö zös genomja, a mai
gén csa lá dok kö zel egy har ma da a
jel zett idõ óta lé te zik. A mik ro bák
és nö vé nyek fo to szin té zi ses as  szi -
mi lá ci ós mód ja nö vel te meg a lég -
kör oxi gén tar tal mát, amely alap ve -
tõ lét fel té telt je len tett az ál lat vi lág
szá má ra is. Az ókor kar bon kor sza -
ká tól kezd ve az elõ ke rült ma rad vá -
nyok alap ján fo lya ma tos faj gya ra -
po dás ról be szél he tünk. A ke let ke zõ

új fa jok egy re bo nyo lul tabb, fej let tebb élõ -
lé nyek ké is vál tak, de szá mos eset ben egy -
sze rû sö dés, sõt de ge ne rá ci ós je len sé gek is
elõ for dul tak. Több íz ben (öt ilyen ese -
ményt már fel de rí tet tek a ku ta tók) zaj lot -
tak olyan kör nye ze ti ha tá sok, ame lyek tö -
me ges faj pusz tu lás sal jár tak. A je len leg ta -
pasz tal ha tó ki ha lá si fo lya mat az ed di gi ek -
nél is drasz ti ku sabb nak ígér ke zik, amely -
hez már az em ber is ko mo lyan as  szisz tál.
A sós  vi zû óce á nok ban és ten ge rek ben tör -
té nõ vizs gá la tok a ha lak és ví zi em lõ sök
kö ré ben le han go ló ta pasz ta la tok hoz ju tot -
tak: az em ber ál tal oko zott víz szen  nye zõ -
dé sek és a túl haj szolt, sok ese ten til tott le -
ha lá szá sok a ten ge ri élõ lé nyek sok fa já nál
gyors meg fo gyat ko zást idéz nek elõ, és sok
mér ge zõ ipa ri hul la dék is tár sul a pusz tí tó
ágen sek hez. A pusz tu lás mér té ke ha son ló
ten den ci át mu tat, mint az 55 mil lió év vel
ez elõt ti lég kö ri vál to zá sok! A je len leg élõ
fa jok szá ma csu pán tö re dé ke (10%-nál ke -
ve sebb) az ed dig ki halt fa jo ké hoz ké pest.

A kro mo szó mák ban ta lál ha tó „ket tõs
spi rál” (DNS) egyes rész le tei azo no sak az
egy más tól test szer ve zõ dés ben, élet funk ci -
ók ban je len tõ sen el té rõ fa jok ban, ame lyek
a kö zös õs tõl tör té nõ le szár ma zás nak bi zo -

nyí té ka it je len tik. (A mel lé kelt áb rán egy
ri bo nuk le in sav nak (RNS-nek) a kép zõ dé -
sét kó do ló, azo nos bázispárból ál ló gén
kö zös meg lé te alap ján fel tün te tett törzs fát
raj zol hat juk meg.)

A ge ne ti kai kész let is nagy va ri á ci ót mu -
tat a kü lön bö zõ fa jok nál. Ed dig 300-nál is
több faj genomját (egy faj ös  szes gén jét)
azo no sí tot ták a ku ta tók. Íme, né hány pél da
ezek bõl: E.co li bak té ri um nak 3200, az
ecet mus li cá nak 13 500, az em ber nek 25-27
ezer gén je van. (A gén tér ké pe zé sek 1995-
ben kez dõd tek, ami kor egy inf lu en za-bak -
té ri um gén kész le tét de rí tet ték ki. Az em be -
rét 2000-ben si ke rült meg ha tá roz ni.) A föl -
di élet idõ be ni táv la tok ban szem lél ve is
rend kí vül tar ka ké pet mu tat, ha fosszíliákat
(kõ ze tek ben õr zött) õs ma rad vá nyo kat vizs -
gá lunk. A leg ré geb bi le le tek a leg egy sze -
rûbb tes ti fel épí té sû ek (sztromatolitok),
míg a pu ha tes tû ek, ha lak, hül lõk, ma da rak,
em lõ sök az egy mást kö ve tõ föld tör té ne ti
idõ szak ok ban je len tek meg, s él ték vi rág ko -
ru kat. A nagy hegy ség kép zõ dé sek, a kon ti -
nens ván dor lá sok, ten ge rek-szá raz föl dek te -
rü le ti ará nya i nak meg vál to zá sai, ég haj lat -
vál to zá sok, jár vá nyok stb. le zaj lá sai egyes
fa jok el ter je dé sét vagy el szi ge te lõ dést, el -

sza po ro dá sát, egyedszámcsökkené-
sét vagy ne tán ki pusz tu lá sát okoz -
hat ták. A ro va rok és az ál ta luk be -
por zott vi rá gos nö vé nyek egy ide jû,
gyors el er je dé se szin te ter mé sze tes
ok sá gi köl csön ha tást je lent. A di no -
sza u ru szok 60-70 millió év vel ez -
elõt ti ki pusz tu lá sát pél dá ul va ló szí -
nû koz mi kus ere de tû ha tás (óri ás -
me te or be csa pó dá sa) okoz hat ta. A
hül lõk köz vet len fi lo ge ne ti kai
(törzsfejlõdésbeni) utó dai, a ma da -
rak sem vé let le nül vet ték át az ural -
mat elõ de iktõl. Az egy szi kû nö vé -
nyek csak a két szi kû ek tér hó dí tá sa
után ter jed tek el Föl dün kön.

Az élõ lé nyek a leg szél sõ sé ge -
sebb kö rül mé nyek kö zött is tar tó -
san elõ for dul hat nak. A Hi ma lá ja
ma gas la ta in élõ ro va rok, a 70-80
Cel si us-fo kú for rás vi zek ben élõ
kék al gák (sejt elõt ti lé nyek), a mély
 vi zû ten ger ré sze ken, a fe nék kö ze -
lé ben fel tö rõ vul ká ni ere de tû, for ró
vi zek ben (ese ten ként 200-300 Cel -
si us-fo kos kör nye zet ben) is oly kor
nyüzs gõ élõ lé nyek lát ha tók a lel kes
ku ta tók film fel vé te le in.Forrás: Természet Világa, 2007. 5. szám, 199. o.
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A ha zai ko pár szi kes fol tok ma gas só tar -
tal mú po cso lyá i ban gaz dag ala cso nyabb
ren dû ál la tok és al gák mu tat ha tók az azok -
ból vett min ták mik ro szkó pos vizs gá la ta -
kor. A tró pu si szá raz sza van na esõs idõ sza -
ká ban az elõ zõ leg ki halt táj nak vélt te rü le -
te in is szin te szem lá to mást búj nak elõ a
szebb nél szebb vi rá gos nö vé nyek.

A bi o ló gi ai sok fé le ség (biodiverzitás)
nem csak a fa jok szá má nak vál to za tos sá -
gá val fe jez he tõ ki. Az ana tó mi ai, élet ta ni
tar ka ság jól ér zé kel he tõ egy-egy ten ge ren
bú vár ko dó ku ta tó szí nes film fel vé te lei
se gít sé gé vel is. Az em be ri gon do zás ba

vett ál la tok és nö vé nyek so kez res vál to -
za ta it cso dál hat juk köz vet len kör nye ze -
tünk ben élõ ben, ki ál lí tá so kon, fo tó kon
egy aránt. Az örö kí tõ anyag és az élõ lé -
nyek kör nye ze ti fel tét ele i nek szo ro san
ös  sze füg gõ, köl csö nös meg vál to zá sai, az
em ber tu da tos, cél sze rû be avat ko zá sai
foly to nos élõ lény vál to za tok kal lepnek
meg ben nün ket.

Hány élõ faj jal szá mol ha tunk boly gón -
kon? A ku ta tók ed dig kb. 2 mil lió fajt ír tak
le, ame lyek zö mét az ízelt lá bú ál la tok ad -
ják. A té má val fog lal ko zó tu dó sok több sé -
ge 8 mil lió fajt tart lé te zõ nek, de egye sek

3,5 és 100 mil li ós nagy ság ren det is le ír tak
már. Ahány ku ta tó, an  nyi becs lés! Min -
den eset re az bi zo nyos, hogy a mik ro vi lág -
ban, a fel de rí tet len õs er dõk ben, a mélyten-
gerekben igen sok is me ret len élõ lény rej -
tõ zik még a ku ta tók sze me elõl. Van még
te hát bú vár kod ni va ló, de egyi de jû leg az
is mert, a ki ha ló fél ben lé võ fa jok meg óvá -
sa is idõ sze rû tet te ket kí nál.

A foly ta tás ban a sok fé le ség és vál to zás
ed dig meg is mert mód ja i ról, a kap cso la tos
el mé le tek rõl és gya kor la tok ról szó lunk.

Folytatjuk
Dr. La ki Fe renc

Klossy Irén  vis  sza te kin tõ ki ál lí tá sa elõtt
A ki ál lí tás-meg nyi tók oly kor el ke rül he -

tet le nül ga ba lyod nak be le meg ha tá ro zá si
kí sér le tek be. Tár gyu kat va la mely kö vet he -
tõ és né mi kép pen is mert lo gi kai rend szer -
hez vi szo nyít va igye kez nek be mér he tõ vé
ten ni. Saj nos, a mû vé szet tör té ne ti cím kék
rit kán ta pad nak tár gyuk hoz ki elé gí tõ en.
Már csak azért is, mert hogy az idõ ha lad -
tá val az új ra-né zé sek, új ra fel fe de zé sek
rend re újabb ér tel mek kel jár nak együtt.
Klossy Irén mû vé sze té vel kap cso lat ban az
ér té ke lõ meg nyil vá nu lá sok meg le he tõ sen
„ke vert rend ben” hasz nál ják a fi nom rajz -
mo dort, ter mé sze ti for mák szûrt-szû ret len
vo nal rend sze rek ben tör té nõ vis  sza idé zé -
sét, a fir ka, informel stb. sza va kat. Va la -
men  nyi re il le nek is ezek a meg fe lel te té sek
va la me lyik Klossy Irén mun ká ra. Egy sor
ilyen mó don be vált ki fe je zést egy sze rû en
azért hasz ná lunk, ami kor a mû vé sze té rõl
be szé lünk, mert eze ket – kon ven ci ó ik
alap ján – szé les kö rû en is me rik és el fo gad -
ják. De sza ba tos sá guk fe lõl le het nek bõ -
ven két sé ge ink. Azok kal a név adás ok kal
kap cso lat ban is, me lye ket az abszt rak ció
örök sé ge el len tá ma dó irány za tok kap tak. 

Klossy Irén nek, a mes ter nek, a mû vé sze -
tet köz ve tí tõ, mû vé szet re ne ve lõ ta nár nak
mély is me re tei van nak a kor szak meg ha tá -
ro zó mun ká i ról. A ki ál lí tást lát va tel je sen
el fo gad ha tó vá vá lik, igaz nak tet szik, hogy
itt az avant gárd iga zi je len té sé nek ér tel mé -
ben tett vá lasz tá sok ál lít ják a mû vé szet
alap ve tõ en gya kor la ti szi no ni má ja ként a
sza bad sá got. Nem tény le ges ba ri ká dok for -
má já ban, nem fe nye ge tés ként, bal jós pró -
fé ci a ként, de ak ként is ki csit, ha nem több -
nyi re gyen géd, sza ka dat lan fo lyam ban mu -
tat ko zó mun kál ko dás ként, hogy a Bib lia
nyel vén Jé zus Krisz tus egy le het sé ges
prog ram ját is idéz zük. Mû vé sze ti élet for -
má já nak ins tal lá lá sa is bá tor kí sér let, ami -

nek egyik fõ mo tí vu ma ma ga a „sza ba du -
lás” volt a pá lya kez de tén. Sza ba du lás? Mi -
tõl? Sza bad ság? Mi nek a sza bad sá ga? A
gon dol ko dás és vi sel ke dés szá má ra konf -
lik tu so san je lent ke zõ ke re tek kö zül, a „kül -
sõ meg ha tá ro zott ság” be lül rõl néz ve nyo -
masz tó túl sú lya alól, az élet és kö zös sé gi
mû kö dé sek idét len sé ge i tõl. Így adunk
rögtönös vá laszt a he ve nyé szet ten fel tett
kér dé sek re. Rend kí vül sok min den tõl el tér
mind az, amit Klossy Irén mu tat ne künk.

