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Mes  sze, mer re fe lé a Nap nyu god ni jár,
dús esõk áz tat ta zöld he gyek tö vén for rás
fa kad. Kis pa tak sza lad csör ge dez ve. Ke -
let nek tart. Meg erõ sö dik. He gye ket vág át.
Már ne ve is van. Ister. Mi re síkföldre ér,
meg nyug szik. Nagy és bölcs lesz. Mél tó -
ság tel je sen höm pöly gõ.

Ami kor a Du na már má sod szor ra hagy ér -
se ki vá rost ma ga mö gött, kí ván csi lesz. Va -
jon mi le het ar ra? Ke let fe lé. Gon dol egyet,
és el küldi egyik mel lék ágát, néz zen már kö -
rül. Az meg csak foly do gál, foly do gál, míg -
nem tük ré ben meg pil lan t egy vá rost. Eb ben
a vá ros ban élt a fér fi. A Ta nár Úr.

A fér fi még fi a tal volt. A ha ja sö tét, a
sze me csil lo gott. Ku tat ta a kér dé se ket és a

vá la szo kat, de min dig újab bak ra lelt. Múl -
tak az évek, és böl cses ség gel telt meg az Õ
há za. Ek kor ma ga kö ré gyûj töt te az em be -
re ket. Kö zé jük ült, és me sélt ne kik ar ról a
vi lág ról, amit nem is mer tek. Oda adott ne -
kik min dent, amit ös  sze gyûj tött. És az em -
be rek sze ret ve hall gat ták, mert tud ták,
hogy kin cse it oszt ja meg ve lük. Ta ná ri
mó don ta ní tott, és lett igaz ga tó gim ná zi u -
má ban.

Majd meg õszült, mint a ter mé szet, s évei
szaporodtával nyu ga lom ba vo nult, de nem
pi hent. La pot szer kesz tett. Úgy tar tot ta, azt
kell meg mon da ni, hogy mi a szép, és nem
azt, hogy mi a nem jó. A szel lem ro bo to sa
volt. Gond ja ju tott min den re és min den ki re.

Ta lán túl sá go san is, és ta lán érez he tett is va -
la mit, ami kor így írt ba rát já nak: „...bá mu lat
mel lett a fél tés is jo gos ér zé sünk... Ta más,
me sélj to vább ra is, de las síts a tem pón – csa -
lá dod és ba rá ta id örö mé re!”

Me sé lik, hogy feb ru ár har ma di kán dél -
után egy szép fe hér ma da rat lát tak a kór -
ház ke rí té sén, a Pokorny-kõkereszt mel -
lett, tol la it ren dez get te. Fel re pült, és egy
kört írt le Rókusváros fe lett, majd vis  sza -
tért, és a Du na fe lé vet te az út ját. El re pült
a szür ke feb ru á ri ég bol ton, az elí zi u mi me -
zõk fe lé.

Le gyen hát kön  nyû az utad, Te szép fe -
hér ma dár!
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Nekrológ Bálint Lászlóról,
a magyartanárról, az osztályfônökrôl, a gimnáziumi igazgatóról, a fôszerkesztôrôl

Apánk, dr. Pé ter Lász ló, Csikéria el sõ
köz sé gi or vo sa, kö zel há rom év ti ze des ot ta -
ni tény ke dé sét kö ve tõ en ne künk, gyer me -
ke i nek el sõ sor ban az zal ma gya ráz ta 1956
ja nu ár já ban Bácsbokodra köl tö zé sün ket,
hogy kö ze lebb kell ke rül nünk Ba já hoz
(ahol re mé nyei sze rint ál ta lá nos is ko lai ta -
nul má nya ink be fe jez té vel be já ró di ák ként
is le he tõ ség nyí lik majd to vább ta nu lá sunk -
ra). Bölcs elõ re lá tá sá nak kö szön he tõ en
ilyen kons tel lá ci ó ban elõbb – 1957 szep -
tem be ré ben – bá tyám, Lász ló kezd te meg a
nagy múl tú III. Bé la Gim ná zi um pad ja i nak
kop ta tá sát, utóbb (1959 szep tem be ré ben)
jó ma gam; míg egy év re rá hú gunk, Pi ros ka
lett a Tóth Kál mán Gim ná zi um ta nu ló já vá.

No ha sem a csikériai al só ta go za tos, sem
az ott meg kez dett és Bácsbokodon be fe je -
zett fel sõ ta go za tos éve im ben nem kel lett
ösz tö kél ni a ta nu lás ra, még is szo rong va
vár tam a gim ná zi u mi meg mé ret te tést (kü -
lö nö sen an nak elõ ze tes is me re té ben, hogy
meg an  nyi, az ál ta lá nos is ko lai ta nul má -
nyai so rán emi nens nek bi zo nyult, fö löt tem
alig egy-két év vel járt di ák a gim ná zi um
ta ná ri ka rá nak mér le gén már nem tud ta
meg áll ni a he lyét). Bi zo nyos fo gó dzót je -
len tett, hogy Horgosi Ödön ta nár úr, ad di -
gi sakk-si ke re im rõl már ko ráb ban ér te sül -
ve, „alig vár ta, hogy a III. Bé la Gim ná zi -
um ta nu ló ja le gyek”; ám hogy a maj da ni,
szá mom ra is me ret len ta ná ra im mi ként vi -
szo nyul nak majd hoz zám, mi lyen ér dem -
je gyek kel ér té ke lik majd tel je sít mé nye -
met, ar ra néz vést leg fel jebb csak jó re mé -
nye im le het tek.

Ami kor mint ad dig vi dé ki is ko lák ban
tre ní ro zott di ák, a III. Bé la Gim ná zi um tá -
nyér sap kás ta nu ló ja ként Bá lint Lász ló ta -
nár úr hu mán ta go za tos osz tá lyá ban tud -
hat tam már ma ga mat, meg nyug vás sal töl -
tött el, hogy egy sármôr: egy ki né ze te, in -
tel li gen ci á ja, be széd tech ni ká ja folytán hó -
dí tó mo do rú, sze re tet re mél tó fi a tal ta nár -
em ber vé del mé ben fo gom akár át vé szel ni,
akár le gyûr ni az elõt tem ál ló négy gim ná -
zi u mi évet. Mi dõn pe dig az I/C osz tály el -
sõ meg mé ret te té se i nek egyi kén, a Ta nár
Úr ál tal dik tált fel mé ré ses toll ba mon dá son
ép pen ség gel csak két vi dé ki di ák – Raák
Ban di és én – vit te át a je les szin tet je len tõ
lé cet, érez tem, hogy a Ta nár Úr nál – Ban -
di val együtt – pik szis be ke rül tünk. És mi -
nõ el len súlyt je len tett ez Ban di nak és ne -
kem azok ban a na pok ban, ame lyek ben
ma te ma ti ká ból, a Dá ni el Jó zsef ta nár úr ál -

tal ki öt lött fel ad vá nyok meg ol dá sá ban
mind ket ten elõbb elég sé ges osz tály zat ra, a
rá kö vet ke zõ na pon pe dig sze kun dá ra ér -
de me sül tünk. És mi nõ el len súlyt je len tett
az is, hogy Bá lint ta nár úr ez utób bi ese -
mé nyek hal la tán mint osz tály fõ nök si e tett
a ma te ma ti ká ból is mé tel ten nem csu pán
ba nán hé jon el csú szot tak vi gasz ta lá sá ra!
Ket tõnk nek a Ta nár Úr mint ma gyar ta nár
ál ta li párt fo gás ba vé te le a kö vet ke zõ évek -
ben ab ban csú cso so dott ki, hogy a jel lem -
zõ en 32-es osz tály lét szá mú di ák jai kö zül
tõ lünk al kal man ként a töb bi e ké tõl el té rõ,
emelt szin tû iro dal mi fel ada tok meg ol dá -
sát vár ta el.

Osz tály fõ nö ki órá kon a Ta nár Úr di ák ja -
i hoz fû zõ dõ köz vet len vi szo nyát jól ér zé -
kel te ti az, hogy ese ten ként ma gán éle ti örö -
me it-bá na ta it is meg osz tot ta ve lünk. Mi -
cso da öröm mel ké szült az apa ság ra! És mi -
cso da öröm mel töl töt te el az apa ság! És
mily öröm mel új sá gol ta, ami kor a Vas vá ri
Pál ut cá ban sa ját fe de let tud ha tott ön ma ga
és csa lád ja fe je fö lött (még ha a sa ját tu laj -
don ba vég le ges ke rü lés fel té te le a fel vett
hi tel tör lesz tõ rész le te i nek 25 éven ke resz -
tül tör té nõ fi ze té se volt is). Osz tá lya di ák -
ja i nak egy ön te tû el is me ré sét vál tot ta ki,
ami kor ma ga is ak tív részt ve võ je volt a
Mór ágy tér sé gé ben zaj lott szám há bo rú nak,
és a lan ká kon-emel ke dõ kön ta nú sí tott len -
dü le tes fu tá sá val nem egy, ná lá nál tíz-egy -
né hány év vel fi a ta labb ta nít vá nyát szin te
le pi pál ta. Ám nem he zi tált még ne künk,
két ked ven cé nek is ki osz ta ni az osz tály fõ -
nö ki meg ro vást, ami kor egy há rom na pos
osz tály ki rán du lás egyik es té jén mi is tag jai
vol tunk an nak a négy ta gú brancs nak,

amely el mu lasz tot ta a 22 óra kor ta ka ro dó!
re gu la be tar tá sát, és csak va la mi kor éj fél -
tájt – ak kor is ki csit ka pa to san – kért be bo -
csá tást a szál lás hely re. De mi ként e bot lás,
úgy más di ák csí nyek is bo csá na tos bûn nek
bi zo nyul tak az Osz tály fõ nök Úr sze mé ben.
Ami kor egy sze rel mi csa ló dást kö ve tõ en
va ló sá gos Cry for help! hang zott el tõ lem
fe lé, már az nap dél után a Bel vá ro si Cuk -
rász dá ba in vi tált, hogy egy ál ta la fi ze tett
dup la fe ke te mel lett négy szem közt be szél -
hes sünk az élet dol ga i ról, vi gaszt nyújt son.
Ami kor pe dig 1963 feb ru ár já ban, egy di ák -
bált kö ve tõ en ar ra érez tem bel sõ kész te tést,
hogy vi lág gá ki ált sam: Só vá ri Évá ban
meg ta lál tam maj da ni fe le sé ge met (!), az el -
sõk közt ugyan ki más sal osz tot tam vol na
meg vég te len örö mö met, mint az Osz tály -
fõ nök Úr ral! És de nagy öröm volt szá -
mom ra, ami kor 1963. már ci us 4-én, a fel -
nõtt kor ba át lé pést je len tõ 18. szü le tés na po -
mon – ked ves fe le sé gé vel együtt – ôt is az
anyám ál tal ké szí tett ün ne pi te rülj, te rülj
asz tal kám kö rül tud hat tam! Mi u tán pe dig
az osz tály ber ke i ben úgy is mer tek, mint
aki nek aj kát egye dü li ként sut  tyom ban sem

A ballagó osztályfônök 1963-ban

Dr. Dániel Józseffel



SZELLEM – IDÉZÉS 32014. április   •   Bajai Honpolgár

érin tet te ci ga ret ta vég a bal la gá sun kat kö ve -
tõ ban ket tig, ugyan ki más nak a fel szó lí tá -
sá ra es tem vol na át ez egy sze ri és meg is -
mé tel he tet len al ka lom mal a tûz ke reszt sé -
gen, ha nem ma ga az Osz tály fõ nök Úr ka -
pa ci tál e cse le ke det re, imi gyen: No, Ár pád,
az osz tály köz kí vá nat ára, ess túl raj ta! 

Bá lint ta nár úr ral már mint a III. Bé la
Gim ná zi um igaz ga tó já val tör té nõ sze mé -
lyes ta lál ko zá sa im ak kor vál tak is mét gya -
ko rib bá, ami kor fe le sé gem mel, sz. Só vá ri
Évá val kö zös fi a ink, End re és Ár pád kezd -
ték el kop tat ni a nagy múl tú in téz mény pad -
ja it. 1983 szep tem be re elõtt alig 10 nap pal
tér tünk ha za kül szol gá lat ból, olyan or szág -
ból, ahol fi a ink tá vol ról sem a ha zai ok ta tá -
si rend szer kö ve tel mé nyei kö ze pet te sa já tít -
hat ták el a to vább ta nu lás hoz szük sé ges is -
me re te ket. Igaz ga tó urat el sõ ként ar ra kér -
tem, hogy fi a in kat ment se fel az orosz nyelv
kö te le zõ ta nu lá sá nak ter he alól. Mi u tán sa -
ját ha tás kör ében ezt nem te het te, szkep szi -
sét kel lõ en hang sú lyoz va, biz to sí tott ar ról,
hogy az il le té kes mi nisz té ri um nak mind a
ma ga, mind a szü lõk ne vé ben, írás ban meg -
fo gal maz za a ké rést. És láss cso dát! Né -
hány hét el tel té vel gyors hír ben tu dat ta,
hogy a III. Bé la Gim ná zi um szo ci a liz mus
alat ti tör té ne té ben fi a ink el sõ ként kap tak
fel men tést az orosz nyelv ta nu lá sá nak kö te -
le zett sé ge alól! E kö rül mény nagy ban hoz -
zá já rult ah hoz, hogy le ma ra dá su kat más
tan tár gyak vo nat ko zá sá ban be hoz has sák;
hogy gim ná zi u mi ta nul má nya ik ab szol vá -
lá sá val esé lyük le gyen ta nul má nya ik egye -
te mi szin ten tör té nõ foly ta tá sá ra. Fi a ink
gim ná zi u mi évei alatt az Igaz ga tó Úr nem
csak az õ ta nul má nyi elõ me ne te lü ket kí sér -
te meg kü lön böz te tett fi gye lem mel (hisz az
idõ tájt még fe hér hol ló nak szá mí tott az
olyan ta nu ló, aki a gim ná zi um ba nem ha zai
ál ta lá nos is ko lá ból ke rült), de idõn ként egy -
ko ri ta nít vá nyát, en gem is öröm mel fo ga -
dott iro dá já ban (NB. a lép csõ fel já ró kez de -
tén jobb ról a fa lat ek kor még min dig egy ko -
ri osz tá lyá nak, ne künk Var ga Pa li bá csi ál tal
ké szí tett, rom busz ala kú, kö ze pén in tar zi ás
Kos suth cí mer rel dí szí tett tab ló ja éke sí tet -
te!), és is mé tel ten elõ for dult, hogy – igaz ga -
tó he lyet te se, Bernschütz Sán dor ta nár úr
vagy fe le sé ge tár sa sá gá ban – ott ho nom ban
lá to ga tott meg. Ilyen al kal mak kor meg kü -
lön böz te tett ér dek lõ dés sel kér de zett rá a fa -
lu si or vos lás ne héz sé ge i re és szép sé ge i re,
ki vált képp pe dig újabb, nagy részt al ko hol-
epi de mi o ló gi ai ku ta tá som ered mé nye i re. 

A Ba jai Hon pol gár lé te zé sé rõl saj nos so -
ká ig nem tud tam! Azt kö ve tõ en vi szont,
hogy szin te vé let len sze rû en ke rült a ke zem -
be an nak egyik szá ma, elõbb meg ren de lõ je,
utóbb – a jócs kán megnövekedett pos tai

költ sé ge ket eli mi ná lan dó – rend sze res vá -
sár ló ja let tem, és ol va só ja ma rad tam. A Fõ -
szer kesz tõ Úr egy ad hoc ta lál ko zás bú csú -
per ce i ben tet te föl ne kem a kér dést, fut ná-e
ener gi á im ból egy-egy, a Hon pol gár- nak
szánt cikk meg írá sá ra. Hát ily mó don vál -
tam én az utób bi évek ben an nak az im már
ne gyed szá za dot meg ha la dott múl tú, hó nap -
ról hó nap ra olyan szín vo na lú írá so kat le -
köz lõ és oly igé nyes ség gel szer kesz tett lap -
nak az utób bi évek ben al kal man kén ti szer -
zõ jé vé, mely nek jó né hány, ne ki meg kül -
dött pél dány szá ma ol vas tán dr. Bu da Bé la
pro fes  szor úr azt je lez te vissza, hogy nem
tud ta le ten ni az új sá got, míg vé gig nem ol -
vas ta. A lap ol da la in meg je lent írá sa im akár
elõ ké szü le ti mun ká la tai, akár utó la gos ér té -
ke lé se ap ro pót ad tak a Fõ szer kesz tõ Úr ral
tör tént, az utób bi évek ben gya ko rib bá vált
sze mé lyes ta lál ko zá sok nak. Min den al ka -
lom mal öröm mel nyi tott aj tót, kí nált hel  lyel
ko lo ni ál bú to ro zott, pol ca in köny vek tõl, író -
asz ta lán ak tu á lis mun ká ja kel lé ke i tõl zsú -
folt, de azért pedáns dol go zó szo bá já ban, és
ott lé tem idõ tar ta ma több nyi re túl lép te az il -
lem ha tárt, hisz tár sal gá sunk tárgy kö re ki -
me rít he tet len volt. Kü lön em lé ke ze tes szá -
mom ra, hogy ami kor élet pá lyánk ke rült
gór csõ alá, mily szto i kus sum má zá sát ad ta
az övé nek. Azt ti., hogy „kis há rom szög -
ben” él te le az éle tét, hisz „itt, Ba ján, nem
mes  sze at tól a ház tól, amely ben év ti ze dek
óta la kom, jöt tem a vi lág ra, és nem mes  sze
in nen lesz a vég sõ nyug he lyem”. Ám hogy
te het sé ge, mû velt sé ge és vá lasz tott hi va tá sa
jó vol tá ból hány szor csak a tá vol ból-ma gas -
ból ér zé kel het te a „kis há rom szög ben” lé te -
zés va ló sá gát, ar ra néz ve leg fel jebb csak
sej té se im le het nek ne kem, egy ko ri ta nít vá -
nyá nak. Mert sum má zá sá nak van egy más
meg kö ze lí tés ben na gyon is kéz zel fog ha tó
ma gya rá za ta. Az, hogy lo kál pat ri ó ta volt a
ja vá ból! Ba ja szü löt te, kit „he lyi ér de kû ha -
za fi ság” bi lin cselt élet hos  szig lan Ba já hoz!

Igen nagy örö möm re szol gált, ami kor
egyik, alig több mint egy év vel ez elõt ti ta -
lál ko zá sunk al kal má val – né mi ha bo zás
után – haj lan dó sá got mu ta tott ar ra, hogy
fel ka rol ja és rév be ér ni se gít se a Ba jai
Hon pol gár szer kesz tõ bi zott sá gá nak ki he -
lye zett ülé se tár gyá ban tett kez de mé nye zé -
se met. Az ese mény t 2013. má jus 14-én, 17
óra 30 per ces kez det tel az ugyan csak a III.
Bé la Gim ná zi um egy kor volt ta nu ló ja,
utóbb hír ne ves bo rás  szá lett Koch Csa ba
bir to kán, a Koch-Vin Kft. Borota-közeli
te lep he lyén tartottuk meg. És ugyan ere -
den dõ en mi szül te a ki he lye zett szer kesz -
tõ bi zott sá gi ülés öt le tét? Hát nem más,
mint az, hogy zárt kör ben, ben sõ sé ges,
meg hitt kör nye zet ben és han gu lat ban ün -
ne pel jük – né mi idõ el to ló dás sal ugyan –
an nak a ta nul má nyi elõ me ne te lem ben és
pri vát éle tem ben egy aránt nagy sze re pet
ját szott két ta nár em ber nek, Bá lint Lász ló -
nak (úgy is mint fõ szer kesz tõ nek) és dr.
Dá ni el Jó zsef nek (úgy is mint a Hon pol -
gár szer kesz tõ bi zott sá ga osz lo pos tag já -
nak) – egy más hoz vi szony lag kö ze li – 80.
szü le tés nap ját! Szá mom ra, az ak kor már
69. évé ben já ró, öt uno kás nagy apa szá má -
ra ki vé te les él ményt je len tett az egész sé -
gé re koc cin ta ni, meg tar tott egész sé get és
ak ti vi tást szív bõl kí ván ni an nak a két Ta -
nár nak, aki ket ko ráb ban, a szá zad- és ez -
red for du ló el sõ per ce i ben is kész te tést
érez tem te le fo non fel hív ni, hogy kö szö ne -
tet mond jak a te het sé gük bõl, tu dá suk ból,
em ber sé gük bõl be lém és fi a im ba in vesz -
tált mun ká ju kért. Hi szem, nem szo rul kü -
lön ma gya rá zat ra, mi ért volt szá mom ra le -
tag ló zó Bá lint Lász ló nak, a ma gyar ta nár -
nak, az osz tály fõ nök nek, a gim ná zi umi
igaz ga tó nak, a fõ szer kesz tõ nek a ha lál hí re,
és mi ért je len tett lé lek mar can go ló fel ada -
tot nek ro ló got ír ni ró la… 

Nyu god jék bé ké ben! 
Dr. Pé ter Ár pád

A szerkesztôség vendégségben a Koch-Vin Kft-nél



SZELLEM – IDÉZÉS4 Bajai Honpolgár   •   2014. április

Ismét Baján voltunk...

Emlékezés Bálint Lászlóra
A mi nap is mét Ba ján vol tunk. Na gyon

hos  szú ak vol tak az el múlt he tek, min den
por ci kám pi he nés re vá gyott, ám men ni kel -
lett. Men ni kel lett, mert bú csúz ni kel lett. Bú -
csúz ni egy olyan em ber tõl, akit oly sokan
sze rettek, aki oly so kat tett má so kért, és aki
va ló ban nyo mott ha gyott e vi lág ban. El ment
kö zü lünk, és ez zel a ro ha nó, sok szor elv te -
len, de min den kép pen egy re in kább sze -
mély te len vi lá gunk is mét sze gé nyebb lett. 

2000. szep tem ber 10. nap ján is mer tem
meg sze rel me met, mai fe le sé ge met, kis fi am
édes any ját. 2000. szep tem ber 23. óta al ko -
tunk egy párt, és így vis  sza em lé kez ve, nem
hi szem, hogy sok kal ké sõbb volt az, ami kor
va la hol leg be lül tud tam, meg érez tem, hogy
Õ az iga zi, ô az, aki vel le sze ret ném él ni éle -
te met. 19 éves vol tam ek kor, ô 18, a fi a tal ság
na i vi tá sá val te kin tet tünk még a jö võ be. Ta -
lán ok tó ber le he tett, ami kor elõ ször meg hí -
vást kap tam va sár na pi ebéd re a nagy szü le i -
hez. Nos, rit kán iz gul tam an  nyi ra, mint azon
a va sár na pon, hi szen a há zi gaz da, „a Pa pa”
nem volt más, mint Bá lint Lász ló, a III. Bé la
Gim ná zi um (Ba ja és az or szág egyik leg jobb
gim ná zi u má nak) ko ráb bi igaz ga tó ja. Nem
is mer tem ko ráb ban, de nin csen Ba ján olyan
em ber, aki ne tud ná, hogy ki Bá lint igaz ga tó
úr, így a kí ván csi ság, a fé le lem, az iz ga lom,
a tisz te let és a bá tor ság egy szer re mun kál ko -
dott ben nem. 

