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2. rész 

Útban Párizs felé
Az 1920-as ant wer pe ni olim pi án a vi lág -

há bo rú ban vesz tes or szá gok (köz tük Ma -
gyar or szág) csa pa tai nem ve het tek részt. De
az azt kö ve tõ évek se ke cseg tet tek sok re -
mén  nyel; a for ra dal mak ba, tri a no ni bé ke -
szer zõ dés kö vet kez mé nye i be, a há bo rús
gaz da sá gi vál ság ba sú lyo san be le rok kant,
inf lá ci ó val és jó vá té te li kö te le zett sé gek kel
súj tott or szág ele ve nem költ he tett so kat
spor to lói ver se nyez te té sé re, me ne dzse lé sé -
re és fel ké szí té sé re. 

A vi lág há bo rús se be sü lé sé bõl nagy részt
fel épü lõ Pósta Sán dor Santelli mes ter irá -
nyí tá sá val foly tat ta fel ké szü lé sét, és a ver -
seny sze rû ví vást is új ra kezd te las san. Mivel
ko ráb ban vil lám gyors lá ba tel je sen nem lett
a ré gi, vé de ke zõbb stí lust ala kí tot tak ki. A
maestro olasz kap cso la ta i nak kö szön he tõ en
a ma gyar ví vók már a 20-as évek el len sé ges
lég kör ében is el jut hat tak ot ta ni ver se nyek -
re, és fel tér ké pez het ték ma guk nak az 1920-
as olim pi án a ma gya rok tá vol lét ében si kert
si ker re hal mo zó itá li ai ví vó kat, köz tük leg -

na gyobb kard ví vó re mény sé gü ket, Oreste
Pulitit. A Pósta sze rint né mi leg túl ér té kelt
ví vó tól lát ta elõ ször a ma gyar kar do zó a
gyors lerohanásszerû tá ma dás (a fless) tö -
ké le tes ki vi te le zés ét, amel  lyel a ba jai ví vó
ad dig ered mény te le nül kí sér le te zett. Más
kér dés, hogy az el sõ kül föl di ver seny ke vés
azon na li si kert ho zott.

Az 1922-es esz ten dõ ben az tán a sok
mun ka meg hoz ta a gyü möl csét, és Pósta
kard ví vó csil la ga – egy elõ re ide ha za – vég -
re emel ked ni kez dett. Az év ja nu ár já ban
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har ma dik he lyen vég zett a MOVE-BSE
ver se nyén, de már itt is csak egyet len gyõ -
ze lem és – a ko ra be li saj tó tu dó sí tá sa sze rint
– a túl zott ide ges ke dés vá lasz tot ta el a vég -
sõ gyõ ze lem tõl. A má jus ban meg ren de zett
or szá gos baj nok sá gon vi szont már a MAFC
szí ne i ben ver seny zõ Pósta nya ká ba akasz -
tot ták az arany ér met, pe dig a me zõny ben
olim pi ai baj no kok egész so ra vi téz ke dett.
(A dön tõ ben Schenker Zol tán el len gyõ -
zött.) Ám Pósta még az öröm per ce i ben is
ar ra gon dolt, hogy erõ söd nie kell: „Vi lá go -
san lát tam a sok tech ni kai hi ányt, amit pó -
tol nom kell, és tud tam, hogy fo ko zott erõ -
vel és szor ga lom mal kell a vár ha tó ideg -
rend szer be li ki esé se ket le küz de nem. Az ál -
ta lam el ér he tõ leg na gyobb fo kú mes ter ség -
be li kész ség re, a leg erõ sebb tes ti és lel ki ál -
ló ké pes ség re van szük sé gem, ha a ne he zen
meg szer zett he lye met a ví vók kö zött biz to -
sí ta ni aka rom, ha az el ért ered mé nyek nél
több re vá gyom.” 

A kö vet ke zõ sze zon nak Pósta már an nak
a re mé nyé ben vá gott ne ki, hogy ta lán a
ma gyar ver seny zõk is ott le het nek az
1924-ben ese dé kes pá ri zsi olim pi ai já té ko -
kon. Egy elõ re per sze nem volt biz tos,
hogy az or szá got egy ál ta lán meg hív ják az
újabb olim pi á ra, hi szen a fran cia-ma gyar
vi szony a 20-as évek ben meg le he tõ sen hû -
vös volt. Pósta sze me elõtt min den eset re a
pá ri zsi rész vé tel és a bi zo nyí tás vá gya le -
be gett, ám a fel ké szü lést meg za var ta egy
kel le met len in ci dens. Egy sze mé lyes ügy -
ben a baj nok ös  sze kü lön bö zött Santellivel,
és 1906 óta töb bé-ke vés bé fo lya ma tos
együtt mû kö dé sük nek örök re vé ge sza kadt.
A sza kí tás után Pósta egy ide ig sa ját la ká -
sán gya ko rolt (fog or vo si szé ké nek fej tá -
masz té ká ra tett egy ví vó masz kot), majd
egy idõ múl va je lent ke zett egy ko ri ko lozs -
vá ri mes te ré nél, Gerentsér Lász ló nál, aki -
nek bu da pes ti ví vó ter mé ben több régi er -
dé lyi ví vó tár sá val is ta lál ko zott. A ré gi-új
mes ter rel hos  sza san ele mez ték a le het sé -
ges har ci stí lu sok hi bá it és eré nye it, és a

fel ké szü lés ben si ke re sen öt vöz ték a San-
telli-féle olasz és az et tõl gyö ke re sen el té -
rõ er dé lyi is ko la eré nye it. A Csil lag ut cai
te rem ben vég zett kö zös mun ka el sõ pró bá -
ja az 1923. évi baj nok ság volt, ahol Pósta
egyet len tus sal ugyan, de a má so dik hely -
re szo rult. Ám eb bõl is kö zö sen von ták le
a ta nul sá go kat: „Meg ál la pí tot tuk, hogy itt -
hon csak ak kor sza bad flesselnem, ha leg -
alább két tus sal ve ze tek, fej re vág nom nem
sza bad, mert az el len fél maszk ja kön  nyen
okoz »op ti kai« csa ló dást, a kö zel já ró pen -
gét parádnak néz he tik, a tisz ta vá gást »va -
sas nak« lát hat ják, a kéz vá gás nak »dur ran -
nia« kell, a hasvágást ma ga san kell al kal -
maz ni, mert »mély« fe nye get, a pen ge tá -
ma dást a mi ni mum ra kell szo rí ta ni, mert
»parád-riposzt«-nak [vé dés-vis  sza tá ma -
dás nak – a szerk.] vé le mé nyez he tik.” És
per sze az sem volt mel lé kes, hogy Pósta
ép pen a baj nok ság nap já nak dél elõtt jén
köl tö zött Bu da fok ra, és órá kon át lá dá kat
ci pelt, ami alig ha tett jót  fris ses sé gé nek.

Az ugyan eb ben az év ben ren de zett
Békessy-emlékversenyen Deb re cen ben vi -
szont Pósta már nem ta lált le gyõ zõ re, pe dig
itt a dön tõ ben a he lyi ek ked ven cét, a maj -
da ni amsz ter da mi olim pi ai gyõz tes Tersz-
tyánszky Ödönt kel lett le gyõz nie. A ver -
seny utá ni foly ta tó dó olim pi ai fel ké szü lés -
ben az is so kat se gí tett Póstának, hogy a
Csil lag ut cai te rem ben ké szült Berty Lász -
ló, a stock hol mi olim pia csa pat baj no ka is,
aki ugyan már az 50. élet év éhez kö ze lí tett,
de még min dig az egyik leg tech ni ká sabb
ma gyar ví vó nak szá mí tott. Pósta érez te,
hogy az ál ta la kép vi selt tö kélyt nem ér he ti
el, ám ver seny zõi kva li tá sa i val, az el len fe -
lek gyen gé i nek elem zé sé vel az ilyen kar -
do zók el len is le het esé lye. S ép pen eb bõl a

cél ból in dult el hos  szabb itá li ai ver seny -
kör út ra is, hogy kö zel rõl lát has sa és ana li -
zál has sa le en dõ leg na gyobb ve tély tár sa it,
akik kel kard mel lett rend sze re sen tõr ben és
pár baj tõr ben is meg mér kõ zött. Az olasz or -
szá gi ta nul sá gok alap ján a fel ké szü lé si
prog ram ban nagy hang súlyt fek te tett a tü dõ
és a szív kel lõ erõ sí té sé re. „Emi att az tán
he ten ként két szer-há rom szor gya log jöt tem
Bu da fok ról a ví vó te rem be, a gyer me ke im -
mel fut bal loz tam, ród liz tam és úsz tam.”

Az olim pia évé nek el sõ ko moly erõ pró -
bá ja a Keresztessy-emlékverseny volt
1924 már ci u sá ban, amely nek gyõz te se ha -
gyo má nyo san „a leg jobb ma gyar kard ví -
vó” cí mét is el nyer te. (A há bo rú után ek -
kor ren dez ték meg elõ ször.) Pósta itt ma -
ga biz tos ví vás sal gyõ zött, a min dent el -
dön tõ csör té ben Rády Jó zse fet ver te 4:1
arány ban. Ek kor már tud ni le he tett, hogy a
ma gya rok is ott le het nek majd a nyá ri
olim pi án, de ez nem csak örö met, ha nem
gon do kat is oko zott. Az egyé ni ver seny be
ugyan is min den or szág leg fel jebb 4 ví vót
ne vez he tett, míg ek kor Ma gyar or szá gon
leg alább tu cat nyi vi lág klas  szis kard ví vó
te vé keny ke dett. S hogy a tör té net még bo -
nyo lul tabb le gyen, az egyik leg te kin té lye -
sebb ma gyar kard ví vó, dr. Fuchs Je nõ
(Lon don és Stock holm négy sze res baj no -
ka) be je len tet te, hogy in dul ni kí ván az
olim pi án, de vá lo ga tó ver se nye ken nem
haj lan dó rajt hoz áll ni. A szö vet ség hajt ha -
tat lan ma radt, Pósta vi szont a ma kacs ko dó
baj nok ol da lá ra állt, és több ver seny tõl
ma ga is tá vol ma radt.

Mi e lõtt azon ban ko mo lyan fel me rült
vol na, hogy Pósta le ma rad hat az olim pi á -
ról, vagy ne tán leg fel jebb sa ját költ sé gén
utaz hat Pá rizs ba, Ba ja vá ro sa lé pett köz be.

Az ezüstérmes magyar kardcsapat
(Pósta balról a negyedik)

Jelenet az olimpiai vívóversenybôl
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Fel buz dul va ugyan is Pósta ko ráb bi si ke re -
in – egy ben ér te sül ve a Ma gyar Olim pi ai
Bi zott ság anya gi gond ja i ról –, a vá ros 180
arany ko ro nát (ak ko ri ér té ken több mint
4,6 mil lió ko ro na pénzt) sza va zott meg a
ma gyar spor to lók ki kül de té sé re, sõt a vá -
ros kö zön sé gét to váb bi ada ko zás ra szó lí -
tot ta fel. Ezek bõl a ma gán sze mé lyek, gaz -
da sá gi tár sa sá gok ál tal fel aján lott ös  sze -
gek bõl to váb bi 5 555 250 ko ro na kész pénz
gyûlt ös  sze, ame lyet a vá ros meg bí zá sá ból
Schillinger End re he lyet tes adó tiszt 1924.
má jus 20-án adott át a MOB fõ tit ká rá nak,
Mártonffy Mik lós nak a kö vet ke zõ in dok -
lás sal: „... A vá ro si ta nács ér te sí ti a ma gyar
olympiai bi zott sá got, hogy a vá ros kö zön -
sé ge hoz zá já ru lá sá val dr. Pos ta Sán dor
vivó ki kül de té sét kí ván ta biz to sí ta ni és ad -
di gi ered mé nyei alap ján ki kül de tés re
egyéb ként is jo go sult, ami ért is a vá ros ta -
nács fel ké ri a Ma gyar Olympiai Bi zott sá -
got, hogy je len ha tá ro zat alap ján a be fi ze -
tett ös  sze ge ket ezen cél ra fel hasz nál ni szí -
ves ked jék.” Ös  sze sen egyéb ként 124 ado -
má nyo zó já rult hoz zá a költ sé gek hez, köz -
tük Pósta Ár pád (a ví vó édes ap ja), aki egy -
ma ga 425 ezer ko ro nát aján lott fel a ne mes
cél ra. Ér de mes idéz ni a ba jai Ke res ke del -
mi Casino in dok lá sát is ado má nyuk mel lé:
„...Fo gad ja mél tó sá god szí ve sen a fel aján -
lott cse kély ös  sze get (50 ezer ko ro nát + 10
frank), mely jel ké pe sen is szol gál has son
egy ma rék ha zai föl det ah hoz a domb hoz,
ame lyen a ma gyar, de fõ leg ba jai sze rep lõi
a Vi lág mér kõ zés nek meg vet hes sék a lá bu -
kat és meg lo bog tat has sák azt a meg té pett,
go lyók tól szag ga tott, de meg nem alá zott
tricolort, ame lyet csak ez után fog is mer ni
a vi lág.” Az olim pi án egyéb ként még egy
ba jai spor to ló ve he tett részt; a mell úszó
Mol nár El lát (aki egyéb ként az el sõ ma -
gyar nõi olim pi kon volt) elõ ze te sen szin -
tén az esé lye sek kö zött tar tot ták szá mon,
de õ vé gül nem ju tott dön tõ be.