Ta lán so kan ér zik kö zöt tünk, hogy a kü lö -
nös hang, a nem köz vet le nül ér tel mez he tõ
for ma és tech ni ka, és a sok fé le fak tú ra,
anyag nem kap csol ha tó ös  sze túl egy sze rû
mû ve let ben a „fel sza ba du lás” egy szer re té -
nye ket kö ve te lõ és ugyan ak kor me ta fo ri kus
ki fej le te i vel. De ér zik azt is so kan, hogy a
jel ké pes ér te lem, ami egé szen egy sze rû en
ezt a mun kál ko dást le ír ha tó vá te szi, az ma -
ga a sza bad ság egy le het sé ges kép ze te. Fel -
idéz he tõ, meg erõ sít he tõ ér zet.  Fel sza ba du -
lás a ne vet sé ges sza bá lyok ural ma alól, ame -
lye ket a mo dern tu do má nyos kép zett ség irá -
nyá ból tény le ge sen is igen kri ti ku san le he -
tett és kel lett ke zel ni. Sza ba du lás az üres for -
ma liz mus és kis sze rû ség csap dá já ból, a kon -
for miz mus ból, ami kel lõ vi lág né ze ti meg -
ala po zás nél kül akár az abszt rak ció ál ru há -
já ba öl töz tet he tõ. De sza ba du lás a tra dí ci ók
ter hé tõl is, ami a „for má já ban szo ci a lis ta,
tar tal má ban nem ze ti” prog ram ja ként az öt -
ve nes-hat va nas évek hi va ta los mû vé sze tét
ki töl töt te, majd vet ték jó né ven a het ve nes
évek. A hat va nas évek húsz éve sei szá má ra
fáj dal ma san el fo gad ha tat lan al ter na tí va az,
amely ben a mû vé szek bú csút mon da nak
min den, a vi lág meg vál toz ta tá sá ban és job -
bí tá sá ban gya kor la ti sze rep re vá ró il lú zi ó -
nak. A vá lasz tá sok itt is fel idé zõ dõ, za va ro -
kat kel tõ for má ja, a mû vek fi nom proteszt
jel le ge jó részt ev vel is ma gya ráz ha tó.

Klossy Irén al ko tói pá lyá já nak ala ku lá sa
szem pont já ból po zi tí vum, hogy ez a fo lya -
mat egy új, esz mei szem pont ból is el len ál -
ló sza bad ság ér ze tet ho zott lét re ben ne
azok nak az ön tu da tos sze mé lyi sé gek nek
az ol da lán, akik meg fo gal ma zá sa ik ban a
vál to zás ra uta ló vágy for má it el fo gad ha tó -
vá tet ték. Ta lán kis sé szo kat lan a mû ve let,
amit eb ben a ki ál lí tás-meg nyi tó ban meg kí -
sér lek, de nem ér zem szük sé gét job ban
más nak, mint an nak, hogy a Klossy Irén
mun ká i ban meg vil la nó tar tal mak, le le mé -
nyek és for mai tö rek vé sek az egye te mes
mû vé szet utób bi fél év szá za dá ban ki vi lá -
go so dott te ré ben mu tat koz za nak meg. 

A Martyn-mû vek ben, Wolsnál, Dubuf-
fetnél, vagy a CoBrA tag ja i nál, a pszi chi -
át ri ai kli ni kák gyûj te mé nye i ben õr zött ké -
pek né me lyi kén fo lyik a fes ték, im pul zív
vo na lak, spon tán kéz nyo mok lát sza nak és
dur va, nem esz té ti kus anyag hasz ná lat je le -
nik meg. A kap cso lat nyil ván va ló a gesz -
tus fes té szet ben mu tat ko zó abszt rak ció és
szür re a liz mus au to ma tiz mus-kul tu sza kö -
zött, de nem ta ná csos ezt ese tünk ben túl ér -
té kel ni. (Em lék, 1992., Ho vá, 2000.)
Klossy Irén mun ká i ban so ha sem ural kod -
tak el a fes té szet spon tán mó don lét re jö võ
for mái, az el me el len õri zet len ki fe je zõ dé -
sei nem vál tak el sõd le ges sé a jel ha gyá si
fo lya ma tok ban. A kö rül te kin tõ en el in dí tott
tech ni kák és a mû vé szi „mun ka” mi to ló -
gia-kö ze li vo nat ko zá sai „óv ták” at tól,
hogy a „transz” ki vé te les, el sõd le ges sze -
re pet kap jon. (A múlt em lé ke, 1987.)

Ez ve ze tett a tör té ne lem elõt ti kul tú rák
el fo ga dá sa fe lé, de ez ve ze tett a táj kép új
fel fo gá sa fe lé is, me lyek ben a mû vész át -
ha tolt a lát ha tó és fe lü le ti je len sé ge ken és
ma ga hoz ta lét re a föld ta ni ré teg zõ dé sek
szer ke ze ti geo met ri á ját, szo kat lan anya -
gok kal, vas tag ré te ge ket ké pez ve, vagy
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fel hasz nál va  a re li ef le he tõ sé ge it is. (A víz
ter mé sze te, 2009., Üze net, 2011.) „Hang -
sú lyoz va, hogy a múlt ban a ter mé szet fe lõl
ér kez tünk a mû vé szet fe lé – mond ta a né -
met gesz tus fes tõ, Bernhard Schultze –
most pe dig a mû vé szet bõl ér ke zünk meg a
ter mé szet vi lá gá ba.”    

Eh hez az ös  sze füg gés hez tar toz nak  az
informel fes tõi, akik a „szel lem táj ké pe it”
ké szí tet ték, és akik kö zé August Strindberg,
a drá ma író és ama tõr fes tõ em lé ke ze te sen
at mosz fé ra te rem tõ, több ször meg ra ga dó an
szen ti men tá lis fest mé nyei is tar toz nak. A
mû vé szet tör té net ben rit kán akad tak olyan

fes tõk, akik an  nyi ra köz vet -
len mó don fe jez ték vol na ki
fé lel me i ket, örö mü ket, szo -
mo rú sá ga i kat, mint az infor-
mel al ko tói. A Nouvelle
Revue Francaise le gen dás fõ -
szer kesz tõ je, Jean Paulhan
egy ko rai, Dícshimnusz a
nem-for mált mû vé szet hez cí -
mû írá sá ban nem csak hogy
tu do má sul ve szi és el is me ri
az „informel” ko moly sá gát,
ha nem dek la rál ja is, hogy az
tra gi kus mél tó ság gal is ren -
del ke zik. Más ér tel me zõi ev -
vel el len té te sen nyi lat koz tak,
a mû vé szet mo rá lis sem le ge -
sí té sé rõl be szél ve, az ál lás -
pont ok rög zí té sé nek kény -
sze re elõ li me ne kü lés nek te -
kint ve az „informelt”. Ezek -
nek az el len vé le mé nyek nek a
paradoxona az, hogy a gesz -
tus fes té szet abszt rakt szár -
nyá nak fõ sze rep lõi Wolstól
Tapiesig erõ tel je sen egy
meg ha tá ro zott tör té ne ti kon -
tex tus hoz tar toz tak. Rész ben

drá ma i ak vol tak, rész ben egy sé rült élet for -
ma köz lé sé re, a kor szak szét su gár zó szót -
lan sá gá ra vo nat ko zó csen des fel jegy zé sek
en nek az irány zat nak a do ku men tu mai.

Klossy Irén mos ta ni, 2011 nya rán ren de -
zett vis  sza te kin tõ ki ál lí tá sán, mun ká in ke -
resz tül kö vet he tõ: a hat va nas évek vé gén
in du ló új ge ne rá ció fi a tal mû vé szei ket tõs
prob lé ma meg ol dá sa elõtt áll tak. El sza -
kad ni nem csak a tra dí ci ók tól, aho gyan a
mo dern mû vé szet kez de té nek nagy alak jai
tud ták ten ni, ha nem el sza kad ni a mo dern -
iz mus to váb bi hul lá ma i nak al ko tó i tól és
ha tá suk tól is va la mely sze mé lyes hi te lû jel
meg ta lá lá sa ér de ké ben. Ez a kér dés ve zet -
te pél dá ul azo kat, akik tel jes oda adás sal
ele mez ték a for mát lan ba tor kol ló tes tet öl -
té se ket, a vé let le nek fes tõi-plasz ti kai ki fe -
je zõ dé se it. (Ön arc kép II, 1992., Zöld táj -
kép, 2000.) Jean Dubuffet az Út mu ta tó
min den fé le ama tõ rök nek (Notes aux fins
lettrés. Gallimard, 1946) cí mû mun ká já -
ban a for mát lan ki in du ló pont já tól, a meg -
szo kot tól va ló el té rés po é ti ká ján át az élõ -
vé tett, spon tán ala ku lá sá nak vé let len ar -
tisz ti ku mát „ki fe je zõ” anya gig „vizs gál ja”
le he tõ sé ge it. „Al ki mis ta, so ha nem fogsz
ara nyat csi nál ni, ha csak bá mu lod az ara -
nyat. Sü rögj re tor tá id kö rül, fõzz min den -
fé le ned ve ket, fi gyeld, me re ven fi gyeld,
mi re ve zet mind ez, hol rej tõz nek a fel ada -
ta id. És te fes tõ, koty vaszd a szí ne ket, für -
készd foly ton a pa let tá dat és a meg fej té -
sek, a kul csok, ami ket ke res tél, itt van -
nak.” „Az em be ri vi szony la tok a vé let le -
ne ken múl nak” – ír ta.  