Az ebéd nagy sze rû volt, a han gu lat úgy -
szin tén. A mai na pig nem tu dom meg mon -
da ni, mi volt az oka, de La ci pa pa ha tá ro zott
ki su gár zá sa, tisz te le tet pa ran cso ló te kin te te
éber ség re, õszin te ség re, tar tás ra sar kall ta az
em bert, ugyan ak kor mély, bár so nyos és
lágy hang ja, egye di, ám an nál tar tal ma sabb
hu mor ér zé ke, õszin te mo so lya és csil lo gó
sze me olyan sze mé lyes sé és meg hit té tud -
ták ten ni már az el sõ ta lál ko zást is, hogy az
idõ hir te len lé nyeg te len né vált, csak az ak -
kor és ott el hang zot tak szá mí tot tak. Ott és
ak kor, örök ké.

Ezt kö ve tõ en 14 éven át ta nul hat tam tõ le.
No per sze nem úgy, mint di ák a ta ná rá tól, de
még is, volt va la mi olyan rej té lyes La ci pa -
pá ban, ami tõl min den egyes sza va, min den
gon do la ta önál ló éle tet élt; min den, amit
mon dott, önál ló tör té net ként, de egy nagy
egész ré sze ként is igaz volt. Min den sza va
mö gött fel lel he tõ volt va la mi lyen igaz ság,
cél, ok, kri ti ka vagy akár saj ná lat, ne tán bo -
csá nat. A hall ga tó pe dig ilyen kor érez te,
aho gyan lel ke ki nyí lik, és szí ve meg te lik
szé pen las san, me len ge tõ en. Va ló di ta nár
volt, aki ugyan ak kor tud ta azt is, hogy né ha
az õszin te hall ga tás sal töb bet se gít, és na -
gyon jó hall ga tó ság volt. Bi zony so sem
érez tem úgy, hogy fe les le ge sen be szé lek,
vagy hogy nem ér dek li az, amit mon dok,
bár mi rõl le gyen is szó.

Nem tölt het tünk sok idõt együtt, hi szen mi
Bu da pes ten él tünk, õk Ba ján, még is úgy ér -
zem, egy éle ten át ta nul hat tam tõ le. Bár nyil -
ván nem ér tet tünk min den ben egyet, ab ban
az egy ben min den kép pen igen, hogy nin csen
olyan té ma, amely rõl ne len ne ér de mes el be -
szél get ni; nin csen olyan kér dés, amely fe ke -
te vagy fe hér len ne, hogy min den vé le mény
kincs, és ek ként kell ke zel ni, va la mint hogy
a tisz tes ség és tisz te let olyan ér té kek, me lyek
nél kül az élet ér tel met len.

La ci pa pa el ment. Úgy gon do lom, hogy
tel jes éle tet él he tett, és meg ada tott ne ki az a
cso da is, hogy mind szak mai pá lyá ján ki tel -
je sed he tett, mind ma gán em ber ként bol dog
le he tett, én pe dig csak há lá val tar to zom a
sors nak azért, hogy – még ha csak rö vid ide -
ig is – ré sze se le het tem e nagy sze rû em ber
éle té nek. Ke ve sebb lett a vi lág. Sze gé nyebb
lett. Egy olyan em ber tõl bú csúz tunk el, aki
oly so kat adott, de még sem kért; aki min dig
nyi tott volt, még sem kö ve telt he lyet ma gá -
nak. Szin te egész éle tét ol va sás sal, írás sal, ta -
ní tás sal töl töt te, most még is az ô éle té nek
köny ve az, amely be csu kó dik, de aho gyan az
el ol va sott tör té ne tek ben nünk él nek to vább,
La ci pa pa is ve lünk ma rad örök re, min den
jó sá gá val, tu dá sá val és nagy sá gá val együtt. 

Õszin te és mély sé ges tisz te le tem, La ci. Is -
ten ve led, nyu godj bé ké ben!

Richter At ti la Sebastian

Gyulavári József
(1948-2014)

Tisz telt Gyá szo lók, Ré gi Kol lé gák és
Ked ves Ba rá tok!

Ké rem, en ged jék meg, hogy csa lá dunk
fel ké ré sé re hang ja le gyek mind azon gon -
do la tok nak, me lyek kel mél tó mó don bú -
csúz tat juk sze re tett nagy bá tyá mat. A gaz -
dag, de oly kor ne héz, ki hí vá sok kal te li
élet utat, a ve le va ló ked ves pil la na ta ink
em lé két a sze re tõ csa lád, hû ba rá tok és kö -
ze li kol lé gák se gít sé gé vel kö zö sen fog lal -
tuk össze.

Gyu la vá ri Jó zsef (ba rá tai közt Ducses,
Gyu lus, a csa lád ban Öcsi, Batya, Apu, Pa -
pa) 1948. ok tó ber 15-én született a ba jai
De ák Fe renc-zsi lip (Ba ja hí res szü löt te it
év szá zad okon át ös  sze kö tõ) ré gi épü le té -
nek egyik sa rok szo bá já ban. An nak ide jén
még bá ba as  szony ok ve zet ték le az ott ho ni
szü lé se ket, és a szü le tés he lyé nek be je len -
té se is fel ada tuk volt. A zsi lip ak kor Sze-
remléhez tar to zott, így lett sa já to san
szeremlei szü le té sû, ami re ké sõbb na gyon

büsz ke volt. Gyer mek ko rá nak el sõ nyolc
évét Klá ra nõ vé ré vel együtt en nek a mû -
tárgy nak a köz vet len kömyezetében töl töt -

2014. már ci us 4-én, éle té nek 66. évé ben el hunyt Gyu la vá ri Jó zsef fo tós, új ság író,
Ba ja vá ros köz élet ének is mert alak ja, aki la punk egy ko ráb bi kor sza ká ban a Ba jai
Hon pol gár, ké sõbb hos  szú ide ig a Bács kai Nap ló szer kesz tõ je volt. 

Szer kesz tõ sé günk ez úton fe je zi ki együtt ér zé sét az el hunyt csa lád já nak, és tisz -
te let tel em lék szik ko ráb bi mun ka társ ára és szer zõ jé re. Az aláb bi ak ban a már ci -
us 14-i gyász szer tar tá son el hang zott be szé det rö vi dí tett, szer kesz tett vál to zat ban
kö zöl jük.  (M. J.)
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te, ahol édes ap ja zsi lip ke ze lõ ként, édes -
any ja pe dig ház tar tás be li ként dol go zott.
Ki csi ko rá tól szív ta ma gá ba a ter mé szet, a
víz és az azt za bo láz ni pró bá ló víz ügyes
szak ma sze re te tét. Köz vet len ta nú ja volt a
Ba ját ért ed di gi leg na gyobb ár víz nek, az
1956-os jegesárnak, amely el len em ber fe -
let ti küz de lem folyt. Az ak kor szer zett él -
mé nyek ké sõb bi pá lya fu tá sát is erõ sen be -
fo lyá sol ták. A csa lád az ár vi zet kö ve tõ en a
szom szé dos gát õr ház ba ke rült, ahol va la -
mi vel bé ké sebb idõ szak kö vet ke zett. Al vé -
gi gye rek ként a Vö rös ke reszt té ri és a Rá -
kó czi is ko lá ban fe jez te be ele mi ta nul má -
nya it. Még eb ben az idõ ben az if jú sá gi
tam bu ra ze ne kar prímtamburásaként is -
mer ke dett meg a ze né lés sel. Mint a vi zet
sze re tõ és az zal szo ro s közelségben élõ
gyer mek, ha mar a Sugó-híd lá bá nál lé võ
dokk uszo dá ban ta lál ta ma gát. 14 éve sen
tár sa i val Ba ja szí ne it kép vi sel ve Kis kun -
ha las ról, Kis kun fél egy há zá ról és Pécs rõl
hoz ták ha za a szé pen csil lo gó ér me ket. A
csa lá di gyö ke rek hez hí ven ta nul má nya it a
Tóth Kál mán Víz ügyi Szak kö zép is ko lá -
ban foly tat ta, és ott  érett sé gi zett 1967-ben,
ké sõbb mû sza ki el len õri és te rü le ti víz gaz -
dál ko dá si tech ni ku si mi nõ sí tést is szer zett.

Még ezek ben az évek ben ka pott egy
dob gi tárt nagy báty já tól, ami vel egy má sik
élet kez dõ dött szá má ra. Osz tály tár sa i val
gya ko rol ni kezd tek, és meg ala kí tot ták a
nem csak ze né jé rõl, de nyug ágy vá szon
nad rág já ról is hí res sé vált Keens együt test.
A kor ba jai ze ne ka rai kö zött si ke res pá lya -
fu tá suk volt. A mu zsi ká lást 1970-ben fe -
jez te be, de jó néhányan kö zü lünk még az
ez red for du ló tá ján lát hat ták bas  szus gi tár -
já val éne kel ve a Memp his-bu li ban. 

1971-ben vet te fe le sé gül Bá ná ti Gem -
mát, majd rö vi de sen meg szü le tett Nó ra lá -
nyuk, és ha ma ro san And rás fi uk is. Fe le sé -
gé vel hos  szú éve ken át na gyon bol do gok
vol tak, de 1988-tól kü lön foly tat ták éle tü -
ket. Gyer me ke it és test vé rem mel min ket is
a mû vé sze tek és a ter mé szet sze re te té re
ne velt. Olyan kü lö nös au rá ja volt, ame lyet
min dig és min den kor a nyu galom és a ze -
ne ha tott át, no meg ter mé sze te sen ci ga ret -
tá já nak füst je is. De mind ez zel von zott
ma gá hoz min ket, so kunk nak vált mér ték -
adó for má ló já vá. Uno kái sok örö met hoz -
tak szá má ra, na gyon büsz ke volt Ben ce és
Ba lázs ki vá ló sport- és tu dás bé li ké pes sé -
gé re. Vi cus kéz ügyes sé ge és lo vag lás irán-
ti ér dek lõ dé se bol dog gá tet te. Alig pár he -
te a most még po cak ban lé võ leg ki sebb
uno ká já ról be szél get tünk, aki az ult ra han -
gos fel vé tel sze rint to vább vi szi majd a
Gyu la vá ri ne vet; ki tud ja, ta lán nagy ap ja
mû vé szi vé ná ját is  örök li. 

1970-tõl a ze né lést kö ve tõ en kez dett be -
le a fény ké pe zés be, bár el mon dá sa sze rint
már egy óvo dai év zá ró mû sor ban is fo tóst
ala kí tott. 1976-ban a Du na Fo tó klub ke re -
tében meg ala pí tot ta a TE AM '76 al ko tó kö -
zös sé get, amely öt al ka lom mal kö zös ki ál -
lí tás sal lé pett a vá ros és az or szág kö zön -
sé ge elé. 1981-ben ala pí tó ja volt az egy
év ti ze den át mû kö dõ Nagybaracskai
Fotográfai Al ko tó te lep nek. A tá bor ban
éven te tíz nap ra ös  sze gyûlt do ku men tum -
fo tó sok ko moly meg hí vott elõ adó kat hall -
gat tak, szak mai vi tá kat foly tat tak, és
filmeket néz tek. Per sze a prog ram ba hor -
gá szat és sö rö zés is be le fért. A Me gyei Ta -
nács ve ze tõi egy al ka lom mal vi zi tet ter -
vez tek a tá bor ba, hogy el len õriz zék az ott
fo lyó mun kát, és meg te kint sék a pro duk tu -
mot. Ek kor még a szin te ki zá ró lag fe ke te-
fe hér fény ké pek elõ hí vá sát min den fo tós
az ott ho ni la bor já ban vé gez te, így ne héz
lett vol na elõ áll ni az ak tu á lis, a tá bor ban
ké szí tett tö mén te len fo tó val. Nagy bá tyám
ek kor a rá jel lem zõ pol gár puk kasz tó öt let -
tõl ve zérel ve min den tá bo ro zó fo tós hü -
velyk- és mu ta tó uj ját be köt tet te, ez zel is
iga zol va a tá bor ban fo lyó kí mé let len mun -
kát. Hi szen az exponálógomb és a film-
továbbító kar foly to nos hasz ná la ta a fo tó -
sok uj ja it ki se be sí tet te. Az igaz ság hoz az is
hoz zá tar to zik, hogy ez a hely szín in kább
mû vé szi fel töl tõ dést, mint sem konk rét
kép té má kat adott a részt ve võk nek. 1985-
ben a tá bort kö ve tõ en el ment a ba jai posz -
tó gyár ba, és ott mind ös  sze 15 fo tót ké szí -
tett. A so ro zat nak Má so dik ott ho nunk, a
mun ka hely cí met ad ta. Ezért az al ko tá sért
ab ban az év ben a leg ma ga sabb or szá gos
KISZ mû vé sze ti díj ban ré sze sült. 

Az új ság írás sal a fény ké pe zés ré vén ke -
rült kap cso lat ba. Ez nagy já ból a rend szer -
vál tás kör nyé ké re te he tõ, ami kor va ló ban
sza bad szel lem ben ír hat ta meg gon do la ta it.
Ele in te a Pe tõfi Né pe ba jai mel lék le té nek, a
Ba jai Hír lap -nak fény ké pe zett, majd a
BAJÁLIS új ság ba és a Ba jai Mû sor -ba ké -
szí tett anya go kat, de több or szá gos lap ban
is pub li kált. A Ba jai Hon pol gár-t in du lá sá -
tól kezd ve se gí tet te, sõt az el sõ év után
szer kesz tõ je lett. 1989-tõl az ÁR TÉR címû 
fo lyó ira tot szer kesz tet ték, és a Bács kai
Nap ló-t in dí tot ták új ra, majd 1993-tól a
Bajai Tü kör ki adá sá ba kezd tek be le ba rá ta -
i val. Min dig volt vé le mé nye, de azt so ha
nem pil la nat nyi ér de kek hez, ha nem sa ját
bel sõ ér ték rend jé hez iga zí tot ta, s ami en nél
is több: el is mer te mon da ni. Jó pél da er re,
ami kor az egyik ere je tel jé ben lé võ po li ti -
kus a pi ac tér rel szem be ni par ko sí tott gye -
pen par kolt au tó já val, azt – mint kö ve tés re
egy ál ta lán nem ja va solt pél dát – ha bo zás

nél kül meg ír ta az új ság ban. Ha oka volt rá,
párt ál lás tól füg get le nül bár kit meg szó lí tott,
és a he lyi ek ezt sze ret ték benne. Per sze elõ -
for dult olyan írás is, ame lyet ké sõbb in -
kább meg bánt, de ezt nyil vá no san el is is -
mer te. Az új ság írás szá má ra so ha sem meg -
él he té si kér dés, in kább ha tal mas szen ve -
dély, szol gá lat és kel le mes ön ki fe je zés volt.

1968-tól csak nem negy ven éven át ki -
sebb meg sza kí tá sok kal (városháza, csil-
lagvizsgáló, erdôgazdaság) a ba jai víz ügyi
igaz ga tó sá gon dol go zott. Részt vett a ha tó -
sá gi osz tály, ké sõbb az igaz ga tá si osz tály
mun ká já ban, ki emelt PR-munkatársként
fog lal ko zott a víz ügyi szak ma, azon be lül is
mun ka he lye ér té ke i nek be mu ta tá sá val.
Nagy sza bá sú ren dez vé nye ket, ki ál lí tá so kat
és kon fe ren ci á kat szer ve zett. He ti rend sze -
res ség gel szer vez te és vit te vál lán a Víz ügy
Klu bot, ahol sok fi a tal szak em ber sze mét
nyi tot ta fel az igé nyes ze né re. Még ma is
so kan em le ge tik ezt a kö zel ne gyed szá zad -
dal ez elõt ti kor sza kot. Fog lal ko zott a szak -
ma tör té net tel, és kü lö nös kép pen ar chív fel -
vé te lek gyûj té sé vel. Ki ad vány ok ban, ki ál lí -
tá so kon ad ta köz re gyûj te mé nyé nek leg -
szebb da rab ja it; a Fe renc-táp csa tor ná ról
2002-ben ké szí tett le po rel ló is a ne vé hez fû -
zõ dik. Na gyon jó kap cso la ta volt a már
nyug díj ba vo nult idõs kol lé gák kal is, akik
gyûj tõi mun ká ját szí ve sen se gí tet ték. Kez -
de mé nye zõ je és egyik al ko tó ja volt a kara-
pancsai szi vat  tyú te lep ré gi han gu la tát meg -
örö kí tõ, egye dül ál ló rö vidfilmnek. Mun ká -
ja so rán a víz ügy tör té ne tét do ku men tál ta,
és ar chív anya go kat di gi ta li zált, va la mint
szakfilmeket is gyûj tött. Egy ko ri igaz ga tó ja
azt mond ta ró la:  „Gyu la vá ri Jós ka ré gi víz -
ügyes di nasz tia kép vi se lõ je, ki vá ló szak em -
ber, Ba ja vá ros emblematikus figurája, is -
mert és el is mert sze mé lyi sé ge, aki bõl csak
egyet len egyet sü tött a pék.” Bel ví zi és ár ví -
zi helyt ál lá sá ért több ször ki tün tet ték. Szak -
mai pá lya fu tá sá nak vé gét a 2006-os ti szai
ár víz je len tet te, amely nek so rán Csong rá dot
véd te. In nen szí vé nek ren det len ke dé se mi -
att idõ elõtt ha za kel lett jön nie; mint ké sõbb
ki de rült, a ko moly mû té tet sem ke rül het te
el. Ek ko ri ban a Ba goly vár ban la kott, amely
a ba ja i ak szá má ra hely tör té ne ti em lék és
vá ros jel kép is egy ben. A rá jel lem zõ rend -
ha gyó mó don eb ben az épü let ben vet te fe -
le sé gül 2007-ben Páncsics Pi ros kát, aki ben
éle te vé gé ig meg ér tõ, sze re tõ társ ra lelt. Az
es kü võt kö ve tõ év ben a Pe tõ fi-szi ge ten ti -
tok ban elõ ké szí tett 60. szü le tés na pi ün nep -
sé gen öröm kön  nyek kel te li szem mel azt
mond ta: „Hát, ti en gem sze ret tek!” Aki kö -
ze lebb rõl is mer het te, tud ja, hogy ér zel mes,
ér zé sek kel csor dul tig te le em ber volt, aki
ezt  ki mu tat ni sem szé gyell te. 
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Az utolsó elôtti mese, amely szintén rosszul végzôdik
In memoriam Csáth Gé za

1.
– Ba ja vég ál lo más kö vet ke zik! – kán tál ta

vé gig a ku pé hos  szán a ka la uz, s a moz -
dony, ez a szu szo gó, sis ter gõ, fúj ta tó al kot -
mány ne héz ke sen meg állt az ál lo más épü let
elõtt. A szal ma ka la pos, szür ke vá szon öl tö -
nyös fi a tal em ber sé ta pál cá já ra tá masz kod -
va lé pett le a má sod osz tá lyú va gon lép csõ -
jé rõl, és si et ve el in dult a ki já rat fe lé. Kint a
té ren, a vo nat kert fá i nak ár nyé ká ban agyag -
szür ke egyen ru hás me net szá zad so ra ko zott,
az ér ke zõ uta sok egyi ke-má si ka pe dig za -
var tan tá jé ko zó dott, mer re ve gye az irányt.

A fi a tal em ber fel lé pett a legszélen ál ló
konf lis lép csõ jé re, majd he lyet fog lalt.

– A kór ház ba, le gyen szí ves! – ad ta ki az
ukázt a ba kon ülõ, ma gya ros ba juszt vi se -
lõ ko csis nak.

– Igen is! – mond ta az öreg em ber, és a csi -
lin ge lõ lo vak már ka nya rod tak is az or szág út
irá nyá ba. A ko csis a ka to nák fe lé bö kött:

– Hogy a nya va lya tör né õket ha za,
Szer bi á ba. Itt van nak ka rá csony óta!

Majd ami kor be ka nya ro dott a Czirfusz
Fe renc ut cá ba, hoz zá tet te:

– Vótak it ten még szerecseny ka to nák
is! Vö rös bu gyo gó ban, a sap ká juk meg
mint ha vö rös vi rág cse rép lett vóna. A fe -
hér nép csak bá mul ta õket az ablakbul.

Az öreg meg tö röl te a kéz fe jé vel iz za dó
hom lo kát.

– Me leg van – mond ta. – Hi á ba, jú li us!
Sza bad ká rul tet szett gyünni?

– Igen! – vá la szol ta kel let le nül az utas, és
at tól kezd ve a ko csis nem szor gal maz ta a be -
szél ge tést. Ami kor el hagy ták a Ró kus-te me -
tõt, és majd nem a cél nál vol tak, a fi a tal em ber
vá rat la nul, tü rel met len han gon meg szó lalt:

– Tud itt va la hol a kö zel ben egy kocs mát?
– Ahol te me tõ van, ott kocs má nak is köll

len ni a kö zel ben – és az öreg rá mu ta tott az
os to ra vé gi vel a szem köz ti sa rok ra.

2. 
A kocs ma he lyi ség ki csiny volt és sö tét.

Fény csak a pult mel let ti hát só ab la kon és
a nyi tott be já ra ti aj tón szû rõ dött be. Né -
hány asz tal állt az elõ tér ben, koc kás ab -
rosszal le te rít ve, ven dég alig, mind ös  sze
két sír ásó tá masz ko dott a fröc  cse fö lé.

Ami kor a szal ma ka la pos fi a tal em ber be -
lé pett, ápo ro dott kocs ma szag csap ta meg. A
csa pos kö szönt, és si et ve ráz ta le az egyik
ab roszt, majd a szé ket is le tö röl te. De a ven -
dég nem ült le, ha nem a pult elé lé pett.

– Egy snap szot!
– Igen is, te kin te tes uram, már is! – és a

fe hér kö tényt vi se lõ csa pos sür gõ sen tö röl -
get ni kez dett egy po ha rat.

– Si e tek – tet te hoz zá a lát ha tó an ide ges
ven dég, az tán fel haj tot ta az italt, és a po hár -
ra mu ta tott: – Még egyet! – A mel lény zse bé -
bõl pénzt vett elõ, a pult ra dob ta, majd meg -
bil lent ve a ka lap ját, gyor san tá vo zott.

Éle te min den nap ján tar tot ta ma gát ah hoz
a filozófiához, hogy na pon ta valamilyen kis
figyelmességgel, oda fi gye lés sel kell má -
sok nak és ez ál tal ömnagunknak is örö möt
okoz ni. Ez sok szor úgy tör tént, hogy aki
kap ta, nem is is mer te, nem tud ta an nak for -
rá sát. Az öröm for rá sa le he tett egy a Sugó-
parti sé tány ra rá haj ló bu ja bo kor ágá nak le -
met szé se (hogy az ar ra sé tá ló höl gyek fri zu -
rá ját ne bánt sa), vagy egy kis gye rek ci põ ál -
tal fel sér tett lá bá nak be kö tö zé se, ne tán az
is me rõ sök ked venc ze né jé nek su gár zá sa, a
ba rá tok kal va ló be szél ge tés, gond ja ik meg -
hall ga tá sa, az er dei és vá ro si ma da rak té li
ete té se, egy-egy ál ta la ké szí tett finom étek
kö zös el fo gyasz tá sa. Ami kor te het te, be ült a
kis ko csi ba Kinszi ku tyá val, és ro bog tak
Szeremlére a Du ná ra. Itt érez te iga zán ott -
hon ma gát. A vi zet jár va, pecálva, gom bát,
szed ret gyûjt ve vagy a nap le men tét néz ve,
de min dig szólt va la mi jó kis ze ne. Szí ve sen
osz tot ta meg élet böl cses ség ét egy po hár
slivovica mel lett. Nem kegyeletsértõ, mert
na gyon büsz ke volt ar ra, hogy a ge ne rá ci ó -
kat át íve lõ Szeremlei Balf... Klub el nö ke
volt. Az évi ren des klub gyû lé sek nek is Du -
na-par ti hét vé gi há za adott ott hont.