Szü lõ vá ro sá nak gesz tu sa Pósta szá má ra
af fé le er köl csi kény szert je len tett, és vé gül
még is rajt hoz állt a vá lo ga tó kon, köz tük a
jú ni us ban, a Vi ga dó nagy ter mé ben le bo -
nyo lí tott ma gyar baj nok sá gon is. A hi he tet -
len iz gal ma kat ho zó ver se nyen vé gül 56 ví -
vó kö zül Pósta nyert, és a szö vet ség az el -
sõ négy he lye zet tet (Pósta mel lett Tersz-
tyánszky Ödönt, Berty Lász lót és Garay Já -
nost) ne vez te az egyé ni olim pi ai ver seny -
be, a kard csa pat pe dig még Schenker Zol -
tán nal, Uhlyarik Je nõ vel, Széchy Lász ló val
és Rády Jó zsef fel egé szült ki. Ezen túl azon
is vi ta volt, hogy van-e ér tel me egyút tal
ma gyar tõr csa pat in dí tá sá nak is, ha an nak a
vég sõ gyõ ze lem re sem mi esé lye sincs.
Élénk vi tá kat kö ve tõ en vé gül a szö vet ség

be le ment a tõr csa pat be ne ve zé sé be is; igaz,
csak egyet len „iga zi” tõr ví vó (Lichteneck-
ert Ist ván) volt köz tük, a töb bi ek mind el -
sõ sor ban kard ví vó nak szá mí tot tak. Pósta
ebbe a gár dá ba is be ke rült. To váb bi vi tá kat
szült, hogy va jon a ver seny zõk fe le sé ge,
csa lád tag jai utaz hat nak-e fér jük kel az
olim pi á ra. Pósta a vá ros nagy lel kû ado má -
nyá nak bir to ká ban vi szony lag kön  nyen
dönt he tett úgy, hogy fe le sé gét is ma gá val
vi szi, így Lux Mar git az olim pi ai küz del -
me ket Pá rizs ban szur kol hat ta vé gig.

A pá ri zsi olim pia és az arany érem
Pá rizs 1924-ben im már má sod szor kap -

ta meg olim pia meg ren de zé sé nek jo gát,
fõ képp azért, mert  a NOB le kö szö nés elõtt
ál ló el nö ke, Pierre de Coubertin bá ró sze -
ret te vol na ki kö szö rül ni azt a csor bát, hogy
1900-ban a já té kok szin te tel je sen el sik -
kad tak az az zal egy idõ ben meg ren de zett
vi lág ki ál lí tás ese mé nyei mel lett. A ver se -
nye ket 85 (!) ver seny nap alatt bo nyo lí tot -
ták le, és min den ad di gi nál több (44) or -
szág vett részt az ös  sze sen 19 sport ág 126
ver seny szá má ban meg ren de zett já té ko -
kon. (Né met or szág még er re az olim pi á ra
sem ka pott meg hí vást, a töb bi há bo rús
vesz tes or szág már rajt hoz áll ha tott.) Ma -
gyar or szág a kö rül mé nye ket fi gye lem be
vé ve arány lag nagy lét szá mú csa pat tal (89
spor to ló val) kép vi sel tet te ma gát, de a fel -
ké szü lés hi á nyos sá gai és a há bo rút kö ve tõ
anya gi ne héz sé gek mi att ko moly si ke rek re
nem na gyon szá mít ha tott.

A le bo nyo lí tás és a szer ve zés azon ban
így sem volt épp tö ké le tes. Pósta a tõr csa -
pat tag ja ként vi szony lag ko rán út ra kelt, és
egy hos  szú vo na to zás után ér ke zett meg a
fran cia fõ vá ros ba. Vá ra ko zá sa ik kal el len -
tét ben a vá ros egy ál ta lán nem égett az
olim pia lá zá ban, a baj nok vis  sza em lé ke zé -
se sze rint csak né hány di vat ka lap dí szí tõ -
sza lag já ból le he tett egy ál ta lán meg tud ni,
hogy épp olim pi át ren dez nek. A ma gya ro -
kat egyéb ként sem fo gad ták szí ve sen, és a
tõr ví vók egy olyan ko pott kül vá ro si ho tel -
ben kap tak szál lást, ahol a há zas pár egyik
tag já nak az ágy ban kel lett ma rad nia, míg a
má sik öl töz kö dik, kü lön ben nem ma radt
hely, és a jú li u si hõ ség is el vi sel he tet len
volt. Ezt a szál lót a csa pat me ne dzser fá ra -
do zá sai ré vén utóbb si ke rült jobb ra cse rél -
ni, de a ver se nyek idõ pont ját és le bo nyo lí -
tá sát is alig si ke rült meg tud ni uk.

A tõr ví vó ver seny nek egy üveg te tõs ke -
rék pár csar nok, a Vélodrome d' Hiver adott
ott hont. Itt a hõ ség csak nem el vi sel he tet -
len, az öl tö zõ hasz nál ha tat lan volt, zu ha -
nyoz ni vagy ké nyel mes he ve rõ kön meg pi -
hen ni nem le he tett, de né zõ ket se na gyon

le he tett lát ni. Ám en nél is el ke se rí tõbb volt
a rész re haj ló bí rás ko dás. A ví vó ver se nyek
zsû ri jé ben szin te csak fran cia vagy fran cia
anya nyel vû bí rák kap tak he lyet, akik lát ha -
tó an min den esz közt be is ve tet tek a ha zai
si ke rek ér de ké ben. (Egy ma gyar zsû ri tag is
volt, a fran ci á ul ki vá ló an be szé lõ dr. Ko -
vács György sze mé lyé ben, de õ a vi tás ese -
tek ben rend re ki sebb ség ben ma radt.) A ma -
gyar tõr csa pat nak gyõ zel mi re mé nyei ele -
ve nem vol tak, mert az ola szok és a fran ci -
ák az elv te len se gít ség nél kül is ki emel ked -
tek vol na a me zõny bõl. Csak hogy a pá ri zsi
olim piai ví vó ver se nyek egy faj ta „ma gyar-
olasz há bo rú vá” ala kul tak, amely nek el sõ
fel vo ná sa a tõr csa pa tok dön tõ jé ben zaj lott.
Egyi de jû leg tör tént ugyan is a fran cia-olasz
és a ma gyar-bel ga mér kõ zés, ame lyek már
ér mek rõl dön töt tek. Amíg a két fõ esé lyes
csa pat egy más sal ví vott, ad dig a ma gya rok
ob jek tív bí rás ko dást kap tak, és ve zet tek is.
Csak hogy az olasz ví vók fel há bo rod tak
Ko vács György egyik dön té sén, amel  lyel a
gyõz tes ta lá la tot az el len fél nek ítél te meg,
és til ta ko zá sul le vo nul tak a pást ról, Ko vá -
csot pe dig sú lyo san meg fe nye get ték. Mi u -
tán a ver seny bi zott ság is a ma gyar bí ró
párt ját fog ta, az ola szok a „sú lyos sé re lem
mi att” nem ze ti him nu szuk ének lé se kí sé re -
té ben vis  sza lép tek a ma gya rok és bel gák
el le ni mér kõ zé sük tõl. Ez zel a ma gya rok
szá má ra az ezüst érem is el ér he tõ lett vol na,
csak hogy – amint Pósta ír ja – a zsû ri „ke -
ze lés be vet te” csa pa tun kat, amely vé gül ki -
ka pott a bel gák tól, és bronz ér met szer zett.

A kard csa pat ok ver se nyé ben vi szont Ma -
gyar or szág egy ér tel mû esé lyes nek szá mí -
tott, hi szen bom ba erõs csa pat tal in dult. A
csa pat ver senyt 1924. jú li us 12-15. kö zött
bo nyo lí tot ták le. Mi u tán a tõr ver se nyek már
jú ni us 30-án be fe je zõd tek, Póstának csak -

A bajnok és felesége fogadása a
Keleti pályaudvaron
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nem két he te ma radt, hogy gyö nyör köd hes -
sen Pá rizs szép sé ge i ben, egyút tal ké szül jön
az iga zi meg mé ret te tés re. (Köz ben már har -
mad szor vál tot tak szál lást, és per sze egy ví -
vó ter met is bé rel ni kel lett, hogy edzés ben
ma rad ja nak.) A ma gyar kard csa pat nak szá -
mos kö rül mén  nyel kel lett meg küz de nie: a
hos  szú kinntartózkodás, a szo kat lan táp lál -
ko zás, a hõ ség, a ver seny hely szí nek és a
szál lás tá vol sá ga, rá adá sul a csa pat tal anya -
gi okok ból nem uta zott edzõ, gyú ró és sza -
kács sem. Tár sa it Pósta ma ga „masszálta”,
õt pe dig jobb hí ján a fe le sé ge. Nem sok kal
a ver seny elõtt pe dig az is ki de rült, hogy a
ma gya rok ál tal hasz nált kar dok nem fe lel -
nek meg az új sza bá lyok nak, s így na po kon
át kel lett vá lo gat ni a szak üz le tek ben, majd
pe dig a ci põ i ket is le kel lett cse rél ni, mert
ami a tõr ver se nyek li nó le um pad ló ján jó nak
bi zo nyult, a Stade de Colombes (itt tar tot ták
a kard ver senyt) ví vó han gár já ban ta lál ha tó
dön gölt föl des, ka vi csos és be ton pá lyás ta -
la jon már bo ka rán du lás sal fe nye ge tett.

Ez zel együtt a dön tõ ig ma ga biz to san me -
ne telt a ma gyar kard csa pat, ahol az õsi ri vá -
lis ola szok kal ke rült szem be. Ad dig Pósta is
ki vá ló an ví vott, mind ös  sze két ve re sé get
szen ve dett. A dön tõ ben azon ban nem csak
az olasz csa pat tal, ha nem a rész re haj ló bel -
ga zsûrielnökkel is meg kel lett küz de ni. Ek -
kor tör tént Póstával az az eset, amely – mint
ké sõbb ki de rült – a ma gyar csa pat arany ér -
mé be ke rült. A so ka dik té ves íté let utá ni
ide ges sé gé ben Pósta a Moricca el le ni asz -
 szó já ban adott egy nyil ván va ló, tisz ta tust
el len fe lé nek, majd le kap ta a si sak ját, és azt
ki ál tot ta: „Touché a moi!” (Ta lá lat ná lam!).
Csak hogy a zsû ri ezt a „ta lá la tot” meg ad ta
az olasz nak, amely nek csa pa ta ez zel egyen -
lí tett. Ezt kö ve tõ en Pósta még Bertinettitõl
is ki ka pott, így a mér kõ zés va la men  nyi
csör te le ví vá sa után 8:8-ra vég zõ dött, de
jobb ta lá lat arán  nyal az ola szo ké lett az
arany érem. Pósta jog gal érez het te úgy,
hogy – az el fo gult zsû ri mel lett – ki csit raj -
ta is ment el az olim pi ai baj nok ság.

A csa pat ver seny an  nyi ra ki me rí tõ volt,
hogy az egyik leg jobb ma gyar, Berty Lász -
ló vis  sza lé pett az egyéni in du lás tól, míg az
ad dig re me kül ví vó Tersztyánszky Ödön
tel je sen ös  sze om lott, és a dön tõ be sem ju -
tott be. Há rom ma gyar ví vó (Pósta, Garay
és a Berty he lyett be ug ró Schenker Zol tán)
így is a 12 fõs fi ná lé ba ke rült. Be ju tott vi -
szont négy olasz is (Bo ni, Bertinetti, Saroc-
chi és Puliti). Raj tuk kí vül a tõr ví vás ban
már baj nok sá got nyert fran cia Roger
Ducret és a hol land Arie de Jong szá mí tott
esé lyes nek. Utób bi nyer te az 1922-ben és
1923-ban a ma gya rok tá vol lét ében le bo -
nyo lí tott vi lág baj nok sá go kat. A dön tõ sök

több sé gé rõl még is az volt a ma gya rok vé -
le mé nye, hogy azok Ma gyar or szá gon leg -
fel jebb egy ki sebb vi dé ki ver se nyen ér vé -
nye sül het tek vol na, és a ví vó tu dás alap ján
csak is va la me lyik ma gyar nyer he tett.

Csak hogy kö vet ke zett az olasz-ma gyar
drá ma má so dik fel vo ná sa! Az egyé ni dön tõ -
ben min den ki ví vott min den ki vel, ezt úgy
bo nyo lí tot ták le, hogy az egy nem zet be li ek
elõ ször egy más sal küz döt tek meg. Csak -
hogy amíg a ma gya rok tisz tes ség gel vív tak
(„kör be ver ték” egy mást), ad dig az ola szok
lát ha tó an alibivívást be mu tat va, „le ad ták”
as  szó i kat leg esé lye sebb nek tar tott tár suk nak,
Pulitinek. Ko vács György ezt a zsû ri nél szó -
vá tet te, s ami kor a fran cia zsûrielnök iga zat
adott ne ki, is mét ki tört a bot rány. Idéz zük er -
rõl a ko ra be li saj tót! „Ko vács dr., a zsû ri ma -
gyar tag ja még egy szer fel szó lalt, ami re Puli-
ti Santellinek az ola szul ér tõ Pósta dr. elõtt
azt mond ta: – Ha Ko vács még egy szer ki -
nyit ja a szá ját, fa sisz ta mó don bot tal fog juk
be ver ni.” Ezt kö ve tõ en Pulitit ki zár ták a ver -
seny bõl, míg a má sik há rom olasz szo li da ri -
tás ból vis  sza lé pett a küz de lem tõl, így a dön -
tõt más nap (jú li us 18-án) új ra kezd ték.

Az ola szok kal így már nem kel lett meg -
küz de ni, de a zsû ri vel an nál in kább (nagy
ré szük kard ver se nyen elõ ször bí rás ko dott!).
A be val lot tan ba bo nás Pósta ka ba lá ból azt a
dres  szét húz ta fel, amely ben el sõ ha zai si ke -
re it arat ta, alat ta pe dig azt a „száz lyu kú” tri -
kó ját hord ta, ame lyet el sõ ver se nyén vi selt.
(Emi att nem en ged te ma gát fo tóz ni a ver -
seny elõtt, és a ver seny után ké szült ké pen
„ezért néz úgy ki, mint sa ját nagy ap ja”.) A
ha zai zsû ri se gít sé gét is él ve zõ fran cia
Ducret ma ga biz to san me ne telt az újabb baj -
no ki cím fe lé, egé szen ad dig, amíg Póstával
ke rült szem be, aki 4:0-ra le lép te. Ám még
ez sem volt elég az arany hoz, mert Pósta ko -
ráb ban Garaytól, majd – a zsû ri hat ha tós se -
gít sé gé vel – a dán Osiiertõl is ki ka pott, így a
két ség beesés szé lé re sod ró dott. „An  nyi ren -
ge teg mun ka, olyan be csü le tes szor ga lom
után, ké pes sé ge im nek, a töb bi ek hez ará nyí -
tott szor gal mam nak tu da tá ban a baj nok ság
el vesz té sét Is ten tõl meg nem ér de melt bün -
te tés nek tar tot tam. Az a gon do lat, hogy a tri -
a no ni Ma gyar or szág el sõ sze rep lé sé nél pe -
dig ép pen egy fran cia le gyen a gyõz tes, egy -
sze rû en el vi sel he tet len volt.” Sze ren csé jé re
a vég sõ gyõ ze lem re már esély te len de Jong
le gyõz te Ducret-t, ez zel vi szont hár mas
holt ver seny ala kult ki az egy aránt 5-5 gyõ -
zel met szer zett Pósta, Ducret és Garay kö -
zött. Pósta ek kor már nem is mert ke gyel -
met; Garayt 4:1-re ver te, Ducret-t pe dig 4:0-
lal sö pör te le a pást ról. Az utol só tus an  nyi -
ra egy ér tel mû volt, hogy a fran cia ma ga
mond ta be a ta lá la tot, majd ma gyar el len fe -

le nya ká ba bo rul va gra tu lált le gyõ zõ jé nek,
és azt mond ta: „Bol dog va gyok, hogy tény -
leg a vi lág leg jobb kard ví vó ja gyõ zött!”