Meg je gyez het jük, hogy va la mely ok nál
fog va ke rül te a szí ne ket, lé nye gé ben csak az
anyag fe lü le té vel szab ta meg ki fe je zé se i nek
ere jét, olyan fest mé nyek rõl gon dol ko dott,
me lyek ere de tük egy sze rû sé gét köz ve tí tik,
lé nye gé ben mo nok róm fe lü le tek, a tó nu sok -
ban vagy ár nya la tok ban ad ha tó va ri a bi li tás
min den je le nél kül, nem kü lö nö sek az elõ -
adás ban és el ren de zés ben. Azo kat az egy -
sze rû nyo mo kat ér té kel te, me lye ket az
anyag meg mun ká lá sa köz ben a kéz ha gyott
a fe lü le te ken. Sok ér tel mû, oly kor iro ni kus
fel hang ok kal te li áb rá kat ho zott lét re, me -
lyek táj ké pi be nyo má so kat épp úgy kel tet -
tek, mint azt a be nyo mást, hogy az át vál to -
zá sok fo lya ma tá ban egy szer re em be ri ala -
kok ról is, vagy más figurációról is szó van.
Él nek mun ká i ban az el fe lej tett dol gok em -
lék ké pei is, amik nek ál ta lá ban nem tu laj do -
nít az em ber je len tõ sé get. A pil lan tás (par-
cour-Piaget) igen moz gé kony, ug rál egyik
do log ról a má sik ra, má sod per cen ként ezer -
szer ci káz kö zöt tük fel és le, in dul és meg áll.
Ezen köz ben „ada to kat gyûjt”. Va la mi fé le
szõ nyeg jön így lét re, mely ben kap cso lód ni

A múlt emléke, 1987

Üzenet, 2011
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tud nak a leg kép te le nebb ada tok is. (Szár -
nya lás, álom, 1989.) Klossy Irén ké pei a
gya kor la ti és spi ri tu á lis cse lek vés kö zé ki fe -
szí tett er nyõ ként mû köd né nek, fel hasz nált
je le ik kö vet ke ze te sen több ré te gû ek. En nek
meg fe le lõ en köz ve tí tõ po zí ci ót töl te nek be
az ob jek tív tárgy szem lé let és az abszt rak ció
kö zött. Va ló di nõi ér zé keny ség gel, ösz tö -
nös ség gel és fi nom sá gok so ka sá gá val te le -
hím zett va ló sá gát azon ban a hit vagy misz -
ti kum te rü le tén kí vül épí tet te fel és csak
mint ha af fé le kom men tá tor vol na, ál la pít ja
meg, hogy mun ká i ban „az anya gi ság má gi -
kus cso dái” ta lál ha tók meg. (Ka vics, 1987.,
A víz lé leg zé se, 2008.)

És ez nem csak az al ko tó, ha nem a né zõ
szá má ra is le het a vi lág ma ga, az iga zi ter -
mé szet a sze mé lyes és kol lek tív, tár sa dal -
mi és na tu rá lis rész le te i vel együtt. (A Ba ka
Ist ván-, Weöres Sándor-, Rá ba György-
ver sek re ké szült la pok.) Al kot, mint egy
„mes ter sé gét tu dós mód já ra rend szer be is
fog la ló va rázs ló”, aki igény be ve szi a tech -
ni kai, ké mi ai tu do má nyok fej lett ter mé ke -
it is an nak ér de ké ben, hogy szer tar tá sai si -
ke rül je nek, és mint aki azt hir de ti, hogy a
mû al ko tás nak sem mi dol ga a szem mel, de
az el mé vel an nál in kább. Va ló ban gaz dag
mû ve ket ha gyott ránk. A kul tú ra ba rát ja és
mû vé sze ti pi ac el len sé ge a for mák és fak -
tú rák utá noz ha tat lan ele gan ci á jú ren de zõ -
jé vé, „ho mo aestheticussá” vált. 

Klossy Irén egy élénk egyé ni stí lust ala -
kí tott ki, ami fõ ként an nak kö szön het te
ere de ti sé gét, hogy a vál to zé kony, igen
gaz da gon fra ze ált fi nom ré te gek, ami ket
nemegy szer a már elõ ze te sen meg mun kált
fe lü let re vitt, jel leg ze tes, egy szer re akár a
mo za ik tech ni kák ra, akár az élõ szer ves és
kris tá lyos szer ve ze tek re em lé kez te tõ ké pe -
ket hoz tak lét re. (El len té tes for mák, 2004.,
Re pü lés II., 2008.)

A fes tõi rend (el len õr zés) az õ ese té ben
a jól kö vet he tõ fo lya ma tos mun ka nyo ma -
i ra és a raj zolt-fes tett fu ta mok ös  sze kap -
cso ló dá sá ra épült. Ki ál lí tott mun kái a szó
szo ros ér tel mé ben vé ve nem kom po zí ci ók,
mint hogy rit kán fe dez he tõ fel raj tuk a kö -
zép pont, az irány, a kez det, a be fe je zés. És
még is in ten zív be nyo má so kat kel te nek, a
vég te len fo lya ma tos sá gét, egy komp lex és
vi tá lis va ló ság más kép pen, mint mû vé szi
bá tor ság gal fel sem fe dez he tõ fer tá lya i ról.
A raj zolt-fes tett tex tú rák lát szó lag tet szõ -
le ge sen le vág va fe je zõd nek be a la pok szé -
le i nél, mint ha vir tu á li san kí ván ná nak foly -
ta tód ni a vég te len sé gig. Klossy Irén meg -
kö ze lí té se nem csak a har mó nia ál ta lá nos
tör vé nye in ala pul, ha nem a so ro za tok ban
rej lõ op ti kai és te ma ti kai ha tó erõn, amit a
nyi tott tí pu sú mû több nyi re ga ran tál. 

Épp úgy, mint mond juk Mo net Vízilili-
omok-jaiban a tárgy ma ga szin te el tû nik a
fes tés nyo mok ener gi kus pász tái mö gött,
Klossy Irén nem-ob jek tív kép rend sze re alig
szán dé kol tan idéz he ti csak fel bi zo nyos tár -
gyak em lé ke it. A kép a rajz és fes ték anyag
táj ké pe lesz, mely nek fi no man el kü lö nü lõ
fe lü le ti min tá za ta akár mik ro-, akár
légifelvételeket idéz fel. Abszt rak ció ez
azon ban és nem ter mé szet ta nul mány, leg fel -
jebb azt mond hat juk, hogy Klossy Irén a mû -
vé szet ma gá ban va ló alak za tai és tech ni kái
fe lõl ér ke zett a ter mé szet tel pár hu za mos for -
má lás prin cí pi u ma i hoz. A ba ráz dák, hor nyo -
lá sok, me lyek el vá laszt ják egy más tól a mo -
za ik sze rû szín me zõ ket, kü lö nös, illuzio-
nisztikus ere jû re li ef fé vál toz tat ják oly kor a

raj za it, fest mé nye it. (Kí vül rõl al ko tott át ala -
ku lás, 2006., Egye sí tés, 2004.)

A több irány ból „tá ma dó” ener gi ák meg -
je le ní té sé nek moz gal mas jel le ge, a „gesz tu -
sok” és a tó nusfo ko za to kat ér zé ke nyen, fi -
nom át me ne tek kel sú lyo zó szín hasz ná lat
fo koz zák a ki fe je zõ ere jét, és nem te szik
két sé ges sé, hogy egy sa ját stí lust te rem tõ
em ber mû ve i vel ál lunk szem ben. 

Az ered mény so ha nem dur va, más fe lõl
szo kat la nul sok ér zé ki ala pú kép zet tár sí tást
ki hí vó kom po zí ció, mely nek so ha sem
nyers és so ha nem tár gyi as fe lü le tét ren ge -
teg já té kos ság is jel lem zi. Mind azo nál tal a
ké pek egy szer re ren del kez nek va la mi fé le
lap pan gó an je len  lé võ klas  szi ciz mus (ta nár,
el iga zí tó, rend sze re zõ el me) mi nõ sé gé vel

Kavics, 1987

A víz légzése, 2008
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(oda adó és kö rül te kin tõ for má lás, szi go rú
rajz tech ni ka, kö rül te kin tõ anyag hasz ná lat),
mint a konst ruk ti vis ta, ne megy szer a ku bis -
ta ha tá sok nyil ván va ló nyo ma i val (erõs
geo met ria, szín di na mi kai tér il lú zió stb.). 

A ki hí vó mo tí vum, ami a ké sõb bi mû -
vész nem ze dé kek szá má ra a Klossy-mû -
vek bõl ér de kes sé vál hat, a konst ruk tív épí -
tés és a dest ruk tív for ma fel ol dá sok di a lek -
ti ká ja. Klossy Irén mû vei nagy vo na lú és
ha tá sos mû vé szi in tel li gen ci á val szer ve -
zett, va ló já ban komp lex vi zu á lis je len sé -
gek. Az ér zel mek, ame lyek ezek bõl a mû -
vek bõl árad nak, csen des és me di tá ci ó ra
ser ken tõ ter mé sze tû ek, el len tét ben a gesz -
tus fes té szet sok szor vul ka ni kus erõ de -
monst rá ci ó i val. Sem mi sür ge tõ nincs

ezek ben a mû vek ben. Ki mér ten és tu da to -
san ren de zi fe lü le te it, a kö zöt tük lé võ „fo -
lyo só kat” és ös vé nye ket egy sze rû és ki -
csiny sé gük el le né re is nagy vo na lú kép -
szer ke ze tek ké. Sa ját va ló sá gá nak for mai
fe szült sé gei az üres és csen des te rek, va la -
mint a meg for mált jel kom bi ná ci ók, a po zi -
tív és ne ga tív, a ki tö rés és a de pres  szió, a
vé let len és a rend, a sza bad ság és az el len -
õr zés el len té te i ben gyö ke rez nek. 

Né hány mun ká ja em lé ke ze tünk be idé zi
a mor zsá ló dó tör té nel mi vá ros fa la kat, pa -
raszt há zak ol da lát, az as  szír és egyip to mi
pik to gram ok el tû nõ je le it, a gom ba fo na la -
kat és re ce hár tyát, fa le ve lek ere ze tét és az
el fá ra dó bõr rán ca it, de Vasarely vo nal há -
ló i nak, vagy Fran co is Morellet in ter fe ren -

ci á i nak op ti kai iz gal ma it is. Más ké pek el -
ve szett kon ti nen se ket, el pusz tult erõ dít mé -
nyek alap fa la it, krá te re ket és az óce á nok -
ról fú jó szél ben gör gõ ho mok dû né ket „ala -
kí ta nak”. (For ma és fe lü let, 1990.)

Még sem me ta fi zi kai ér tel mû, ha nem na -
gyon is „föl di” ké pek ezek, ame lyek azon -
ban vis  sza csa lo gat nak ben nün ket sor sunk-
lé te zé sünk ko ráb bi sza ka sza i ba. Gyak ran
sö tét, mo nok róm, oly kor azon ban ere de ti
mó don fi nom és erõs szí nek kel át su gár zott
fe lü le tei bi zony ta lan ná te szik a je len idõ
hasz ná la tát ve lük kap cso lat ban. Fes tõi tör -
té né sei ar cha i ku sak, me lan kó li á juk mai.
(Fel bom lás, 2004.)

Ide gen sze rû a mél tó ság és a ko mor ság,
ami a kö ze gük, még is po zi tív el len anya go -
kat bo csá ta nak ki a meg fog ha tat lan ná vá -
ló, az em bert el bi zony ta la ní tó uni ver zum,
a mag fú zió, az ûr uta zá sok, gén tech no ló -
gia, fu tu ro ló gi ai pro jek tek vir tu á lis rög tön -
zé se i vel szem ben. Klossy Irén múlt ba for -
dí tó „el len ké pe ket” te rem tett, a gon dol ko -
dó és ér zel mes em ber acsar ko dá sa ként a
nyug ha tat lan high-tech eu fó ri á val és a je -
len ték te len sé gek ára dá sá val szem ben,
ame lyek tõl – tud ta, ta pasz tal ta – so kan
szen ved tek és fog nak szen ved ni ez után is. 

De ev vel az esél  lyel is szá molt Klossy
Irén. Egy za vart és ki szik kadt emó ci ók kal
jel le mez he tõ, szel le mi el len ál ló ké pes sé gé -
rõl már nem túl ma ga biz to san ta nús ko dó
kö zös ség ben nem csak in tu i tív, ér zel mes
köl tõ ként, ha nem kép zett te ra pe u ta ként is
ké szen áll a gyó gyí tás ra. Ké szen lét és éber -
ség. A ki ál lí tás két élen já ró ta nul sá ga. 