Min den em ber vá gya, hogy va la mi lyen
mó don nyo mot hagy jon a vi lág ban tet te i vel,
gon do la ta i val, mun kás sá gá val. Ne ki si ke -
rült, jog gal volt na gyon büsz ke a 2012-ben
meg je lent Ba ja múlt ja ké pek ben cí mû, a fo -
tó gyûj te mé nyé bõl az ál ta la írt kí sé rõ szö ve g-

gel el ké szült és ál ta la szer kesz tett könyv re.
Ezt éle te nagy aján dé ká nak tar tot ta. Már
gyûj töt te a kö vet ke zõ kö tet be il lõ ké pe ket a
2. vi lág há bo rú utá ni idõk bõl. Sze mé lyes
hang vé te le mi att köny ve üdí tõ új don ság volt
a ko ráb bi sab lo nos ki ad vány ok hoz ké pest.
Be teg sé gei sú lyos sá gát és Nó ra lá nya tra gi -
kus el vesz té sé nek fáj dal mát min den ki elõl
el tit kol va igye kez te él ni min den nap ja it. A
ter mé szet sze re te te, a Du ná hoz va ló ra gasz -
ko dá sa; éle te al ko nyán fe le sé gé hez fû zõ dõ
mély kö tõ dé se; a bu nye vác gyö ke rek hez va -
ló vis  sza nyú lás, a ke vés, de õszin te ba rá tok -
kal va ló kap cso lat tar tás se gí tet te eb ben. 

Va la men  nyi en tud juk, hogy stí lu sa az élet
ál tal rá rótt nagy vi ha rok ban ala kult, és az
utób bi évek ben el vesz tet te lá za dó jel le gét.
Aki vet te a fá radt sá got, hogy meg ért se ôt,
lát ta ben ne az ér té ket és a meg bé ké lést.
Még ap ró gyer mek volt, ami kor édes any ja a
De ák Fe renc-zsi lip ud va rá nak fö ve nyén
egy le te rí tett pok ró con me sét ol va sott szá -
má ra, amely egy kis ma dár ról szólt. Nagy -
bá tyám ke ser ves sí rás ba kez dett, a ráz kód -
va szi po gó kisfiút alig le he tett meg nyug tat -
ni. „Mi ért nem szü let tem én is kis ma dár -
nak, ak kor tud nék re pül ni!”– zo kog ta. Nem
sejt het te, hogy a jó Is ten ha tal mas szár nyak -
kal aján dé koz ta meg, mert csak így emel -
ked he tett olyan ma gas sá gok ba, hogy mind -
an  nyi unk szá má ra nag  gyá és pó tol ha tat lan -
ná vált. Most, hogy lel ke vég leg ma dár rá
lett, az ég bõl sze lí den mo so lyog va néz le

ránk, de rá jel lem zõ mó don lesz, aki re ap rót
pot  tyant majd. Vé ge ze tül idéz zük meg Õt
sa ját sza va i val: „Na gyon sze ren csés nek ér -
zem ma gam, hogy a ze né lés tõl kezd ve, az
úszá son és a fo tó zá son át az írá sig sok min -
dent csi nál hat tam. Van, amit jól, és van, amit
ke vés bé jól. A mé di á ban vég zett munkámra
ma ra dék ta la nul büsz ke va gyok, hi szen ke -
ve sen mond hat ják el ma guk ról, hogy több
mint tíz éven át szer kesz tet tek kü lön fé le la -
po kat és té vét, majd jó ér zés sel tud tak alud -
ni utá na. Nem aka rok már tu sa kod ni, a harc
szá mom ra vé get ért, mert na gyon el bán tak
ve lem, il let ve ve lünk, hi szen a fe le sé gem -
mel is meg tet ték, nem sok kal a há zas ság kö -
té sünk után. Sze ren csé re ne ki volt la ká sa,
ahol most élünk. A meg an  nyi szép ség, jó -
ság, fel adat és ne héz ség után vis  sza vo nul -
tam min den tõl, foly ta tom a ré gi ba jai fo tók
gyûj té sét. [...] Leg fõ kép pen Pi ros ká val töl -
töm min den sza bad idõ met. Sé tál tat juk a ku -
tyát, el vo nu lunk a szeremlei Du na-par ton
lé võ kis há zunk ba, és szom ba ton ként el visz -
 szük ré gi ba rá to mat, Peller Pa lit a pi ac ra.
Köz ben fur csán né zek a mai vi lág ra, mint
af fé le öreg em ber.” (A szö veg meg írá sá hoz
szö ve ges vagy szó be li se gít sé get kap tam a
kö vet ke zõk tõl: Do bo si Já nos; Gyu la vá ri
And rás; Gyu la vá ri Klá ra; dr. Ha lász Ru dolf;
Katymári Van da: Gyu la vá ri Jó zsef, Ba jai
arc élek Kis vá ro si élet utak 2. címû   mun ká ja;
Páncsics Pi ros ka; Walter Pé ter).

Keve Gá bor
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3.
A szal ma ka la pos, szür ke vá szon -

öl tö nyös fi a tal em ber is mer te már a
já rást a kór ház ud va rán, s ami kor a
vad szõ lõ vel be nõtt, eme le tes épü let
elé ér ke zett, amely nek be já ra ta fö -
lött az Ideg- és El me gyógy in té zet
fel irat volt ol vas ha tó, szí ve a Radet-
zky-mars rit mu sá ra do bo gott. Be lé -
pett az épü let be. Bal ra, a nõi rész leg
fe lé esõ ol da lon volt a fõ or vo si szo -
ba. Kõ hal mi Kár oly igaz ga tó-fõ or -
vos – ez állt az aj tó ra rög zí tett réz -
táb lán. Be ko po gott.

– Tes sék! – hal lat szott be lül rõl.
Be nyi tott, s ka lap ját a mel lé re

szo rít va haj tot ta meg ma gát.
– Alá za tos tisz te le tem! Brenner

De zsõ va gyok, ha még em lé kez ne
rám a te kin te tes fõ or vos úr!

– Hogy ne, hogy ne, hogy ne… –
mond ta az író asz tal mö gött ülõ
öreg úr, és egy ha tal mas, bar na bõr -
fo tel fe lé in tett. Az ér ke zõ fél sze gen
fog lalt he lyet, nem mert hát ra dõl ni, ha nem
a fo tel szé lé re ült, mind két ke zé vel a sé ta -
pál cá já ra tá masz kod va, ka lap ját a ke zé ben
szo ron gat ta. A fõ or vos arany ke re tes csíp te -
tõt vi selt, amely rõl fe ke te se lyem zsi nór ló -
gott le, ke zé ben szi var füs tölt, de ek kor az
író asz tal szé lén ál ló ha mu tar tó ba he lyez te, s
a ven dé get vet te szem ügy re. Brenner De zsõ
szin te ön kén te le nül ér zé kel te a ha tal mas ke -
zet az író asz tal fö lött. Mint egy bok szo lóé,
vil lant át az agyán, ami az adott eset ben tel -
je sen va ló szí nût len nek tûnt.

– Cigarett? – kér dez te a fõ or vos.
A fi a tal em ber té to vá zott egy pil la na tig,

majd a ha mu tar tó ban ár vál ko dó szi var ra
pil lan tott, az tán ki vett egy szá lat az asz ta lon
lé võ do boz ból, és rá gyúj tott. Ek kor a fõ or -
vos is ke zé be vet te a szi vart, és na gyo kat
szip pant va té rí tet te élet re a dohányrudat.

– Pa ran csol jon ve lem, Brenner úr – in -
tett ki a füst fel hõ bõl –, mi ben áll ha tok
szol gá la tá ra?

– Ter mé sze te sen a bá tyám, dok tor Bren-
ner Jó zsef ál la po ta fe lõl sze ret nék ér dek -
lõd ni, de elõt te tá jé koz tat nom kell …

– Hagy ja! Hagy ja… – in tett a fõ or vos, s
a ha tal mas ke zek az író asz tal át ren de zé sé -
be fog tak. – Ho va a csu dá ba tet tem? – és
egy re ra kos gat ta az irat cso mó kat, majd va -
la hon nan elõ hú zott egy új sá got. – Na lát ja,
itt van – csa pott kéz fe jé vel az ös  sze haj tott
lap ra. – A sza bad kai Ma gyar Új ság. Teg -
nap egy ked ves ba rá tom nyom ta a ke zem -
be, aki an nak ide jén szí ve sen ol vas ta a
Csáth Gé za-no vel lá kat. Ugye, ezen a né -
ven pub li kált a báty ja? – szúr ta köz be a
kér dést. – Tud ta, hogy mi ápol tuk a dok tor

urat, az az hogy az írót, vagy hogy is mond -
jam, ezért hív ta fel a fi gyel me met a hír re,
hogy a kol lé ga úr agyon lõt te a fe le sé gét.

– Igen. Saj nos, ez a hely zet. A só gor nõ -
met nem si ke rült meg men te ni. Teg nap te -
met tük.

– Fo gad ja rész vé te met! Egyéb ként az
eset nem meg le põ mor fi nis ták ese té ben.
Ami pe dig Brenner dok tort il le ti, a ron csolt
se bek, ami ket a kar ján ej tett, szé pen gyógy -
ul nak, de  – és itt kis szü ne tet tar tott – a
mor fi niz mus egy má sik tör té net. An nak a
gyó gyí tá sa hos  szabb idõt vesz igény be. 

– Mi ben re mény ked he tünk, fõ -
or vos uram?

– Azt csak a jó Is ten tud ja. Ha
egy ál ta lán fi gyel ránk.

Brenner De zsõ fel állt, a fe szült -
sé ge azon ban alig ol dó dott va la -
men  nyit.

– Fõ or vos úr, ké rem! Sze ret nék
be szél ni a bá tyám mal!

A fõ or vos is fel állt. Így jól lát -
szott, hogy a fe hér or vo si kö peny
alatt te kin té lyes po cak rej lik, s az
öreg úr a ke rek ké pé vel, fel fe lé
kun ko ro dó ba jusz vé gé vel, kö zé -
pen el vá lasz tott ha já val már-már
ko mi kus ha tást kel tett, ugyan ak kor
egész egyé ni sé gé bõl va la mi vég te -
len nyu ga lom áradt.

– Ter mé sze te sen! Majd va la me -
lyik nõ vér oda kí sé ri.

– El mond ha tom ne ki … a fe le sé -
ge ha lá lát?

– Per sze. De azt ne re mél je, hogy
lel ki is me ret-fur da lá sa lesz. A szen -

ve dély be te gek tu da ta más ként mû kö dik,
mint a kö zön sé ges em be re ké – és jo vi á lis
köz vet len ség gel nyúj tot ta a ke zét a fi a tal -
em ber fe lé.

4.
Ma gas, fi a tal ápo ló nyi tot ta az aj tót he -

lyet te sí tõ vas rá csot Brenner De zsõ elõtt,
majd be haj tot ta utá na, és a be já rat mel lett
le ült egy szék re. A szo ba be ren de zé se
mind ös  sze egy  asz tal és egy szék, áll vá -
nyon fém mos dó edény, a fa lon fa ke reszt
volt, s a sa rok ban vas ágy, azon ült Brenner
Jó zsef, fe jét az ölé be hor gaszt va.

– Szer vusz, Jó zsi! – kö szön töt te az öc  cse,
és meg állt elõt te. A be teg fel emel te a fe jét,
rá né zett a jö ve vény re, de te kin te té bõl nem
volt ki ol vas ha tó sem mi fé le ér ze lem. Mint -
ha azon gon dol ko dott vol na, fel áll jon-e.
Vé gül fel emel ke dett, s hagy ta, hogy az öcs -
 cse meg ölel je. Fe ke te ha ja ma gas hom lo ká -
ba hul lott, a vé kony ba jusz alig emel ke dett
ki a bo ros tá ból, s csak a vas tag aj kak sej ttet -
ték az egy kor von zó fér fit. Fa nyar iz zad t-
ság szag ter jen gett kö rü löt te, amely ös  sze -
ve gyült kel le met len le he le té vel. Az öc  csét
szin te ta szí tot ta az ápo lat lan ság le ve gõ je, s
a szé kig hát rál va le ült. 

– Nem va la mi ba rát sá gos itt – mond ta.
– Tûr he tet len! Tûr he tet len! – vá la szol ta

meg-meg rán gó arc cal a báty ja, majd vis  sza -
ült az ágy ra és hall ga tott. Bal kar ján, a kö -
tés fö lött és a job bon is lát szott a sû rû tû -
szú rás ok he lye, és a szin te pik ke lyes re szá -
radt bõ rön a be he gedt tá lyo gok nyo ma. Az
öc  cse tör te meg a kí nos csen det.

– Jó zsi kám! Ol ga meg halt, teg nap te -
met tük!
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Brenner dok tor fel ug rott az ágy ról, és
ha do nász va, in ge rül ten mond ta:

– Ez er köl csi zsa ro lás! Ol ga nem halt
meg! Ol ga él! Ami kor rá lõt tem Regõcén,
ki ro hant a ren de lõ bõl.

– Igen, de két szer utánalõttél. Ami kor té -
ged el vit tek a szerb ka to nák, a fe le sé ged
már hal dok lott.

– Ha zudsz! Ha zudsz! De mi ért? – és a
be teg fel-alá jár kál ni kez dett a szo bá ban.

– Gyõ zõdj meg ró la ma gad! – s ki vett
né hány ira tot a tár cá já ból. – Itt van nak a
te me té si szám lák.

De hi á ba nyúj tot ta a pa pí ro kat a báty ja
fe lé, az fél re lök te a ke zét.

– Ol ga egy szaj ha! Kö zön sé ges szaj ha!
Ta valy még Desirée-vel is le fe küdt, és az
utób bi idõ ben már a sut  tyó pa raszt le gé -
nyek kel is. 

Brenner De zsõ két ség beeset ten csap ta
ös  sze a ke zét.

– Hogy ál lít hatsz ilyent az uno ka test vé -
red rõl? És plá ne Ol gá ról? Sem mi fé le bi zo -
nyí té kod nincs. Csak gya nú, gya nú, gya nú,
de té nyek nél kül.

– Tu dom. Én tu dom.
Brenner Jó zsef ma gá ba ros kad va le ült

új ra az ágy ra, és a ke zét tör del te. Az öc  cse
fel állt, és a báty ja vál lá ra tet te a ke zét.

– Nyu godj meg, Jó zsi, kér lek, nyu godj
meg!

– Vi gye tek in nen! Vi gye tek ha za! Kö -
nyör göm, vi gye tek ha za!

– Er re vár nod kell még! Majd be szé lek
apikával, s meg lát juk, mit te he tünk.

– Nem, nem, nem, nem! Azon nal! –
üvöl töt te az idõ sebb.

Ek kor be lé pett a szo bá ba az ápo ló, és a
lá to ga tó hoz for dult:

– Uram! Azt hi szem, jobb lesz, ha most
tá vo zik.

5.
– Az ápo ló azt mond ja, ké re tett, kol lé -

ga úr! – mond ta a be teg szo bá ba be lé põ
fõ or vos.

– Igen, Kõ hal mi úr, va ló ban ké ret tem!
Szí ves ked jen a tá vo zá so mat en ge dé lyez ni!

A fõ or vos el mo so lyo dott.
– Drága Brenner úr! Ön ugyan úgy pszi-

chopatológus, mint én. Na gyon jól tud ja,
hogy ez le he tet len. Fel té ve, de meg nem
en ged ve, ha én most hoz zá já rul nék a tá vo -
zá sá hoz, önt ab ban a pil la nat ban le tar tóz -
tat ják a szer bek, amint ki te szi a lá bát a kór -
ház ka pu ján.

– De mi ért? – von ta fel a szem öl dö két a
be teg, mint akit meg le pe tés ért.

– Vég té re is, agyon lõt te a fe le sé gét.
Brenner Jó zsef, mint akit meg sér tet tek,

ült le az ágyá ra.

– Ak kor leg alább azt en ge dé lyez ze,
hogy kap jak mor fi u mot. A szak mai ká non
sze rint fo ko za to san kell meg von ni a be teg -
tõl a nar ko ti ku mot. Po ko li kí no kat élek át. 

– Ha nem mél tóz ta tik meg szök ni tõ lünk
két hó nap pal ez elõtt – mond ta né mi iró ni -
á val a fõ or vos –, va la mi vel job ban érez -
het né ma gát. Ak kor már egy hó nap ja gon -
doz tuk, de oda kint új ra szur kál ta ma gát,
ezért most kény te le nek va gyunk új ra kez -
de ni a tor tú rát. 

– Kõ hal mi úr, ha Is tent is mer, leg alább
né hány na pig en ge dé lyez zen egy sze rény
ada got! – tet te ös  sze a két ke zét kö nyö rög -
ve a be teg.

A fõ or vos szá na koz va né zett az em ber -
roncs ra, de ha tá ro zott ma radt:

– Brenner dok tor, úgy lá tom, nem ér ti a
hely ze tet. Há bo rú van kö rü löt tünk. A de -
mar ká ci ós vo nal Ba ja fö lött hú zó dik. A
gyógy szer el lá tás aka do zik. Már azok nak
sem min dig tu dunk mor fi u mot ad ni, akik -
nek fon tos len ne. Nem tu dom tel je sí te ni a
ké ré sét!

Brenner Jó zsef ar cán ide ges rán gá sok
fu tot tak új ra vé gig, ös  sze om lott, és szin te
vin  nyog va szó lalt meg:

– Leg alább azt a rá csot ne tart sák zár va!
Hogy né ha ki me hes sek a bo lon dok kö zé…

– Saj ná lom, a szö kés sel el ját szot ta a bi -
zal ma mat. Még egy szer nem hoz hat ké -
nyel met len hely zet be. De mi ért nem pró -
bál meg ír ni? Azt mond ják, ön egy kor ki -
tû nõ no vel lis ta volt.

– Nem te he tem. Csáth Gé za meg halt
ben nem. Már évek óta ha lott.

6.
Ami kor a fõ or vos ki ment, s

az ápo ló be zár ta az aj tót he lyet -
te sí tõ rá csot, az egye dül ma radt
fér fi hos  szan né zett ma ga elé a
sem mi be, majd min den át me -
net nél kül zo kog ni kez dett. Le -
csú szott a koc ka kö ve zet re, fe je
az ágy ra bo rult, s úgy sírt, mint
nyolc éves ko rá ban, ami kor az
édes any ja meg halt.

– El aka rok in nen men ni… –
mo tyog ta ma ga elé. – Meg aka -
rom ke res ni a két száz éves bag -
da di va rázs lót, hogy se gít sen
raj tam! – mond ta egy re han go -
sab ban. – Én még csak har -
minc két éves va gyok! Sze ret -
nék él ni! – ki ál tot ta, és két ség -
beeset ten szo rí tot ta ököl be a
ke zét.

Ám egy szer re úgy érez te, na -
rancs il la tú szel lõ si mo gat ja a
vál lát, s fel emel te a fe jét. Sár ga

tur bán ban, zöld kaf tán ban ott állt elõt te a va -
rázs ló. Hos  szú, fe hér sza kál la fény lett, s a
sze mé bõl biz ta tás su gár zott. Brenner Jó zsef
be le né zett az ap ró, bölcs sze mek be, s köz -
ben folyt a kön  nye. Nem tud ta, men  nyi idõ
tel he tett el, de na gyon hos  szú nak tûnt, mi re
a vén em ber meg szó lalt:

– Ha ta lálsz egy as  szonyt, aki még hisz
ne ked, ak kor van re mény! Ta lán még van…

A fér fi meg tö röl te az ar cát a ta ka ró ban,
de mi re fel emel te a te kin te tét, a va rázs ló
már el tûnt.

7.
A fõ or vos a fi gye lõ he lyi ség és az ebéd lõ

kö zöt ti át já ró ban ke dé lyes be szél ge tést
foly ta tott egy tag ba sza kadt ápo ló val, majd
atya i an hát ba ve re get te, s az tán a szo bá já -
ba in dult. Az ebéd lõ vé gé ben két apá ca be -
szél ge tett. Ami kor hoz zá juk ért, oda szólt:

– Fri de ri ka nõ vér! Va cso ra után le gyen
szí ves a Brenner dok tor ke zén ki cse rél ni a
kö tést!

– Igen is, fõ or vos úr! – és a meg szó lí tott
meg haj tot ta a fe jét. Ami kor az aj tó be csu -
kó dott, a má sik hoz for dult: – Ezt a Bren-
ner dok tort va la mi nagy tra gé dia ér het te.
Tö mény szo mo rú ság van a te kin te té ben.

– Én is azt hi szem. Sze ren csét len sé gé re
a leg ros  szabb kor rek ci ót: a nar kó zist vá -
lasz tot ta. Így rá fog men ni sze gény nek az
egész éle te. Kár ér te! – vá la szol ta az öre -
geb bik apá ca.

Ha mar Pé ter
Grafika: Sipos Loránd
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„Fontos, hogy a fiatalokban felébresszük a könyvek iránti érdeklôdést”

Zalavári László könyvtárigazgató 
múltról, jövôrôl és a városi olvasási szokásokról

Nyolc hó na pig ve zet te ide ig le ne sen az
Ady End re Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si
Köz pont in téz mé nyét Zalavári Lász ló, feb -
ru ár tól pe dig im már hi va ta los ki ne ve zé sét
is meg kap ta. A ré gi-új igaz ga tó (mel les leg a
Ba jai Hon pol gár szer kesz tõ bi zott sá gá nak
új tag ja) az óta is tö ret len lel ke se dés sel, a
köny vek irán ti fel tét len alá zat tal és új ter -
vek kel vég zi mun ká ját. Mind ezek mel lett
pá lya vá lasz tá sá ról és a ba jai könyv tár rit ka -
sá ga i ról is be szél get tünk ve le. 

– Ki ne ve zé sem elõtt már dol goz tam ve ze -
tõ ként, könyv tá ri-igaz ga tó he lyet te si be osz -
tás ban. Az elõ zõ igaz ga tó meg bí za tá sa ta -
valy má jus vé gén járt le, az ak kor ki írt pá -
lyá zat azon ban nem ho zott ered ményt.
Szer ve ze ti mû kö dé si sza bály za tunk ér tel -
mé ben bár mi lyen aka dá lyoz ta tás vagy ve ze -
tõ hi ány ese tén az igaz ga tó he lyet tes lát ja el a
ve ze tõi fel ada to kat. Az el sõ kör ben még tel -
jes kö rû, könyv tá ro si és köz mû ve lõ dé si vég -
zett ség, va la mint ve ze tõ kép zõ is kel lett, má -
sod szor ra – a no vem ber vé gi ki írás nál – már
az egyik szak mai ké pe sí tés is ele gen dõ nek
mi nõ sült. Ezért kol lé gá im fo lya ma tos biz ta -
tá sá nak és tá mo ga tá sá nak kö szön he tõ en is
je lent kez tem a fõ is ko lai könyv tá ro si vég -
zett sé gem mel. Bel sõ em ber ként épp elég rá -
lá tás sal is bír tam az in téz mény ve ze té sé re,
min den nap ja i ra. Ko ráb ban a fel nõtt rész leg
ren dez vény szer ve zõ je ként is te vé keny ked -
tem, így a köz mû ve lõ dé si egy ség mun ká ját
is is mer tem. Ért is olyan kri ti ka, hogy kön -
 nyû volt ne kem bel sõ em ber ként pá lyáz ni,
de a le he tõ ség min den ki nek ad va volt, hogy
el lá to gas son az in téz mény be, és in for má ci ó -
kat sze rez zen a mû kö dé sünk rõl. 