Ám az olasz-ma gyar tra gi ko mé dia még
ez tán is foly ta tó dott: „A sta di on ból ki me -
net az ola szok he ves vé rû en a tá vo zó Pos ta
dr-t és fe le sé gét akar ták meg tá mad ni, s az
újabb in ci dens tõl csak a fran cia és hol land
zsû ri tag ok men tet ték meg a vi lág baj no kot.
Ugyan ak kor Puliti ki kö pött a baj nok elõtt,
s lo va gi at la nul azt ki a bál ta: Disz nó ság! Az
ele mé ben le võ, düh tõl taj ték zó Puliti es te
bot rányt ren de zett” (ti. egy mu la tó ban po -
fon vág ta Ko vács Györ gyöt, majd el me ne -
kült) – ír ta meg a saj tó. A do log nak az lett
a vé ge, hogy a NOB jú li us 26-án Pulitit
örök re ki zár ta az olim pi á ról, s a ve le ma -
gát azo no sí tó olasz csa pa tot meg fedd te.
Puliti pe dig Ko vács Györ gyöt pár baj ra
hív ta ki, amely re né hány hó nap múl va
Nagy ka ni zsán ke rült sor, ám vé gül a fe lek
meg bé ké lé sé vel ért vé get. (A NOB szi go -
ra sem tar tott örök ké, hi szen Puliti nem -
csak hogy ott le he tett a kö vet ke zõ, amsz -
ter da mi olim pi án, de a tõr csa pat tag ja ként
baj no ki cí met is szer zett.) Min den eset re
alig ha nem ezek az in ci den sek, a vé gig
rész re haj ló fran cia zsû ri és a hos  szú ver -
seny okoz ta ide gi-lel ki fá radt ság mi att tör -
tén he tett, hogy Pósta a tõ le in ter jút ké rõ
fran cia saj tót an  nyi val in téz te el, hogy Pá -
rizs ban a szál lo dai szo bá já ból ki küld te rá
vá ró új ság írók nak név jegy ét, ame lyen ez
állt: „Meg nyer tem az olim pi ai baj nok sá -
got. Ez az én nyi lat ko za tom!” 

Ez az el zár kó zás ál ta lá nos ság ban egy ál -
ta lán nem volt jel lem zõ rá; ha za té ré se után
ka ri ka tú rák kal kí sér ve szí nes be szá mo lót
írt a Sport hír lap nak, és a ma gyar saj tó nak
öröm mel nyi lat ko zott. (A ba jai Füg get len
Ma gyar ság ri por te rét is fo gad ta há zá ban,
és még Pá rizs ban fe le sé gé vel együtt öröm -
mel vet ték a pá ri zsi ma gyar mun ká sok kö -
szön té sét is.) Pósta Sán dor gyõ zel mé vel
nem csak az olim pia leg ered mé nye sebb
ma gyar spor to ló ja lett, de egy-egy arany-,
ezüst- és bronz ér mé vel az egész ver seny -
so ro zat egyik rit ka érem hal mo zó ja lett.
(Ma gyar or szág ös  sze sen 10 ér met, köz tük
két ara nyat szer zett Pá rizs ban.)

S hogy mi képp lát ták õt kor tár sai, ar ról
ér de mes a hír ne ves ka ri ka tu ris tát, az 1924-
ben ma ga is olim pi kon Szepes Bé lát idéz -
ni, aki a rá jel lem zõ fi nom iró ni á val jel -
lem zi Pósta ví vá sát: „Ha sak koz ni kezd,
capablancai ma gas sá gok ba emel ked he tett
vol na. (Fi gyel jük csak meg fej for má ját!)
Mint hogy azon ban ve zér és hu szár he lyett
kar dot ra ga dott és küz dõ te re nem a koc kás
táb la – a pást lett... eb ben a sport ág ban
nyert olim pi ai baj nok sá got – szin tén fej jel.
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Ne vé hez mél tó pon tos ság gal „kéz be sí tet -
te” ta lá la ta it az el len fe lek fejvédjére és
plaszt ron já ra, és az õ gyõ zel me után lett
min den ki elõtt iga zán vi lá gos, hogy a ma -
gyar Pósta el sõ a vi lá gon!”

A gyõ ze lem után
Pósta a baj no ki cím meg szer zé sét kö ve -

tõ en igen ha mar, jú li us 23-án ha za u ta zott,
még az arany érem át adá sát sem vár ta meg.
(Er re ak kor nem köz vet le nül a ver seny
után, ha nem a já té kok vé gén, jú li us 27-én
ke rült sor.) Mint hogy ezen az olim pi án a
ma gya rok nak nem sok ba bér ter mett, óri á -
si, uj jon gó tö meg kö szön töt te a pá lya ud -
va ron. Né hány nap pal ké sõbb pe dig Ba já -
ra is el lá to ga tott, jú li us 26-án, szom bat es -
te, ha jón ér ke zett Bu da pest rõl. Kö szön töt -
te a vá ro si ta nács, a vá ros kö zön sé ge.
„Ezer gán csos ko dás, kel le met len ke dés és
aka dé kos ko dás el le né re is meg tud ta sze -
rez ni pen gé jé vel a vi lág baj nok sá got ha zá -
já nak és szü lõ vá ro sá nak” – ír ta a he lyi saj -
tó. A ha jó ál lo más nál kül dött ség fo gad ta,
es te Preimayer ven dég lõ jé ben ban ket tet
tar tot tak tisz te le té re, s szü lei Páz mány ut -
cai há zá hoz is ün nep lõk kí sér ték ha za.

Ugyan Pósta a pá ri zsi olim pia ide jén már
35 éves volt, a dön tõ ben sze re pelt ver seny -
zõk kö zött az egyik leg fi a ta labb nak szá mí -
tott. Így az tán jog gal gon dol hat juk, hogy a
ví vás ban még jó né hány si ke res éve le he tett
vol na. A kor mai szem mel néz ve fur csa sza -
bá lyai és a ma gyar ví vó szö vet ség vas ka la -
pos sá ga mi att ví vó pá lya fu tá sá nak még is
ha mar vé ge sza kadt. Mi u tán egy ba rá ti köl -
csönt csak úgy tu dott vis  sza fi zet ni, hogy
pén zért adott lec ké ket if jú ví vó pa lán ták nak,
a szö vet ség vis  sza von ta ama tõr stá tu sát, így
töb bet ver se nye ken nem in dul ha tott.

Ám más irá nyú te vé keny sé ge ez után is
tisz te le tet pa ran cso ló. El sõ sor ban szak má -
já ban ért el ko moly si ke re ket, és a ma gyar
sport or vos lás egyik el mé le ti meg ala po zó ját
is ben ne tisz tel het jük. 1929-ben így írt a
sport tes tet-lel ket for má ló ere jé rõl, tár sa dal -
mi je len tõ sé gé rõl: „A sport, amely nek az a
cél ja, hogy egész sé gün ket fenn tart sa, ál lan -
dó sít sa. A sport, amely a fi zi kum rend sze res
mun kál ta tá sá val tes tünk el len ál ló ké pes sé -
gét fo koz za, – a sport, amely he lyes irá nyí -
tás mel lett ar ra szok tat ben nün ket, hogy ke -
res sük a le ve gõt, a nap fényt, – a sport,
amely ko moly ve ze tés mel lett rá kény sze rít
min den kit a tisz ta ság ra. A sport, amely nem
tû ri az al ko holt, az éj sza ká zást, – a mér ték -
te len do hány zást. A sport, amely el von a ká -
vé ház tól, a füs tös bûz hödt le ve gõ tõl, és
óva tos ság ra kény sze rít a pú der és rúz  zsal
szem ben. A sport, amely fe gye lem re és ön -
meg tar tóz ta tás ra szok tat, amely el híz ni, el -
lus tul ni nem en ged, – a sport, ame lyet jó zan
mér ték kel, bölcs irá nyí tás mel lett ûz het
gyer mek és öreg, fér fi és nõ, az a fegy ver,
amely véd a be teg sé gek el len. Ez az a fegy -
ver, ame lyet min den ki vi sel het és hasz nál -
hat, és ez az a fegy ver, amely nek hasz ná la -
tát el kell ter jesz te ni az egész or szág ban.” 

1932-ben je lent meg A sport és az or vos
cí mû szak köny ve, amely a ma gyar sport or -
vos tan egyik alap mû vé nek szá mít. Eb ben
olyan, ak kor tel je sen új sze rû té mák kal is
fog lal ko zik, mint a sport ha tá sa az egész -
ség re, a sze re lem re, a ne mi élet re, a be teg -
sé gek re. Négy fe je ze te ki fe je zet ten a ví vás -
sal fog lal ko zik, töb bek kö zött az zal is, ho -
gyan épül het be a kö zép is ko lai ok ta tás ba.

Pósta a gaz da sá gi vál ság éve i ben a po li ti -
ká ban is sze ren csét pró bált. Elõbb Ma gyar
Dol go zók Gaz da sá gi Párt ja né ven ala pí tott

moz gal mat, majd 1933. feb ru ár vé gén párt -
já val együtt csat la ko zott az eny hén szél sõ -
jobb ol da li jel le gû Nem ze ti Szo ci a lis ta Föld -
mû ves- és Mun kás párt hoz. En nek hát te ré -
ben az áll hat, hogy ba rát ja volt Ba ján a pár -
tot meg ala pí tó Meskó Zol tán ka to na tiszt,
aki ké sõbb or szág gyû lé si kép vi se lõ és ál -
lam tit kár is lett. Pósta azon ban ha mar ki lé -
pett a Meskó-pártból, és még 1933-ban
meg ala pí tot ta az Egye sült Nem ze ti Szo ci a -
lis ta Pár tot, amely csak Pestszenterzsébeten
és kör nyé kén mû kö dött, s a marginalitásból,
a je len ték te len lokalitásból so ha sem tu dott
ki tör ni. Ez zel sze ren csé re ilyen irá nyú pró -
bál ko zá sai vé get is ér tek, és nem rom bol ta le
a sport ban szer zett di csõ sé get. 

Mind ez zel együtt rit ka sok ol da lú egyé ni -
sé ge volt a ma gyar sport nak, aki ki vá ló an
raj zolt, fes tett, ze nét kom po nált, ki vá ló
nyelv tu dá sa ré vén gyak ran tol mács ko dott,
és az új ság írás sal is pró bál ko zott. Kap cso la -
ta vá ro sunk kal so ha nem sza kadt meg, hi -
szen szü le it a Ró kus te me tõ ben te met ték el,
és a gim ná zi u mi osz tály ta lál ko zók nak is
rend sze res részt ve võ je volt. (Ugyan ak kor
fur csa, hogy a gim ná zi um év könyv ében
olim pi ai gyõ zel mé rõl egyet len sor ral sem
em lé kez tek meg – pe dig a gim ná zi um is
ada ko zott ki kül de té sé re –, és ami kor 25
éves ta lál ko zó ra ér ke zett, ak kor is csak „bu -
da pes ti or vos ként” em lí tik.) Pósta Sán dor
sú lyos be teg ség ben hunyt el Bu da pes ten,
1952. no vem ber 4-én. Egy sze rû sír ja a rá -
kos ke reszt úri Új Köz te me tõ ben ta lál ha tó.

Ba ján ne vét 1988 óta sport csar nok vi se -
li, egy ko ri gim ná zi u má ban 2007 óta em -
lék táb lá ja van, 2014-tõl pe dig a ki vá ló an
ta nu ló spor to lók szá má ra meg ítél he tõ is -
ko lai díj is Pósta Sán dor ra em lé kez tet.

Dr. Mayer Já nos

Nyolc van egy éves ko rá ban el hunyt Bor -
bély Já nos mû for dí tó, a kor társ szerb és hor -
vát iro da lom egyik leg ter mé ke nyebb ma gyar
tol má cso ló ja. Az Új vi dé ken szü le tett Bor -
bély Já nos a Ma gyar Tan nyel vû Fõ gim ná zi -
um és a ta ní tó kép zõ el vég zé se után dol go zott
ta nár ként, lek tor ként, új ság író ként, 38 évig
kü lön bö zõ mun ka kö rök ben mun ka tár sa volt
az Új vi dé ki Rá di ó nak, ahol Majtényi Mi hály
és Ma jor Nán dor – mind ket ten a vaj da sá gi
ma gyar iro da lom meg ha tá ro zó szer zõi – te -
rel ték írói am bí ci ó it a mû for dí tás fe lé. Ranko
Marinković Ke zek cí mû kö te te volt az el sõ
na gyobb lé leg ze tû for dí tói mun ká ja 1961-

ben. Et tõl kezd ve el kö te le zet ten for dí tott,
mi köz ben az Új vi dé ki Rá di ó ban szer kesz tõi
mun ka kör ben is iro dal mi té mák kal fog lal ko -
zott, és szá mos, ki emel ke dõ je len tõ sé gû kö -
zön ség ta lál ko zót szer ve zett.