Ak nai Ta más

Kívülrõl alkotott átalakulás, 2006

„Nem a je len nek, ha nem a jö võ nek”
I. rész

A cikk cí me Eimann Já nos 1822-ben
meg je lent el sõ bács kai Heimatbuchja (fa -
lu mo no grá fia) la tin és né met nyel vû mot -
tó já nak ma gyar meg fe le lõ je. Az el telt kö -
zel két év szá zad alatt öt ki adást meg élt
könyv – Der Deutsche Kolonist, oder die
deutsche Ansiedlung unter Kaiser Joseph
dem Zweyten in den Jahren 1783 bis 1787
absonderlich im Königreich Ungarn in
dem Bácser Comitat, ma gya rul A né met te -
le pes, vagy a né met te le pí tés II. Jó zsef
ural ko dá sa alatt 1783 és 1787 kö zött kü lö -
nö sen a Ma gyar Ki rály ság ban Bács vár -
me gyé ben – va ló ban el sõ sor ban a ké sõb bi
nem ze dé kek nek szól: hos  szú ide ig a te le -
pí tés tör té net egyet len nyom ta tott for rá sa -
ként szol gál ta a né met nem ze ti ség múlt já -

nak meg is me ré sét. Eimann mun ká ja
ugyan ak kor meg ha lad ja egy át la gos fa lu -
mo no grá fia ke re te it, hi szen a bács kai, kü -
lö nö sen az új-sziváci né met te le pí tés ala -
pos do ku men tá lá sán túl is mer te ti és ös  sze -
fog lal ja a Föld, a ko ra be li Eu ró pa, va la -
mint a ki rá lyi Ma gyar or szág leg fon to sabb
jel lem zõ it, emel lett rész le tes ada to kat kö -
zöl Bács vár me gyé rõl.

A könyv tar tal ma
A cím és mot tó után a be ve ze tés ben

Eimann há lás kö szö ne tét fe je zi ki II. Jó zsef
ural ko dó nak a te le pí tés tá mo ga tá sa és si ke -
re ér de ké ben tett jó té te mé nyi ért. Emel lett
az zal a szán dék kal aján lot ta mun ká ját az
utó dok em lé ke ze té nek, hogy meg óv ja õket

a te le pí tés ese mé nye i nek és az el telt idõ tör -
té né se i nek el fe le dé sé tõl. A kéz irat le zá rá sá -
nak idõ pont ját a be ve ze tés dá tu ma ad ja
meg (1820. de cem ber 31.), te hát több mint
egy em ber öl tõ telt már el a te le pe sek ér ke -
zé se óta. A cím lap, a be ve ze tés és az utá na
kö vet ke zõ tar ta lom jegy zék ró mai (I-VI II.
ol dal), a foly ta tás arab szá mok kal ke rült
szá mo zás ra (1-136. ol dal). A könyv négy fõ
fe je zet re, azon be lül to váb bi al fe je ze tek re
és sza ka szok ra ta golt. 

A 71 ol dal nyi ter je del mé vel a könyv
több mint fe lét ki te võ el sõ fe je ze tet a szer -
zõ a föld rajz nak szen te li. Elõ ször a Föld és
kon ti nen sei rö vid le írá sát ad ja: Eu ró pa te -
rü le te pél dá ul 165 000 négy zet mér föld, la -
kos sá ga 170 mil lió lé lek. Eu ró pa is mer te -
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té sé nél a po li ti kai fel osz tást te kint ve elõ -
ször a há rom csá szár ság, majd a ti zen há -
rom füg get len ki rály ság után a nyolc mo -
nar chi á hoz tar to zó ki rály ság (itt sze re pel
töb bek kö zött a ma gyar), ez után a Pá pai
Ál lam, a kü lön bö zõ her ceg sé gek, vé gül a
köz tár sa ság ok és a sza bad né met vá ro sok
fel so ro lá sa kö vet ke zik. Eimann a né met
te rü le tek ko ra be li vi szo nya i nak ala po sabb
be mu ta tá sá val nyil ván az utó kor óha za
irán ti ér zel me i re kí vánt hat ni és a gyö ke -
rek rõl igye ke zett ké pet ad ni. A ha son ló an
rész le te zett Oszt rák Csá szár sá got a 4000
négy zet mér föld ki ter je dé sû és 8 mil li ós la -
kos sá gú Ma gyar Ki rály ság kö ve ti, utób bi -
nál is mer te tés re ke rül nek a nem ze ti sé gek,
a fõ val lá sok, a vár me gye be osz tás és a ha -
tár õr vi dék, az ég haj lat, a vi zek, a ta laj stb.
Így ju tunk el Bács vár me gyé ig, amely rõl a
szer zõ ap ró lé ko san ír. Ne vé nél meg jegy zi,
hogy 1802-ben tör vé nye sen egye sült Bod -
rog gal, le ír ja fek vé sét, meg ad ja nagy sá gát,
be osz tá sát és ha tá ra it. A kö vet ke zõ sza -
kasz ban is mer te tés re ke rül a ta laj, a fel szín
(szó van a Ró mai sán cok ról is), a vi zek, az
er dõk, a klí ma, az utak. Pél dá ul a vár me -
gye négy pos ta út tal ren del ke zett, kö zü lük
a leg fon to sab ból – Bu da-Pé ter vá rad –
Mély kú ton ága zott ki a Felsõszentivánon
át Ba já ra tar tó, amely in nen Garán át Zom-
borba ha ladt, majd Bezdánon át Eszék volt
a vég ál lo má sa. Az újabb sza kasz az ál lat-
és nö vény vi lág, va la mint az ás vá nyok

(pél dá ul szik só) is mer te té sé vel fog lal ko -
zik. A kö vet ke zõ a vár me gye 387 914 lé -
lek szá mú la kos sá gát rész le te zi nem ze ti sé -
gi (ma gya rok 121 688, szlá vok 170 942,
né me tek 91 016, zsi dók 4 237 és ör mé -
nyek 31) és val lá si ös  sze té tel (ka to li ku sok
250 704, gö rög ke le ti ek 97 681, evan gé li -
ku sok 22 102, re for má tu sok 13 159, zsi -
dók 4237 és ör mé nyek 31), va la mint anya -
nyelv alap ján. Utób bi nál Eimann meg ál la -
pí tá sa sze rint van nak 3-4 nyel ven meg szó -
lal ni ké pes la ko sok is, ami egy ilyen sok -
nem ze ti sé gû vi dé ken csep pet sem meg le -
põ, sõt ki fe je zet ten kí vá na tos. Ez után is -
mét na gyon ér té kes sza kasz, a Bács ká ban
lé võ 3 sza bad ki rá lyi vá ros, 10 me zõ vá ros,
104 fa lu va la mint 40 pusz ta, ne me si szék -
hely és szál lás vagy ta nya is mer te té se kö -
vet ke zik. A Grassalkovich her ceg tu laj do -
ná ban lé võ Ba ja la kos sá ga 3000 ma gyar,
3000 ka to li kus né met, 5222 so kác vagy dal -
ma ta, 1900 óhi tû il lír, 72 evan gé li kus, 150
re for má tus és 516 zsi dó, ös  sze sen 13 860
lé lek (itt a nem ze ti sé gek egy ki csit ke ve -
red nek a val lás sal). A vár me gye leg na -
gyobb la kos sá gú me zõ vá ro sá ban a le írás
sze rint egy fe ren ces rend ház, egy ka to li kus
és egy gö rög ke le ti temp lom, va la mint egy
re for má tus ima ház mû kö dött. A her ce gi
kas tély mel lett az új gim ná zi um, az élel -
me zé si rak tár, a só hi va tal épü le te és más
há zak tet ték Eimann sze rint ab ban a kor -
ban szeb bé a vá ro sun kat. Emel lett szél té -
ben-hos  szá ban hí re sek vol tak az it te ni vá -
sá rok. A vár me gye fal va it be osz tá suk sze -
rint – Fel sõ-já rás, Kö zép sõ-já rás, Al só-já -
rás, Telecskai-járás, Ti szai-já rás (mind -
egyi ket két ke rü let re oszt va), va la mint
Csaj kás-ke rü let – is mer tet te. A pusz ták,
ne me si szék he lyek és szál lá sok jel lem zé se
után az el sõ fe je zet meg jegy zés sel zá rul.
Esze rint még a könyv írá sá nak idõ sza ká -
ban meg je lent föld raj zi mun kák is em lí tik
Pan dúr fa lut. Mi vel kor tár sai már nem tud -
tak ró la és az új tér ké pe ken sem je löl ték,
Eimann vé le mé nye sze rint to váb bi köz lé -
sé tõl el kell te kin te ni.

A 72.-tõl a 90. ol da lig tar tó má so dik fe -
je zet a te le pí tés in dok lá sá val kez dõ dik:
leg fõbb oká nak a gyér la kos sá gú te rü le ten
lé võ ter mé ket len, gaz dát lan föl dek és ja -
vak hasz not ho zók ra vál toz ta tá sát, és ez zel
Bács vár me gye, va la mint az or szág szá -
má ra tör té nõ fel vi rá goz ta tá sát te kin tet ték.
Eb bõl a szem pont ból bírt je len tõ ség gel,
hogy a to bor zás ra meg cél zott né met te rü -
let la kos sá ga me zõ gaz da sá gi té ren nagy
szor gal má ról volt ne ve ze tes.

A könyv ben tel jes ter je del mé ben kö zölt
pá tens nyom ta tott pél dá nyai 1783 ele jé re a
Raj na vi dék min den te le pü lé sén köz ké zen