– Hány éves múlt ra te kint vis  sza a
könyv tár ral va ló együtt mû kö dé se?

– Las san 14 és fél éve dol go zom itt.
1999. szep tem ber 1-jén ke rül tem a könyv -
tár ál lo má nyá ba, de volt már könyv tá ros
elõ é le tem. Érett sé gi után ugyan is nem vet -
tek fel rög tön a fõ is ko lá ra, de sze ret tem
vol na eb ben az idõ szak ban is dol goz ni.
Ak ko ri ban kép zett ség nél kü li fi a ta lok be -
ke rül het tek a könyv tár ba ki se gí te ni. Él tem
a le he tõ ség gel, és el kezd tem dol goz ni a ré -
gi, Tóth Kál mán té ri in téz mény ben, majd
fõ is ko lás ként szak mai gya kor la to mat már
az új he lyen, az egy ko ri zsi na gó ga épü le -
té ben vé gez tem. Ta nul má nya im be fe je zé -
se után más ként ala kult az éle tem, több fe -
lé dol goz tam, nem csak a szak mám nak-hi -

va tá som nak meg fe le lõ en, míg vé gül a már
em lí tett idõ pont tól let tem új ra könyv tá ros.

– Ha egy érett sé gi után lé võ di ák könyv -
tár ba megy dol goz ni, az nem le het vé let -
len. Köny vek kel nem le het ér zel mi kö tõ dés
nél kül bán ni...

– Kis gye rek ko rom óta na gyon sze re tek
ol vas ni. So kak hoz ha son ló an én is úgy ke -
rül tem is ko lá ba, hogy tud tam már ol vas ni.
Ha mar be irat koz tam a gye rek könyv tár ba
is. Az ol va sás, a köny vek sze re te te (ami
egész csa lá dom ra jel lem zõ) vé gig kí sér te
az éle te met, és mo ti vá ci ós té nye zõ je volt
an nak, hogy ezt a hi va tást vá lasz tot tam. 

– Mek ko ra je len leg a ba jai könyv tár ol -
va só tá bo ra? 

– A fel nõtt rész leg ol va só kö zön sé ge
évek óta stag nál: mint egy 2800 fõs a be -
irat ko zot tak lét szá ma, Ba já ról és a von zás -
kör zet bõl. A gye rek könyv tár ol va só i nak
lét szá ma azon ban év rõl év re biz ta tó an
gya rap szik. Leg in kább er re sze ret nék épí -
te ni a jö võ te kin te té ben, min den kor osz -
tály ra gon dol va. A leg ki seb be ket a
Cirókázó ját szó ház ba vár juk. A leg kri ti ku -
sabb kor osz tály a kis ka ma szok, 12-13 éve -
sek. Szá muk ra biblioterápiás fog lal ko zá -
so kat szer ve zünk: kö zö sen ki vá lasz ta nak
egy köny vet, ame lyet a gye re kek el ol vas -
nak, fel dol goz nak, akár el is játs  szák, dra -
ma ti zál ják in te rak tív fog lal ko zás ke re té -
ben. Ez iránt egy re na gyobb az ér dek lõ dés,
egy re-más ra je lent kez nek cso por tok kü -
lön bö zõ is ko lák ból, és ez biz ta tó. Ha eb -
ben a kor osz tály ban si ke rül fel kel te ni és
meg erõ sí te ni a köny vek irán ti ér dek lõ dést,
ak kor van rá esély, hogy 14 éves ko ruk
után át irat koz za nak a fel nõtt könyv tár ba.

A pá lyá za tom ban is meg fo gal maz tam,
hogy a na gyobb ka ma szok kor osz tá lyát, a
kö zép is ko lá so kat kell iga zán meg szó lí ta ni,
mert a kö te le zõ ol vas má nyo kért eset leg
még be tér nek, de ön szor ga lom ból alig ol -
vas nak. A szá mí tó gé pet, a leg mo der nebb
esz kö zö ket ma gá tól ér te tõ dõ en ke ze lik, de
azt kel le ne el ér nünk, hogy leg alább ilyen
ter mé sze te s le gyen szá muk ra az ol va sás is.
Eb bõl a szem pont ból ré gi mó di va gyok: én
a pa pír ala pú köny vek vi lá gá ban nõt tem
fel, ide gen szá mom ra az e-book, de  elõbb-
utóbb ne künk is ha lad nunk kell a kor ral.
Bár én azért bi za ko dó va gyok, hi szen jó
né hány szor te met ték már a Gu ten berg-ga -
la xist, de a mai na pig is mû kö dik. Sõt, épp

az év ele jén ol vas tam, hogy meg nõtt a
köny ves bolt ok for gal ma. Úgy tû nik, hogy
to vább ra is mu tat ko zik igény a köny vek re.
Ez szá mom ra re ményt kel tõ. 

A fi a ta lok meg szó lí tá sá ban part ner sé get
sze ret nék ki ala kí ta ni az is ko lák kal. Sor ra
fel ke re sem az ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si
in téz mé nye ket is, tár gya lok a ve ze tõ ik kel
az együtt mû kö dés, együtt gon dol ko dás le -
he tõ sé gé rõl. A ba jai Türr Ist ván Mú ze um
igaz ga tó ja, Ko vács Zi ta meg elõ zött eb ben,
el is kezd tük a kö zös te vé keny sé get, fõ -
ként a köz mû ve lõ dés te rén. A mi hely ze -
tünk eb bõl a szem pont ból el lent mon dá sos:
köz mû ve lõ dé si köz pont ként is szol gá lunk,
mun ka tár sa kat fog lal koz ta tunk, de nincs
er re iga zán al kal mas te rünk. A prog ram ja -
ink, ren dez vé nye ink rész ben a zsi na gó gá -
ban zaj la nak, emel lett a vá ros rész köz mû -
ve lõ dé si fel ada ta it is el kell lát nunk. A mú -
ze um mal va ló együtt mû kö dés hely szem -
pont já ból is hasz nos len ne: mi biz to sít juk
a mun ka tár sat, õk pe dig a te ret a köz mû ve -
lõ dé si prog ra mok hoz, de a mi szak mánk -
hoz il lõ ren dez vé nye ket, pl. könyv be mu ta -
tó kat õk is ná lunk tar ta nák in kább. Ha son -
ló együtt mû kö dést sze ret nék meg va ló sí ta -
ni a Ba ja Mar ke ting Kft-vel, és sor ra ve -
szem az ál ta lá nos és kö zép is ko lá kat is. Ez
utób bi a kat fõ ként a köny vek, az ol va sás
nép sze rû sí té se mi att. Sze ret ném, ha a ta ná -
rok több olyan fel ada tot ad ná nak a di á kok -
nak, amely hez ná lunk ke res nek, gyûj te nek
anya got. És ha már ide jön nek, ak kor ta lán
be le kós tol nak a könyv tár vi lá gá ba, fel fe -
de zik az egyéb ér de kes sé ge ket, a ne kik
szó ló köny ve ket is. A be szer zé sek te rén rá -
juk is ki emelt fi gyel met for dí tunk, min dig
meg vá sá rol juk az ak tu á lis ked ven ce ket.

A zsinagóga tóraszekrénye is kincseket rejt
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– Ha már a leg fi a ta labb kor osz tályt em -
lí tet tük: na gyon ked ves gesz tus nak tû nik a
Babaolvasójegy, amel  lyel szá mos ap ró sá -
got lát tam már meg ér kez ni (per sze, édes -
anyá val együtt) a könyv tár ba...

– Gya kor la ti lag nul la éves kor tól vár juk
ide a pi ci ket – kü lön fog lal ko zá so kat is tar -
tunk ne kik és édes any juk nak –, hogy érez -
ze nek rá a könyv tár ízé re, han gu la tá ra.
Szí ve sen la poz gat ják a szép, szí nes, te her -
bí ró ké pes köny ve in ket. Ab ban bí zunk,
hogy a könyv tár a ké sõb bi ek re is meg ha tá -
ro zó él mén  nyé vá lik szá muk ra, mi vel ar ra
fog nak majd em lé kez ni, hogy ez jó hely,
kel le mes em lé kek tár sul nak hoz zá. 

– Mi lyen a könyv tár ál lo má nya?
– Ál ta lá nos gyûj tõ kö rû köz mû ve lõ dé si

könyv tár va gyunk. Gya kor la ti lag min dent
vá sá ro lunk: ha gyo má nyos ma gyar és kül -
föl di szép iro da lom, szak köny vek, szó ra -
koz ta tó iro da lom stb. Nem kön  nyû meg tar -
ta ni az egyen súlyt. A fel nõtt rész leg ol va só -
i nak je len tõs ré szét nyug dí ja sok te szik ki,
akik leg in kább a szó ra koz ta tó, kön  nye debb
mû fa jú ol vas ni va ló kat ked ve lik és ke re sik.
Fo lya ma to san gon dos kod nunk kell szá -
muk ra után pót lás ról. Az ak tu á lis si ker köny -
ve ket is jó részt meg ves  szük, an nak el le né -
re, hogy ezek ke re sett sé ge (he lyen ként az
ér ték rõl nem is szól va…) a „sze zon” le fu -
tá sa után igen csak csök ken. Ne künk ru gal -
ma san al kal maz kod nunk kell az ol va sói
igé nyek hez, még ha az nem is esik egy be
min dig a mi íz lés vi lá gunk kal… Ugyan ak -
kor na gyon fon tos nak tar tom, hogy a szép -
iro da lom ugyan úgy je len tõs te ret kap jon a
kí ná lat ban. A No bel-dí jak ki hir de té se után
azon nal be sze rez zük az érin tett írók köny -
ve it, a ma gyar és a kül föl di szép pró zát
egy aránt igyek szünk fris sí te ni. Ne héz vá -
lo gat ni az óri á si kí ná lat ból. Nép sze rû szer -
zõk pél dá ul Ljudmilla Ulickaja, An na
Gavalda, Schäffer Er zsé bet, Fá bi án Jan ka,
de em lít het jük Bán Mór Hu nya di-so ro za -
tát is. A tör té nel mi re gé nyek ál ta lá ban is
ked vel tek. A ver sek iránt ta lán már meg -
csap pant né mi leg az ér dek lõ dés, et tõl füg -
get le nül idõ rõl idõ re vá sá ro lunk ver ses kö -
te te ket is. Szak köny vek bõl is igyek szünk
be sze rez ni, amit le het. 

– Mi lyen kin cse ket, rit ka sá go kat õriz a
könyv tár? 

– Je len tõs gyûj te ményt õr zünk ré gi
köny vek bõl, és ez egy vi dé ki köz könyv tár
ese té ben egy ál ta lán nem meg szo kott. Ré gi
köny vön a szak ma az 1850 elõt ti ki ad vá -
nyo kat ér ti. Több mint négy ezer ilyen kö -
te tünk van. A leg ér té ke sebb a há rom  õs -
nyom tat vány – az egyik 1472-bõl va ló –,
ame lyek re na gyon büsz kék va gyunk. Az
õs nyom tat vány a Gu ten berg tõl 1500-ig

ter je dõ idõ szak ban szü le tett köny ve ket je -
lö li, ér té kük szin te fel be csül he tet len. Több
an tik vá val is büsz kél ked he tünk, ezek 1500
és 1600 kö zött ke let kez tek, majd jön nek a
to váb bi év szá zad ok ki ad vá nyai. Ré gi
köny ve ink jó ré szét kü lön te rem ben tart -
juk, ré gi könyv-sza kos kol lé ga nõnk fog lal -
ko zik a fel dol go zá suk kal. Meg ta lál ha tó
pél dá ul gyûj te mé nyünk ben a nagy fran cia
En cik lo pé dia, több ki adás ból ugyan, de
szin te a tel jes tar tal ma. Iga zi kü lön le ges sé -
günk még Ady End re egyik Bib li á ja, ame -
lyet 1817-ben, Szentpétervárott nyom tak,
fran cia nyel ven. Ezt Ady ha lá la után a fe -
le sé ge, Csinsz ka oda aján dé koz ta a köl tõ
ke ze lõ or vo sá nak, õ pe dig az egyik leg ked -
ve sebb ta nít vá nyá nak, Grauaug Ár min ba -
jai or vos nak ad ta to vább. Az õ ha gya té ká -
ból ke rült ide, ezt is büsz kén õriz zük. Hi -
te les sé gét Csinsz ka kéz írá sa bi zo nyít ja.

– Ki lát hat ja eze ket a kü lön le ges ki ad vá -
nyo kat?

– Aki konk rét ku ta tói szán dék kal ér ke -
zik, az igaz ga tói en ge dél  lyel, fel ügye let
mel lett, itt hely ben ta nul má nyoz hat ja a
gyûj te mé nyün ket. Na gyon vi gyá zunk rá -
juk, saj nos, vol tak rossz ta pasz ta la ta ink is.
Még a 90-es évek ben tör tént, hogy va la ki
meg cson kí tot ta az egyik na gyon ér té kes
köny vün ket: ki vág ta be lõ le a szí nes il -
luszt rá ci ó kat. Az óta még ébe reb ben õriz -
zük a kin cse in ket. Ta valy õs  szel itt járt
Bayer Zsolt, aki most a Más fél mil lió lé pés
Ma gyar or szá gon egy kor köz ked velt so ro -
zat foly ta tá sát for gat ja ép pen. Õ el sõ sor -
ban ezek re a ré gi köny vek re volt kí ván csi,
ké szí tett is egy anya got, ame lyet ha ma ro -
san mû sor ra tûz a köz mé dia. 

– Mi lyen ba jai jel leg ze tes sé ge ket tar ta -
nak?

– Hely is me re ti gyûj te mé nyünk is egy
kü lön, kor lá to zot tan hasz nál ha tó ál lo -
mány, itt õriz zük a Ba já val és szû kebb kör -

nye ze té vel kap cso la tos leg kü lön fé lébb do -
ku men tu mo kat, a ré geb bi köny vek tõl, új -
sá gok tól kezd ve (pa pír és mik ro film for -
má ban is), a ma meg je le nõ kü lön bö zõ szó -
ró lap okon, meg hí vó kon át a mos ta ni fo -
lyó irat okig min dent. Eb be be le tar toz nak
nem csak a nyom ta tott do ku men tu mok, ha -
nem a di gi tá li sak, pl. CD-k, DVD-k is. Aki
akár a vá ros múlt já ról vagy je le né rõl, is -
mert sze mé lyi sé gek rõl, ese mé nyek rõl sze -
ret ne va la mit meg tud ni, ne tán he lyi szer -
zõk mû ve it ol vas ni, az ide for dul hat. 

Eh hez kap cso ló dó an sze ret nék egy ké -
rést meg fo gal maz ni: na gyon meg kö szön -
nénk, ha egy faj ta kötelespéldányként min -
den, Ba ján meg je le nõ vagy a vá ros ról szó -
ló, he lyi – kö tõ dé sû – szer zõ ál tal írt
könyv bõl, in téz mé nyek, szer ve ze tek, cé -
gek ki ad vá nya i ból, pros pek tu sa i ból, új ság -
ja i ból, ill. CD-bõl, DVD-bõl, az az min -
den fé le do ku men tum ból is leg alább egy,
de in kább két pél dányt au to ma ti ku san kap -
nánk. Így ezek a ki ad vány ok az utó kor
szá má ra is fenn ma rad nak, ku tat ha tó vá vál -
nak. Saj nos, sok szor úgy kell ku nye rál ni,
kü lön utá na jár ni, ha va la mit lá tunk, va la -
mi nek a meg je le né sé rõl ér te sü lünk.

– Mi lyen to váb bi ter vei van nak a jö võ re
néz ve?

– Kri ti kus pont nak tar tom, hogy nem
ren del ke zünk kö zös sé gi köz mû ve lõ dé si
tér rel, ho lott ezt a funk ci ót is be kell töl te -
nünk. Több köz mû ve lõ dé si mun ka tár sat is
fog lal koz ta tunk, akik ren dez vé nye ket
szer vez nek a vá ros kü lön bö zõ pont ja in,
mun ka kö rül mé nye ik, el he lye zé sük azon -
ban nem meg fe le lõ. A zsi na gó ga már csak
mû em lék jel le ge mi att sem al kal mas ilyes -
mi re, mint ahogy na gyobb, tö meg mé re tû
ren dez vé nyek meg tar tá sá ra sem. Bí zom
ab ban, hogy egy na gyobb mé re tû, or szá -
gos vagy uni ós pá lyá zat ré vén si ke rül az
ön kor mány zat tal együtt mû köd ve meg fe le -
lõ in gat lan hoz jut ni, amely ben a kol lé gák
el he lye zé sét is im már mél tó kö rül mé nyek
kö zött tu dom biz to sí ta ni. Ez ál tal vég re va -
ló ban mû ve lõ dé si köz pont tá is vál hat nánk. 

– Mi lyen szer zõk kel ta lál koz ha tunk Ba -
ján a kö ze li jö võ ben?

– Író-ol va só ta lál ko zó kat fo lya ma to san
szer ve zünk a jö võ ben is. Már biz tos nak lát -
szik, hogy az ün ne pi könyv hét ke re té ben
jú ni us 11-én ven dé gül lát juk Lackfi Já nost.
Töb bek ne ve is szó ba ke rült még, igyek -
szem min den ki vel fel ven ni a kap cso la tot,
aki re igény mu tat ko zik. Meg ke re sé se ket is
ka punk, fõ ként fi a ta lok tól, el sõ kö te tes
szer zõk tõl. Amen  nyi ben úgy lát juk, hogy
ér té ket köz ve tí te nek, szá muk ra is te ret és
be mu tat ko zá si le he tõ sé get biz to sí tunk. 

Sán dor Bog lár ka

Ady Bibliája, Csinszka kézírásával
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Integráció a bajai fôiskolák megtartásáért
Az 1990-es évek kö ze pé tõl fel erõ söd tek

a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény há ló zat
szét ap ró zott sá gát ki fo gá so ló ál lás pont ok.
Er re az idõ re ugyan is a nagy múl tú egye te -
me ken és fõ is ko lá kon kí vül az or szág
csak nem min den na gyobb vá ro sá ban lét re -
jöt tek ki sebb fõ is ko lák, egye te mi ka rok,
egye te mek. Túl sok lett be lõ lük.

A fel sõ ok ta tás kor sze rû sí té se ér de ké ben
ezért töb bek kö zött vár ha tó volt, hogy az
in téz mé nyek in teg rá ci ó ját tör vény fog ja
elõ ír ni. Ez el sõ sor ban a kis fõ is ko lák önál -
ló sá gát ve szé lyez tet te, mert le he tett at tól
tar ta ni, hogy a na gyobb egye te mek hez
csa tol ják õket. A ba jai fõ is ko lák ese té ben
Sze ged, Pécs, de tá vo lab bi nagy fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek is szó ba jö het tek. Saj nos
nem le he tett ki zár ni, hogy az ilyen meg ol -
dá sok a kis fõ is ko lá kat hát rá nyos hely zet -
be hoz zák, de vég sõ ve szély ként akár azok
el sor vasz tá sát is je lent he tik. 

A fej lesz té si el gon do lá sok azon ban azt
is meg en ged he tõ nek lát ták, hogy az egy
vá ros ban mû kö dõ önál ló, il let ve más fel -
sõ ok ta tá si in téz mény hez tar to zó egy sé gek
egye sül je nek. Ba ján eb ben az idõ ben két
fõ is ko lán – az önál ló Eöt vös Jó zsef Ta ní tó -
kép zõ Fõ is ko lán és a Pé csi Janus Pan no ni -
us Tu do mány egye tem Pollack Mi hály
Mû sza ki Fõ is ko lai Ka rá nak Víz gaz dál ko -
dá si Ta go za tán – folyt kép zés. A két is ko la
kö zött évek óta fo lya ma to san ese ten kén ti,
majd írás be li meg ál la po dás alap ján több
te rü le ten (nyelv ok ta tás, test ne ve lés, ter mé -
szet tu do má nyos tár gyak stb.) rend sze res
ered mé nyes együtt mû kö dés ala kult ki.

Ezek re ala poz va, és az or szá gos fej lõ dé -
si-fej lesz té si ten den ci ák ra fi gyel met for -
dít va, a tar tal mi és mû kö dé si fel té te lek to -
váb bi ja ví tá sa ér de ké ben a két in téz mény
ve ze tõi (dr. Szlávik La jos igaz ga tó és dr.
Fátrai Klá ra fõ igaz ga tó) el ha tá roz ták,
hogy nem vár nak kény sze rí tõ kö rül mé -
nyek re, ha nem sa ját erõ i ket egye sít ve
meg vizs gál ják a szer ve ze ti in teg rá ció le -
he tõ sé gét, fel tét ele it, ja va sol ha tó mód ja it.

E cél ból több ször egyez tet tek a szak mi -
nisz té ri u mi fõ ha tó ság gal. Ez után 1995 nya -
rán, ko ra õszén köl csö nös fõ is ko lai ve ze tõi
meg be szé lé sek után az in téz mé nyek ki dol -
goz ták az in teg rá ci ót cél zó elõ ter jesz tést a
mi nisz té ri um szá má ra. A szak anya got
mind két fõ is ko la ta ná csa, az in téz mé nyi fó -
ru mok és a pé csi fõ is ko lai kar, majd a tu do -
mány egye tem sze ná tu sa is el fo gad ta, és ar -
ról tá mo ga tó ha tá ro za tot ho zott. A ter ve zet -
ben be mu tat tuk a szer ve ze ti-jo gi fú zió lé -
nye ges tar tal mi együtt mû kö dé si te rü le te it

is. Ezek töb bek kö zött a
kö vet ke zõk vol tak: kö -
zös tan tár gyak, mo du lok
ok ta tá sa, át ok ta tás,
újabb dip lo más kép zé -
sek (pl. mû sza ki ta nár)
in dí tá sa, kö zös ku ta tá -
sok, pá lyá za tok, nem zet -
kö zi kap cso la tok bõ ví té -
se, kö zös ok ta tói, hall -
ga tói ren dez vé nyek,
egy más esz kö ze i nek ra -
ci o ná lis ki hasz ná lá sa.

Meg be szé lés alap ján, majd írás ban meg -
fo gal maz va tá mo ga tó nyi lat ko za tot kap -
tunk a vá ros kép vi se lõ-tes tü let ének jó vá ha -
gyá sá val Széll Pé ter ak ko ri pol gár mes ter -
tõl, dr. Kris tóf Ist ván or szág gyû lé si kép vi -
se lõ tõl és az Or szá gos Víz ügyi  Fõ igaz ga tó -
ság ne vé ben dr. Var ga Mik lós fõ igaz ga tó tól
is. A pol gár mes ter töb bek kö zött hang sú -
lyoz ta: „Ál lás pon tunk sze rint ez az ös  sze -
vo nás ered mé nyez het né a vá ros szá má ra
oly fon tos két fõ is ko la új fej lõ dé si le he tõ sé -
ge i nek meg nyí lá sát.” A fõ igaz ga tó pe dig ki -
emel te, hogy az OVF „tá mo gat ja a fõ is ko -
lai szin tû víz ügyi mér nök kép zés nek a to -
váb bi ak ban egy több ka rú fõ is ko la ke re té -
ben tör té nõ meg va ló sí tá sát.”