Ked vel te az olyan mun ká kat, ame lyek
több évet vet tek igény be, mint pél dá ul Mirko
BožićKurlániak cí mû nagy re gé nye. A ru tin -
mun ka so ha nem ér de kel te. Sze ret te a ki hí -
vá so kat, ami kor pél dá ul a szer zõ olyan táj -
nyel ven szó lalt meg, amely nek ki fe je zé sei
után hos  sza san kel lett nyo moz nia, kon zul tál -
nia az al ko tó val. Ked venc szer zõi Danilo Kiš
és Mirko Kovač vol tak. Kovačtól leg utóbb a

Nives Koen ró zsái cí mû el be szé lés kö te tet
for dí tot ta. Öröm mel bí be lõ dött a lí rai le írá -
sok kal, hi szen gim na zis ta ként ma ga is ala nyi
köl tõ nek ké szült. Ver sei meg is je len tek a ko -
ra be li Híd fo lyó irat ban, de ha ma ro san föl ha -
gyott lí rá ja pub li ká lá sá val, vég ér vé nye sen
el kö te lez te ma gát a for dí tás mel lett.

Bor bély Já nos 67 éves ko rá ban, 2000-
ben te le pült át élet tár sá val Ba já ra, ahol
foly tat ta mû for dí tói te vé keny sé gét, mun -
ka tár sa volt a gyõ ri Mû hely, a veszp ré mi
Vár ucca Mû hely, a pes ti Ma gyar Nap ló, a
ba la ton fü re di Tempevölgy, a sze ge di
Tiszatáj és más fo lyó irat ok nak.

In memoriam Borbély János (1933-2014)
Elment a délszláv irodalom legtermékenyebb fordítója, Baja város remetéje
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Jó for mán még le se ül tek, de már pezs -
gõt is ho zott ne kik a fel szol gá ló, én vi -
szont még nem akar tam el in dul ni, mert
olyan szí ve sen néz tem ezt a tár sa sá got,
gon dol tam, kap hat nék én is a de rû jük bõl,
és nem érez ném olyan ve szet tül ma gam,
sze ret tem vol na, ha száll egy kis vi dám ság
fe lém is, ugyan is azt vár tam, hogy lel ket
önt sön be lém tud tán kí vül az a né hány nõ
és fér fi, akik kö zül már töb ben je len tõs
mér ték ben fel ön töt tek a ga rat ra, pá ran

meg la zí tot ták a nyak ken dõ i ket, a nõk le -
gyez get ték ma gu kat, és sû rûn csa pó dott a
mos dó hoz ve ze tõ kis fo lyo só aj ta ja is,
mert né há nyan úgy érez ték, le ve gõ cse ré re
van szük sé gük, hogy ki szel lõz tes sék a fe -
jü ket, pá ran már ren de sen be vol tak ba rac -
koz va, és a sok sör tõl, amit egy re csak
hoz tak ki ne kem, én sem vol tam már va la -
mi elõ ke lõ, de egy ál ta lán nem azért ren -
del tem, mert szom jas vol tam, csak azért
ren del tem egyi ket a má sik után, hogy le -

gyen a ke zem ben va la mi, hogy fog lal koz -
zam va la mi vel, egé szen más sal, mint ami -
vel ed dig, hogy kös sem le a gon do la ta im,
és ezért is esett olyan jól en nek a szem köz -
ti brancs nak a lát vá nya, mert õrá juk is fi -
gyel het tem, amíg ott ül tem a sa rok ban a ki
tud ja há nya dik kor sóm mal, el tud tam fog -
lal ni ma gam ve lük, ami re kü lö nö sen szük -
sé gem van mos ta ná ban.

Cserenkó Gá bor

Egye dül

Az 1991-tõl nyug dí jas Bor bély Já -
nos két szer nyer te el a Ba zsa li kom
Mû for dí tó Dí jat (1978, 2008), Fo rum
Ní vó-díj ban ré sze sült Danilo Kiš: A
hol tak en cik lo pé di á ja for dí tá sá ért
(1986), meg kap ta a Szer bi ai Író egye -
sü le tek kö zös dí ját az év leg jobb for dí -
tás kö te té ért (Mirko Kovač: Eu ró pai
köl tés rot ha dás, 1987). Tag ja volt a
Vaj da sá gi Író egye sü let nek (1974), va -
la mint a Ma gyar Író szö vet ség nek
(1991). A XX. szá zad szerb és hor vát
iro dal má nak több mint száz szer zõ jé -
tõl for dí tott mû ve ket ma gyar ra, könyv
alak ban pe dig mint egy ne gyed száz
mû for dí tá sa je lent meg Új vi dé ken,
Bu da pes ten, Po zsony ban és Eszé ken. 

Nyolc va na dik szü le tés nap ján Zom-
borban be szél get tem ve le. Ta lán nem
ér dem te len föl idéz ni né hány gon do la tát
eb bõl az in ter jú ból a ba jai ol va sók szá -
má ra sem, hi szen a vá ros ban Bor bély
Já nos csen des, vis  sza hú zó dó re me te ként
dol go zott, mi ként egész éle té ben tet te, ezért
ta lán ke ve sen is mer het ték sze mé lye sen.

– Egy ke re ken tíz év vel ez elõtt ké szült
összeg zés sze rint ak kor már a szerb és
hor vát nyel vû iro da lom száz nál több szer -
zõ jé tõl for dí tot tál mû ve ket. Mond hat nánk,
egész al ko tó pá lyá dat egy sa já tos nyel vi
két la ki ság ban töl töt ted. Ezt te tõ zi a fi zi kai
két la ki sá god is, hi szen 2000-ben Ba ján te -
le ped te tek le a pá rod dal, de gya kor ta jár -
tok ha za a Vaj da ság ba. Nem oko zott bel sõ
konf lik tu so kat ez a két la ki ság?

– Ha ma vis  sza gon do lok er re a le het sé -
ges prob lé má ra, úgy tû nik, ak ko ri ban nem
érez tem ezt a szo ron ga tó két la ki sá got. Az
Új vi dé ki Rá dió ma gyar szer kesz tõ sé gé ben
dol goz tam 38 évig, az az egy em ber öl tõn át
ma gyar kör nye zet ben dol goz tam, csa lá di
éle te met is ma gyar ként él tem mind a mai
na pig. A több sé gi szerb ség kol le gi á lis kör -
nye zet volt, s a rá di ó ban meg a rá di ón kí -
vü li kap cso la ta ink ban sem oko zott sem mi -

lyen prob lé mát. Szí ve sen ol vas tam írá sa i -
kat, és ha tet szett – több nyi re tet szett –, le -
for dí tot tam õket, ha kul tu rá lis, iro dal mi ér -
té kek kel bírtak. Így az tán nem érez tem a
két la ki ság gú zsát: ma gya rul gon dol koz -
tam, tár sa log tam, ba rát koz tam, dol goz tam,
há za sod tam, ne vel tem a fi a mat, hadd ne
so rol jam to vább. Ha az óta ezek a több sé gi-
ki sebb sé gi vi szo nyok ki éle zõd tek, rö gö sek
let tek né mi nagy fo kú tár sa dal mi vál to zá -
sok, a há bo rús ko dás és egyéb tár sa dal mi
ki éle zett ség foly tán, gyak ran a sze münk
lát tá ra, ak kor va ló ban fel me rül het a ké -
nyel met len alá ve tett ség, a ki sebb ség tu dat,
az em lí tett két la ki ság ér ze te. Mi vel én már
13 esz ten de je át te le ped tem Ba já ra, az egy -
nyel vû Ma gyar or szá gon élek, a kér dés ben
em lí tett ér zü let el is ho má lyo sod ha tott már
tu da tom ban.

– Már nyug dí jas ként, hat van hét év vel a
há tad mö gött köl töz tél más vá ros ba, más
or szág ba. Mi kész te tett er re, és hogy ér zed
ma Ba ján ma gad?

– Hát, en nek va ló ban kü lön tör té ne te
van, ame lyet nem igen me sél tem el sen -
ki nek. Két sze re sen is gyá szos tör té ne t
ez. Új vi dé ken szü let tem, és ott él tem
egé szen 67 éves ko ro mig, oly kép pen,
hogy negy ven évig há zas ság ban él tem
fi am édes any já val, Már tá val. Saj nos,
ak kor tájt meg be te ge dett, és kö rül be lül
fél évi szen ve dés után, 2000-ben el -
hunyt. Az ezt kö ve tõ lég üres tér után
ho zott ös  sze a vé let len va la mi ko ri ta ní -
tó kép zõ be li is ko la tár sam mal, mos ta ni
élet tár sam mal, Ilo ná val, aki egy-két év -
vel ko ráb ban szin tén meg öz ve gyült.
Elég volt fel újí ta ni és el mé lyí te ni a ba -
rát sá got, és mi sem ter mé sze te sebb, két
ma gá ra ma radt em ber egy más ban lelt
tá masz ra a 67 éves ko runk ban még
elõt tünk ál ló élet ben, mely rõl ki de rült –
hi szen ma is élünk még –, hogy az sem
el ve ten dõ. Ba ja pe dig, a Ba já ra va ló át -
köl tö zés úgy me rült fel, hogy Ilo na fia,

Fe renc a 90-es évek ju go szlá vi ai pol gár há -
bo rú ja ide jé ben, mi vel nem akart részt ven -
ni az ide gen ér de ke kért ví vott gyil kos há -
bo rú ban, el hagy ta az or szá got, át ment Ma -
gyar or szág ra, Ba ján te le pe dett le, s ott nõ -
sült meg. Mi sem ter mé sze te sebb, hogy az
édes any ja, Ilo na is a fia után ment, és az is
ért he tõ, hogy én sem vál lal tam a szer bi ai
ma gányt. Így let tünk, ket tecs kén, ba ja i ak,
és idõ vel ma gyar ál lam pol gár ok is. Így
élünk 13 éve Ba ján. Ami en gem il let, er re
szok tam mon da ni, hogy fél szív vel itt, fél
szív vel a ré gi ha zá ban, mert a csa lá dom: a
fi am, Gé za, két uno kám, And rea és Iván
Új vi dé ken ma rad tak, oda kö ti õket a min -
den na pi élet. Én azon ban, nyug dí jas új ság -
író ként és mû for dí tó ként, ma gyar or szá gi,
ba jai le te le pe dé sem ti zen há rom éve alatt
sem hagy tam fel for dí tói te vé keny sé gem -
mel, a mai na pig sem – mond ta Bor bély Já -
nos 80. szü le tés na pi kö szön tõ je al kal má val
Zomborban. 

Fekete J. Jó zsef
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Ahogy be lé pett a füst sza gú kocs má ba, és
oda in tett a pin cér nek, hogy a szo ká so sat ké -
ri, rög tön eszé be ju tott a teg nap es te, a tom -
pa las sú sá gú fél ho mály, a csí põs sza gú fá rad -
ság, va la mint az a har min cas jel zé sû busz,
amin meg lát ta ál mai nõ jét. Ott ült, ne ki hát -
tal, a me net irán  nyal szem ben, gu ru lós bõ -

rönd je ba ke lit fo gan tyú ján gyûrûtlen ke ze i -
vel, és õ nem bír ta le ven ni ró la a sze me it.

Mert hogy ilyen szé pet õ még so se. 
En  nyi re ilyet még nem. 
És ak kor át su hant a fe jén, hogy ezért a

nõ ért akár a fél kar ját is ké pes len ne. Ké -
sõbb az tán egy fek võ rend õr okoz ta lágy

döc ce nés ki is ver te ott hely ben be lõ le ezt
a gon do la tot; de hogy ad ná azért a nõ ért a
fél kar ját. Mek ko ra ökör ség ez!

Ez után ki hoz ták a sö rét; a kor sót két ol -
dal ról meg mar kol ta, és in ni kez dett.

Cserenkó Gá bor

Ahogy belépett a füstszagú kocsmába...

A ki ál lí tás cí mét Pump Károly Ör kény Ist -
ván köz is mert no vel lás kö te té tõl köl csö nöz te,
így ta lán ta lá ló a meg nyi tót is egyik no vel la
rész le té vel el kez de ni. Cí me: Az élet ér tel me.

„Ha sok cse resz nye pap ri kát ma dzag ra fû -
zünk, ab ból lesz a pap ri ka ko szo rú. Ha nem
fûz zük fel õket, nem lesz be lõ lük ko szo rú.
Pe dig a pap ri ka épp oly pi ros, épp oly erõs,
még sem ko szo rú. Csak a ma dzag ten né?
Nem a ma dzag te szi. A ma dzag, mint tud juk,
har mad ran gú va la mi. Hát ak kor mi?” – ír ja
Ör kény Ist ván.

Ha sok ké pet ös  sze gyûj tünk… Pump
Kár oly ap ró lé kos tü re lem mel ös  sze gyûj -
tött és „ma dzag ra fû zött” sok ké pet, és ké -
szí tett ne künk egy ju bi le u mi fo tó ki ál lí tást.
Most itt va gyunk, kí ván csi an vá ra koz va,
ün nep lés re ké szen. Mert hogy ez a nap ün -
nep, az vi tat ha tat lan. Egy fo tog rá fus éle té -
nek ed di gi mun ká i ból ad íze lí tõt, csep pe -
ket, amely ben ben ne van a ten ger. Egy per -
ce se ket, ahogy Ör kény Ist ván mon da ná. 

Ne kem ada tott meg a fe le lõs ség, hogy
meg nyis sam ezt a ki ál lí tást. Kar csi ra gasz -

ko dott hoz zá, ab ból az egy sze rû ok ból ki fo -
lyó lag, hogy sze rin te én is me rem a leg job -
ban, mint test vér és ta lán mint mun ka társ is.
Test vér ként együtt nõt tünk fel (ez idõ tájt
meg is mer het tem po fon jai sú lyát is), és mi -
u tán el hagy ta az or szá got, szin te min den
év ben dol goz hat tunk együtt egy-két he tet
Mün chen ben a rek lám stú di ó ban, Bu da pes -
ten, Ba ján, Se vil lá ban, Ró má ban, és még
so ká ig so rol hat nám a kö zös he lye ket. Az
együtt lé te ink mind ket tõnk ben, ös  sze tar tó,
mély em lé kek ké kö ve sed tek.