ke ring tek. A fel té te lek rend kí vül ked ve zõk
vol tak: a csa lád há zat, ker tet, föl det, ál la to -
kat, kü lön bö zõ esz kö zö ket, úti költ sé get kap
és tíz évig men tes min den adó alól, tel jes
val lás sza bad ság biz to sít ta tik, a leg idõ sebb
fi ú nak nem kell ka to nai szol gá lat ra be vo -
nul ni stb. A nagy fo kú ér dek lõ dés nek kö -
szön he tõ en a to bor zók jónéhány csa lá dot
gyûj töt tek egy be. Pél dá ul duchrothi Decker
Pé ter is ko la mes ter és Bauer Kon rád a
Mosel és a Raj na kö zöt ti te rü let rõl száz nál
is több csa lá dot ver bu vált, majd Bécs be
men ve át ad ták a név sort az il le té ke sek nek.
Jó zsef csá szár öröm mel fo gad ta az ál ta la
deputátoroknak (kö ve tek nek) ne ve zett két
to bor zót, gaz da gon meg aján dé koz ta õket és
ígér te: a csa lá dok ra ér ke zé sük kor kü lö nö -
sen ügyel. Még te he tõs csa lá dok is a ki ván -
dor lás mel lett dön töt tek, ami kor 1783 áp ri -
li sá ban a két kö vet vis  sza tért Bécs bõl és el -
mond ta az ott hal lot ta kat. Az utak meg tel tek
em be rek kel és úgy tûnt, min den ki el akar ja
hagy ni a vi dé ket. A tar to mány ve ze té se a
hír ve rés ért Deckert fe le lõs ség re akar ta von -
ni, aki in kább a ki uta zás mel lett dön tött és
az ál ta la to bor zot tak kal sze ren csé sen el ér te
Bé cset. Mind an  nyi an, kö zü lük Decker ki -
vé te le sen ked ve zõ fel té te lek kel, Len gyel or -
szág ban te le ped tek le. A bi ro dal mi her ce -
gek til tá sa el le né re éj jel-nap pal el in du ló ki -
ván dor lók csak kis ré sze ren del ke zett az
aka dály ta lan uta zás hoz szük sé ges út le vél lel
(ezt a Frank furt am Mainban lé võ csá szá ri
meg bí zott ál lí tot ta ki), a több ség el mé let ben
ki volt té ve a vis  sza for dí tás ve szé lyé nek. A
II. Jó zsef csá szár irán ti tisz te let nek kö szön -
he tõ en a gya kor lat ban ez a le he tõ ség még -
sem je len tett kü lö nö sebb prob lé mát.
Regensburgban a csá szá ri kö vet ség ál tal ki -
adott új vagy alá írt ré gi út le ve lek kel Engel-
hartszellnél vagy Schärdingnél lép het tek a
ki ván dor lók oszt rák te rü let re. Bécs be ér ve a
célország ha tó sá ga i nál tör tént je lent ke zés -
nél el vet ték az út le ve let, he lyet te az egész
csa lá dot együtt ke ze lõ te le pes út le ve let ad -
tak. Bu dán er re je gyez ték fel a ma gyar or -
szá gi le te le pí tés és je lent ke zés he lyét. A
Bács vár me gyé be irá nyí tot tak nak Zombor-
ban, a le te le pí té sért fe le lõs szám ve võ sé gen
kel lett je lent kez ni. Az it te ni sok pusz ta és
üres te lek be né pe sí té sé hez 3500 csa lá dot
tar tot tak szük sé ges nek. A csá szá ri pá tens -
ben meg fo gal ma zott szán dék nak meg fe le lõ
te le pí tés szer ve zett le bo nyo lí tá sá ra a ma -
gyar ud va ri ka ma ra (Ung. Hofkammer) a
zombori ka ma rai ad mi niszt rá ció (Zombo-
rer Kam. Administration, ve ze tõi Ürményi
Mi hály ad mi niszt rá tor, biz to sai Weißen-
bach bá ró és Gromann Zsig mond) irá nyí tá -
sa alatt ál ló le te le pí té si szám ve võ sé get
(Ansiedlungs Rentamt), épí té si hi va talt

Az 1822-es el sõ ki adás cím lap ja
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(Bauamt) va la mint több is po tályt (Ansied-
lungs Spitälern, mai ér te lem ben vett kór -
ház ról még alig ha be szél ge tünk) ál lí tott fel.

Az 1783-tól 1789-ig mû kö dõ le te le pí té si
szám ve võ sé gen Hury Jó zsef szám tar tó és
Perger Fe renc el len õr mel lett több ír nok
dol go zott. A te le pe sek ér ke zé se kor a Buda-
Zombor úti költ ség ak tu á lis sá vált ki fi ze té -
sé vel kez dõ dött meg fel ada tuk. A Bécs ben
ki ál lí tott te le pes út le ve let nyil ván tar tás ba
vet ték, sze re pét et tõl kezd ve egy könyv vet -
te át: eb be je gyez ték fel a le te le pí tés szá mát,
a tíz év alat ti és fe let ti sze mé lye ket (ez azért
volt fon tos, mert a két kor cso port el té rõ ja -
va dal ma zás ban ré sze sült), va la mint mind -
azon ked vez ményt, amely ben a csa lád sa ját
láb ra ál lá sá nak idõ pont já ig ré sze sült.
Ugyan ek kor a csa lá dot egy már ko ráb ban
lé te sí tett te le pü lé sen szál lá sol ták el, itt az
új fa lu ban épü lõ há zuk el ké szül té ig ma -
rad hat tak. Eimann köny vé ben meg ad ta az
egy-egy csa lád nak át adott, a min den na pi
élet vi tel hez szük sé ges in gó sá gok lis tá ját
(emel lett kap tak még egy te he net vagy
meg vál tá sa ként 18 fo rin tot), va la mint
föld mû ve sek nél a me zõ gaz da sá gi te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges esz kö zök
fel so ro lá sát (eh hez még négy ló vagy tel -

jes meg vál tás ként 88 fo rint
járt). Nem fe led kez tek meg a
ki ala ku ló fa lu kö zös sé ge ket
érin tõ el lá tás ról sem: ima ház
épült, biz to sí tot ták a temp lo -
mi esz kö zö ket, a szük sé ges
be ren de zés sel el lá tott is ko lát
emel tek, gon dos kod tak a lel -
kész, a ta ní tó és a jegy zõ ja -
va dal ma zá sá ról.

Az épí té si hi va tal ban
Kiss Jó zsef igaz ga tó irá -
nyí tá sá val több szám ve võ
te vé keny ke dett. Fel ada tuk
az új te le pü lé sek, a tel kek

és a ház he lyek ki mé ré se, az épít ke zé sek
ter ve i nek el ké szí té se, va la mint a szük sé -
ges épí tõ anyag ok meg fe le lõ men  nyi ség -
ben és idõ ben a hely szín re jut ta tá sa volt.
A ké szü lõ nád te tõs há zak 11 öl hos  szú ak
és 3 öl szé le sek vol tak, be osz tá suk sze rint
szo bá ból, kony há ból, kam rá ból és is tál ló -
ból áll tak, min den tíz ház nak ás tak egy
tég la fa la zá sú ku tat. A kü lön bö zõ szak ipa -
ri mun ká kat és a fel hasz nált anya go kat is
rész le te zõ ki mu ta tás alap ján egy ház 200
fo rint ba ke rült. A 3300 új ház mint egy fe -
le ura dal mak te rü le tén, a töb bi ré sze
olyan fal vak mel lé épült, ame lyek na -
gyobb meg mû ve let len te rü le tek kel ren -
del kez tek. Emel lett még 200 ház épült ré -
gi te le pü lé sek sza bad ré sze in.

A te le pí tés fon tos szo ci á lis ele mét je len -
tet ték a majd nem min den új fa lu ban lét re -
ho zott, gyógy sze rek kel meg fe le lõ en el lá -
tott és ta pasz talt gyó gyí tó sze mély zet tel
1789-ig mû kö dõ is po tá lyok. A né met or -
szá gi hoz ké pest el té rõ klí má tól, va la mint a
más okok ból meg be te ge dõ em be rek szá -
za i nak a gon dos és a meg fe le lõ ápo lás
men tet te meg az éle tét.

A ki mu ta tá sok sze rint a te le pí tés köz vet len
költ sé ge 3500 csa lád dal szá mol va 1 750 000

fo rint (át la go san 500 fo rint ba ke rült egy
csa lád), a já ru lé kos ki adá sok kal együtt az
össz költ sé get Eimann nagy já ból 2 000 000
fo rint ra tet te.

A 91.-tõl a 126. ol da lig tar tó har ma dik
fe je zet a lét re jöt tét 1786. má jus el se jé vel
da tá ló Új-Szivác te le pü lés hely tör té ne té -
vel fog lal ko zik. A cél az ak kor még Szivác
ne vû fa lu el ha gyott ré sze i nek be né pe sí té se
volt, amely hez Zomborban 130 föld mû -
vest és 5 zsel lért tar tot tak szük sé ges nek. A
Kiss Jó zsef ter vei nyo mán 1786 ta va szán
ki tû zött, ki mért tel ke ken és ház he lye ken a
szük sé ges épí tõ anyag ki szál lí tá sa után
azon nal meg kez dõd tek a mun kák. A fa lu -
ba a kör nye zõ te le pü lé se ken be szál lá solt
re for má tus val lá sú bi ro dal mi né me te ket
te le pí tet ték. A könyv hely tör té net szem -
pont já ból kü lö nö sen ér té kes ré sze a 135
te le pes csa lád re gisz te re. Eimann itt meg -
ad ta a csa lád fõ ne vét, a csa lád lé lek szá -
mát, va la mint ko ráb bi né met or szá gi te le -
pü lé sük és a tar to má nyuk ne vét. Az ér ke -
zõk ös  szes lé lek szá ma 475 volt, kö zü lük
há zas fér fi 130, as  szony 135, egye dül ál ló
fér fi 107, nõ 103.

A ház he lyek ki osz tá sa után a csa lád nak
8 na pon be lül Szivácra kel lett köl töz ni,
ahol há zuk el ké szül té ig a szer bek nél kap -
tak szál lást. So kan ház hely ükön nád kuny -
hót ké szí tet tek és ott hú zód tak meg, má sok
el fog lal ták azo kat a há za kat, ame lye ken
már volt te tõ. Köz ben a mun ká sok kal
együtt igye kez tek a le he tõ leg ha ma rabb
lak ha tó vá ten ni há zu kat, ami né hány hó na -
pon be lül min den ki nek si ke rült. Ez után fél
és ne gyed te lek nyi nagy ság ban át vet ték a
gaz dát lan, mû ve let len tel ke ket, így a ha -
tár ban ke ver ten let tek a né met és a szerb
föl dek. Nem csak ez, ha nem – a te le pe sek
el té rõ szár ma zá si he lye mi att – a né met
nyelv já rás ok ös  sze vis  sza sá ga is jel le mez te
a fa lut. Leg ne he zeb ben a hesseniek
plattdeutsch-hoz ha son lí tó be széd je volt
ért he tõ, vé gül a Mosel és a Raj na kö zé nek
vi dé kén be szélt né met lett a leg hasz ná la to -
sabb (a Pfalzból ér ke zet tek ezt be szél ték).
Az öl töz kö dés ben is ha son ló tar ka ság nyil -
vá nult meg, sok év nek kel lett el tel nie a ré -
gi di vat meg vál to zá sá hoz. A könyv írá sá -
nak ide jén a fér fi és nõi föld mû ve sek ru ha -
vi se le tét Eimann íz lé ses nek, a szép  for má -
jú pfalzi fõ kö tõt a nõk ékes sé gé nek tar tot -
ta. A te le pe sek kö zött sok volt az ere de ti -
leg kéz mû ves fog lal ko zá sú, õk kez det ben
alig tud tak va la mit a lo vak ról és a sze kér -
rõl, va la mint a szán tó föld rõl és a ve tés rõl:
sok meg mo so lyog ta tó eset tör tént, mi re
be le jöt tek a föld mû ves ség be.

A le te le pe dés után szin te azon nal nyil -
ván va ló vá vált, hogy a fel emel ke dés aka -

A két grafika A nagy svábvonulás Magyarországra címen örökíti meg a bevándorlás
pillanatképeit. Alkotójuk Josef de Ponte (1922-2006), 

aki Ponte Józsefként Budakeszin született, de 1946-ban sok-sok sorstársával együtt
kitelepítették Németországba. Ott vált ismert mûvésszé 
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dá lyai a ke ver ten el he lyez ke dõ szerb és né -
met föl dek, va la mint a rossz he lyi köz igaz -
ga tás. Az el kü lö nü lés kér vé nye zé sé re a né -
me tek már 1787-ben II. Jó zsef hez küld ték
két kö ve tü ket. Rész ben a he lyi ha tó sá gok
hoz zá ál lá sa, rész ben az ak kor kez dõ dõ tö -
rök há bo rúk mi att eb bõl nem lett sem mi.
Az ügyet a te le pü lés jegy zõ je 1796 ok tó be -
ré ben Bu dán a Ma gyar Ud va ri Ka ma rá nál
is mét meg in dí tot ta, amely hez, Rédl Fe renc
ud va ri ta ná csos fá rad ha tat lan köz re mû kö -
dé sé nek kö szön he tõ en, I. Fe renc ural ko dó
hoz zá já rult. A ko ráb ban Ó-Sziváchoz tar to -
zó és ma gya rok lak ta ut cát azok el köl tö zé -
se után a né me tek kap ták meg, ez zel Új-
Szivác 197 ház és 79 és ½ te lek mé re tû re
nõtt (ez Ó-Szivác te rü le té nek ne gyed ré szét
tet te ki). Az el kü lö nü lés sel ki ala kí tott fa lu
148 föld mû ves, 44 zsel lér és 5 kö zös sé gi
te lek kel (utób bi a kon épült a temp lom, a pa -
ró kia, a jegy zõ lak, a köz ség há za és a fo ga -
dó be le ért ve a mé szár szé ket) ren del ke zett.
Eimann le ír ta a te le pü lés szom széd sá gát és
7361 3/8 hold ki ter je dé sû ha tá rát (eb bõl a
Telecskán 4197 3/8, a sík sá gon 3164 hold
fe küdt), utób bit rész le tez te a mû ve lé si ágak
nagy sá ga sze rint.