A mi nisz té ri um is el fo gad ta, hogy az in -
teg rá ció il lesz ke dik a fel sõ ok ta tás fej lesz -
té sé nek struk tú rá já ba, az el ap ró zó dást
szün te ti meg. Ezért jo gi, tör vé nyi aka dályt
nem lát tak ab ban, hogy egy meg lé võ önál -
ló in téz mény hez (Eöt vös Jó zsef Ta ní tó -
kép zõ Fõ is ko la) csat la koz zék ki vá lás sal
egy víz gaz dál ko dá si fõ is ko lai ta go zat. Így
az en ge dé lye ket meg kap tuk.

1996. jú ni us 20-án dr. Dinya Lász ló fel -
sõ ok ta tá si he lyet tes ál lam tit kár le irat ban
tá jé koz tat ta a ta ní tó kép zõ fõ igaz ga tó ját:
„... a Ma gyar Köz tár sa ság 1996. év költ -
ség ve tés rõl szó ló 1995. évi LXXI. Tör -
vény 47.§ (7) be kez dé se alap ján mó do sí -
tott fe je zet cí me sze rint 1996. jú ni us 1-tõl
in teg rált fõ is ko la ként foly tat hat ja te vé -
keny sé gét a két ba jai in téz mény.”

Az in teg rá ció meg va ló su lá sá nak két
össze te võ je te hát a kö vet ke zõ: 1. l996. jú -
li us 1-jé tõl élet be lé pett az in téz mé nyi
költ ség ve té si in teg rá ció, 2. 1996. szep tem -
ber 1-jén meg kez dõ dött a tel jes in teg rá ció.

Az egy sé ges fõ is ko la új ne ve: Eöt vös
Jó zsef Fõ is ko la. Jog elõd-in téz mé nyei pe -
dig Mû sza ki Fa kul tás és Pe da gó gi ai Fa -
kul tás el ne ve zés sel foly tat ták te vé keny sé -
gü ket. Tan in téz mé nye ink az in teg rá ció ter -
ve zé sé ben fel is mer ték a szük ség sze rû sé -

get, ugyan ak kor önál ló -
an ha tá roz tak. Úgy vél -
jük, eb bõl adó dott az is,
hogy az elõ ké szí tés fo -
lya ma tá ban a két in téz -
mény ve ze tõi, ok ta tói,
dol go zói igen ki egyen -
sú lyo zott, ha té kony és a
prob lé mák meg ol dá sá ra
irá nyu ló ma ga tar tást ta -
nú sí tot tak.
Dr. Dinya Lász ló, az Ok -
ta tá si Mi nisz té ri um he -

lyet tes ál lam tit ká ra a ba jai in teg rá ci ót a kö -
vet ke zõ kép pen mi nõ sí tet te: „A két fõ is ko la
az el sõk kö zött is mer te fel, hogy az egy vá -
ros ban mû kö dõ in téz mé nyek nek a fej lõ dés
le he tõ sé gét a he lyi, re gi o ná lis igé nye ket fi -
gye lem be ve võ, a kép zés struk tú rá ját, az in -
téz mény szer ve ze tét meg újí tó, az adott fel -
té te lek kö zött ha té ko nyab ban mû kö dõ vá -
ro si fõ is ko la meg szer ve zé se je len ti (…)
Kü lön ki emel ném, hogy a fõ is ko lák kö zött
ez az el sõ meg va ló sult in teg rá ció.”

Az el sõ ün ne pé lyes tan év nyi tón dr. Rád -
li Ka ta lin, a mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te se meg erõ sí tet te, hogy „az Eöt vös
Jó zsef Fõ is ko la bel sõ aka rat ból szü le tett és
nyert lét jo go sult sá got, mert – mint az
egyik ma gyar is ko la vá ros – ered mé nye sen
vá la szolt az or szá gos ki hí vá sok ra. Ez zel
pél da ér té kû vé vált a töb bi fel sõ ok ta tá si in -
téz mény szá má ra.”

A fel sõ ok ta tá si in teg rá ció kö te le zett sé -
ge, a köz pon ti aka rat 1999-ben emel ke dett
tör vény erõ re, amely sze rint a fel sõ ok ta tá si
in teg rá ci ó nak or szá go san 2000. ja nu ár 1-
jé tõl kel lett meg va ló sul nia.

A je len idõ szak ban – 2014-ben – más
szak fõ is ko lák kal egye tem ben már va la -
men  nyi ta ní tó kép zõ önál ló sá ga meg szûnt,
s azok több sé gé ben más hely ség ben mû -
kö dõ na gyobb in téz mény hez, egye tem hez
kap cso lód tak.

Dr. Fátrai Klá ra

Min den év ben már ci us 28-án, a díj ala pí -
tó já nak szü le tés nap ján ad ja át az Er dei Lász -
ló Hon véd Al ez re des Ala pít vány ku ra tó ri u ma
a Ba ja Vá ros Hír ne vé ért Dí jat. Az im már 14.
al ka lom mal oda ítélt dí jat eb ben az év ben is a
vá ros há zán ad ták át. 2014-ben a ran gos
(posz tu musz)  dí jat a tes tü let la punk a kö zel -
múlt ban el hunyt fõ szer kesz tõ jé nek, BÁ LINT
LÁSZ LÓ NAK ítél te oda. (a szerk.)

A fôiskola logójának tervezôje
Klossy Irén
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Az 1935. évi országgyûlési választás
bajai elôkészületei

Egy or szág po li ti kai rend sze ré nek alap -
ve tõ sa já tos sá gai a vá lasz tó jo gi tör vé nyé -
ben – ren de le té ben – és en nek alap ján ki -
ala kí tott vá lasz tá si rend sze ré ben tö ké le te -
sen nyo mon kö vet he tõk. Az el sõ vi lág há -
bo rú elõtt, a du a liz mus idõ sza ká ban Ma -
gyar or szá gon va gyo ni cen zu son ala pu ló
vá lasz tó jog volt ér vény ben. Az el sõ vi lág -
há bo rú vé gén mind az õszi ró zsás for ra da -
lom ve ze tõi, mind a Ta nács köz tár sa ság
pro le tár dik ta tú rá ja po li ti kai re for mo kat
ígér ve han goz tat ta az ál ta lá nos és tit kos
vá lasz tó jog be ve ze té sét, de ez mind vé gig
csak táv la ti cél ma radt. Gróf Kár olyi Mi -
hály 1918. évi I. szá mú nép tör vé nye a fér -
fi ak nak 21, a nõk nek 24 év fe lett és ír ni-ol -
vas ni tu dás iga zo lá sa mel lett tit kos vá lasz -
tó jo got adott, ez zel Eu ró pá ban egye dül ál -
ló, de mok ra ti kus mó don az össz la kos ság
kb. 40%-a vá lasz tó jo got ka pott. A Ta nács -
köz tár sa ság ki ki ál tá sa mi att e tör vényt
nem ve zet ték be, de a pro le tár dik ta tú ra és
an nak bu ká sa után az át me ne ti kor má nyok
is – ki sebb vál toz ta tá sok kal – en nek alap -
ján ír ták ki a vá lasz tá so kat. 1919. no vem -
ber 16-án Hor thy Mik lós a nem ze ti had se -
reg élén be vo nult Bu da pest re. Be vo nu lá sa,
majd kor mány zó vá vá lasz tá sa után Hor thy
a nem ze ti, kon zer va tív erõk re tá masz kod -
va hoz ta lét re a tri a no ni bé ké vel meg cson -
kí tott or szág új po li ti kai-kor mány za ti
rend sze rét. Az új po li ti kai rend szer – a vál -
to zá sok hoz al kal maz ko dó ki sebb-na gyobb
ki iga zí tá sok kal – több ele mé ben vis  sza tért
az 1914 elõt ti min ták hoz, de ar ra na gyon
fi gyel tek a ve ze tõ po li ti ku sok – gróf Te le -
ki Pál és gróf Beth len Ist ván mi nisz ter el -
nö kök –, hogy a „de mok ra ti ku san” fel épü -
lõ új rend szer ben a nem ze ti-kon zer va tív
irány vo nal mind vé gig meg õriz hes se ve ze -
tõ, kor mány za ti sze re pét. 

A Hor thy -kor szak vá lasz tá si „tör vé nyét”
gróf Beth len Ist ván mi nisz ter el nök dol goz -
ta ki, ez 1922. már ci us 2-án je lent meg
2200. M.E. sz. ren de let ként. Eu ró pá ban az
el sõ vi lág há bo rú után par la men tá ris de -
mok rá ci ák, „tö meg de mok rá ci ák” ala kul tak
ki, a vá lasz tó jo got fo lya ma to san szé le sí tet -
ték. Ez zel szem ben Ma gyar or szág po li ti kai
rend sze rét Beth len „irá nyí tott de mok rá ci á -
nak” ál lí tot ta be, eh hez iga zít va vá lasz tó jo -
gi ren de le tét is. A ren de let el kü lö ní tet te a
fér fi a kat és a nõ ket, va la mint va gyo ni és
mû velt sé gi cen zust ve ze tett be. 1922 ta va -
szá tól csak azok az ál lam pol gár ok ren del -
kez tek vá lasz tó jog gal, akik 2 év egy hely -

ben la kást és 10 év ma gyar ál lam pol gár sá -
got tud tak iga zol ni. A fér fi ak ese té ben eh -
hez já ru ló kor lá to zó in téz ke dés volt a 24.
élet év be töl té se és az ele mi nép is ko la el sõ
4 osz tá lyá nak el vég zé sé rõl be mu ta tott iga -
zo lás. A nõk kel szem ben még szi go rúbb
volt a ren de let, tõ lük a 30. élet év be töl té sét
és az ele mi nép is ko la el sõ 6 osz tá lyá nak
iga zolt el vég zé sét kö ve tel te meg a ren de let.
A ren de let kö vet kez té ben a vá lasz tás ra jo -
go sul tak ará nya az össz la kos ság 29%-ára
esett vis  sza, ez nagy já ból a kon zer va tív be -
ren dez ke dé sû eu ró pai or szá gok – Fran cia -
or szág, Olasz or szág – ará nya i val azo nos. A
beth le ni ren de let sar ka la tos pont ja a nyílt
sza va zás rész le ges vissza ál lí tá sa volt, Bu -
da pest és 10 vi dé ki nagy vá ros ki vé te lé vel
min den sza va zó kör ben csak nyíl tan sza vaz -
hat tak. A nem zet gyû lés, majd ké sõbb or -
szág gyû lés 245 kép vi se lõi he lyé bõl 199
nyílt sza va zá son dõlt el, ez zel a ha tal mon
lé võ párt min den eset ben dön tõ több sé get
sze rez he tett. A nem zet gyû lés a Beth len-fé le
vá lasz tó jo gi ren de le tet 1925-ben tör vén  nyé
emel te, ez lett az 1925. évi XXVI. tör vény -
cikk. A tör vényt már 1922-tõl ren ge teg kri -
ti ka ér te, a par la ment ben el sõ sor ban a
Peyer Kár oly ve zet te Ma gyar or szá gi Szo -
ci ál de mok ra ta Párt tá mad ta. A szoc de mek
a tit kos sza va zás ál ta lá nos sá té te lét kö ve -
tel ték, a kor mány za ti több ség azon ban ki -
tar tott a mi nisz ter el nök mel lett.

E tör vén  nyel Ma gyar or szá gon négy vá -
lasz tást – 1922, 1926, 1931, 1935 – bo nyo -
lí tot tak le. A tör vény ben meg ha tá ro zott „10
év egy hely ben la kás ra” vo nat ko zó cen zus -
nak meg fe le lõ en a vá lasz tói név jegy zé ket
fo lya ma to san mó do sí tot ták. Az or szág gyû -
lé si kép vi se lõ vá lasz tá sok ra ál ta lá ban már
egy év vel ko ráb ban el kezd ték a fel ké szü lést
a vá lasz tói név jegy zé kek ös  sze ál lí tá sá val.
A vá lasz tá sok elõ ké szí té se az adott tör vény -
ha tó ság te rü le tén mû kö dõ köz pon ti vá laszt -
mány fel ada ta volt, itt ál lí tot ták ös  sze a vá -
lasz tói név jegy zé ke ket, a sza va zó kö ri sza -
va zat sze dõ bi zott sá go kat, és itt vé gez ték a
vég sõ ös  sze sí tést is. El sõ lé pés ként min den
eset ben az elõ zõ vá lasz tás jegy zé ke alap ján
az ak tu á lis név jegy zé ket ál lí tot ták ös  sze,
majd a köz sé gi/vá ro si ta nács há za épü le té -
ben ki füg gesz tet ték azt. A ki füg gesz tett lis -
tá val kap cso lat ban a vá lasz tók hi va ta los le -
vél ben kér het tek mó do sí tást, he lyes bí tést,
ha ki hagy ták vagy rossz sza va zó kör be so -
rol ták be õket. A vá lasz tói név jegy zék ösz -
 sze ál lí tá sa után kö vet ke zett a mig rá ci ós vál -

to zá sok jegy zék be fog la lá sa, és be ér ke zõ
hely re iga zí tá si ké rel mek el bí rá lá sa, az az a
pót név jegy zék ös  sze ál lí tá sa. A pót név jegy -
zék be azok a te le pü lé sen élõ, vá lasz tás ra jo -
go sult sze mé lyek ke rül het tek be, akik az
elõ zõ sza va zás óta la kó he lyet vál toz tat tak.
Itt sze re pel tek a ko ráb bi alap ján be nyúj tott
fel leb be zé sek is. Fi gye lem be vé ve a ko ra -
be li mig rá ci ós ada to kat – egyes te le pü lé se -
ken a sza va zás ra jo go sult la kos ság 40%-a is
la kó he lyet vál toz tat ha tott –, ez nagy men -
 nyi sé gû több let mun kát je len tett a köz pon ti
vá laszt má nyok nak. Ba ján már 1934 áp ri li -
sá ban meg kez dõ dött az 1935-ös vá lasz tás
elõ ké szí té se.

„5471/1934. kig. Me neszt ve: 1934. ápr. 4.
Tárgy: Az or szág gyû lé si kép vi se lõ vá -

lasz tá si név jegy zék 1933. 1935. évek ben
tör té nõ ki iga zí tá sá nak sza bá lyo zá sa.

Pol gár mes ter Úr nak
Bu da pest
Sze ged
Az 188.100/1932 B.M. kör ren de let 5. §-

ának 3. be kez dé se ér tel mé ben azt a vá lasz -
tót, aki az egyik sza va zó kör te rü le té rõl
ugyan azon vá ros, vagy köz ség má sik sza -
va zó kö ré nek te rü le té re köl tö zött át, a ko -
ráb bi sza va zó kö ré nek név jegy zé ké bõl a ki -
ha gyot tak jegy zé ké be va ló fel vé tel út ján
tö röl ni kell, s ugyan ak kor az il le tõ új la kó -
he lye sza va zó kö ré nek ide ig le nes pót név -
jegy zé ké be kell fel ven ni.

A név jegy zék ki iga zí tá sa so rán nyert ta -
pasz ta la ta ink sze rint a név jegy zék be fel -
vett vá lasz tók a leg utol só ös  sze ál lí tás, va -
gyis 1931 óta mint egy 40%-ban la kást vál -
toz tat tak, ez a la kás vál toz ta tás éven te
mint egy 20-25%-ot tesz ki. Te hát a fen ti el -
já rás sze rint el ké szí ten dõ 1935. évi pót -
név jegy zék ter je del me már meg ha lad ja az
ere de ti név jegy zék be fel vett tény le ges vá -
lasz tók szá mát.

A pót név jegy zé ket is az Adrema gép pel
kell sok szo ro sí ta ni.

Mint hogy az 1932. évi vég le ges név jegy -
zék nek meg fe le lõ en sor rend be ra kott
Adrema le me ze ket meg boly gat ni nem le -
het, ezért a vég le ges pót név jegy zék el ké szí -
té se vé gett a la kás vál to zá sok nak új le mezt
kell pré sel nünk.

Ez a rend szer ter hes és költ sé ges mun kát
igé nyel, ne he zen vég re hajt ha tó, a név jegy -
zék ke vés bé át te kint he tõ, s az ál lan dó la -
kás vál to ga tás mi att az ér vé nyes sé gé nek
évé ben úgy sem fe di a tény le ges ál la po tot.
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Meg ke re sem Mél tó sá go dat, szí ves ked jék
kö zöl ni, hogy a kör ren de let nek ezt az in téz -
ke dé sét mi lyen mér ték ben és mi ként hajt -
ják vég re, hogy a meg kí vánt egy sze rû sí tés
el ve is ér vény re jus son.

Ba ja, 1934. már ci us 30.
polgármesterh.”

A bu da pes ti fõ pol gár mes te ri hi va tal pos -
ta for dul tá val vá la szolt a ba jai be ad vány ra,
ame lyet 1934. áp ri lis 18-án 6310-es szá -
mon ik tat tak be a ba jai vá ros há zán.

„Tárgy: Az or szág gyû lé si kép vi se lõ vá -
lasz tói név jegy zék 1933.-1935. évek ben
tör té nõ ki iga zí tá sá nak sza bá lyo zá sa.

A pol gár mes ter úr nak, Ba ja.
Mel lé kel ten meg kül döm a Bu da pest szé -

kes fõ vá ro si or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz -
tók 1934. évi vég le ges név jegy zé ké be fel -
vett vá lasz tók ról sza va zó kö rök, köz igaz ga -
tá si ke rü le tek és or szág gyû lé si kép vi se lõ-
vá lasz tó ke rü le tek sze rint ös  sze ál lí tott ki -
mu ta tást.

Egy ben ar ról ér te sí tem Mél tó sá go dat,
hogy a Bu da pes ten tör té nõ la kás vál toz ta -
tás ok nak az or szág gyû lé si kép vi se lõ vá -
lasz tók név jegy zék ében va ló ke resz tül ve ze -
té se te kin te té ben a szé kes fõ vá ro si köz pon ti
vá laszt mány a 188.100/1932. B.M. sz. kör -
ren de let 5. §-ának /3/ be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en jár el.

Meg jegy zem azon ban, hogy az em lí tett
ren del ke zé sek nek meg fe le lõ el já rás Bu da -
pes ten sem mun ka, sem költ ség szem pont -
já ból nem okoz kü lö nö sebb ne héz sé get,
mert az ös  sze író-kül dött sé gek mû kö dé sé -
nek meg szün te té se óta, a köz pon ti vá laszt -
mány nak nem áll mód já ban a la kás vál to -
zá so kat hi va tal ból fi gye lem be ven ni, és
ezért csak azok nak a vá lasz tók nak a la kás -
vál toz ta tá sát ve ze ti ke resz tül a név jegy zék -
ben, akik ezt ki fe je zet ten ké rik, az ily ké rel -
mek szá ma pe dig évenkint az ez ret sem ha -
lad ja túl.

Bu da pest, 1934. évi áp ri lis hó 11-én.
A pol gár mes ter meg bí zá sá ból:
Dr. Szepesváry s. k. ta nács nok”

A fõ vá ro si köz pon ti vá laszt mány je len tõ -
sen egy sze rû sí tet te a fel ada tát az zal, hogy a
vá lasz tói pót név jegy zék be csak a lak hely vál -
to zást be je len tõ kér vé nye zõ ket vet te fel, így
az egyéb ként is szûk vá lasz tói lét szám to -
vább zsu go ro dott, mi vel so kan „nem oda fi -
gye lés” mi att ki ma rad hat tak a vá lasz tói név -
jegy zék bõl. Ezen a té ren a ba ja i ak sok kal lel -
ki is me re te seb bek vol tak, ná lunk a köz pon ti
vá laszt mány kö vet te a lak hely vál to zá so kat.
A beth le ni vá lasz tá si tör vény je len tõ sen
meg ne he zí tet te az or szág gyû lé si vá lasz tá sok
le bo nyo lí tá sát, nagy men  nyi sé gû több let -
mun kát rótt az elõ ké szí tõ bi zott ság ra, de ez
min den eset ben csak tech ni kai ne héz ség nek
bi zo nyult. A vá lasz tó jo gi tör vény nek kö -
szön he tõ en a két vi lág há bo rú kö zött több -
ször ne vet vál toz ta tott kor mány zó párt min -
den vá lasz tá son egy ér tel mû több sé get szer -
zett a par la ment ben, ami nagy moz gás te ret
és elv ben kor mány za ti sta bi li tást biz to sí tott
mind az or szág, mind a ha tal mon lé võ nem -
ze ti, kon zer va tív po li ti kai elit szá má ra.

Sar lós Ist ván

A sírokat még keresni kell
Könyvismertetés

Az 1944-45-ben a Dél vi dé ken le zaj lott
bru tá lis et ni kai tisz to ga tás a mai na pig sem
ré sze a ma gyar tör té nel mi köz tu dat nak, pe -
dig a Ti to-par ti zá nok ke gyet len meg tor ló
ak ci ó i nak akár tíz ezer nél több ma gyar is ál -
do za tá ul es he tett. A Dél vi dék meg szál lá sá -
ért és a ma gyar meg szál ló erõk ál tal el kö ve -
tett ki vég zé se kért kí mé let len bos  szút áll tak a
te rü le tet vis  sza szer zõ ju go szláv „fel sza ba dí -
tók”, és ahogy ez már len ni szo kott, in du la -
ta i kat nem a va ló di fe le lõ sö kön, ha nem az
ár tat lan he lyi ma gyar sá gon ve zet ték le,
gyak ran egé szen em ber te len ke gyet len ség -
gel. A té ma elõ ször Cse res Ti bor Vér bos  szú
Bács ká ban cí mû do ku men tum re gé nyé ben
ka pott na gyobb nyil vá nos sá got, de ké sõbb a
Dél vi dék rõl szár ma zó Il lés Sán dor több mû -
ve (Si ra tó, Aki kért nem szólt a ha rang) is
fel dol goz ta a sa ját lak he lyén tör tén te ket,
majd Gion Nán dor Ez a nap a mi énk cí mû
re gé nye ál lí tott iro dal mi em lé ket az ár tat la -
nul el huny tak nak és az agyon hall ga tott ször -
nyû sé gek nek. Tu do má nyos igé nyû mun -
kák ban Matuska Már ton, a leg újabb idõk -
ben pe dig For ró La jos szá mos pub li ká ci ó ja
je len tett át tö rést az ese mé nyek fel tá rá sá ban,
de is me re te ink – a le vél tá ri for rá sok hi á nya,
il let ve hoz zá fér he tetlensé ge, to váb bá az el -
lent mon dá sos vis  sza em lé ke zé sek mi att –
még ma is erõ sen hi á nyo sak. Szer bi á ban a

mai na pig se na gyon haj lan dók a meg ter ve -
zett et ni kai tisz to ga tás, nép ir tás el is me ré sé -
re, leg fel jebb af fé le „há bo rús túl ka pá sok ról”
le het be szél ni. Az or szág eset le ges uni ós
csat la ko zá sa kap csán ugyan tör tént – a ma -
gyar és a szerb ál lam el nök je len lét ében –
egy té to va fõ haj tás mind két ol dal há bo rús
ál do za tai elõtt, ám a tö meg sír ok fö lé emelt
fej fá kat, em lék mû ve ket rend sze re sen le dön -

tik, meg gya láz zák, a he lyi saj tó még a leg -
utób bi idõ kig „Ma gyar or szág fa sisz ta had -
se re ge fél ka to nai ala ku la ta i  ki vég zett tag ja i -
nak sír já nál tar tott meg em lé ke zés rõl” írt,
bo csá nat ké rés re, ne tán kol lek tív re ha bi li tá -
ci ó ra kö zel 70 év után sem ke rült sor.