Egypercesek képekben

Grafika: Sipos Loránd
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Kar csi rész le tes élet út ját,  dí ja it, köny ve -
it, ki ál lí tá sa it és meg an  nyi meg je le né sét
nem sze ret ném is mer tet ni, hi szen ezt bár ki
el ol vas hat ja, vagy hall hat ta, hall hat ja in -
ter jú i ban. Jel lem zés ként azon ban egyet len
mo men tu mot még is meg em lí te nék. Nürn -
berg ben a Bertelsmann stú di ó ban dol go -
zott 15 évig. Van nak idõ szak ok, ami kor
„úgy kell él ned né ha, mint ha be fa laz tak
vol na”, mond ja Far kas Ár pád egyik ver sé -
ben, és ez az idõ szak va ló ban a be fa la zást
je len tet te szá má ra. Sö tét ben me gyek és sö -
tét ben jö vök ha za, mond ta éve ken ke resz -
tül ne künk  a te le fon ba, és va ló ban a csak
a  pro fi tot ér té ke lõ rek lám stú di ó ból sok -
szor ér ke zett ha za éj fél után. 

De ez az az idõ szak, amely a szak ma tö -
ké le tes el mé lyí té sé vel telt. Min den ké pet
min den es te, mi e lõtt ki ke rült vol na a stú di -
ó ból, ala pos zsû ri zés elõzött meg. A fo tó -
sok ke gyet len rész le tes ség gel szét szed ték
és ele mez ték egy más ké pe it: a szí nek, for -
mák tö ké le tes har mó ni á ját, a meg vi lá gí tás
pon tos sá gát, mind ezek ki vál tott ha tá sát az
em be ri ér zel mek re, hi szen a rek lá mo zott
áru kat a ké pek alap ján ad ják el. Meg ta nul -
ta a szak ma min den fo gá sát. A ki ál lí tá son
az egyik te rem ben a rek lám fo tó vi lá gá ból
eze ket a ké pe ket lát hat juk, alul ki koc káz va,
a szá munk ra is me ret len mun ka fo lya mat
rész le te it is be mu tat va. Ez volt a pénz ke re -
sõ mun ká ja, eb bõl tar tot ta el csa lád ját. 

Én is több ilyen mun ka ré sze se le het tem.
Fo tóz tuk együtt nõi és fér fi tás kák szá za it,
nap szem üve gek, nyak ken dõk tu cat ja it és
még a legkülönbfélébb for má jú mell
implantátumokat is. Én min dig az elõ ké -
szí tõ részt vé gez tem. Az ilyen jel le gû kö -
zös mun kák ra jel lem zõ en még is egy olyan
ese tet em lí te nék, ame lyet nem a rek lám -
stú dió ren delt meg, ha nem sa ját el kép ze lés
szül te a pro duk ci ót. Több mint 35 éve ké -
szült söröskádas elõ ké szí tõ mun ká i ból azt
a je le ne tet emel ném ki  több ma ra dan dó

él mé nyem kö zül, ami kor már kö zel két
órán ke resz tül tisz tí tot tam az üveg ká dat.
Én  tö ké le tes nek vél tem a te vé keny sé ge -
met, se hol egy ho má lyos folt, tisz ta, át lát -
ha tó a kád. Kar csi le gug golt a kád mel lé,
meg néz te, majd to váb bi tisz to ga tás ra biz -
ta tott. Ez el tar tott még vagy 45 per cig. 

Min den együtt vég zett mun kánk so rán
ezt a so ha meg nem al ku vó pre ci zi tást ta -
pasz tal tam ná la.

Nem ré gen ke rült is mét ke zem be a pszi -
cho ló gus Abraham Maslow egyik mun ká -
ja, amely ben a szük ség le tek hi e rar chi á ját
tag lal ja. Aki ol vas ta már, az tud hat ja, hogy
Maslow  pi ra mi sá ban a fi zi o ló gi ai, biz ton -
sá gi, sze re tet, meg be csü lés, kog ni tív szük -
ség le tek ki elé gí té se után ér ke zik csak el a
sze mé lyi ség igé nye az esz té ti kai szük ség -
le tek ki elé gí té sé hez. Meg döb ben tõ és el -
gon dol kod ta tó ez a sor rend, és adó dik be -
lõ le a nyug ta la ní tó kér dés: kik nek szól ez
a ki ál lí tás? Va jon csak azon ke ve sek nek,
akik kom fort zó ná juk biz ton sá gá ból me rõ
szó ra ko zás ból szen tel nek idõt? És a mû vé -
szek éle te – akik Kon dor Bé la meg fo gal -
ma zá sá ban „fo gyó éle tük nö vek võ lá zá ban
igyek sze nek je let hagy ni” – csak me rõ ön -
meg va ló sí tó küz de lem len ne?

A kép a leg cá fol ha tat la nabb be széd – ír -
ja Il  lyés Gyu la. Kar csi is ké pe i ben a va ló -
ság egy-egy tit kát ra gad ja meg, és a tar ta -
lom, ame lyet ki bont, egye te mes. Ha kör -
be né zünk a ter mek ben, a ké pek szí nes for -
ga ta gá val ta lál ko zunk. Né hány kön  nye -
debb geget is tar tal ma zó kép ki vé te lé vel
mind egyik az em be ri élet lét hely ze te i nek
lé nye gi be mu ta tá sa. Kar csi a ki ál lí tás ra
het ven ké pet vá lasz tott ki. Gon dos mun ka
elõz te meg a ké pek sor rend jét. A ké pek
sok szor pár ban vagy hár ma sá val áll nak, és
egy mást erõ sí tik, né hány szor egy más el -
len té tei, és ez zel eme lik ki még drasz ti ku -
sab ban mon da ni va ló ju kat. Mind egyik rõl
rész le te sen be szél ni le he tet len. Ezért tel je -
sen ön ké nye sen vá lo gat va, csu pán há rom
kép rõl szól nék rész le te seb ben.

A te rem be be lép ve mind an  nyi an lát hat -
tuk azt a két ké pét, ame lyek egy-egy vi rá -
got áb rá zol nak, és ezek a vi rá gok ön ma guk
kö rül meg pör dül ve spi rá lis szín csí kot húz -
nak ma guk után. Meg le pet ve ol vas tam
Bagdy Emõ ke Ál mok, szim bó lu mok, te rá -
pi ák cí mû köny vé ben olyan so ro kat, ame -
lyek ezen két kép lát vá nyá ra is íród hat tak
vol na. „A spi rál, mint cir ku lá ri san ön ma gát
meg ha la dó for ma, moz gás és ten den cia, az
egyik leg egye te me sebb, kul tú rák fe let ti
szim bó lum és ar che tí pus. Az örök ké va ló -
sá got, a vég te lent, a ha tár ta lant hor doz za
ma gá ban: az uni ver zum és az em be ri tu dat
egy sé gét, di na mi kus ös  sze tar to zá sát tük rö -

zi… A nö vé nyek vi lá gá ban ál ta lá ban
olyan kor ta lál ko zunk a csi ga vo nal lal, ami -
kor va la mi a ki bon ta ko zás elõtt áll.” A két
kép lát vá nya ál tal  ben nünk ke let ke zett ér -
zés mö göt tes, ar cha i kus tar tal mát ne héz
len ne ta lá lób ban meg fo gal maz ni. 

A kö vet ke zõ kép tu laj don kép pen megint
ket tõ. Ez a két kép egy más utá ni sá gá val szá -
mom ra kü lön le ges tar ta lom mal bír. 1995-
ben Christo több más épü let mel lett be cso -
ma gol ta a Reichstag épü le tét. Ha tal mas tö -
meg lá to gat ta meg az att rak ci ót. Az el sõ ké -
pen ez a je le net lát ha tó, az ál ló, ülõ tö meg és
fö löt te a mo nu men tá lis be cso ma golt épü let.
Itt Christo mû al ko tá sa tel je sen az unat ko zó,
bá mész tö meg fö lé nõ. De a kö vet ke zõ kép
drá mai for du la tot mu tat. Egy ál ar cos mi ti -
kus alak je le nik meg vá rat la nul, elõ re me re -
dõ phalloszából tû zi já ték szi por ká zik. 

A ké pen há tul az épü let csak jel zés ér té -
kû en lát szik, az em be rek el for dul nak tõ le,
mint egy vé le ményt nyil vá nít va, és ha tal -
mas lel ke se dés sel ün nep lik az élet, a ter -
mé keny ség, az új já szü le tés szim bo li kus
alak ját. Fény ké pe zõ gé pek ke rül nek elõ, és
a bol dog, ön fe ledt tö meg fél kört al kot az
élet erõ ki rob ba nó meg nyil vá nu lá sa elõtt.
Iga zi fo tó mû vé sze ti bra vúrt lát ha tunk. 

Kép ze le tem ben ra ga do zó ként je le nik
meg a fo tós, az az Kar csi, aki csak sé tál, és
né ze ge ti a nyu ga ti vi lág jól la kott pol gá ra i -
nak kény sze re dett tob zó dá sát. De amint az
élet leglényege meg je le nik, azon nal le csap
rá. Csak pil la na tok áll nak ren del ke zés re,
hogy meg ta lál ja a meg fe le lõ hely ze tet,
hogy a ké pi szer kesz tés és mon da ni va ló tö -
ké le tes le gyen. A ké pen az ál ar cos alak
egész lé nyé vel ki emel ke dik az épü let és a
tö meg fö lé.  

Ezt a ké pet több hó na pon ke resz tül az öt
leg jobb kö zé vá laszt va Frank furt ban a
Flughafen Ga lé ri á ban lát hat ta a kö zön ség
2 mé ter x 1,80-as na gyí tás ban.

A har ma dik kép Bu da pes t és szár nya it
Bu da pest fö lé ki tá ró Tu rul ma dár áb rá zo lá -
sa. A je le net erõ tel jes szim bo li kus tar tal mat
hor doz. Ne kem óha tat la nul adó dik az asz -
 szo ci á ció Rad nó ti Nem tud ha tom cí mû ver -
sé nek be fe je zõ so ra i ra. „Nagy szár nya dat
bo rítsd ránk vir rasz tó éji fel leg”. A ma dár
mint egy vé del me zõ ként ki tár ja szár nya it
Bu da pest fö lé. Bu da pest több ön ma gá nál,
Ma gyar or szá got is szim bo li zál ja egy ben, a
Tu rul ma dár pe dig a ma gyar ság õsi sé gét,
szent ma da rát, Rad nó ti ver sé ben a vir rasz -
tó éji fel le get kép vi se li. A kép hez da rut kel -
lett ho zat ni, hogy fönt rõl, a fi gye lõ ma dár
ma gas sá gá ból lát has suk a je le ne tet. A kép
már a föl dön is a fo tós fe jé ben volt, a da ru
nem ne ki, ha nem ne kem, ne künk kell,
hogy föl emel jen min ket. 
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Hány szor és hány szor for dult elõ ket -
tõnk kel, hogy õ már ré gen elõ re lát ta, amit
én nem lát tam, pe dig mond ta, és ak kor lát -
tam csak, ami kor már meg al kot ta a ké pet,
így vé gül ne kem is hoz zá fér he tõ vé vált.
Ez zel meg ta ní tott en gem, és meg ta nít va -
la men  nyi ün ket lát ni.

Men  nyi ki vá ló kép: az arab or szá gok fo -
tói, a hor to bá gyi ötös lo vas vág ta tó pa ri -
pái, Ve len ce gon do lás lát ké pe, vagy az Or -
szág ház és víz re ve tü lõ ár nyé ka, a kis ku tya
a nagy vi lág ban, a meg hí vón is sze rep lõ
ku tya ten ger par ton fek võ Szfinx-sze rû szi -
lu ett je, amint a ten ger vég te len je fe lé néz,
akár a mün che ni Allianz aré na ki vi lá gí tott
ké pét szem lél jük, vagy az arab ló és lo va -
sa port ré ja, avagy a sör fesz ti vál li te res kor -
só i nak pör gõ ka val kád ja elõtt ál lunk meg,
vagy a vodicai bú csú Is ten tisz te let ál do za -
ti szer tar tá sá nak le he tünk ta núi. Bár me lyi -
ket is vá laszt juk, mind egyik kép elõtt ér de -
mes el idõz nünk.  

A ter mé sze ti ké pe i rõl min den kép pen il lik
még szól nom, mi vel azo kat Kar csi kü lön
nap tár ba szer keszt ve emel te ki szá munk ra. 

Az Apok rif ira tok ban Krisz tus Szent Fü -
löp Evan gé li u má ban a kö vet ke zõt mond ja:
„Az igaz ság nem mez te le nül jött a vi lág ba,

ha nem sza vak ban és ké pek ben öl tött ala -
kot. Más úton föl di ha lan dó nem lát hat ja
azt.” Kar csi ter mé sze ti ké pei az is te ni
igaz ság gal va ló ta lál ko zá sok. Ezért a nap -
tár cí me Teremtésközelben. Eze ken a ké -
pe ken ke resz tül ta lán mi is a te rem tés kö -
ze lé be ke rül he tünk. 

Je len ese mé nyen a mû vész tud tunk nél -
kül, ész re vét len, ta pin ta tos sze re tet tel
nem csak ké pe it, ha nem min ket is ko szo rú -
ba fû zött. Itt ál lunk, ide o ló gi ai né zõ pon -
tunk tól füg get le nül, egy azon kö zös sé get
al kot va. Csak a ma dzag ten né? – Nem a
ma dzag te szi – mond ja Ör kény –, mint
tud juk, a ma dzag har mad ran gú va la mi.  

Kar csi egész mun kás sá gá val nem csak a
maslowi szük ség let pi ra mis te te jén el fog -
lalt esz té ti kai igé nyün ket, ha nem csak is a
kö zös sé gi lét ben lét re jö he tõ biz ton ság él -
mé nyün ket, együtt lé tünk in ti mi tá sát is
meg te rem ti. És ez a mos ta ni ki ál lí tás, va la -
mint Kar csi va la men  nyi hí di, sza bad té ri,
víz füg gö nyös és még meg an  nyi ki ál lí tá sa
a kö tés és a meg tar tás ak tu sa. Mint aho -
gyan Ör kény egy per ce sé nek a cí me is
mond ja: az élet ér tel me.

Pump Gá bor

(A cikk a mûvész kiállításán elhangzott
méltatás szerkesztett változata.)
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Éle tünk a tánc!
Nem ver seny is tál ló: kö zös ség 

– Mi kor és ho gyan kez dõ dött is me ret sé -
ge tek a tánc cal, il let ve egy más sal?