A kö vet ke zõ idõ szak ban épül tek fel a kö -
zös sé gi cé lo kat szol gá ló lé te sít mé nyek. A
le te le pe dés kez de tén a temp lom nak ki je lölt
he lyen a sza bad ég alatt tar tot ták az is ten -
tisz te le te ket. Né hány la kó ház fel hú zá sa
után azok, majd 1790-ig a Keck Fü löp ár -
va há zá ban be ren de zett is ko la szol gált ima -
hely ként. Ab ban az esz ten dõ ben ké szült el
és lát ták el a szük sé ges be ren de zés sel azt
az ima há zat, ame lyet ké sõbb a Gseller Fe -
renc zombori kõ mû ves- és Aigler Jó zsef
kulai ács mes ter irá nyí tá sá val, va la mint a
fa lu la kó i nak mun ká já val és ada ko zá sá val
1810 és 1811 kö zött épült temp lom vál tott

fel. A könyv foly ta tá sa rész le te zi az ös  szes,
a bel sõ mun kák ban részt vett he lyi és bács -
kai mes ter ne vét, szár ma zá si he lyét és azt,
hogy pon to san mit ké szí tet tek-vé gez tek. A
lel kész szál lá sá ul elõ ször Hepp Er zsé bet
há za szol gált, majd Bernhardt Hen rik ár va -
há zá nak ol da lá hoz épí tet tek át me ne ti jel -
leg gel la kást. A szép és jól be ren de zett lel -
kész la kot 1805-ben a fa lu épí tet te. A te le -
pe sek ér ke zé se utá ni el sõ té len, az 1786-
87-es tan év ben Krob Áb ra hám há za (eb ben
az idõ szak ban ima ház nak is hasz nál ták),
majd 1799-ig a Keck-fé le ár va ház szol gált
is ko la ként. Az 1798-ban épí tett köz ség há za
(ko ráb ban a köz sé gi ös  sze jö ve te le ket a bí -
ró la ká sán tar tot ták) ol da lá hoz a kö vet ke zõ
év ben is ko lát húz tak fel, amit 1808-ban
egy má sik tan te rem mel bõ ví tet tek.

A könyv foly ta tá sá ban ké pet ka punk az
Új-Szivácon a la kos ság éle te szem pont já -
ból fon tos fel ada tot vég zõ és tiszt ség re vá -
lasz tott, azt vál la ló sze mé lyek rõl. Az
1786-os ér ke zés tõl egé szen 1788 õszé ig
lel ki pász tor nél kü li fa lu ban az is ten tisz te -
le ten he lyi em be rek éne kel tek és mond ták
az imád sá got, a te me té sek is ha son ló an
tör tén tek. Az el sõ lel kész 1786. no vem ber
20-ától az Új-Verbászról ér ke zett Buzás
Já nos lett. Az el sõ is ko la mes ter Lück
Krisz ti án volt, utóbb Schäfer Gás pár ral
együtt töl töt ték be a tiszt sé get, és 1786.
no vem ber 20-án vet ték fel Krob Áb ra hám
ta ní tót. Ér de mes meg je gyez ni, hogy az
1789. ok tó ber vé gén Cservenkára át ment
ta ní tó he lyé re ér ke zett a könyv szer zõ je
Új-Szivácra, aki csak né hány évig töl töt te
be ezt a posz tot. Ez után a temp lo mi elöl já -
rók és a vál to zá sok, utá na a fa lu vi lá gi
tiszt ség vi se lõ i nek ala pos is mer te té se kö -
vet ke zik. A bí ró (az el kü lö nü lé sig több nyi -
re elöl já ró) és az es küd tek sze mé lye szin te
év rõl év re vál to zott, Új-Szivác önál ló vá
vá lá sá tól je lent meg a pénz tár nok a ve ze -
tõk fel so ro lá sá ban. A te le pü lés sel kap cso -
la tos ad mi niszt rá ci ó ról kez det ben Krob
Áb ra hám gon dos ko dott, majd 1786. no -
vem ber vé gé tõl egé szen 1793. ok tó ber
utol só nap já ig Kohlenberger Ja kab fa lu ír -
nok in téz te éves fi zet ség el le né ben a ten ni -
va ló kat. Ez után 1793. no vem ber 1-tõl
1797-ig át me ne ti leg, majd Új-Szivác el kü -
lö nü lé sét kö ve tõ en fel es küd ve Eimann Já -
nos töl töt te be a jegy zõi ál lást, egé szen
1827-ig. A könyv ben le írás ra ke rül nek az
ár va szék fel ál lí tá sá val kap cso la tos tör té né -
sek és az ár va há zi gond no kok sze mé lye is.

Az it te ni szõ lõk nek kö szön he tõ en Új-
Szivác az el kü lö nü lés után bor mé ré si jog -
gal ren del ke zett, ame lyet két kocs má ros
vett ha szon bér let be. Eimann meg ad ta az
egyes évek árendátorainak ne vét és a be -

folyt ös  sze ge ket is, majd a foly ta tás ban a
le te le pí té si szám ve võ ség ál tal 1787. no -
vem ber 25-én a fa lu nak tûz ol tás ra át adott
esz kö zö ket.

A fe je zet be fe je zõ ré sze a te le pü lés fej lõ -
dé sét te kin ti át a há zak szá má nak, majd a
te le pü lés lé lek szá má nak vál to zá sá val, vé -
gül ös  sze fog lal ja a könyv kéz ira ta el ké szü -
lé sé nek ide jén az ott élõk ka rak te ré nek jel -
lem zõ it. A le te le pe dés, majd el kü lö nü lés
már ko ráb ban is mer te tett ada tai után a gya -
ra po dás nak kö szön he tõ en a könyv kéz ira ta
zá rá sá nak idõ pont já ban a 141 föld mû ves és
95 zsel lér ház mel lett 5 kö zös sé gi épü let állt
(eh hez jött még egy új is ko la épü let), ame -
lyek ös  sze sen 242 há zat tet tek ki. Szem be -
szö kõ a lé lek szám nö ve ke dé se: a le te le pe -
dés kor 475 fõs fa lu la kos sá ga 1804-ben
1213, 1815-ben 1547, 1819-ben 1760 és
1820-ban 1801 fõ. A fe le ke ze tek ada ta i ból
lát ha tó, hogy az ere de ti leg szin te tel je sen
re for má tus Új-Szivácon (a 475 te le pes kö -
zül csu pán 5 as  szony volt ka to li kus) 1815-
ben 159 ka to li kus, 18 gö rög-ke le ti és 12
zsi dó élt, szá muk 1819-ben ha son ló sor -
rend ben 146, 14 és 38 volt. A könyv sze rint
Új-Szivác ko ra be li la kói jó kedv ük rõl, bé ke -
sze re te tük rõl és szor gal muk ról is mer tek. A
szor gos ke zek nyo mán a ha tár ha mar ki csi -
nek bi zo nyult, és éven te több ezer fo rin tot
vit tek el a föl dek ha szon bér le tei, ugyan ak -
kor a te le pü lé sen élõk igye ke ze té nek kö -
szön he tõ te he tõs ség nyo mán a ma gán há zak
kö zül so kat már te tõ cse rép fe dett.

A 127.-tõl 136. ol da lig tar tó ne gye dik
fe je zet – a be ve ze té sé ben meg fo gal ma zot -
tak nak meg fe le lõ en – a né met or szá gi te le -
pe sek utó da i nak ér dek lõ dé sé re szá mot tar -
tó ko ra be li ese mé nye ket gyûj töt te cso kor -
ba. A Fe renc-csa tor na elõz mé nye i nek és
el ké szí té sé nek is mer te té sé vel kez dõ dik a
fe je zet, majd a to váb bi ré szé ben a bács kai
ka ma rai ja vak ha szon bér be adá sá ról, bá ró
Rédl Fe renc ha szon bér le té rõl, dr. Edward
Jenner or vos ál tal 1798-ban fel fe de zett és
1802-tõl a vár me gyé ben is al kal ma zott
him lõ el le ni vé dõ ol tá s ról, a pa pír pénz de -
val vá ci ó já ról, a ko ra be li gyü mölcs és élel -
mi szer árak ról, a bács kai vár me gyei hi va -
ta li ap pa rá tus ról (a könyv ki adá sá nak ide -
jén bá ró Podmaniczky Jó zsef volt a vár -
me gye fõispánla, el sõ al is pán pe dig pa-
cséri Ódry And rás), va la mint a bács kai le -
te le pí tés ered mé nyé rõl ír a szer zõ. A be fe -
je zés ben a be ve ze tés hez ha son ló an jó té te -
mé nyei okán Eimann is mét a II. Jó zsef
irán ti há lá ra em lé kez te ti az ol va sót, va la -
mint élet hos  szig tar tó min den jót kí ván I.
Fe renc ural ko dó nak. 

Folytatjuk
Dr. Nebojszki László

II. Jó zsef csá szár és ki rály
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Bauer An tal sír kö ve
Bauer An tal Bács-Bodrog vár me gye egy -

ko ri fõ föld mé rõ jé nek, va gyis „fõ mér nök é-
nek” sír kö vé re elõ ször Borsay Je nõ, a ba jai
mú ze um egyik ala pí tó ja és el sõ igaz ga tó ja,
a Bács-Bodrogh Vár me gyei Tör té nel mi
Tár su lat egy ko ri tag ja, gyûj te mé nyé nek
gya ra pí tó ja hív ta fel  a fi gyel met. 

A két vi lág há bo rú kö zött Borsay so kat tett
a ba jai ér té kek meg men té sé ért. Szám ta lan
hely tör té ne ti cikk írá sa mel lett meg pró bál ta
a tör té nel mi tár su lat gyûj te mé nyét át men te -
ni vagy pél dá ul a zombori Schweidel-szob-
rot is át hoz ni Ba já ra. 1938-ban meg ír ta A
Ba ja-bel vá ro si plé bá ni ai-egy ház há zi tör té -
ne té-t. En nek kap csán és már ko ráb ban is
szá mos ge ne a ló gi ai ku ta tást vég zett, pél dá ul
Jelky And rás csa lád fá ját is ku tat ta. 1933-
ban, ami kor el kezd te a mun kát dr. Gonczlik
Kál mán apát-plé bá nos en ge dé lyé vel (õ kér -
te fel a plé bá nia tör té ne té nek meg írá sá ra),
ki de rült, hogy a leg ko ráb bi anya köny vek -
hez (1780-1830 kö zött) hi á nyoz nak a mu ta -
tók. Borsay Je nõ vál lal ta, hogy el ké szí ti eze -
ket. 1934 ta va szán a ba jai fe ren ce sek könyv -
tá rá ban meg ta lál ta a bel vá ro si Szent Pé ter és
Pál Apos to lok ról ne ve zett plé bá nia leg ko -
ráb bi anya köny ve it (1722-79), és ezek hez is
ké szí tett mu ta tót. Er rõl az idõ szak ról ír ta
Borsay Je nõ: „sok kulturtöténeti adat ra gad -
ta meg fi gyel me met, a me lyek az anya köny -
vi be jegy zé sek szö ve gé ben szun  nya doz tak;
ezek toll hegy re kivánkoztak, gyüjtögettem,
pub li kál tam azo kat, ami vel azu tán ma gam -
nak olyan lát sza tát kel tet tem, mint ha a vá ros
mû ve lõ dé si és köz tör té ne té ben jár tas és ott -
ho nos len nék.”