Az ún. saj kás vi dé ken ta lál ha tó, 1941-ben
még nagy já ból har mad rész ben ma gya rok
ál tal la kott Csúrog te le pü lés ese te azon ban
még eb bõl a ször nyû tra gé di á ból is ki emel -
ke dik, hi szen itt nem csak meg ti ze del ték a
ma gya ro kat, ha nem a fér fi la kos sá got szisz -
te ma ti ku san ki ir tot ták, a túl élõ ket (job bá ra
öz ve gye ket és gye re ke ket) – mi u tán hos  szú
idõn ke resz tül kon cent rá ci ós tá bo rok ban tar -
tot ták fog va õket – pe dig örök re el ül döz ték
ott ho nuk ból. A Csúrogról szár ma zó Te le ki
Jú lia ma ga is el szen ve dõ je volt a ször nyû sé -
gek nek; édes ap ját, Sza bó Fe ren cet 1944 ok -
tó be ré ben öl ték meg, õ ma ga egy éve sen ke -
rült a járeki tá bor ba, ahon nan öt hó nap po -
kol és meg aláz ta tás után en ged ték el õket.
Fel nõtt ként a to vább ra is a Dél vi dé ken élõ
szer zõ nek élet cél já vá vált, hogy – mint egy
ko ráb bi köny vé nek cí me is mond ja – meg -
ta lál ja ap ja sír ját, és el ér je azt, hogy az ál do -
za tok ra leg alább mél tó mó don em lé kez hes -
se nek, és le mos sa em lé kük rõl a fa siz mus
jog ta la nul rá juk ag ga tott bé lye gét. E vál lal -
ko zá sa a kül sõ szem lé lõ szá má ra akár szél -
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ma lom harc nak is tûn het, hi szen e köny ve is
be szá mol új ra meg új ra fel ál lí tott, majd
ismét le dön tött ke resz tek rõl, em lék kö vek -
rõl, be til tott meg em lé ke zé sek rõl, a mai na -
pig je lö let len tö meg sír ok ról. Hogy küz del -
mé nek lesz-e kéz zel fog ha tó ered mé nye, azt
ne héz meg jó sol ni, ám könyv be mu ta tói, ko -
ráb bi tar to má nyi par la men ti kép vi se lõi
mun ká ja még is csak rá irá nyí tot ta a fi gyel met
egy olyan té má ra, amely rõl sen ki sem be -
szél szí ve sen, és amely a mai na pig sú lyo san
be ár nyé kol ja ma gya rok és dél szláv ok dél vi -
dé ki együtt élé sét.

A 2014. feb ru ár 17-én, a vá ro si könyv tár -
ban Ba ján is be mu ta tott köny ve (Hol van -
nak a sí rok?) en nek az év ti ze des küz de lem -
nek a do ku men tá ci ó ja. Leg na gyobb ré szé -
ben a szer zõ ál tal ös  sze gyûj tött vis  sza em lé -
ke zé se ket tar tal maz túl élõk tõl, szem ta núk tól
és azok le szár ma zot ta i tól. Mind egyi kük szá -
má ra élet re szó ló tra u mát je len tet tek az át élt
él mé nyek; nem is vé let len, hogy közülük
töb ben év ti ze de ken át sa ját csa lád tag ja ik nak
sem me sél tek ró la. Igaz, az el be szélt tör té ne -
lem (oral history) sa já tos sá ga oly kor a túl -
zás, bi zo nyos ván dor mo tí vu mok, csak hal -
lo más ból is mert, így bi zony ta lan hi te lû ese -
mé nyek el be szé lé se, de ha az itt le ír tak nak
csak a tö re dé ke len ne igaz, ak kor is a hi deg
ráz za az ol va sót a ha son ló tör té ne tek hal la -
tán: „...[Édes apám] kis bí ró ként dol go zott a
köz ség há zán. [Mi u tán el hur col ták] pár na pig
hord tuk ne ki az ebé det, de ak kor el vit ték
édes anyá mat is az zal, hogy ha za kell ve zet ni
édes apá mat, mert be teg, és nem tud jár ni. De
édes anyám sem jött vis  sza töb bé. Mi kor be -
men tünk apánk hoz, és meg kér dez tük, hol
van anya, õ csak a fe jét fog ta, és sír va mond -
ta – Nem is lát tam. Mi kor az ebé det hoz tam,
lát tam a ko csi kon lé võ ha lot ta kat. Ki nek a
ke ze, ki nek a lá ba ló gott le a sze kér rõl. A sze -
kér al já ból csor gott a vér. A te te jén pe dig trá -
gya volt rá do bál va. […] Apám nak sem kel -
lett so ká ig az ebéd. Ki vé gez ték. Apa és anya
nél kül ma rad tunk ár ván. Ké sõbb hal lot tam,

hogy anyá mat na gyon meg kí noz ták. Ke zét
az aj tó hoz csuk ták, és a kör mei alá tû ket
szur kál tak. A kín zás ba halt be le.” (György
Sán dor vis  sza em lé ke zé se, 36. o.) Vagy a kö -
vet ke zõ: „...ami kor ki haj tot tak ben nün ket a
há zunk ból, és a pi ac té ren vár tuk sor sunk be -
tel je se dé sét, nem mes  sze tõ lünk egy asz -
 szony a kar ján tar tot ta cse cse mõ jét, aki na -
gyon sírt. Az as  szony kér te a par ti zánt, hogy
en ged je be õket az egyik ház ba, sze ret né a
ki csit tisz tá ba ten ni, hogy meg ne fáz zon.
Ek kor a par ti zán be nyúlt a pó lyá ba, ki rán tot -
ta a ba bát, majd úgy a ko csi de rék hoz vág ta,
hogy azon nal szét loc  csant a fe je. Ezt a ször -
nyû ké pet a mai na pig is tisz tán a sze mem
elõtt lá tom.” (So mo gyi Mag dol na vis  sza em -
lé ke zé se, 47. o.) A könyv ilyen és eh hez ha -
son ló em ber te len gyil kos sá gok ról, kín zá -
sok ról is be szá mol, s kü lö nö sen a ko ráb ban
a ma gya rok kal együtt élõ he lyi la ko soknak
a par ti zá nok kal va ló együtt mû kö dé se és
kár örö me meg rá zó. (Igaz, el vét ve a ma gya -
rok kal együttérzõ, azo kon se gí te ni pró bá ló
szer bek rõl is esik szó, akik kö zül töb ben
ma guk is ál do zat tá vál hat tak.)

A szó ban el mon dott, majd le jegy zett tör té -
ne tek mel lett szá mos le ve let is ol vas ha tunk,
ame lyek már Te le ki Jú lia ko ráb bi köny ve i -
nek, új ság cik ke i nek ha tá sá ra szü let tek; job -
bá ra olya nok tol lá ból, aki ket az élet nem csak
Csúrogról, de az egy ko ri Ju go szlá vi á ból is
mes  szi re so dort. Ám az ál ta luk el be szélt él -
mé nyek sem ke vés bé meg rá zó ak; s jel lem zõ
az is, hogy szá mos le vél író sze mély azo nos -
sá gát még sok év ti zed múl tán sem mer te vál -
lal ni. A vis  sza em lé ke zé sek köz lé sén kí vül a
kö tet kí sér le tet tesz a csúrogi, il let ve más saj -
kás vi dé ki ha lá los ál do za tok ös  sze gyûj té sé re
is; igaz, itt a szer zõ is köz li, hogy az ál ta la ös -
 sze ál lí tott lis ta alig ha le het tel jes. Ám így is
csak Csúrogon 412 név sze rint is mert ál do -
za tot si ke rült azo no sí ta ni, a vaj da sá gi mú ze -
um ban ta lál ha tó má sik lis ta to váb bi 46 ha -
lott ról tud; a járeki ha lál tá bor kö rül mé nyei
kö zött 44 kis gyer mek lel te ha lá lát, míg a gaj-

dobrai (szép li ge ti) tá bor ban 14 csúrogi ha lot -
tat tar tot tak nyil ván. Ám e szá mok kö zött
nem sze re pel nek a tá vo lab bi kény szer mun -
ká ra szál lí tott és ott meg ölt, vagy ép pen a
meg pró bál ta tá sok ba be le halt ma gya rok, így
va ló ban nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy itt sza -
bá lyos ge no cí di um tör tént. Ha nem is ilyen
ter je de lem ben, de be szél a köny ve a más te -
le pü lé se ken tör tént meg tor lá sok ról is, de mi -
u tán ezek bõl csak vi szony lag ke vés anya ga
gyûlt ös  sze, ez csak ar ra elég, hogy be mu tas -
sa, sok dol ga le het még a tör té né szek nek a
do ku men tá ció so rán.

A könyv utol só har ma da már in kább sa ját
ko runk hû tük re. Itt szá mol be a szer zõ az
ed di gi meg em lé ke zé sek rõl, köz li azo kat a
vaj da sá gi ma gyar saj tó ban meg je lent új ság -
cik ke ket, ame lyek kel a szer bi ai köz vé le -
ményt igye ke zett fi gyel mez tet ni ar ra, hogy
a múlt fel dol go zá sá nak te rü le tén még ko -
moly adós sá gai van nak.

Te le ki Jú lia köny ve egy ál ta lán nem köny-
nyû ol vas mány. Ter mé sze te sen le het ne ar ról
be szél ni, hogy ez nem szak sze rû tör té né szi
mun ka (nem is kí ván az len ni), hogy nyel ve -
ze tén le het ne ala kí ta ni, hogy nyil ván va ló an
ér zel mek re akar hat ni. De ahogy a szer zõ fo -
gal maz, „meg kell mu tat ni az érem má sik
ol da lát is”, és en nek si ke re sen meg fe lelt.
Szer bi á ban so kan tud nak az 1942-es „hi deg
na pok"” ese mé nye i rõl, a tö me gé vel gyár -
tott, ide a li zált hõ sö ket te rem tõ par ti zán fil -
mek ha tá sá ra na gyon so kan ma is csak a ha -
zát fel sza ba dí tó hõ sö ket lát ják Ti to par ti zán -
ja i ban. De ha csak en  nyit tu dunk ró luk, a
tör té nel met ha mi sít juk meg, és so sem ért jük
meg so kak má ig ha tó, „kõ be vé sett fáj dal -
mát”. Azt nem hisszük, hogy egy könyv ké -
pes le het év ti ze des be ideg zõ dé se ket, tév esz -
mé ket meg vál toz tat ni, de hogy új ada lé kok -
kal szol gál hat egy ször nyû idõ szak meg is -
me ré sé hez, ab ban egé szen biz to sak le he -
tünk. (Te le ki Jú lia: Hol van nak a sí rok? Bõ -
ví tett ki adás. Óbecse, 2007. 192 ol dal)

Dr. Mayer Já nos

Szindbád Baján járt
Rendhagyó könyvismertetés

Ba ja vá ros kul tu rá lis éle té ben gyöngy -
szem, sõt ék kõ szü le tett. Egyik éj jel azon
tû nõd tem, hogy mi kor, me lyik könyv ol -
va sá sa je len tett ek ko ra él ményt. A leg -
utób bi ta lán Simonyi Kár oly A fi zi ka kul -
túr tör té ne te cí mû mû ve volt, mely ös  sze -
ál lí tá sá ban, az az sok ré tû sé gé ben né mi leg
ha son lí tott Erky-Nagy Ti bor Szindbád
Baján járt cí mû re mek mû vé hez. Szá -

mom ra az alap ve tõ kü lönb sé get nem a két
mû tár gya köz ti el té rés je len tet te, ha nem
az utób bi val va ló ér zel mi azo no su lás.
Szak mám ból adó dó an igyek szem min -
dent tár gyi la go san, a ra ci o na li tás ol da lá ról
meg kö ze lí te ni, azon ban e ké pes tör té ne -
lem könyv úgy vissza rán tott gye rek ko -
rom ba, hogy meg fe led kez tem min den rõl,
ami mos ta ná ban kö rül vesz. Szó kin csem

cse kély ah hoz, hogy jel zõ ket ta lál jak, mit
ér de mel nek a könyv al ko tói. Ki vé tel nél -
kül min den ki, aki bár mit is hoz zá adott, a
leg mé lyebb tisz te le tet ér dem li!

Va la men  nyi köny vet ol vas tam, amely tu -
do má som sze rint Ba ja vá ro sá ról meg je lent.
Leg utóbb Gyu la vá ri Jó zsef nagy ûrt be töl tõ
ké pes vá lo ga tá sa volt a ke zem ben, amely
szin tén le nyû gö zött. Ez a pél dát lan és fel be -
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csül he tet len ér té kû ba jai ké pes lap-gyûj te -
mény je len tet te a Szindbád-könyv kép anya -
gá nak tör zsét. Va lót lant ál lí tok, ha azt mon -
dom, hogy e két köny vet ol vas tam. Ta nul -
má nyoz tam, si la bi zál tam, át él tem, is mét ott
vol tam, ahol már saj nos nem le he tünk. Sze -
ren csé re sok ér té kes épü le tet, han gu la tos ut -
cát még sze mé lye sen is mer het tem.

Gon do lat ban vé gig jár tam ked venc he -
lye i met. Elõ ször a Dé ri-kert cso dá la tos ko -
vá csolt vas ka pu ján lép tem be a „park-
szen tély be” (Ugyan ki nek volt út já ban a
ka pu?). Meg áll tam gyö nyör köd ni a ha tal -
mas ró zsa kert ben, majd a má sik ka pun tá -
voz tam, és a De ák Fe renc ut cai ol da lon
ámul tam azon, ho gyan volt tü re lem ilyen
igé nyes ke rí tést épí te ni. A Ba rá tok ud va rá -
nak ki bon tá sa sze ren csés vál toz ta tás volt.
Nagy apám tól örö költ né hány ré gi ce ru za
ins pi rált ar ra, hogy gyûjt sem a szép ce ru -
zá kat. Ha te het tem, be men tem bá mész -
kod ni a Bács ka áru ház he lyén állt, szür ké -
re fes tett pul tú pa pír-író szer bolt ba, de a
mel let te lé võ ele gáns órás üz let ki ra ka tát is
tá tott száj jal né ze get tem. Szin te ün ne pi nek
érez tem a Tóth Kál mán tér ele gáns, min -
dig gon do zott, ko vá csolt lánc-ke rí tés sel
vé dett park ját. A ne mes ba zalt kö ve zet kü -
lö nö sen es te, de fõ leg esõ után nyúj tott
szép lát ványt. Zorka né ni cu kor ka üz le té -
nek il la tát még ma is ér zem az or rom ban.
Ugyan ho va tûnt a szép be ren de zé se, de
ezt kér dez het ném a ké sõbb biszt ró vá ala -
cso nyo dott cuk rász da vö rös bár sony bo rí -
tá sú, csi szolt üveg-be té tes boxairól is.
Apám me sélt a le gény egy let rõl, melynek
épü let ének már csak az agó ni á já ra em lék -
szem. A Ka zin czy ut cá ban a strand ra me -
net be néz tem Ma tyi bá csi susz ter mû he lyé -
be. Az Ál la mi Gaz da ság ron da be ton épü -
le te már állt, de az ut ca má sik fe le még tar -
tot ta ma gát, ami kor a pa ti nás pol gá ri sa -
rok ház pin cé jé ben meg nyílt a Fe hér ha jó
sö rö zõ. Sem mi flanc, a leg ol csóbb Sza lon
sör, de még is ba rát sá gos volt, le szá mít va a
vág ha tó ci ga ret ta füs töt.

Ele in te még va ló ban gyár tot ták a gázt
bar na szén bõl. Ta lán négy éves le het tem,
ami kor a sza már kö hö gés bõl ne he zen gyó-
gy ul tam, és Menczer dok tor azt ja va sol ta,
hogy nagy anyám sé tál tas son a gáz gyár
mel let ti töl té sen, mert ott je len tõs az ózon -
kon cent rá ció. He te kig na pon ta jár tunk ar -
ra, de egy hé ten csak egy szer kap tam egy
kis mál na ször pöt a Ha lász par ton a lán gos -
sü tõ nél. Mi cso da ün nep volt… A va sár na -
pi kor zó pe dig egy iga zi élõ vá ros il lú zi ó -
ját kel tet te. A Club pres  szó bel sõ he lyi sé -
gé ben, a nyug dí jas klub ban Schmidt Tonc-
si és Peller Pa li jazz le mez-be mu ta tói pó -
tol ha tat la nok.

Az ak ko ri Marx té ren a cso dá la tos hárs -
fák egye di han gu la tot árasz tot tak. A ko -
vács mû hely jel leg ze tes za ját most is hal -
lom. Nem ér tet tem, mi ért nem õriz ték meg
me men tó nak, ami kor a mo to ri zá ció fej lõ -
dé sé vel már nem volt rá szük ség. Ez a ve le
majd nem szem ben lé võ bog nár mû hely re is
vo nat ko zik.

Az Urá nia Mo zi meg je le né sé vel és mû so -
rá val a leg több fõ vá ro si mo zit le pi pál ta.
Cser jés ék bü fé je jobb kí ná lat tal ren del ke -
zett, mint sok „sar ki bolt”. Törzs kö zön ség ét
az egész vá ros is mer te, élü kön Lukin Sa nyi
bá csi val, a Vá ros Ta ní tó já val.

Hos  szan so rol hat nám a könyv ál tal éb -
resz tett sé tá mat, azon ban in kább aján la ni
sze ret ném azon ba jai ba rá ta im nak, akik
szin tén sze ret né nek részt ven ni egy ha son ló
idõ uta zá son.

Ugyan ak kor szo mo rú ság gal töl tött el,
hogy a vá ros ban az utób bi het ven év ben
meg va ló sí tott vál toz ta tá sok nagy ré sze
ugyan a vá ros fi zi kai gya ra po dá sát szol gál -
ta, de ér té ké ben, esz té ti ká já ban Ba ját in -
kább sze gé nyí tet te. Fel le het úgy is fog ni,
hogy ami meg tör tént, azon ne rá gód junk.
Nem így van! Ta nul nunk kel le ne ezek bõl a
köny vek bõl! Mi szük sé ges ah hoz, hogy
egy vá ros ki zá ró lag elõ nyé re vál toz zon?
Úgy vé lem, két alap ve tõ fel té tel: Nagy
And rás-kva li tá sú, -ízlésû és -érzelmû épí -
tész, va la mint olyan vá ros ve ze tõ(k), aki(k)
hall gat nak a szak em ber re, és nem erõl te tik
rá sa ját aka ra tu kat a vá ros ra. Nem fel té te le -
zek rossz szán dé kot egyik hi bás terv meg -
va ló sí tó já ról sem, ér zõ dik azon ban a ter ve -
zõk gyö kér te len sé ge, a vá ros sal va ló kap -
cso la tuk hi á nya, de saj nos oly kor a nem tö -
rõ döm ség ük is. Iga zán a vis  sza nem for dít -
ha tó bon tá sok fáj nak, mint pél dá ul azok,
ame lyek az 51. szá mú út épí té se ér de ké ben
tör tén tek. A vá ros ta lán leg jel lem zõbb,
meg ha tá ro zó han gu la tú ut cái, épü le tei tûn -
tek el mi at tuk. Ék te len ke dõ seb a vá ros köz -
pont ban a táv köz lé si köz pont, amely a kül -
sõ Sze ge di út mel lett vagy az Ipar te le pi

úton akár im po záns épü let is le het ne. A vá -
ros la ko sa i nak egy ön te tû nem tet szé sé vel
ta lál ko zott a Bács ka áru ház mi at ti bon tás
és ma ga a ször nyû épü let is. Ez eset ben úgy
vé lem, hogy né mi ter ve zõi fur fang gal és
anya gi rá for dí tás sal len ne mód a kor ri gá -
lás ra. A ko ráb bi Centrál Szál ló, majd Mû -
ve lõ dé si Ház ba rát sá gos épü let so rá nak stí -
lu sá ban a vo nal ve ze tés to vább vi te lé vel, ár -
kád sor be ik ta tá sá val a tel jes ut ca sza kasz
egy sé ges sé te he tõ. Szo mo rú, hogy a leg -
újabb – óri á si költ sé gû – át ala kí tá sok
ugyan ele gán sab bá tet ték a bel vá rost, de ál -
ta luk meg szûnt az a ben sõ sé ges kis vá ro si
han gu lat, ame lyet ha son ló nagy sá gú kül -
föl di vá ro sok ban fõ ren de zõ elv ként tar ta -
nak szem elõtt. A pos ta épü le te az ékes pél -
dá ja an nak, hogy a meg vá lasz tott épü let -
anyag még a for mát is hát tér be tud ja szo rí -
ta ni. A ter mé sze tes, ne mes anya gok örök
éle tû ek! Le het, hogy se gí te ne a köz vé le -
mény for má lá sá ban, ha meg is mer het nék
pél dá ul a ré gi Sugovica-híd bon tá sá nak va -
ló di okát és az új el he lye zé sé nek, épí té sé -
nek kö rül mé nye it. Meg gyõ zõ dé sem, hogy
egy-két ba ja in kí vül sen ki nem tud ja, hogy
mi is állt va ló já ban a dön tés hát te ré ben.

Bí zom ab ban, hogy e pél dás könyv fel -
hív ja az il le té ke sek fi gyel mét a még üre sen
ál ló te rü le tek, pél dá ul a Sugovica part ján
fek võ a ré gi ipar te rü let át gon dolt be épí té -
sé re. Csak re mény ked ni tu dok, hogy egy -
szer lesz olyan gaz da sá gi hely zet ben az or -
szág és a vá ros, hogy Ba ja leg ér té ke sebb
tel ke in csú fol ko dó épü le tek, mint a volt Ál -
la mi Gaz da ság iro da há za, a párt bi zott ság, a
volt Ská la Áru ház vagy a vá ros ta lán leg ré -
gibb múlt tal ren del ke zõ ut cá já ban a gar -
zon ház el tû nik, és he lyü kön a ré gi fo tók
ins pi rál ta épü le tek szü let nek. (Erky-Nagy
Ti bor: Szindbád Ba ján járt. Han gu la tok és
szí nek a vá ros teg nap já ból. Bp. Szer zõi ki -
adás, 2013. A kö tet az AXIÁL tá mo ga tá sá -
val je lent meg.)

Járai Zol tán

Ked ves Ol va só ink!

Kér jük, hogy adójuk 1%-ának fel aján -
lá sa kor eb ben az év ben is a Ba jai Hon -
pol gár Ala pít ványt je löl jék meg ked vez -
mé nye zett ként.

Adó szá munk: 19047403-1-03
Há lá san köz ön jük tá mo ga tá su kat.