Or bán Ferencné Éva: Ba jai va gyok. Édes -
apám a Kis mo tor- és Gép gyár ban dol go zott,
emel lett a bátmonostori tam bu ra ze ne kar ban
ját szott év ti ze de kig. So kat ze nélt la ko dal -
mak ban, il let ve a nép tánc élesz té sé ben is
részt vett, hi szen a bátmonostori Piroskon-
tyos ha gyo mány õr zõ nép tánc cso por tot kí -
sér te ze nész tár sa i val. Úgy nõt tem fel, hogy
kis gye rek ként sok szor vitt ma gá val hét vé ge -
ken va la mi lyen ese mény re. Óvo dás ként is
cser fes, du más kis lány vol tam, sze ret tem a
na gyob ba kat, be áll tam kö zé jük tán col ni is.
Ki csi ként tud tam a marsot, a há rom ug róst,
ridát, cif rát, csár dást: na gyon kö zel ke rült
hoz zám a nép tánc. Ami kor apu kám vitt ovi -
ba, öl töz kö dés köz ben õ fü tyült, én meg ar ra
tán col tam az ágyon áll va, ve le azo nos ma -
gas ság ban. Idõ vel apu már a pró bák ra is ma -
gá val vitt. Ké sõbb a Nagy De zsõ ál tal szer -
ve zett Ge menc Néptáncegyüttesnél ala pí tó
tag vol tam. 

A má sik vo nal lal gim na zis ta ko rom ban
is mer ked tem meg, ami kor is bé lás ként
már ha la dó tánc is ko lá ba irat koz tam be.
Ott is mer ked tem meg job ban Fe ri vel, aki -
vel ko ráb ban az õszi szü re ti mun ká kon
már ta lál koz tam. Egy szer ugyan is ki jött
oda egy tánc ta nár, és ott tán col tunk elõ ször
együtt, ami az tán de cem ber ben, a tánc is -
ko lá ban meg is mét lõ dött. En nek el le né re,
eb ben az idõ ben a nép tánc volt az erõ sebb
a vá ros ban, így én is azt ked vel tem job ban.
Ugyan ak kor min de nem volt a moz gás, a
tánc mel lett éve kig at le ti zál tam, fu tot tam
is, de térd prob lé mák mi att ab ba hagy tam.
Érett sé gi után Eger ben a fõ is ko lán tör té ne -

lem-nép mû ve lés sza kos ál ta lá nos is ko lai
ta nár ként és köz mû ve lõ dé si elõ adó ként
vé gez tem. Ott is tán col tam az Eg ri Né pi
Együt tes ben, és köz ben el vé gez tem a C-
kategóriás (gyer mek) nép táncok ta tói tan -
fo lya mot. Ha za ke rül vén egy ide ig se gí tet -
tem Nagy De zsõ nek az ÉZI-ben nép tán cot
ok tat ni. Emel lett tör té ne lem ta nár ként is
dol goz tam a Jelky And rás Szak mun kás -
kép zõ ben, majd 1992-tõl hat éven át ott -
hon vol tam a két gyer me künk kel.

Or bán Fe renc: Ba ján szü let tem én is, de
éve kig ta nyán lak tunk a csa lá dom mal Pör-
böly kör nyé kén. Mind két rész rõl a nagy -
szü le im szí ve sen tán col tak a csár dá ban,
bá lok ban, és a szü le im is el sa já tí tot tak va -
la men  nyi tu dást tõ lük. Édes anyám ta ní tott
meg kis ko rom ban bé csike rin gõz ni a la ko -
dal mak ban. 17 éves ko rom ban úgy gon -
dol ta, nem lép he tek ki úgy az élet be, hogy
nem tu dok tán col ni. Ez idõ tájt kény sze rül -
tem hét év csel gán cso zás után, váll sé rü lés
mi att ab ba hagy ni az ak tív spor to lást. A III.
Bé la Gim ná zi um ba jár tam, ami kor anyu -
kám meg lá tott egy hir de tést, és be íra tott a
kez dõ tánc tan fo lyam ra. Ek kor még nem
Évá val vol tam pár ban, de a ha la dón már
igen. Mi vel ne ki a nép tánc volt a szí ve
csücs ke, ezért ott is csat la koz tam hoz zá.
Érett sé gi után elõfelvételisként ka to nás -
kod tam, majd a Bu da pes ti Mû sza ki Egye -
te men ta nul tam to vább, ahol alig egy hó -
nap után a kol lé gi um au lá já ban lát tam,
hogy egy hölgy – Novák Zsu zsa – tár sas -
tánc tan fo lya mot tart, és ahogy len ni szo -
kott, szer vez te a fi ú kat, mert ke ve seb ben
vol tak a lá nyok nál. Be áll tam. An  nyi ra jó
volt a cso port, hogy a ta nár nõ ja vas la tá ra

ös  sze ál lí tot tunk egy gó lya bá li nyi tó tán cot,
bé csi ke rin gõ ko re og rá fi á val. Ez után ala -
kí tot tuk meg a Münnich Fe renc Tánc sport
Egye sü let. Az egye tem vé ge fe lé úgy gon -
dol tam, gé pész mér nök le szek, és nem fek -
te tek be an  nyi ener gi át a tánc ba, hogy drá -
ga pén zen frak kot és egyéb kel lé ke ket vá -
sá rol jak, il let ve nem akar tam, hogy ez a ta -
nul má nya im ro vá sá ra men jen.

– Ak kor még is hogy lett be lõ led tánc ta nár?
Fe ri: A rend szer vál tás ide jén dip lo máz -

va a da ra bo lós pri va ti zá ci ós idõ szak ban
me zõ gaz da sá gi gép ter ve zõ gé pész mér -
nök ként nem kap tam ál lást, vi szont a
Jelkyben szak mai ta nár ként al kal maz tak.
Ek kor már hét évi együttjá rás után ös  sze -
há za sod tunk Évá val, aki szin tén ott ta ní -
tott. Anya gi lag nem áll tunk túl jól, pró bál -
koz tam ma tek-fi zi ka kü lön órák kal, de ez
unal mas nak bi zo nyult. Ek kor ke re sett meg
Orosz La ci bá csi fe le sé ge, Ági né ni, a
Szak ma kö zi ak ko ri igaz ga tó nõ je – aki
meg tud ta, hogy so kat ver seny tán col tam –
az zal, hogy tart sak tan fo lya mot a mû ve lõ -
dé si ház ban. Ez iga zi öröm mun ka volt, él -
vez tem én is, az oda já rók is, min den ki bol -
dog volt, mert min den ki azért jött, hogy ta -
nul jon, ar ról nem is szól va, hogy pénz zel
is járt. Az újabb tan fo lyam nál Ági né ni
szólt, hogy azért eh hez kel le ne vég zett ség
is. Így hos  sza san fel jár tam a Ma gyar Nép -
mû ve lé si In té zet be, vé gig jár tam a kü lön -
bö zõ C és B fo ko za to kat.

Éva: Köz ben én nép tán cot ta ní tot tam,
majd át vet tem Fe ri mazsorett cso port ját.
Sõt, biz ta tá sa és út mu ta tá sa alap ján tánc -
tan fo lya mo kat is tar tot tam. Õ ugyan is a
meg él he té sünk vé gett Pest re ment dol goz -
ni. A má so dik gyer mek kel ott hon töl tött
há rom év után vis  sza tér tem a Jelkybe tör -
té nel met ta ní ta ni. Idõ köz ben azon ban át -
ala kult a szak ok ta tás rend sze re, há rom -
éves rõl négy éves re. Eb bõl az el sõ két év
ál ta lá nos kép zés sel telt el, ami a di á kok
zö mét nem ér de kel te. Ren ge teg ener gi ám
ment el már a fe gyel me zés sel. Ez zel pár -
hu za mo san, nagy öröm mel egy re több is -
ko lá ban tar tot tam tánc tan fo lya mot, és ve -
zet tem a ba jai mazsorettcso por tot. Más fél
év után ott hagy tam a Jelkyt, és fel csap tam
hir de tés szer ve zõ nek a Kis okos nál. Ele in te
na gyon jó volt, anya gi lag is meg ér te, de
az tán ért he tet le nül több szö rö sé re emel ték
a ta ri fá kat, ami nem tett jót a te vé keny sé -
gem nek. Emel lett sok más is köz re ját szott,
úgy hogy ezt is be fe jez tem. 

Ti ze dik tánctalálkozját tar tot ta jú ni us ban a Danubia Mû vé sze ti Is ko la. A ha gyo má nyos
ren dez vé nyen óvo dá sok tól a fel nõt te kig a Mû vé sze ti Is ko la és a Ba jai Tánc sport Egye sü let
min den kor osz tá lya kép vi sel tet te ma gát. Ere den dõ en ez a be mu ta tó a va la mi ko ri Danubia
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény – je len leg Danubia Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la – há -
rom tánc sza ká nak (nép tánc, mo dern tár sas tánc és tör té nel mi tár sas tánc) volt az év zá ró
ren dez vé nye, ame lyet Or bán Ferencné Éva, a tár sas tánc ta ná ra ta lált ki. A Szent Lász ló
ÁMK tor na ter mé ben meg tar tott ren dez vé nyen min den cso port meg néz het te a töb bi ek mû -
so rát is, sen ki nek sem volt cél sze rû ha za men nie fel lé pé se vé gez té vel, hi szen a cso port ké -
pen min den tán cos nak sze re pel nie kel lett. A kö vet ke zõ év ben már csak a tár sas tán co sok ra
kor lá to zó dott az ese mény, akik meg is töl töt ték a ter met. Az évek múl tá val a Türr Ist ván
Sport csar nok ban meg tar tott gá lán a Danubiás tár sas tánc tan sza ko sa kon kí vül az ab ból ki -
nõtt Ba jai Tánc sport Egye sü let idõ sebb tag jai is meg mu tat ták ma gu kat. Te hát a je len le gi
ta nít vá nyok, a ko ráb bi ak, il let ve Bácsbokodról már a ta nít vány ta nít vá nyai is je len vol tak!
Sõt, Szek szárd ról az Or bán Fe renc ál tal ve ze tett Ge menc Tánc sport Egye sü let is el jött. Egy
idõ óta egy-egy tör té net fog ja ke ret be az es tet, még ér de ke seb bé té ve a be mu ta tót: ta valy
egy nyá ri uta zás, idén egy szü le tés na pi party. A ren dez vény két szer ve zõ-ta ná rá val a tánc -
hoz és egy más hoz fû zõ dõ kü lön le ges kap cso la tuk ról be szél get tünk. 



KÖZTÜNK SZÓLVA 112014. augusztus   •   Bajai Honpolgár

– Ek kor jött a tánc?
Fe ri: A szü le im úgy gon dol ták, hogy egy

ko moly mû sza ki vég zett sé gû em ber nem él -
het meg a tánc ból, az csak hob bi le het, ezért
is dol goz tam min den fe lé. Pest rõl rö vid idõ
után ha za jöt tem, és a bá tyám mal kö zö sen
be in dí tot tunk egy au tó vil la mos sá gi vál lal ko -
zást, amely na gyon jól ment, reg gel tõl ké sõ
es tig meg ál lás nél kül akadt mun ka. Köz ben
új ra meg ke res tek, hogy kel le ne tan fo lya mot
tar ta ni, de nem volt rá idõm, ezért Évát aján -
lot tam. Tud tam, hogy na gyon ügyes, ma ga is
járt tánc tan fo lyam ra, ott a nép tán cos elõ é le -
te, nem okoz hat gon dot.

Éva: El vál lal tam, tar tot tam több kez dõ és
ha la dó tan fo lya mot is, köz ben fel vé te liz tem
a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet ál tal szer ve zett
C ka te gó ri ás tár sas tánc ok ta tói kép zés re. A
leg el sõ, (szá munk ra) leg ügye sebb, leg gyor -
sab ban, leg har mo ni ku sab ban fej lõ dõ cso -
port nak 1999-tõl 4-5 éven át már kö zö sen
tar tot tuk az órá kat. 

Fe ri: Ugyan ak kor ez rá vi lá gí tott ar ra,
hogy nem tu dunk kö zö sen dol goz ni, más a
ha bi tu sunk, az óra tar tá si me to di kánk.

Éva: A köz ok ta tá si tör vény mó do sí tá sa kö -
rül be lül ek kor tól tet te le he tõ vé, hogy a mû -
vé szet ok ta tás ban a ze ne mel lett im már más
mû vé sze ti ágat is tá mo gas son az ál lam. Így
az alap fo kú mû vé sze ti is ko lá ban már csak
tánc mû vé sze ti fõ is ko lai vég zett ség gel le he -
tett tár sas tán cot ok tat ni. Mind ket ten vé gig -
jár tuk a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la
négy éves kép zé sét, és kap tunk dip lo mát, két
gyer mek és mun ka mel lett. Az ak ko ri Danu-
bia Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
szer ve zé sé ben el in dult a tár sas tánc ta ní tás a
vá ros ban, im már is ko lai szin ten is. Az ide  já -
ró gye re kek bõl kép zõd nek a Ba jai Tánc sport
Egye sü let ver seny zõi. A Danubia ad ja a tö -
meg bá zist, de ha va la ki ver se nyez ni sze ret -
ne, be lép az egye sü let be, me lyen ke resz tül a
Ma gyar TáncSport Szak szö vet ség nek is tag -
já vá vá lik. 

Fe ri: Kül sõ ha tás ra hoz tuk lét re az egye sü -
le tet, azért, hogy akik el ju tot tak egy ma ga -
sabb szint re, és sze ret né nek ver se nyez ni,
azok nak ne kell jen el men ni ük más ho vá. Az
egye sü let el nö ke Éva lett, mi vel én szám la -
ké pes vol tam, és fu ra lett vol na, ha el nök ként
szám lát írok…

– Mi ért vál tak kü lön az út ja i tok?
Fe ri: Ami kor Éva már ta ní tott, meg ke res -

ték egy szek szár di ál ta lá nos is ko lá ból, hogy
ott is igény len ne a mun ká já ra. Õ azon ban
ek kor már el fog lalt volt, így én men tem he -
lyet te. Ké sõbb ott lét re hoz tam a Ge menc
Tánc sport Egye sü le tet és a Ge menc Alap fo -
kú Mû vé szet ok ta tá si In téz ményt. Er re tá -
masz kod va ta ní tom Szek szár don és kör nyé -
kén a gye re ke ket, fel nõt te ket. Így mind ket -

ten jár juk a ma gunk út ját, de azért idõn ként
ös  sze dol go zunk.