Ezen ada tok egyi ke Bauer An tal ra vo -
nat ko zik. Borsay Je nõ 1933-ban ve le, pon -
to sab ban sír já val kap cso lat ban írt le ve let
„Ba ja vá ros Igen tisz telt Mér nö ki Tár sa dal -
má nak” cí mez ve:

„Egy rég el fe le dett ba jai mér nök re sze -
ret ném nagy be csû fi gyel mét fel hív ni!
BAUER AN TAL »Bács-Bodrog tör vé nyi -
leg egyesitett ne mes vár me gyék tisz ti fõ -
mér nö ke«, nem kü lön ben hitestársának
Drisberger Jan ká nak te te mei por lad nak
nem egész egy év hián’ egy szá zad óta a
ba jai szent Ró kus sír kert ben.

Bauer An tal nem volt kö zön sé ges geome-
ter, tisz ti fõ mér nö ke volt mind a vár me gyé -
nek, mind pe dig vá ro sunk nak; a mi azon -
ban em lé ke zés re mél tó vá te szi hi va ta los
müködését, az az a kö rül mény, hogy õ volt
Bács-Bodrog vár me gyé nek el sõ Kar tog rá -
fu sa. Meg raj zol ta és 1825. év ben ki ad ta
Bács-Bodrog vár me gyé nek nagy fa li tér -
kép ét szép és pre cíz mun ká val meg je löl ve

ben ne, il let ve el kü lö nít ve egy más tól az ura -
dal mi és ne me si bir to ko kat és a job bágy
vagy úr bé ri tel ke ket. Ugyan csak ki ad ta a
vár me gyé nek kis va gyis ké zi tér kép ét. […]

Bauer An tal 1836. má jus 14én hunyt el
Ba ján 59 éves ko rá ban. A szent-Ró kus sír -
kert ben van el te met ve fe le sé gé vel, az 1837.
évi már ci us 14én el hunyt Driesberger Jo -
han ná val, Schweidel Jó zsef 48/49. hon véd -
tá bor nok ara di vér ta nú édes aty já nak sír ja
mel lé. Bauerék sír kö vei ki-be dûl ve van -
nak, ha a kö vek ki dõl nek a te me tõ gond nok -
ság el sõ te en dõ je lesz, hogy az el sõ je lent -
ke zõ nek el ad ja a sír kö ve ket és a sír he lyet is
mint gaz dát lant.

Ezt meg kell az Igen tisz telt ba jai mér nö -
ki Tes tü let nek aka dá lyoz ni! Ön ma gát be -
csü li és tisz te li meg a Tes tü let, ha Bács-
Bodrog vár me gye el sõ kar tog rá fu sá nak sír -
ját az enyé szet tõl meg men te ni ipar ko dik!”

A le ve le vé gén Borsay Je nõ el árul ja,
hogy sze mé lyes in dí ta tás is ve ze ti a tör té ne -
ti, hely tör té ne ti ér dek lõ dé sen kí vül: „Kir.
kincs tá ri mér nök fia va gyok, ro kon sá gom
fel me nõ és ol dal ágon tel ve mér nö kök kel”.

Nem tud ni, tör tént-e ak kor va la mi a sír -
kö vek meg men té se ér de ké ben. Ma már,
saj nos, nin cse nek meg. Fel ira tuk Borsay
Je nõ le írá sa sze rint ez volt:

Bauer An tal sír kö ve:

1836 Esz ten dei Pün kösd Ha va 14 Nap ján
Mun kás éle té nek 59 Évé ben El hunyt
BAUER AN TAL
Ts Ns Vár me gyé nek Fõ Föld mér nö ke
El fe lejt he tet len Fér je
Örök Em lé kül
Gyá szo ló öz ve gye
Drieszberger Jo han na

Fe le sé gé nek sír kö ve:

E
Sír hal mok Fe dik
BAUER AN TAL
Tet tes Bács Vmegyei Föld mé rõ
Hit ve sé nek
Szü le tett
Drisberger Jo han na
Te te me it
Meg holt Böjt más Ha va
14dik Nap ján 1837.

Mit tu dunk Bauer An tal éle té rõl?
Nem volt Ba ja vá ros fõ mér nö ke, bár so -

kat tett a vá ro sért. Egyes ada tok sze rint
Zombor fõ mér nö ke volt. Papp-Váry Ár -
pád a Ma gyar or szág tör té ne te tér ké pe ken

cí mû köny vé ben ír ta ró la: „Éle té rõl, te vé -
keny sé gé rõl sem mit sem tu dunk.”

Más for rá sok ban, köny vek ben, le vél tá ri
ira tok ban és a tér ké pe ken még is ta lál ha tunk
ró la né hány ada tot: 1798-ban vizs gá zott az
Institutum Geometricumban Ma gyar or szág
el sõ mû sza ki fõ is ko lá ján, a Bu da pes ti Mû -
egye tem elõd jén. 1799-ben kap ta meg dip -
lo má ját és va ló szí nû leg a kö vet ke zõ év ben
köl tö zött Zomborba. 1802-ben Bács-
Bodrog vár me gye mér nö ke lett, eb ben az
év ben szü le tett az a tör vény, amel  lyel egye -
sí tet ték Bács és Bod rog vár me gyé ket (et tõl
kezd ve vár me gye hi va ta los cí me i ben hasz -
nál ta, hogy: „tör vé nyi leg egyesitett”, bár
leg több ször csak rö vi den Bács vár me gyé -
nek ne vez ték). A hos  szú év ti ze dek óta tar tó
hu za vo na is, hogy hol épül jön fel a vár me -
gye há za, nyug vó pont ke rült. A tör vé nyi leg
egye sí tett vár me gyék szék he lye Zombor
lett, és az új, im po záns vár me gye ház ter vét
Bauer ké szí tet te. Bács-Bodrogh vár me gye
egye te mes monografiájá-ban ol vas ha tó:
„több ter ve zet után Ódry al is pán Bauer fõ -
mér nök ter vét aján lot ta el fo ga dás ra, mely -
nek rész le tes költ ség ve tés ét nem is mer jük
ugyan, de az épí tés 1802-ben két eme le tes,
bör tö nök kel és ká pol ná val el lá tott szék ház
ter ve ze te a kir. hely tar tó ta nács hoz föl ter jesz -
te tett” (szerk. Dudás Gyula, Zombor, 1896.
I. kötet 495. old.) – Az 1804-ben történt
jóváhagyás után négy év alatt fel épí tet ték. 

1805 és 1834 közöttrõl is mer jük tér ké pe -
it. El sõ tér kép so ro za ta ép pen a vár me gye
fel mé ré se volt. 1825-ben két tér kép ét (egy
nagy gaz da sá gi fa li tér ké pet és egy kis mé -
re tût) ki nyom tat ták. Az ál ta la hi te le sí tett
tér ké pek 1818-31 kö zöt ti évek bõl ma rad tak
fenn. Eb ben mun ka tár sa volt Mé szá ros
Láz ár báty ja, Mé szá ros Dá ni el ba jai táb la -
bí ró is (szá mos tér ké pen ol vas ha tó mind -
ket te jük alá írá sa). 1825-ben ezért vá sá rol -
hat ta meg a Mé szá ros Dá ni el szom széd sá -
gá ban lé võ há zat. Mé szá ros Dá ni el az atyai
ház ban la kott ek ko ri ban, ma Mé szá ros Láz -
ár szü lõ há zá nak em lék táb lá ja je lö li en nek a
ház nak a he lyét. 

Sír ja nem vé let le nül ke rül he tett a Ró kus
ká pol na kö ze lé be, mi vel 1827-ben a to -
rony meg dõ lé se kor az õ szak vé le mé nye is
se gí tett a hi ba ki ja ví tá sá ban. A ká pol na kö -
ze lé ben ta lál ha tó 19. szá za di sí rok több sé -
ge a vá ros meg be csült pol gá ra ié, pél dá ul
Türr Ist ván édes any jáé, Tóth Kál mán szü -
le ié, Drescher Ede pol gár mes te ré. Itt – a
ká pol na mö gött –  volt egy kor Schweidel
Kár oly sír ja is és mel let te Bauer An ta lé.

Fá bi án Bor bá la
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Ado mák Bács ka múlt já ból
Tiberius csá szár – alatt va ló inak ér de két

szem elõtt tart va – rit kán vál toz tat ta tiszt -
ség vi se lõ it. In dok ként a fe ké lyes em ber
pél dá ját hoz ta fel, aki a még éhe seb bek jö -
ve te lé tõl fél ve nem örült, ha le gye it el ûz -
ték. A most köz lés re ke rü lõ ado ma alap -
mo tí vu ma is ha son ló. Is mert a tör té net nek
egy má sik vál to za ta is, amely sze rint nem
ér de mes el bo csá ta ni a jól la kott szõ lõ sze -
dõ ket, mert is mét éhe sek jön nek, és õk
töb bet esz nek.

Jól la kott szú nyo gok
„Mi kor még Ba ján a her ceg Gras-

salkovich-családnak bir to kai vol tak, és
ami kor még a föl des úr a ma ga bí rá ja volt,
tör tént egy szer, hogy az öreg her ceg na -
gyon meg ha ra gu dott egyik tiszt tar tó já ra,
mert meg tud ta ró la, hogy ször nyen lop ja
és egé szen meg te re bé lye se dett mel let te.
Meg idéz te te hát a hût len ke ze lés sel gya nú -
sí tott al kal ma zot tat, ki hall gat ta és csak -
ugyan bû nös nek ta lál ta ab ban, hogy töb bet
szer zett, mint amen  nyit igaz sá go san oly
rö vid idõ alatt sze rez ni le he tett vol na.
Ezért ar ra ítél te, hogy pány váz zák ki a Pá -

va-szi ge ten és hagy ják ott a szú nyo gok nak
pré dá ul, hadd szív ják vé rét ép pen úgy,
mint õ szi po lyoz ta az ura ság va gyo nát.

A bün te tést vég re is haj tot ták a sze ren -
csét le nen. Le vet kõz tet ték, ki kö töt ték. A
szú nyo gok be lep ték, mint köny vet a be tû,
és szív ták egé szen vérefogytáig.

Dél után a her ceg ma ga akart meg gyõ -
zõd ni a bün te tés pon tos vég re haj tá sá ról, s
ki ment a szi get re, hogy meg néz ze a hût len
szol ga kín szen ve dés ét. Ki mond ha tat lan
fáj dal má nak lát tá ra a meg sér tett lel kû úr -
nak meg esett a szí ve raj ta, s hogy né mi
eny hü lést sze rez zen ne ki, reá fújt s a szú -
nyo go kat tes té rõl el ker get te.