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány
ku ra tó ri u ma
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Teremnévadó a Kultúrpalotában
Fáj dal mas vesz te sé gek kel te li év volt a

2013-as, hi szen több, Ba ja vá ro sá ban élõ, il -
let ve in nen el szár ma zott – de kö tõ dé sét meg -
tar tó – je les sze mély is el hagy ta a föl di lé tet,
így im már Udvardi Er zsé bet és B. Mikli Fe -
renc is az „égi vász nat” fes ti… Em lé kük ter -
mé sze te sen al ko tá sa ik ban meg ma rad, a vá -
ro si ön kor mány zat azon ban úgy gon dol ta,
ne vü ket más for má ban is meg õr zi. En nek je -
gyé ben tar tot tak kö zös név adó ün nep sé get
már ci us 14-én, pén te ken dél után a Bács kai
Kul túr pa lo tá ban. A két ki vá ló mû vész re egy-
egy fest mé nyük ál tal köz re fo gott mik ro fon
elõtt rö vid mû sor ral tisz te leg tek. Kabdebó
Ta más A bõ ség vá ro sa címû ver sét Mag da li
An na mond ta el, míg Szécsi Má té ope ra éne -
kes, a Ba ja Mar ke ting Kft. mû vé sze ti ve ze tõ -
je Mo zart Va rázs fu vo lá já ból Sarastro E-dúr
ári á ját éne kel te el. Ezt kö ve tõ en a há zi gaz da,
Pethõ At ti la fel kér te Zsigó Ró bert pol gár -
mes tert, a vá ros és tér sé ge or szág gyû lé si
kép vi se lõ jét, hogy mond ja el gon do la ta it.

– Már ci us idu sán a '48-as for ra da lom és
sza bad ság harc hõ se i re em lé ke zünk, azok -
ra a hõ sök re, akik szá má ra ha zá juk min -
den nél fon to sabb volt. Most, az ün nep
elõ est éjén a kiállítóterem és a ga lé ria el ne -
ve zé sé vel két olyan ba jai fes tõ mû vész re
em lé ke zünk, akik a tá gabb ha zá ju kon túl
ezer szál lal kö tõd tek szü lõ vá ro suk hoz,
Ba já hoz, és örök ál mu kat is a Ró kus-te -
me tõ ben alus  szák – kezd te Zsigó Ró bert.
Udvardi Er zsé bet több ször el mond ta, ha
két éle te len ne, az egyi ket itt él né le. Ezt
jel zik ba jai so ro za tá nak ké pei: a Szent
Lász ló ut cai szü lõi ház, a Tóth Kál mán té -
ri ha vas táj, a Ba rá tok temp lo ma, a Szent -
há rom ság tér, a vá ros há za. A gyer mek kor,
a szü lõi ház vi lá ga ér ték rend jét, az Is ten -
hez, a vi lág hoz, az em be rek hez va ló vi -
szo nyát egy éle ten át meg ha tá roz ták. A
ba ja i ak szá má ra aj ta ja min dig nyit va állt;
vár ta a Hon pol gár meg je le né sét, a te le fo -
no kat, hí re ket sze re tett vá ro sá ból: Er zsi ke
egész éle té ben ba jai ma radt.

B. Mikli Fe renc éle te, mun kás sá ga
meg tes te sí tet te mes te re, Rudnay Gyu la
gon do la ta it: a ma gyar nem zet lel ke ránk
van bíz va, jöj je nek a ka taszt ró fák, em ber -
te len ül dö zé sek, kí nok-gyöt rel mek, hó -
ban-fagy ban me zít lá ba san is dé del get ve-
me len get ve szí vünk be zár va ápol juk a
ma gyar lel ki sé get, mert ez a mi éle tünk
egyet len ér tel me. Fe ri bá csi sok fe lé járt a
vi lág ban, de min de nek elõtt ba jai volt, lo -
kál pat ri ó ta, aki vá ro sá ban vá ro sá ért gon -
dol ko dott és al ko tott, még Rudnay mes tert
is ide tud ta csá bí ta ni. B. Mikli Fe renc mû -
vé szi pá lyá já nak leg mo nu men tá li sabb al -
ko tá sa is ide köt he tõ, a Szent György-ká -
pol na szekkódíszét a meg bé ké lés, a bé -
kes ség üze ne té nek je gyé ben aján dék ba
ké szí tet te Ba já nak.

Fest mé nye ik egy ré szét mind ket ten a vá -
ros ra hagy ták, is mét aján dé kot ad tak, ahogy
éle tük is az volt a vá ros szá má ra. Ba ja va ló -
ban a bõ ség vá ro sa a mû vé sze tek te rén is,
mint ha az Is ten jó kedv ében te rem tet te vol na.
A fe ren ce sek kel el kezd ték a tár gya lá so kat, a
re mé nyek sze rint az egy ko ri rend ház, ezen
szak rá lis hely mél tó le het majd Udvardi Er -
zsé bet ké pei szá má ra, B. Mikli Fe renc fest -
mé nye it pe dig egy ko ri mû ter mé ben fog ják
ki ál lí ta ni. A Bács kai Kul túr pa lo ta eme le ti ré -
sze ki ál lí tá sok nak ad ott hont egész év ben. A
kiállítóterem Udvardi Er zsé bet, a ga lé ria B.
Mikli Fe renc ne vét kap ta – je len tet te be a
pol gár mes ter. Le gyen meg idéz ve ez ál tal
szel le mi sé gük, lé tük egé sze, Ba já hoz va ló
erõs kö tõ dé sük min den ki ál lí tás-meg nyi tó
al kal má val. Az em lé ke zõ be szé det kö ve tõ en
Zsigó Ró bert Bócsa Bar na bás sal, a Ba ja
Mar ke ting Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já val kö -
zö sen lep lez te le a két név táb lát.

Fotók és szöveg: Zalavári Lász ló

Egy falusi tanító könyvtára
(Folytatás)

E lap XXI. év fo lya má nak 233. szá má -
ban már ír tam re for má tus elõ kö nyör gõ ta -
ní tó, apai nagy apám (1876-1914) rám ma -
radt köny ve i rõl. Most a fa lu si ta ní tó mun -
ká ját köz vet le nül se gí tõ né hány szak köny -
vé rõl lesz szól.

A ko ra be li ok ta tás ról, pe da gó gu si mun -
ká já ról a kis lét szá mú meg ma radt ta ní tói
ké zi könyv is el iga zí tást ad. Ér de kes ma -
nap ság ilyen köny ve ket la poz gat ni, ami -

kor az el telt száz év óri á si vál to zást ho zott
a tu do mány vi lá gá ban, a tech ni ka fej lõ dé -
sé ben, az élet min den te rü le tén. Az ok ta tás
is fo lya ma tos vál to zás és vál toz ta tás alatt
áll em ber em lé ke zet óta. A re for mok egy -
mást ér ték, érik, min den ki mó do sít az ok -
ta tás mód sze re in – nap ja ink ban is ha tal -
mas át ala ku lás ta núi va gyunk.

Ab ban az idõ ben sem le he tett is me ret -
len a tan ter vek vál toz ta tá sa. Er rõl árul ko -

dik az egyik al geb ra könyv író i nak és ki -
adá sa i nak fel so ro lá sa, le ír ni is sok: Al -
geb ra a kö zép is ko lák fel sõbb osz tá lyai
szá má ra. Ír ta Dr. Modnik Ferencz. A 8-ik
ere de ti ki adás után for dí tot ta Dr. Aren-
stein Jó zsef, a Magy. Aka dé mia és több
más tu dós tár sa ság nak, ipa ri- és gaz da -
sá gi egy let nek tag ja. A leg újabb tan terv
sze rint át dol goz ta Dr. Schmidt Ágos ton
ke gyes ren di ta nár. Ti ze dik ki adás. [Bu da -
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pest, 1895. Lampert Ró bert (Wodianer F.
és fi ai) csász. és kir. udv. könyv ke res ke dés
ki adá sa]. Ha a kö tet ol va sá sa kor le küzd -
jük a ko ra be li nyel ve zet okoz ta ne héz sé -
ge ket, fel tûn het – és ezért is szép a ma te -
ma ti ka –, hogy rá nem hat nak a kül sõ
erõk, tal mi ta nok, egyéb ér de kek. A Tör -
té nel mi át te kin tés cí mû fe je zet is bõ vel -
ke dik ál ta lá nos is me re tek ben. Sok min -
den meg tud ha tó a tu do mány je les alak ja -
i ról, Euk lei dész tõl Ga us sig. Pél dá ul,
meg is mer het te be lõ le a ne bu ló, hogy
1544-ben Stifel Mi hály (1487-1567)
Ágos ton-ren di szer ze tes hasz nál ja elõ -
ször a „+” és „-” mû ve le ti je let stb. 

Már ak kor is szük sé ges nek tar tot ták tá -
mo gat ni a pe da gó gu sok el iga zo dá sát a köz -
ügyek ben, se gí te ni tisz tán lá tá su kat a pa ra -
gra fu sok út vesz tõ i ben, a ha tó sá gok kal ví -
vott küz del mek ben. A Nép ta ní tók Lap já nak
két szer kesz tõ je – akik ta pasz ta la ta i kat a
lap nál meg ho no sí tott ta nács adás so rán sze -
rez ték – a kö vet ke zõk kel in do kol ják aláb bi
„se géd könyv ük” ki adá sát: „Meg gyõ zõd -
tünk ró la, hogy a ta ní tó ság sze mé lyes sé rel -
me i nek, a ha tó sá gok kal va ló ös  sze üt kö zé -
se i nek okát leg több ször ab ban kell ke res -
nünk, hogy a ta ní tók – és szá mos eset ben az
is ko lai ha tó sá gok – ha tás kör ük, jo ga ik, kö -
te les sé ge ik fe lõl tá jé ko zat la nok.”

A ta ní tók je len tõs se gít sé get nyúj tot tak
az õket al kal ma zó te le pü lé sek, kü lö nö sen
kis fal vak pol gá ra i nak, kö zös sé ge i nek ta -
ná csa ik kal, is me re te ik kel. E cél ból lá tott
nap vi lá got a Ta ní tók ta nács adó ja (Tá jé -
koz ta tó a ta ní tók jog vi szo nyai, ka to nai-, fi -
ze tés-, nyug díj-, adó ügyei stb. fe lõl. Ír ta
Göõz Jó zsef Dr. Ki ad ják: Ujváry Bé la és
Göõz Jó zsef Dr a Nép ta ní tók Lap ja szer -
kesz tõi, 1901.) cí mû kö tet.

A ta ní tók kép zé sé nek egyik alap mû ve az
Is ko lai há zi ne ve lés tan tan in té ze tek és szü -
lõk szá má ra, ír ta: Dr Bi ha ri Pé ter ta nár. A
kö tet a szer zõ sa ját ki adá sa (Bu da pest,
1885. Pfeifer Fer di nánd bi zo má nya). A
könyv szük sé ges sé gét így fo gal maz za
meg a szer zõ: „A ne ve lés fon tos sá gát min -
den kor ban el is mer ték. … De mint az íz -
lés hez eszthétikai is me ret, a jó cse le ke det -
hez az er köl csi tör vé nyek tu da ta szük sé -
ges: úgy nél kü löz he tet len a ne ve lés gya -
kor la tá hoz az el mé let, a tu do mány.” Az
így tá masz tott igény nek fe lel nek meg a
Ne ve lés tan, a Há zi ne ve lés és a Gyer me ki
hi bák cí mû fe je ze tek. Be le ol vas va a
könyv be meg ál la pít ha tó, hogy akár a ma
pe da gó gu sá nak is ele gen dõ el iga zo dást
nyúj ta na ezen tu do mány rej tel me i ben, és
bõ sé ges se gít sé get nyúj ta na mun ká juk hoz.

Kü lö nö sen ér de kes ol vas mány volt szá -
mom ra – a szám ta lan, nagy apám tól szár ma -
zó, kéz zel írt meg jegy zé sen, szél jegy ze ten
túl – a Ma gyar iro da lom tör té net köny ve.
Saj nos a bo rí tó lap ja és az el sõ két ol da la hi -
ány zik, nyil ván a gya ko ri hasz ná lat mi att,
ame lyet a be jegy zé sek so ka sá ga is iga zol.
Így az ere de ti cím és a szer zõ nem ál la pít ha -
tó meg. A Be ve ze tés, Az iro da lom és iro da -
lom tör té net fo gal ma és kö re (1.§.), va la mint
A m.n. iro da lom ko rai (2.§.) tel je sen hi ány -
zik. A ki adás ide jé re a „Szõ ke Sán dor II.
éves tan. jel. Nagy Kõrõs 1896./ 1897.t.é.”
be írás ból le het kö vet kez tet ni. A mû a 3.§-
sal, az „Ókor tól, va gyis a ke resz tény ség fel -
vé te le elõt ti idõ. - 1000.” fe je zet tel kez dõ -
dik, és a há rom idõ szak ra osz tott Leg újabb
kor fõ fe je zet tel zá rul, amely idõ ben az
1870-es évek vé gé ig tart.

Ol vas ha tunk a köny vecs ké ben a ba jai
szü le té sû Tóth Kál mán ról, aki a Nõk az al -
kot mány ban, vagy A ki rály há za so dik cí mû
mû ve i vel sze re pel. A köl tõt a „ma ga sabb
tra gi kai mû faj be cse sebb al ko tá sá nak” szer -
zõ je ként em lí tik.

Fel lel he tõ to váb bá az 1860-ban Ba ján ta -
nár ko dó Szar vas Gá bor nyel vész, aki az
Aka dé mia meg bí zá sá ból 1872-tõl szer kesz -
ti a Ma gyar Nyelv õr-t. Önál ló nyel vé sze ti
mû ve A ma gyar ige idõk (1872). Rá le lünk
bá ró Eöt vös Jó zsef ne vé re is, mint a „köz -
pon to sí tó is ko la” egyik „ve zér fér fi á ra”, hi -
szen en nek okán ne vez ték el ró la a ba jai ta -
ní tó kép zõt is. 

Kör nye ze tünk nö vény vi lá gá nak meg is -
me ré sét a ha von kén ti sé ták al kal má val be -
gyûj tött nö vé nyek jel lem zõ i nek pon tos le -
írá sá val, meg ha tá ro zá sá val ja va sol ja a Be ve -
ze tés a nö vény tan ele me i be. (Pol gá ri is ko lák
és ta ní tó kép zõ in té ze tek, úgy szin tén Ve zér -
köny vül ta ní tók szá má ra. Ír ta Bá rány Gyu la
Áll. Tanitóképzõ-intézeti R. ta nár. Bu da pest,

1882. Rudnyánszky A. könyv nyom dá já ból.)
cí mû ve zér könyv. Tar tal ma a kü lön bö zõ hó -
na pok ban (már ci us tól jú ni u sig) fel lel he tõ
nö vé nyek sze rint áll ös  sze. „A mun ká ban
elõ for du ló raj zok nem an  nyi ra a szem lél te -
tés re, mint in kább az em lé ke zet tá mo ga tá sá -
ra szol gál nak, amen  nyi ben a nö vé nye ket le -
he tõ leg élõ pél dá nyo kon kell szem lél ni.”
Tar tal mát te kint ve jel lem zõ en ha zai nö vé -
nye ket is mer tet a könyv, de a kak tuszt is
meg ta lál tam a fel so rol tak közt, bár a Kár pát-
me den cé ben nem ki fe je zet ten õs ho nos.

Kü lön ér té ket je len tett szá mom ra a lap jai
közt ta lált né hány le pré selt vi rág és le vél. 

Fi gye lem re mél tó ta ná ri tan könyv a Test-
és egész ség tan kö zép is ko lák, ta ní tók, szü lõk
és a mû velt kö zön ség hasz ná la tá ra (A Ma -
gyar Kir. Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Minis-
terium ál tal 13853/1867. sz. a. aján lott tan -
könyv. Ír ta Dr Schermann Adolf az egész ség -
tan ren des ta ná ra Bu da pest Ré vai Test vé rek
ki adá sa 1886.) cí mû kö tet. Az em be ri szer -
ve zet meg is me ré se ré gi igé nye a vo nat ko zó
tu do mány nak, de volt idõ, ami kor az er re irá -
nyu ló tö rek vé se ket bün te ten dõ cse le ke det -
nek mi nõ sí tet ték. Az itt is mer te tett könyv el -
sõ ki adá sa 1876-ban lá tott nap vi lá got, de a
har ma dik ki adás elõ sza va már rög zí ti „Az
or vo si tu do má nyok nak, de fõ leg a köz egész -
ség tan nak egy re tar tó és nagy mé re tû ha la dá -
sai szük sé ges sé tet ték… egyes fe je ze tek nek
tel jes át dol go zá sát.” Így „A rög tön tá madt
élet ve szé lyek kö rü li men tõ el já rá so kat”,
vagy a ra gá lyos és fer tõ zõ be teg sé gek rõl és
táp sze rek rõl – ne a mai táp sze rek re gon dol -
junk, az ak ko ri ál la ti- és nö vé nyi élel mi sze -
rek, ita lok ér ten dõk alat ta – írot ta kat stb.

A könyv a ko ra be li „test- és egész ség tan”
is me re te it meg le põ rész le tes ség gel tár gyal -
ja, ab szo lút igé nyes szö veg kö zi áb rák kal, és
egy be köt ve A ta ní tó mint or vos cí mû, ere de -
ti leg né met ki adá sú kö tet tel, Adler C.W. ki -
adá sá ban, ame lyet Losonczy Lász ló és Mik-
ler Sá mu el nagy kõ rö si ta ná rok for dí tot tak
ma gyar ra és ad tak ki Nagy-Kõrösön 1878-
ban. A könyv bo rí tó ján mot tó ként ol vas ha tó:
„Egy sze rû és igaz.” A meg ér tést negy ven fa -
met sze tû áb ra se gí ti, amely eme li a ki ad -
vány ér té két.

A ma ga ko rá ban igen hasz nos is me re te ket
tar tal ma zó mel lék let ben ilyen cí me ket ol -
vas ha tunk, mint A ta ní tó se géd ke zé se a ta -
nít vá nyok na pon kén ti együtt lé te alatt, ját-
szásközben elõ for dul ha tó külsérülések ese -
tén, amely még ma is el fo gad ha tó el sõ se -
gély nyúj tást je lent het ne, de ol vas ha tunk a
kí gyó ma rás, ve szett ku tya vagy kan puly ka
ha ra pá sa ese tén szük sé ges ten ni va lók ról is.

Ta lál tam a kö tet ben egy könyv jel zõ nek
hasz nált, sze mély vo nat II. osz tá lyá ra szó ló
hód me zõ vá sár he lyi vas úti je gyet is, az Oros -
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há za-Sze ged vo nal ra. Fel té te le zem, hogy
nagy apám ke ze is érin tet te ezt a pa pír lap kát,
hi szen az ide vo nat ko zó vas út tör té net rög zí -
ti: „1870. no vem ber 16-án tör tént meg a
nagy ös  sze kö tés. Ek kor jött lét re az a vas út -
vo nal, ame lyet ma a me net ren dek ben 135-ös
szám mal je gyez nek: Szeged-Orosháza-
Békéscsaba.” Azt én te szem hoz zá, hogy e
vas út vo nal meg va ló su lá sát a ko ráb ban em lí -
tett bá ró Eöt vös Jó zsef je len tõ sen se gí tet te.

„A he be gõ és da do gó gyó gyí tá sa nem az
or vos nak, ha nem a ne ve lõ nek fel ada ta, ez a
ne ve lés kö ré be tar to zik. Ez el ter jedt baj oka
nem a nyelv hi bás vol tá ban – mint ezt so kan
té ve sen hi szik – ha nem a lég zõ- és hang kép -
zõ szer vek ben van” – ál la pít ja meg be ve ze -
tõ jé ben a Gya kor la ti út mu ta tó a He be gés le -
szok ta tá sá ra, szü lõk, ta ní tók ré szé re s ma -
gán hasz ná lat ra (Günther E. rend sze re nyo -
mán ír ta Baranyi Gyu la ál la mi pol gár is ko lai
igaz ga tó, Bu da pest, 1888. Méhner Vil mos ki -
adá sa) cí mû tan könyv szer zõ je. A da do gás
és a he be gés köz ti kü lönb ség pon tos le írá sa
után hang sú lyo zot tan ajánl ja a gya kor la to -
kat, és a „gya kor la tok köz zé fog lalt sza bá -
lyo kat”. Fi gye lem re mél tó, hogy e tu do mány
már ek kor ilyen fej lett volt, és ez egy al föl di
kis te le pü lés ta ní tó já hoz is el ju tott.

A kö vet ke zõ kö te tek is bi zo nyít ják a fa lu -
si ta ní tó szé les kö rû ér dek lõ dé sét, nyi tott sá -
gát, hi szen könyv szek rény ében meg ta lál ha -
tó a Harc a ter mé szet ben, Dar win Kár oly A
fa jok ered te az em ber szár ma zá sa, Élet raj zi
be ve ze tés sel el lát ta és nép sze rû en át dol goz -
ta Dr. Mi kes La jos I-II kö tet ben, amely nek
„ezer két száz ere de ti” pél dá nyát 1859. no -
vem ber 24-én ad ták ki.

Ol vas má nya i nak tág kö re, il let ve a tu do -
má nyok ro ha mos fej lõ dé se is in do kol hat ta
az Ide gen sza vak szó tá ra, a nagy kö zön ség
szá má ra, szer kesz tet te Dr. Prém Jó zsef
fõreáliskolai ta nár, Bu da pest, A Ma gyar Ke -
res ke del mi Köz löny, Hír lap- és Könyv ki adó-
vál la lat ki adá sa cí mû kö tet be szer zé sét
könyv gyûj te mé nyé be. Saj nos sem eb ben,
sem az elõ zõ ben nincs meg a ki adá suk ide je.

Még egy ér de kes ség, amely nem köz vet -
le nül se gí tet te ta ní tói mun kás sá gát, de a tör -
té ne lem ok ta tás ban fel tét le nül hasz ná ra le he -
tett – a ko ra be li Ki, ki cso da – a Tör té nel mi
arc kép csar nok cí mû, igen vas kos (1119 ol -
dal) kö tet. Dolinay Gyu la ír ta, és az Or szág -
gyû lé si Ér te sí tõ Kõ- és Könyv nyom dá ja
Rész vény tár sa ság ad ta ki 1898-ban.

A ma gyar if jú ság nak szánt mû ezer éves
tör té nel münk több mint két száz ki lenc ven
hí res alak ját, azok rö vid élet raj zát, és ese ten -
ként arc kép ük réz met szet ét tar tal maz za,
Keve hun ve zér tõl bá ró Bánffy De zsõ mi -
nisz ter el nö kig. Az elõ szó meg em lí ti, hogy a
meg je le ní tést „…a ma gyar if jú ság buz gó sá -
ga tet te le he tõ vé, mert az egész ki ad vány ap -
ró fü ze tek ben, mint a Lá nyok Lap ja és a
Hasz nos Mu lat ta tó if jú sá gi ké pes vál la la tok
mel lék le te je lent meg.” Szin tén az elõ szó -
ból: „Is ko lá ink tan terv éhez is sok szó fér a
tör té ne lem ta ní tá sa szem pont já ból. An  nyi ra
terv sze rût len a tan anyag fel osz tá sa, hogy az
is ko lák ból ki lé põk igen nagy tö me ge na -
gyon hé za gos és tö re de zett tör té nel mi is me -
re te ket visz ki az élet be.” 

A kö tet ben fel lel he tõ a ba jai kö tõ dé sû hí -
res sé gek kö zül: a vá ros cí me rét (cí mer pe -
csét jét) ado má nyo zó I. Li pót; a vá ros és kör -

nyé ké nek nagy föl des ura, Grassalkovich
An tal; a fe ren ces rend ház ban is meg for du ló
Mar ti no vics Ig nác; a 1848-49-es sza bad ság -
har cunk had ügy mi nisz te re, Mé szá ros Láz ár;
a ba jai szü le té sû Tóth Kál mán író, köl tõ; a
zár da ala pí tó Haynald La jos ka lo csai ér sek;
Türr Ist ván tá bor nok, aki rõl Vik tor Emá nu el
több ször el mond ta, hogy nél kü le so ha sem
ju tott vol na az olasz trón ra. 