– Gye re ke i tek is tán col tak.
Éva: Vin ce '93-ben szü le tett, Krisz ta '94-

ben, és mind ket ten kö zel tíz évig tán col tak.
Az utol só két esz ten dõ ben együtt, egy pá ros -
ként. Ez a fel ál lás már ön ma gá ban is oko zott
konf lik tu so kat, rá adá sul any juk és ap juk is
ta ní tot ta õket.

Fe ri: Ha a gye rek ha za megy, és el kez di
szid ni a szi go rú ta ná rát, ak kor a szü lõ ál ta lá -
ban be fo ga dó vagy meg ér tõ. Itt vi szont
ugyan az volt mind ket tõ. Ez el lent mon dá sos
hely ze tet oko zott.

– Je len leg mi lyen kor osz tály nak tar to tok
tan fo lya mo kat?

Éva: Iga zá ból min dig a gye rek cso port volt
az erõ sebb, de most Ba ján min den es te van
fel nõtt cso port is. A ta gok kö zül akad, aki fél
éve, de olyan is, aki tíz éve tán col. A kü lön -
bö zõ szin tû cso por tok át jár ha tók, le fe lé min -
den kép pen, de le het fel fe lé is. Na gyon jó tár -
sa sá gok, kö zös sé gek ala kul nak ki. Éven te
tar tunk han gu la tos, tár sas tán cos bált, ahol
tánc rend sze rint ha la dunk.

Fe ri: Itt pe ri ó du sok van nak. Az el sõ, ami -
kor a szü lõ meg va ló sít ja ön ma gát a gye rek -
ben, mert sze re tett vol na sze re pel ni szép ru -
há ban a Savaria tánc ver se nyen, de ez va la -
mi ért nem si ke rült, így el ha tá roz za, hogy a
kis lá nyá ból tán cos nõ lesz. Be írat ja tan fo -
lyam ra, és a gye rek él ve zi is egé szen ser dü lõ
ko rá ig, ami kor is jön a kér dés, hogy men  nyi -
re jött ez be? A kö vet ke zõ az ál ta lá nos is ko -
lás, ahol pl. az igaz ga tó ki je len ti, hogy min -
den ki nek alap szin ten meg kell ta nul nia tán -
col ni. Újabb kor szak a sza lag tû zés, ek kor a
ko re og rá fia el sa já tí tá sá hoz be irat koz nak a
di á kok, de itt is elõ for dul, hogy az igaz ga tó
en nél töb bet kí ván. Ez után ki ma rad egy idõ -
szak fel sõ fo kú ta nul má nyok vagy mun ka he -
lyi el fog lalt sá gok mi att, majd kö vet ke zik az
es kü võ, la ko da lom, ami elõtt ki de rül, hogy a
le en dõ férj ket tõt nem tud lép ni. Az oko sab -
bak idõ ben el kez de nek jár ni tan fo lyam ra, de
olyan is volt, aki két nap pal a lag zi elõtt je -
lent ke zett. Ezt kö ve tõ en új ra csak hos  szabb
szü net jön, majd ami kor a gye rek már ka ma -
szo dik, nem akar ve lük men ni nya ral ni, el jár
disz kó ba, a szü lõk meg nem tud nak mi hez
kez de ni. Ez fo ko zot tan igaz ak kor ra, ami kor
to vább ta nul a gye rek, és ottmaradnak ket ten
a la kás ban. Ilyen kor ta lál nak rá a tánc ra, de
ar ra is volt pél da, ami kor egy csi nos, jó kar -
ban lé võ as  szony egye dül jött, majd egy idõ
után a férj kí ván csi lett, hogy mi az a hely,
ahol en  nyi re jól ér zi ma gát a fe le sé ge, és vé -
gül õ is itt ra gadt. Mi nem ver seny is tál ló ként
mû kö dünk el sõ sor ban, fon tos sze re pe van a
kö zös ség nek. Az a cé lunk, hogy alap szin ten
min den ki ta nul jon meg tán col ni.  

– Elé ge det tek vagy tok a je len hely ze te -
tek kel?

Éva: Ha nem így ala kul a sor sunk, ma mi
len nénk a leg lel ke sebb tánc is ko lá ba já rók!
Na gyon sze ret jük ezt, jól érez zük ma gun kat
ben ne, de azért is itt akad nak árny ol da lak,
ami kor pl. ki ne vel jük a sa ját kon ku ren ci án -
kat, vagy egy tán cos át megy egy má sik
egye sü let hez, mert úgy ér zi, hogy ott jobb
ne ki – ez óri á si fáj da lom ne künk. Fõ leg, ha
lát juk a kö vet kez mé nye ket, hogy szét megy
egy ös  sze szo kott pár, vagy meg ra gad azon a
szin ten, ahol volt. Van, aki azért tá vo zik,
mert a mi ha bi tu sunk nem szim pa ti kus ne ki. 

Fe ri: Idõn ként a szü lõk úgy vé lik, hogy a
gye re kük, aki sze rin tük na gyon te het sé ges,
nem úgy ha lad, ahogy õk azt gon dol ják,
ezért el vi szik más ho vá. Ki a hi bás? Aki el -
megy, úgy gon dol ja, hogy a ta nár, mert mi at -
ta nem tud to vábblép ni. Ho lott mi gon dos -
kod tunk meg fe le lõ, ép pen a si ke res ver seny -
zést be fe je zett, pe da gó gus vég zett ség gel is
ren del ke zõ ven dég ok ta tók ról, akik se gít het -
tek vol na ab ban, hogy ma ga sabb szint re jus -
son, de ah hoz a pá ros nak ta lán több ener gi át
kel lett vol na be fek tet ni. Az ilyen órák szin te
mind egyi kén mi is je len va gyunk, és lát juk,
hogy ké sõbb mit kell hang sú lyoz ni az adott
pá ros nál a to váb bi ta nu lá si fo lya mat ban. Ez
so kat szá mít. 

Éva: Van nak ná lunk kar ri er ben, tu dás ban
ma ga sabb szin ten tar tó ta ná rok, aki ket be -
csü lünk, de nincs csa lád juk. Ne künk vi szont
a gyer mek vál la lás leg alább olyan fon tos
volt, mint elõ re jut ni a szak má ban.

– Ta nít vá nya i tok mi lyen si ke re ket ér tek el?
Éva: Mind ket tõnk nek volt di ák olim pi ai

baj no ka, B-osztályú tán co sa ink is (ez a má -
so dik leg ma ga sabb mi nõ sí tés – a szerk.).
Egy lány nak se gí tet tünk a fel vé te li ben a
Tánc mû vé sze ti Fõ is ko lá ra (az óta is jár hoz -
zánk), köz ben Bácsbokodon el kez dett ma ga
is ta ní ta ni, és ment tõ lünk hoz zá ver seny zõ.

Fe ri: A ma gam ré szé rõl úgy kép zel ném el
az egész spor to lást, hogy a gye re kek 7-8
éves ko ruk ban meg ta nul nak ját sza ni az adott
sport ágon be lül, ké sõbb meg ta nul ják, ho -
gyan le het ta nul ni, majd az edzés mód sze re -
it sa já tít ják el. 16 éves ko ruk ra kel le ne el jut -
ni odá ig, hogy ki de rül jön, ki a te het sé ges, aki
a ke mény mun ká val a ver seny zés bõl akar-
tud meg él ni, a töb bi ek meg fo gad ják el, hogy
a spor to lás a jó fi zi kai ál la po tuk, egész sé gük
meg õr zé sé hez szük sé ges. Nem le het min -
den ki él spor to ló. Saj nos ez se hol nem így
mû kö dik. Az ame ri kai mód szer na gyon jó,
mi sze rint sen ki nek nem sza bad azt mon da ni,
hogy ügyet len vagy, hagyd ab ba, hi szen min -
den ki ön ma gá hoz ké pest fej lõ dik. Mi ezt
pró bál juk meg va ló sí ta ni. 

Zalavári Lász ló
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A táncoktatástól a bemutatóig

A Latinovitsok emlékezete Katymáron

Orbán Éva és Ferenc mutatja a lépéseket
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A katymári Latinovits család nyomában

Be ve ze tés
Csa lá dom katymári szár ma zá sú, így

gyer mek ko rom je len tõs ré szét én is eb ben
a köz ség ben töl töt tem. Fel nõ ve el kez dett
ér de kel ni a fa lu tör té ne te, ezért több,
Katymárról szó ló köny vet ol vas tam. Min -
dig is fog lal koz ta tott a hely tör té net: meg
akar tam is mer ni an nak a hely nek a múltját,
ahol fel me nõ im él tek, dol goz tak. Szin te
mind egyik el ol va sott könyv ben fel buk -
kant a Latinovits csa lád név. A fel jegy zé sek
ta nú sá ga sze rint õk épít tet ték a köz ség plé -
bá nia temp lo mát, és ne vük höz kö tõ dött az
a ha tal mas kas tély, ame lyet nap ja ink ban
már nem lát ha tunk. 

Nem ha gyott nyu god ni ez a tör té ne lem
sül  lyesz tõ jé be ke rült csa lád és an nak
katymári te vé keny sé ge. Több ször is jár tam
az egy ko ri kas tély park ban, és ilyen kor min -
dig fel tet tem ma gam ban a kér dést: va jon
mi ért nem le het hal la ni sem mit er rõl a gaz -
dag arisz tok ra ta csa lád ról? Ho gyan tûn he tett
el a föld szí né rõl egy ilyen gyö nyö rû épü let?
Ku ta tá som ré vén és is me re te im bõ vü lé sé vel
meg kap tam a vá laszt: az 1950-es évek ele -
jén, a po li ti kai ide o ló gia meg vál to zá sá val
el ker get ték bir to kuk ról a ha zai arisz tok ra tá -
kat. A la kat lan ná vált, nagy úri csö ke vény -
nek tar tott kas té lyo kat pe dig gyak ran ki fosz -
tot ták és le rom bol ták. Ilyen mél tat lan sors
ér te a Latinovits csa lá dot és kas té lyu kat is. A
fa lu be li ek sok éven ke resz tül úgy lát ták jó -
nak, hogy – sa ját ér de kük ben – mé lyen hall -
gat nak „a rend szer el len sé ge i rõl”.

A múlt fel de rí té sé ben fon tos moz za nat
volt a borsódi Latinovits Ödön Gé zá val
kö tött ba rát ság. A Bu da pes ten élõ Lati-
novits-leszármazott min den tõ le tel he tõt
meg tesz, hogy csa lád já nak em lé ke ze te
fenn ma rad jon az egy ko ron ál ta luk bir to -
kolt fal vak ban: Bácsborsódon, Katymáron
és Ma da ra son. En nek ér de ké ben prog ra -
mo kat szer vez, és a fal vak fon tos kö zös sé -
gi al kal ma in sze mé lyes meg je le né sé vel
kép vi se li azt a múl tat, ame lyet át ír ni ugyan
le het, de az em lé ke zet bõl ki tö röl ni nem.
Pél da ér té kû volt szá mom ra ez a mo ti vá -
ció, ez a lel ke se dés, ezért úgy dön töt tem:
én is ki ve szem a ré szem a múlt em lé ke i -
nek ápo lá sá ból.

El ha tá roz tam, hogy meg ke re sem azo kat
az em be re ket, akik sa ját ma guk vagy va la -
me lyik hoz zá tar to zó juk ál tal kö tõd nek a
katymári Latinovitsokhoz. Cé lom az volt,
hogy sze mé lyes vis  sza em lé ke zé se ken ke -
resz tül fel tér ké pez zem, mi lyen élet folyt a
kas tély ban, ho gyan em lé kez nek vis  sza a
csa lád ra. Kor szak ként a két vi lág há bo rú
köz ti idõ sza kot ha tá roz tam meg, jól tud -
tam ugyan is, hogy a ma élõk leg in kább er -
re az idõ re tud nak vis  sza em lé kez ni, és eb -
bõl a kor szak ból ma rad ha tott fenn a leg -
több fény kép. A csa lád tör té ne tét már töb -
ben is ku tat ták, az élet mód ra azon ban nem
ter jedt ki a vizs gá ló dás, és nem ké szül tek
hang fel vé te lek sem azok kal, akik nek va la -
mi lyen em lé kük van a Latinovitsokról.

A borsódi és katymári Latinovits csa lád
A Latinovits csa lád dal má ci ai ere de tû, ne -

ve ze te sen Cattaróból (ma: Ko tor, Mon te -
neg ró) szár maz nak. Egyes fel té te le zé sek
sze rint az egy ko ri el szlá vo so dott ró ma i ak
utó dai. Az 1683-as bosz ni ai ot to mán vé -
reng zé sek ide jén a Buna-vidékrõl me ne kü lõ
bu nye vá cok hoz csat la koz va, a tö rö kök elõl
me ne dé ket ke res ve te le ped tek le ha zánk ban,
a Bács ka te rü le tén, Ba ján és kör nyé kén. El -
sõ is mert õsük Latinovits Tá dé volt, aki csa -
lád já val Ba ján la kott. 1687-tõl a du nai és a
ti szai ha tár õr vi dé ken ka to nai szol gá la tot lát -
tak el. Ezért kap tak cí me res ne mes le ve let
1719-ben III. Kár oly ki rály tól. A cí mer le írá -
sa a kö vet ke zõ: a pajzs kék me ze jé ben arany
orosz lán vö rös zász lót lo bog tat, a pajzs si sak
fe let ti ne me si ko ro nán egy pán cé los, ma -
gyar ru hás, kék-vö rös tol las si sa kú vi téz
emel ke dik ki, s kard já val át szúrt tö rök fe jet
tart. A csa lá di cí mert több vál to zat ban is is -
mer jük, ám ezek csu pán szín ben és for má -
ban kü lön böz nek egy más tól.