– Ke gyel mes uram – szó lalt meg er re a
ke gyet le nül kín zott em ber –, ne bánt sa
õket; az zal raj tam nem se gít, mert el hajt ja
a jól la kot ta kat, s he lyük re még éhe sebb
újak jön nek.

Va la mi eszé be jut ha tott er rõl a her ceg -
nek, mert kap ta ma gát, egyet for dult és
sza ba don bo csá tot ta, sõt vis  sza he lyez te
tisz té be meg gaz da go dott tiszt tar tó ját.” 

(György La jos: Vi lág já ró anek do ták.
Bu da pest 1938. 316-317. ol dal) Bá lint At ti la – dr. Nebojszki Lász ló

Vé den dõ véd te le nek: az er dei fü les ba goly
Az em be ri ség az éj sza ka ti tok za tos,

nesz te len ár nyai kö zé tar to zó bag lyok hoz
már év ez re dek óta am bi va lens ér zel mek -
kel kö ze le dik. Egy fe lõl a böl cses ség és az
ok kult tu do má nyok meg tes te sí tõ jé nek
tart ja õket, er re utal nak az an tik vá ri u mok -
ban lát ha tó ba goly szob rok, va la mint – jel -
lem zõ pél da ként em lít ve – a Harry Potter-
fil mek egyes je le ne tei. Más fe lõl a tõ lünk
el té rõ en éj sza ka ak tív ma da ra kat a transz -
cen dens vi lág gal kap cso lat ban lé võ nek ér -
zi. A ba goly hu ho gás va la mi lyen sze ren -
csét len ség elõ je le: ha éj sza ka va la ki nek a
há zán vagy ud va rán meg szó lal egy ba goly,
ak kor a né pi böl cses ség sze rint ott meg hal
va la ki. Ha zánk ban és boly gónk min den ré -
szén szá mos to váb bi hi e de lem öve zi a ma -
da rat, amely egyéb ként a rág csá lók pusz tí -
tá sá val nem je len ték te len hasz not hoz a
me zõ gaz da ság nak.

A ba goly al ka tú ak (Strigiformes) rend jé -
nek ba goly fé lék (Strigidae) csa lád já ba tar -
to zó er dei fü les ba goly (Asio otus) az egyik
leg gyak rab ban sze münk elé ke rü lõ, kö ze -
pes ter me tû ba goly fa junk: hos  sza 31-37,
szárny fesz tá vol sá ga 86-98 cen ti mé ter. Ud -
var lás kor, meg ri aszt va és fi gye lés köz ben

kü lö nö sen fel tû nõ ek a hos  szú, bar nás alap -
szí nû és fe ke te csík kal dí szí tett toll fü lei,
ame lyek ese ten ként (pél dá ul re pü lés köz -
ben vagy nyu godt ál la pot ban) szin te ész re -
ve he tet le nek. A ma dár fej for má ja töb bi ro -
ko ná hoz ké pest szög le te sebb, sze me na -
rancs vö rös, ga lamb nagy sá gú tes tét a la za
tol la zat var jú mé re tû re na gyít ja. A test és a
vi szony lag kes keny szárny alap szí ne
barnás-rozsdássárga, mind ket tõt sö tét
hosszan ti sá vo zás és fi nom ke reszt vo na lak
tar kít ják. Né hány szárny csa pás után sik -
lás sal re pül to vább, ös  szes sé gé ben röp te
las sú nak és csa pon gó nak mond ha tó. A ne -
mek ha son ló ak, a hí mek tol la za tá nak szí -
nei ki csit vi lá go sabb nak tûn nek.

Az er dei fü les ba goly több nyi re az ala cso -
nyan ké szí tett szar ka és dol má nyos var jú
fész ke ket vá laszt ja köl tõ he lyül, ame lyek
kör nyé kén már feb ru ár vé gé tõl hal la ni jel -
leg ze tes, akár több száz mé ter re is el hal lat -
szó, de vi szony lag halk „hu” hang ját. Emel -
lett az egye dek szár nya ik ös  sze csat tog ta tá -
sá val igye kez nek a fi gyel met ma guk ra fel -
hív ni. A pár ba ál lás és nász re pü lés után a to -
jó el sõ to já sa it már ci us má so dik fe lé ben rak -
ja le. A to já sok szá ma a kör nye zet rág csá ló -

ál lo má nyá tól függ: ál ta lá ban 4-5, ha sok a
po ten ci á lis táp lá lék, akár 8 is le het. A fény -
lõ en fe hér szí nû to já sok át la go san 40,2 x
32,3 mil li mé ter mé re tû ek (Colin Harrison:
Jungfögel, Eier und Nester. Ham burg-Ber -
lin, 1975). A két na pon ta le ra kott to já so kon a
kot lás már az el sõ le ra ká sa után meg kez dõ -
dik, en nek meg fe le lõ en a nap vi lág ra igyek -
võ bagolyfik a to jás hé jat sem egy idõ ben re -
pesz tik meg. Csak a to jó ül rájuk, köz ben
táp lá lé ká ról a pár ja gon dos ko dik. A 27-28
nap után ki ke lõ fi ó kák a hí met a vi dék egyik
leg szor go sabb ma da rá vá te szik, hi szen az
el sõ idõ szak ban az õ fel ada ta a meg-
növekedett lét szá mú csa lád zsák mány ál lat -
tal tör té nõ el lá tá sa. A to jó kez det ben az át -
adott rág csá lók fel ap ró zott da rab ja i val ete ti
ki csi nye it, csak ké sõbb vál ta nak az egész -
ben tör té nõ le nye lés re. A fi ó kák gyor san nõ -
nek és 12-17 na pos ko ruk ban hagy ják el a
fész ket, s a kör nye ze té ben lé võ ágak ra ül -
nek. Ha ma ro san tá vo labb ra mász nak el, és a
kö ze li bok rok, fák ágai kö zött egyen ként
búj nak meg. Nap pal csend ben ma rad nak,
ám a sö tét ség el jöt té vel jel leg ze tes, mes  szi -
re el hal lat szó sí ró hang gal ké rik-kö ve te lik
az ele sé get. A szü lõk még to váb bi 3-4 hé tig



el lát ják utó da i kat, ame lyek röpképességüket
né hány nap pal 1 hó na pos ko ruk után érik el.
A ba goly kö pet-vizs gá la tok sze rint a zsák -
mány ál la tok nagy já ból 2/3-a me zei po cok,
2/9-e er dei és 1/9-e há zi egér. A gon dos ko -
dás el le né re az utó dok egy ré sze ál ta lá ban
el pusz tul: bajt okoz hat a túl zot tan csa pa dé -
kos idõ já rás, a fé szek al jat ki foszt hat ja a
nyest vagy a nyuszt, az el mász ká ló fi ó kák
to váb bi ra ga do zók zsák má nyá vá vál hat nak
(ró ka, hé ja stb.), vagy a szak sze rût len ta va -
szi dú vad ir tás nál szét lõ he tik a fész ket. A fel -
so rolt prob lé mák egyút tal meg ha tá roz zák a
vé de lem ak ci ó it is: mû fész kek ké szí té se a
te le lõ hely kör nye ze té ben, me nyét fé lék el len
fé szek vé dõ pa lás tok fel sze re lé se stb.

A fi a ta lok az õsz ele jé ig ke re sik szü le ik
kö zel sé gét, ez után kó bo ro lás ba kez de nek és
az ele gen dõ táp lá lé kot nyúj tó élõ he lye ken
cso por to sul nak. A pá rok ál ta lá ban hely ben

ma rad nak, de tél re feny ve sek ben (a ha tár -
ban, de akár la kott te rü le te ken lé võ par kok -
ban, te me tõk ben, ker tek ben is), ár té ri fü ze -
sek ben ki sebb-na gyobb csa pa tok ban gyûl -
nek ös  sze, és az al vó he lyen akár a ta vasz
kez de té ig is ki tar ta nak. Hoz zá juk csat la koz -
nak a tõ lünk észa kabb ra fek võ or szá gok ból
ide vo nu lók. Min den kép pen fi gyel met ér -
dem lõ az el fo gyasz tott rág csá lók okán egy-
egy ilyen ös  sze ve rõ dõ csa pat gaz da sá gi
hasz na, hi szen te vé keny sé gü ket fi zet ség
nél kül és vegy szer men te sen vég zik! A ma -
da rak pi he nõ he lyül fe nyõ- vagy ti sza fá kat
vá lasz ta nak, er re Ba ján is szá mos pél dát ta -
lá lunk. Az er dei fü les ba goly el ter je dé si te rü -
le te Eur ázsia és Észak-Ame ri ka mér sé kelt
övi zó ná ja, amely dél fe lé a Mediterránium-
ba is be le nyú lik. A ma dár ked velt élõ he lyei
a tû le ve lû és lom bos er dõk kel, li ge tek kel
mo za i ko san tar kí tott nyílt te rü le tek. Ma -
gyar or szá gon a ma ga sabb hegy sé gek ki vé -
te lé vel min den fe lé el ter jedt nek szá mít.

Az utób bi év ti zed ben a Ma dár táv lat cí -
mû fo lyó irat ha sáb ja in (2001. 1-2. szám,
2005. 2. szám és 2006. 1-2. szám) Ba logh
Gyu la az er dei fü les bag lyok Tiszaújváros-
ban ta pasz talt ur ba ni zá ló dá sá ról és ko rai
köl té se i rõl szá molt be. Elõb bi nem csak azt
je len ti, hogy a ma da rak pi he nõ he lyül a te le -
pü lés ke vés bé za vart ré sze in ál ló fá kat vá -
lasz tot ták, ha nem azt is, hogy a tár sas há zi
la ká sok ab la ká ban el he lye zett vi rág lá dá ban
for dult elõ si ke res köl tés. Ter mé sze te sen az
ott élõ csa lá dok tól ez komp ro mis  szu mo kat
és se gít sé get igé nyelt: pél dá ul le eresz tett re -
dõnyt a to jó nyu gal ma ér de ké ben, majd a
fész ket el hagy ni ké szü lõ fi ó ká kat fel kel lett
rak ni a kö ze li fák ra. A ko rai köl tés re vis  sza -
tér ve a tél ele ji eny he idõ já rás mel lett a táp -
lá lék bõ ség le het az oka a de cem ber vé gi, ja -
nu ár ele jei to jás ra kás nak (a vá ro si kör nye -
zet mi att a ma dár zsák mány ál la tai kö zött
meg nõtt az ege rek ará nya). 

A ma dár né pi ne vei fülesbagol, fü les ba -
goly, fülesbagó, fülesbagoj és er dei szarvas-
bagoly (Chernel Ist ván: Ma gyar or szág ma -
da rai. Bu da pest, 1899, va la mint Ke le men
At ti la: Ma da ras könyv. Bu ka rest, 1978).
Mind egyik el ne ve zés alap ja a toll fül.

Az er dei fü les ba goly vé dett, ter mé szet -
vé del mi esz mei ér té ke 50 000 fo rint. 

Dr. Nebojszki Lász ló
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Egy, a fész ken kí vü li vi lág meg is me ré sét
ép pen csak meg kez dõ fi ó ka

Te le lés re ös  sze ve rõ dött er dei fü les ba goly
csa pat egyik fi gye lõ tag ja 

Öt to já sos fé szek alj a Gó lya sor mel let ti volt orosz ka to nai gya kor ló te rü le ten