Iro dal mi, mû vé sze ti be ál lí tott sá gá ra, az is -
ko lai szín ház mû vé sze ti ön kép zõ kör ak tív se -
gí té sé re le het kö vet kez tet ni a Sze mel vé nyek
P. Ver gi li us Maro Ae ne i sé bõl. Összeállította,
be ve ze tés sel és jegy ze tek kel el lát ta Wirth
Gyu la fõgimn. ta nár Bu da pest, 1905. Lam-
pel R. (Wodianer F. és fi ai) cs. és kir. udv.
könyv ke res ke dés ki adá sa cí mû kö tet bõl,
amely jegy ze tek kel, ki eme lé sek kel bõ sé ge -
sen el lá tott, meg vi selt, hát só bo rí tó ját el vesz -
tett könyv, vagy a Honthy há za szín mû há -
rom fel vo nás ban, ír ta Herczeg Fe renc, Bu -
da pest, 1900 Singer és Wolfner ki adá sa
köny vecs ké bõl; akár csak az Ifj. Ruttkay
György A nagy cél drá ma egy fel vo nás ban,
Ára 30 fil lér. Bu da pest, Lampert R. Kk.
(Wodianer F. és fi ai) R.T könyv ki adó vál la la -
ta cí mû, mû ked ve lõ tár su la tok szá má ra al -
kal mas egy fel vo ná sos mû vek 236. szá mú fü -
ze té nek meg lé té bõl.

Így te kin tem tel jes nek és mél tó nak vis -
 sza em lé ke zé se met egy fa lu si ta ní tó ra, aki
lakhelyén számos közéleti tevékenységet is
végzett. Örök em lé ket állítok ezzel apai
nagy apám nak, aki a fegyverneki Annaházi
te me tõ ben alus  sza örök ál mát.

Szõ ke György Ist ván

Holt költôk élôben
(Holt költôk társasága. A Bajai Fiatalok Színházának elôadása, Városi Színházterem, 2014. március 17.)

Peter Weir Holt köl tõk tár sa sá ga cí mû,
1989-ben ké szült film je ge ne rá ci ók alap él -
mé nye volt. A Nan cy Kleinbaum re gé nyé -
bõl ké szült al ko tás el sõ sor ban a zse ni á lis
Ro bin Williams és né hány, ak kor még szí -
né szi pá lyá ja ele jén já ró, az óta szép kar ri -
ert be fu tott mû vész ala kí tá sá nak kö szön -
he tõ en mél tán vált kul tusz film mé az egye -
te mis ta fi a ta lok és a hu mán ér té kek re fo -
gé kony ér tel mi ség kö ré ben.

A Ba jai Fi a ta lok Szín há za rö vid idõn be -
lül má sod szor nyúl olyan alap anyag hoz,
amely fil mes adap tá ció ré vén is szé les kör -
ben is mert té vált. Csak hogy míg a Sok hû -
hó sem mi ért ere de ti leg is szín pad ra szánt
al ko tás – még ha Ottmár At ti lát és tár sa it
jól lát ha tó an erõ sen ins pi rál ta Kenneth

Branagh 1993-as fel dol go zá sa –, ad dig a
Holt köl tõk tár sa sá ga re gény bõl ké szült
film, amely szá mos hely szí nen ját szó dik,
sok sze rep lõt fog lal koz tat, akik kö zül né -
há nyan csak ap ró je le ne tek ben tûn nek fel.
Egy si ker fil met szín pad ra át dol goz ni átok
és ál dás is le het; ha túl zot tan át gyúr ják,
kön  nyen szá mon le het kér ni a film egyes
meg ol dá sa it, de még szó hasz ná la tát is, ha
vi szont ra gasz kod nak an nak a for ga tó -
könyv éhez, ak kor ne héz újat mon da ni, fe -
lül múl ni egy ama tõr tár su lat tal pe dig úgy -
szól ván le he tet len. Min den eset re a dra ma -
turg, ren de zõ és az egyik fõ sze re pet ala kí -
tó Ottmár At ti la ez utób bi meg ol dást vá -
lasz tot ta; a könyv he lyett a film ese mény -
so rát tar tot ta szem elõtt, és csak an  nyit

mó do sí tott raj ta, amen  nyi az el té rõ mû fa ji
kö ve tel mé nyek mi att fel tét le nül szük sé ges
volt. (E so rok író ja en nél me ré szebb át dol -
go zást sem tar ta na ör dög tõl va ló do log -
nak, de az a vád sem mi képp sem ér he ti az
al ko tó kat, hogy el tá vo lod tak vol na a film -
vál to zat szel le mi sé gé tõl.)

Az elõ adás egyik gyen gé je azon ban ép -
pen az el té rõ mû fa ji sa já tos sá gok ból adó -
dik; a gya ko ri hely szín vál tá sok mi att
nagy já ból min den öt perc után a dísz le tek
át ren de zé sé re van szük ség; és bár ezt a
sze rep lõk és se gí tõk arány lag gör dü lé ke -
nyen meg old ják, ez a sok, egy-két per ces,
ze nei alá fes tés sel meg tá mo ga tott in ter -
mez zo ala po san meg nyújt ja a já ték idõt; az
elõ adás csak nem há rom órán át tar tott.
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(Peter Weir film je 128 per ces.) Ez per sze
va ló szí nû leg nem volt na gyon za va ró a jó
há rom ne gyed ház nyi kö zön ség szá má ra,
il let ve csak ak kor lett vol na az, ha a da rab
más szem pont ból nem lett vol na él vez he tõ
– er rõl sze ren csé re szó sincs.

A szín pa don vi szony lag egy sze rû, de
sok funk ci ós dísz le tek kel idé zik meg a fe -
gyel mé rõl hí res bent la ká sos is ko la vi lá gát
(itt fõ képp a szür ke tég la fa lak do mi nál -
nak), né hány egy sze rû bú tor da rab bal az
öt ve nes évek vé gé nek la kás bel sõ it, és ki -
mon dot tan öt le tes a tit kos iro dal mi tár sa -
ság gyû lé se i nek helyt adó bar lang nak és
kör nye ze té nek meg je le ní té se; itt a festett
hát tér (Kovács Gergely munkája) te szi a
hely színt egy szer re iz gal mas sá és ti tok za -
tos sá. (Az itt do mi ná ló mély kék szín a da -
rab vé ge fe lé vis  sza tér.)

A tör té net sa ját sá gá ból adó dik, hogy – a
szo kat lan mód sze re i vel a vég le te kig kon -
zer va tív is ko lá ban csak nem for ra dal mat
vég re haj tó an gol ta nár, John Keating ki vé -
te lé vel – a fon to sabb sze re pe ket gye re kek,
kö zép is ko lás fi a ta lok ala kít ják, a leg több
fel nõtt nek csak epi zód sze re pek jut nak.
Alig ha eb bõl kö vet ke zik, ám de tény, hogy
eb ben az elõ adás ban az iga zán em lé ke ze tes
ala kí tá so kat a fi a ta lo kat ját szó sze rep lõk tõl
lát juk; a leg több fel nõtt sze re pe ki csit szür -
kébb ma radt. A rek tort ala kí tó Ba logh Il lés
ke mény sé ge nem elég hi te les (õ ki csit
egyéb ként is mint ha küz de ne a szö ve gé -
vel), de va la hogy a szi go rú ma te ma ti ka ta -
nár (Farády Lász ló) is in kább sza vak ban,
mint sem gesz tu sok ban je lent ke zik. A ko -
mi kus sze re pek ben sok szor ki vá ló an ala kí -
tó Andrasics Márkóról pe dig itt is az az em -
ber ér zé se, hogy ezt a me rev szi gort ta lán
nem is kell an  nyi ra ko mo lyan ven ni. (Pe -
dig igen.) És amit még fel ró ha tunk né hány
„idõ sebb sze rep lõ nek”: né me lyi kük be szé -
dét nem le het jól ér te ni, szín pa di dik ci ó ju -
kat min den képp fej lesz te ni kel le ne. (Meg -
le het, nap ja ink be szé de is je len tõ sen fel -
gyor sult, ám a szín há zi nyelv nek ezt sok kal
in kább for mál nia, mint kö vet nie kel le ne.)

Lá tunk vi szont né hány egé szen em lé ke ze -
tes ala kí tást is. Ottmár At ti la John Keatingje
pél dá ul egé szen meg gyõ zõ. Ta lán az elõ adás
el sõ fe lé ben még úgy érez zük, mint ha ki csit
si et ne (és így di ák ja i nak ta lán nincs is elég
ide je vé gig gon dol ni a mag vas gon do la to -
kat), ám az tán egy re in kább be le len dül, és
nem két sé ges, hogy nyo mot hagy a né zõ ben.
(Ter mé sze te sen a Ro bin Williamsszel tör té -
nõ ös  sze ha son lí tás nak sem mi ér tel me sincs,
az Os car-dí jas ame ri kai szí nész ál tal kép vi -
selt mély sé get nem is le het el vár ni.) Kár pá ti
Kevin (Neil Perry) las san ki ér dem li „a ba jai
Robert Sean Leonard” ál lan dó jel zõt, hi szen
a Sok hû hó... után már má sod szor kap ta meg
a ko ráb ban ál ta la meg for mált ka rak tert. Csak
amíg az if jú hõs sze rel mes sze re pé hez egy -
elõ re nem tu dott kel lõ en fel nõ ni, ad dig most
sok kal test hez ál lóbb fel ada tot ka pott a szín -
já ték sze rel me sé vé vá ló, de eb ben me rev
csa lád ja ál tal nem tá mo ga tott, te het sé ges fiú
sze re pé ben. Ugyan e rend kí vül ne héz és ös -
 sze tett sze rep min den ár nya la tát nem tud ja
egyen lõ szín vo na lon hoz ni (az iro ni kus és a
ta nár elõtt is sze re pet ját szó fi gu rán még le -
het ne dol goz ni), ös  szes sé gé ben meg bir kó zik
a fel adat tal. Szín pa di szö veg mon dá sa azon -
ban még ne ki sem elég le tisz tult, pe dig ha
va la ki sor ra kap ja a fon tos sze re pe ket, ez is
ré sze az ala kí tás nak. Ön gyil kos sá gi je le ne te
egé szen ka tar ti kus pil la nat, amely hez a fes -
tett ké pi hát tér és Loreena McKennitt sej tel -
mes ze né je is hoz zá já rul. Az elõ adás leg ki -
emel ke dõbb ala kí tá sa azon ban Be sír Ba lá zsé
(Todd Anderson), aki a da rab pár órá ja alatt
lé nye gül át a gát lá sos, vis  sza hú zó dó, ön bi za -
lom hi ány ban szen ve dõ kis di ák ból önál ló vé -
le mén  nyel ren del ke zõ, érett fi a tal em ber ré.
Gát lá sa it hi te le sen ké pes át ad ni, min den
moz du la tá val át éli sze re pét; so kad szor bi zo -
nyít ja, hogy he lye van a szín pa don. A Knox
Overstreetet ját szó Nagy No el vi szont még
nem érett meg kel lõ en a sze re pé re. Kez de ti
cset lés-bot lá sai még jól áll nak ne ki, ám ami -
kor az el sõ sze re lem él mé nyé vel kel le ne te lí -
tõd nie, azt egy elõ re nem tud ja hi te le sen
meg for mál ni. (Igaz, eb ben „sze rel me tár -

gya” sem se gí ti elég gé; a Christ ját szó Bár -
dos Pet ra in kább egy heb rencs le ány zó nak
tû nik, mint sem olyan nak, aki nek el sõ lá tá sá -
ra meg má mo ro so dott köl tõ lesz a kamasz-
fiúból. És nem na gyon lát juk, hol van az a
pont, ahol „meg ad ja ma gát” Knox ud var lá -
sá nak.) Nincs ez zel baj, kis sze mé lyes élet ta -
pasz ta lat után bi zo nyá ra az ilyen tí pu sú sze -
rep for má lá sok sem okoz nak majd gon dot.
Meg bíz ha tó an hoz za – az elõb bi ek nél ta lán
kön  nyeb ben is játsz ha tó, ám bár el len szen ves
– sze re pét Stadler Zol tán (Richard Cameron)
is, bár ta lán azt ke vés bé érez zük, hogy sok
szem pont ból az „áru ló” fi gu rá ját is meg le -
het ér te ni. Sok kal ke ve sebb fény jut a da rab
lány sze rep lõ i re; ez per sze ki sebb szö ve gük -
bõl is adó dik, de az is igaz, hogy kö zü lük
csak Ku nos And rea (Ginny Danburry) emel -
ke dik ki. A fel nõtt fér fi a kat ala kí tók kö zül
ke ve seb ben al kot tak ma ra dan dót: ne he zen
ért he tõ szö veg mon dá suk mel lett az is gyen -
gé jük, hogy in du la to kat szin te csak hang ere -
jük meg eme lé sé vel pró bál nak ki fe jez ni.

A már em lí tett ön gyil kos sá gi je le ne ten túl
rend kí vül lát vá nyos és öt le tes a szí ni elõ adás
meg je le ní té se, ek kor a sze rep lõk egy ré sze
ma ga is né zõ vé vá lik, és a né zõ té ren fog lal
he lyet, mi köz ben a szín pa don a Szentivánéji
álom zá ró je le net ét lát juk. Ki csit el na gyolt
vi szont a há zi bu li áb rá zo lá sa, jól tán col ják
ugyan a rock’n’rollt, de a le ve gõ ben fe szü lõ
in du la tok túl gyor san pat tan nak ki. A tan -
órák ból csak egé szen ap ró szi lán ko kat ér zé -
ke lünk, de ta lán ez is elég, hogy meg ért sük,
mi tõl is for ra dal mi az önál ló gon dol ko dás ra
és az „élet ve le jé nek ki szí vá sá ra” ne vel ni kí -
vá nó Mr. Keating mód sze re. És min den kri -
ti kus meg jegy zés el le né re azt kell mond juk:
a da rab ös  sze áll, és a né zõ té ren is elhisszük,
hogy ér de mes a má nak él ni.

Ös  sze gez ve az el mon dot ta kat, na gyon
öröm te li, hogy az Ottmár-csapat a biz to sabb
si ke re ket ígé rõ mu si ca lek mel lett pró zai da -
ra bok szín pad ra ál lí tá sá val is meg pró bál ko -
zik, és az is, hogy egy ilyen mély üze ne tet
hor do zó al ko tást si ke rült lét re hoz ni. Le het,
hogy en  nyi re me re ven nem kel le ne a film -
vál to zat fel fo gá sá hoz és fel épí té sé hez ra -
gasz kod ni, hi szen az ma ga is egy ren de zõ
fel fo gá sát tük röz te, de az is igaz, hogy aki azt
egy szer is lát ta, ne he zen tud tõ le sza ba dul ni.
A fil met már nem fel tét le nül is me rõ if jú
nem ze dé kek nek azon ban alig ha nem na gyon
ta nul sá gos az elõ adás; jó len ne, ha mi nél töb -
ben lát nák. Hogy a mai fi a ta lok el hi szik-e
még egy ilyen da rab lát tán, hogy „sza vak és
esz mék ké pe sek meg vál ta ni a vi lá got”, vagy
a szín ház ból ki jõ ve azon nal vis  sza zu han nak
ér ték sze gény vi lá gunk ba, ar ra nem tud juk a
vá laszt, de jó len ne hin ni ben ne.

Dr. Mayer Já nos

Ha valami nem mûködik, nézzék meg felülrôl – tanácsolja diákjainak Mr. Keating



A so ro za tunk mos ta ni ré szé ben be mu ta -
tás ra ke rü lõ zöld gyík (Lacerta viridis) jel -
leg ze tes vi sel ke dé sét a né pi meg fi gye lés -
nek kö szön he tõ en jól ír ják le a kap cso ló dó
szó lás mon dás ok. A nap sü töt te he lye ken
szí ve sen süt ké re zõ pél dány kör nye ze té ben
min dent meg lát és ész re vesz hi szen „Úgy
jár a sze me, mint a gyík nak”.; kö ze led ve
hoz zá elõ ször ki csit „Izeg-mo zog, mint a
gyík, mint akit a bol ha csíp”; vé gül az
avart zör get ve gyor san me ne kül (leg több -
ször csak ek kor ves  szük ész re), az az „Fic -
kán do zik, mint a gyík”. (O. Nagy Gá bor:
Ma gyar szó lá sok és köz mon dás ok. Deb re -
cen, 1998. 252. ol dal).

A nyakörvesgyík-félék (Lacertidae) csa -
lád já ba tar to zó faj leg szebb és leg na gyobb
tes tû gyí kunk: a hi bát lan far kú ki fej lett
öreg hí mek hos  sza el ér he ti a 40 cen ti mé ter
kö rü li mé re tet. Eb bõl nagy já ból 40% az
orr csúcs tól a klo á ka nyí lá sig ter je dõ rész, a
fo ko za to san el vé ko nyo dó fa rok pe dig a
tel jes test hossz mint egy 60%-át te szi ki. A
hí mek há tá nak élénk sma ragd zöld és ke rek
pik ke lye it fe ke te alap szín kör vo na laz za.
Kü lö nö sen a Du na-Ti sza kö zén élõ – kö -
zöt tük a Ba ján és kör nyé kén elõ for du ló –
pél dá nyo kon fi gyel he tõk meg a tes tet tar -
kí tó, sza bály ta lan ala kú fe ke te fol tok. A
ha si ol dal ra a sár gás fe hér kü lön bö zõ ár -
nya la tai jel lem zõ ek. Nász idõ szak ban a hí -
mek tor ka ko balt kék lesz, az el vál to zás
ilyen kor az arc ra is fel hú zód hat. A hül lõ

ös  szes szí ne eb ben az idõ szak ban még
élén keb bé vá lik. A sze xu á lis ak ti vi tás
csök ke né sé vel a kék to rok fo ko za to san fa -
kul, vé gül pisz kos fe hér lesz. A nõs té nyek
há ta bar nás- vagy fû zöld, ha si ol da luk és
tor kuk sár gás fe hér.

Az ak tu á lis ta vasz idõ já rá sá tól füg gõ en,
jel lem zõ en áp ri lis ele jén, a té li rej tek hely -
rõl elõ ször a hí mek jön nek elõ, õket né hány
nap múl va kö ve tik a nõs té nyek, majd a fi -
a ta labb ál la tok kö vet kez nek. A má jus má -
so dik fe lé ben kez dõ dõ pár zá si idõ sza kot –
kü lö nö sen na gyobb egyed sû rû sé gû élõ he -
lye ken – a hí mek kö zöt ti ke mény csa ták
elõ zik meg. A ri va li zá lás kö vet kez mé nyei:
ha ra pás nyo mok a fe jen és a tor kon, va la -
mint cson kolt far kú pél dá nyok. Jú ni us má -
so dik fe lé ben a nõs té nyek a la za ta laj ba 8-
15 fe hér szí nû és pu ha hé jú to jást rak nak. A
kör nye zet hõ mér sék le té tõl és pá ra tar ta má -
tól be fo lyá sol va fej lõ dõ emb ri ók ból leg ha -
ma rabb au gusz tus ele jé re lesz nek elõ bú jó
fi a tal pél dá nyok, ame lyek azon nal meg -
kez dik önál ló éle tü ket. A zöld gyí kok ra ga -
do zó ál la tok, táp lá lé kuk a kü lön bö zõ ro va -
rok, a tücs kök, a sás kák, al kal man ként ki -
sebb hül lõk és rág csá lók, eset leg fi a tal ma -
dár fi ó kák. Ese ten ként meg fi gyel he tõ ug -
rás sal tör té nõ táp lá lék szer zé sük is, a mu tat -
vány jól jö het szá muk ra me ne kü lés kor. A
me leg ked ve lõ gyík faj a fa vagy szik la alatt
ma ga váj ta vagy ter mé sze tes bú vó hely ét
el hagy va a szá má ra ked ve zõ test hõ mér sék -
let el éré sé ig na po zik, majd mint egy 30-80
négy zet mé te res bi ro dal má ban (eh hez ra -
gasz ko dik, on nan csak a zsák mány ál la tok
hi á nya ese tén tá vo lo dik el a fel tét le nül
szük sé ges mér ték ben) táp lá lék szer zés re,
nász idõ szak ban pár ke re sé sé re in dul. Az
ele sé get a ta laj szint mel lett bok rok ra és
fák ra fel mász va is ku tat ja. Gyí kunk ok tó -
ber ele jé tõl ke res fagy men tes he lyet (kö vek
alatt, fa od vak ban, föld alat ti já ra tok ban),
ahol té li álom ra vo nul.

A zöld gyík el ter je dé si te rü le te jó kö ze lí -
tés sel a 41. és 50. észa ki szé les sé gi kö rök
kö zött te rül el az al föl dek szint jé tõl nagy já -
ból 2 000 mé te res ten ger szint fe let ti ma -
gas sá gig, ke let-nyu ga ti irány ban a Fe ke te-
ten ger tõl a Pi re ne u si-fél szi get észa ki ré szé -
ig. Ma gyar or szág domb- és hegy vi dé ke in
ál ta lá no san el ter jedt nek mond ha tó. Ki vé tel
ez alól ha zánk csa pa dé ko sabb és így hû vö -
sebb nyu ga ti ha tár szé le, ahol csu pán szi -
get sze rû ál lo má nyai él nek. Sík sá ga in kon
(pél dá ul a Du na-Ti sza kö zén) az er dõs és
li ge tes élõ he lye ken for dul elõ. Ba ja tér sé -
gé ben nap sü töt te cser jés me zõ kön, er dõ -

szé le ken, tisz tá so kon, te me tõk (a kö vek ki -
tû nõ na po zó-, a sír em lé kek re pe dé sei jó bú -
vó he lyek) ke vés bé gon do zott ré sze in szá -
mít ha tunk fel buk ka ná sá ra, és gyö nyör köd -
he tünk szín pom pás pél dá nya i ban.

A zöld gyí kot a 19. szá zad ban hasz nos -
nak tar tot ták, és a kö vet ke zõk sze rint ír ták
le. „Fölül pom pás zöld, alul sár ga. Hos  sza 6
hüv., de ta lál tat nak sok kal na gyob bak is.
Ná lunk a leg kö zön sé ge sebb. Szor gal mas
ro var- és kukaczpusztító.” (Láz ár Kál mán:
Hasz nos és kár té kony ál la ta ink ról. I. rész:
Em lõ sök, ma da rak, hül lõk. Bu da pest 1874.
117. ol dal). A faj hely ze tét nap ja ink ban leg -
in kább a po ten ci á lis élõ he lyek át ala ku lá sa
és a te rü let hasz ná lat meg vál to zá sa ve szé -
lyez te ti. Me zõ gaz da sá gi mû ve lé sû vi dé ke -
ken a vegy sze res ro var ir tás ál lo má nya i nak
csök ke né sét okoz hat ja. Ter ri tó ri u ma, te le lõ
és sza po ro dá si he lye egy be esik, így leg in -
kább az azt át sze lõ vagy sze gé lye zõ utak
gép jár mû for gal má val együtt já ró gá zo lá sok
és az élõ he lyén meg je le nõ ra ga do zók (el sõ -
sor ban ku tya, macs ka, me nyét, nyest vagy
nyuszt) fe nye ge tik pél dá nya it. A vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter 100/2012. szá mú ren de le -
te sze rint a hül lõ vé dett, ter mé szet vé del mi
esz mei ér té ke 25 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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