A ha tár õr vi dék meg szû né se után a csa lád
fel ha gyott a ka to nás ko dás sal, és pol gá ri éle -
tet élt, bir to ka in gaz dál ko dott. Elõ ször Bor -
sód és Le gyen pusz tát (ma Bácsborsód) vá -
sá rol ták meg 1725-26-ban. Az utó dok
1747-tõl ki rá lyi ado mány le vél lel a „borsó-
di” elõ név hasz ná la tá ra is ki vált sá got nyer -
tek. A fa lut 1781-ben te le pí tet ték be, de
köz ség gé csak 1872-ben vált. Va gyo nu kat

bi zo nyít ja, hogy két kas télyt, két kú ri át, ké -
sõbb egy ro man ti kus stí lu sú sír ká pol nát is
emel tek a te le pü lé sen. A ki rá lyi kincs tár tól
1751-ben meg vet ték Ma da rast, majd 1800-
ban Katymár is a bir to kuk ba ke rült.
Katymár el sõ tu laj do no sa két Latinovits
test vér, Jó zsef és Já nos volt. A „katymári”
elõ név hasz ná la tá ra 1801-tõl jo go sul tak a
csa lád tag ok. Így a Latinovits csa lád egy
borsódi és egy katymári ág ra osz lott. 

A csa lád szé les kör ben va ló el ter jedt sé gét
mu tat ja, hogy egy Latinovits lány, név sze -
rint Mar git fe le sé gül ment vi téz nagy bá nyai
Hor thy Ist ván lo vas sá gi tá bor nok hoz, Hor -
thy Mik lós kor mány zó test vér éhez. Ez zel
ma gya ráz ha tó, hogy a kenderesi Hor thy -
krip tá ban a Latinovits név vel is ta lál ko -
zunk. Mi vel a há zas pár nak gyer me kei nem
szü let tek, katymári föld je i ket uno ka öc  csük -
re, a ké sõbb tra gi kus kö rül mé nyek kö zött
el hunyt Hor thy Ist ván kormányzóhe-
lyettesre hagy ták, aki vég ren de let ében
nagy részt ezek rõl ren del ke zik.

A né pes Latinovits csa lád egy ré sze szét -
szó ró dott, és az or szág kü lön bö zõ te le pü lé -
se in te le pe dett le, ahol rend sze rint kas té -
lyo kat, kú ri á kat épí tet tek, pél dá ul Dormán-
don, Vácdukán, Vi seg rá don. A Latinovits-
oknak nem csak föld bir to kos ként volt je -
len tõs a sze re pük, köz éle ti és po li ti kai tiszt -
sé ge ket is el lát tak: volt kö zöt tük ki rá lyi ka -
ma rás, fõ is pán, ügyész, or vos is. A csa lád
ta lán leg is mer tebb kép vi se lõ je a „szí nész -
ki rályként” em le ge tett Latinovits Zol tán.

A Latinovitsok katymári ágá nak utol só
tag ja borsódi és katymári dr. Latinovits Já nos
volt. Mi vel õ volt a katymári kas tély utol só
ura, és a dol go zat to váb bi ré szé ben is fo gunk
ta lál koz ni a ne vé vel, fon tos nak tar tom élet út -
já nak rö vid is mer te té sét. 1893. de cem ber 29-
én szü le tett Katymáron. Ta nul má nya it Bu da -
pes ten, Zü rich ben és Camb rid ge-ben vé gez -
te. Bu da pes ten szer zett ál lam tu do má nyi dok -
to ri cí met. Ez után dip lo má ci ai szol gá lat ba
állt, amely tõl mint szö vet sé gi at ta sé vált
meg. Be szél te a leg több vi lág nyel vet, kül föl -
di ta nul mány út jai so rán több ször is járt Kí ná -
ban, Ja pán ban, In di á ban, Af ri ká ban és Ame -
ri ká ban. 1933-tól a Mál tai Lo vag rend tisz te -
le ti lo vag ja lett, és tag ja volt a ma gyar or -
szág gyû lés fel sõ há zá nak. 1937-ben ne vez ték
ki Bács-Bodrog vár me gye fõ is pán já vá. Hi -
va ta lát rossz ideg ál la po ta és a nyi las moz ga -
lom meg erõ sö dé se mi att nem egé szen egy
évig lát ta el. Ez után vis  sza vo nul tan, de he lyi
és köz éle ti te vé keny sé gét fel nem ad va élt
katymári kas té lyá ban. Rend sze re sen spor tolt
és jól zon go rá zott. 

Tomaskovity Sza bolcs a ba jai III. Bé la Gim ná zi um 12. osz tá lyos ta nu ló ja, aki ko ráb ban
a Boditsy Sán dor ha rang ön tõ mes ter rõl írt ta nul má nyá val sze re pelt már la punk ban. A mö -
göt tünk ha gyott tan év ben újabb hely tör té ne ti jel le gû mun ká val hív ta fel ma gá ra a fi gyel met.
Dol go za tá val ered mé nye sen részt vett a Ku ta tó Di á kok Or szá gos Szö vet sé ge ál tal szer ve zett
tu do má nyos di ák kö rök or szá gos kon fe ren ci á ján (TU DOK). Mun ká ját - amely a 2013-2014-
es tan év ben is ko lá já ban el nyer te a leg jobb gya kor la ti ma gyar nyel vi meg nyil vá nu lá sért ad -
ha tó Gondán-Horváth dí jat – né mi leg rö vi dít ve, két rész let ben kö zöl jük. (M.J.)
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Egy 1935-ös ki mu ta tás sze -
rint ös  sze sen 1259 ka taszt rá -
lis hold föld te rü le te volt, az az
nagy bir to kos nak szá mí tott. A
két vi lág há bo rú kö zöt ti Ma -
gyar or szá gon a nagy bir to ko -
so kat és a nagy pol gár sá got
ki ma gas ló an jó élet kö rül mé -
nyek jel le mez ték. Egy 1930-
31-es fel mé rés sze rint szá -
muk 52 ezer fõ re volt te he tõ,
ez az or szág ak ko ri la kos sá -
gá nak 0,6%-át je len tet te.
Éven te át la go san kb. 17 800
pen gõs jö ve de lem mel bír tak. 

Latinovits Já nos éle té nek to -
váb bi ré szé rõl az el kö vet ke zen dõk ben még
szól ni fo gok.

A katymári Latinovits-kastély és -park
A Latinovitsok szá mos kas té lya kö zül a

leg na gyob bat és ta lán a leg szeb bet
Katymáron emel ték. A kas tély épí tés anya gi
alap ja it Latinovits Sán dor te rem tet te meg,
azon ban az épít ke zés már fia, Latinovits Il lés
ne vé hez kö tõ dik. A ter ve ket a ha zai ro man ti -
kus stí lu sú épí té szet két leg je len tõ sebb sze -
mé lyi sé ge, Kauser Li pót (1818-1877) és
Gerster Kár oly (1819-1867) ké szí tet te.

Az épü let an nak el le né re ro man ti kus stí -
lus ban épült az 1840-es évek ben, hogy Ma -
gyar or szá gon ek kor a klas  szi ciz mus szá mí -
tott ural ko dó irány zat nak. Sza ba don ál ló,
eme le tes, meg kö ze lí tõ en tég la lap alap raj zú
volt. Fõ hom lok za tá nak kö ze pén tra péz
alak ban ki emel ke dõ, csúcs ívek ál tal ös  sze -
kö tött pil lé re ken nyug vó te rasz állt, és az
eme le ti ab la kok gó ti kus ha tást kel tet tek. A
kas tély bal szé lén nyolc szög le tes to rony
emel ke dett, jobb ol da lán négy ze tes alap raj -
zú, két eme le tes to rony állt. Eh hez csat la ko -
zott az a 28 m ma gas lép csõ to rony, amely -
nek er ké lyé rõl nem csak a park ra, ha nem a
kör nye zõ te le pü lé sek re is szép ki lá tás nyílt.
Mel let te állt a kony ha épü let, ame lyet ugyan
ké sõbb épí tet tek a kas tély hoz, stí lu sá ban
még is jól il lesz ke dett hoz zá.

A kas tély bel sõ te re is igen pa zar volt. Er -
re vo nat ko zó an Sí vó Já nos tól, Latinovits Já -
nos uno ka öc  csé tõl tu dunk in for má ci ó kat, aki
gyer mek ko rá nak nagy ré szét a kas tély ban
töl töt te. Vis  sza em lé ke zé sé ben em lí tést tesz
az ún. Na pó le on-szo bá ról, amely a fa la in el -
he lye zett fest mé nyek rõl kap ta a ne vét. A lép -
csõ for du ló ban pán cé los vi téz állt õrt. Ezek
mel lett meg em lí ti az épü let ká pol ná já nak és
sek res tyé jé nek gaz dag fel sze relt sé gét, va la -
mint a sza bad idõ el töl té sé re ki vá ló le he tõ sé -
get biz to sí tó bi li árd szo bát is. A kas tély nak
gaz dag, 14 ezer kö te tes könyv tá ra volt, a pol -
co kon fran cia, né met, la tin és ma gyar nyel vû
köny vek kel. Az épít mény be li he lyi sé gek
szá mát pon to san nem tud ni, de a vis  sza em lé -
ke zõk sze rint kb. 32 szo ba le he tett ben ne.

Az idõk so rán a tu laj don vi szony ok is
meg vál toz tak. A kas télyt épít te tõ Lati-
novits Il lés után lá nya, a fen tebb már em lí -
tett Latinovits Mar git örö köl te az épü le tet.
Õ és fér je, Hor thy Ist ván lo vas sá gi tá bor -
nok 1921-ig lak ta a katymári kas télyt, ek -
kor a férj ké ré sé re el ad ták, ugyan is egy ve -
zér ka ri tiszt nek nem volt ta ná csos kö zel
lak nia az újon nan meg hú zott határhoz. Eb -
ben az év ben lett az épü let Latinovits Já nos
tu laj do na, aki el ad ta ki sebb katymári úri -
lak ját, hogy meg ve hes se a „tor nyos kas -
télyt”. A kas tély ban ve le együtt la kott
nagy nén je, orosz fái Mikó Er zsé bet, akit so -
kan õszes ha ja mi att csak „Fe hér ma -
mának” szó lí tot tak. Gya ko ri ven dé gük volt
a kas tély urá nak hú ga, egy ben Sí vó Er nõ
abonyi föld bir to kos fe le sé ge, Latinovits
Ju li an na, va la mint fi uk, Sí vó Já nos.

Sok szép ese ményt élt meg a kas tély.
Ilyen volt pél dá ul a fõ is pá ni be ik ta tá sá ról
ha za té rõ Latinovits Já nos fo gad ta tá sa tû zi já -
ték kal és ké tez res tö meg fel vo nu lá sá val. A
be ik ta tás hoz kap cso ló dó an ol vas hat juk a
Fe hér Ist ván köny vé ben idé zett új ság cikk -
ben: „Az öt ven hol das park szá za dos fái kö -
zött ál ló, az elõ ke lõ õsök ké pe i tõl ékes
katymári kas tély fe lé bi za lom mal for dul

most Bács-megye és Ba ja vá -
ros kö zön sé ge. Az utób bi
évek ben csen des, a szerb meg -
szál lók tól meg sa nyar ga tott
kas tély kõ csip kés tor nya alatt
me gyei és vá ro si prob lé mák
üt nek majd sok szor za jos ta -
nyát. A me gyei élet köz pont ja
lesz a katymári kas tély, amely -
nek ki lá tó já ból (nap sü té ses
idõ ben) ide lát sza nak Sza bad ka
vá ros tor nyai.”

A cikk ben ál lí tot tal el len tét -
ben a kas télyt száz hold nyi
park vet te kö rül, amely nek el -
ren de zé se, rész le tei a ma gas és

rö vid nö vé sû nö vény zet sze met gyö nyör -
köd te tõ össz hang ját ad ták. Többszáz éves
fá i val, vi rág ágyá sa i val és kü lön le ges nö vé -
nye i vel va ló ban szín pom pás kép tá rul ha tott
a kert ben sé tá lók elé. A park kö ze pén tó he -
lyez ke dett el, amely ben két ki sebb szi ge tet
is ki ala kí tot tak. Te len te a csa lád tag ok és az
al kal ma zot tak elõ sze re tet tel kor cso lyáz tak
a tó je gén. A ta vat egy ro man ti kus han gu la -
tú, vad szõ lõ vel be nõtt kis híd ível te át,
amely mel lett In di á ból ho zott bam bu szok
áll tak. A tó mel let ti jó ko ra osz lop ban a
gyer mek Jé zust kar já ban tar tó Szûz Má ria
szob ra állt. A szob rot a park Ma don ná ja ként
em le get ték. A park gaz dag sá gát mu tat ja,
hogy egy mû rom, egy te nisz pá lya és üveg -
ház is volt ben ne, há tul pe dig gaz dag sá gi
épü le tek és kony ha kert. Ma gát a par kot vé -
ge lát ha tat lan hos  szú tég la fal övez te. A ka -
puk kö zül min den bi zon  nyal a leg éke sebb
az ún. szar vas ka pu volt. Ne vét a ka pu mel -
let ti osz lo po kon nyug vó szar vas-szob rok ról
kap ta. A ka pu gyö nyö rû en meg for mált ko -
vá csolt vas dí sze i vel tör te meg a tég la fal
egy han gú sá gát. Ezt a ka put azon ban min -
dig zár va tar tot ták, nem köz le ke dett raj ta
sen ki. Er re a cél ra egy sze ré nyebb ki vi te le -
zé sût hasz nál tak a park há tul já ban.

A kastély 
a baloldali nyolcszögletes torony felôl

A kastélypark befagyott tavának jegén korcsolyázók egy csoportja 

Latinovits János és nagynénje, Mikó
Erzsébet (Fehér mama) a kastély elôtt
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Saj ná la tos mó don ez a föl di pa ra di csom a
po li ti kai rend szer és az ide o ló gia meg vál to -
zá sá val egy ket tõ re meg szûnt. A Vö rös Had -
se reg be vo nu lá sá val és a he lyi par ti zán csa -
pat ok ha ta lom ra ju tá sá val az épü let utol só
urát, Latinovits Já nost és csa lád ját 1944-ben
szám ûz ték a kas tély ból. Az ül dö zöt tek egy
pa raszt ház ban húz ták meg ma gu kat. A nagy
ki ter je dé sû bir tok ból ugyan kap tak né hány
hold föl det, de gé pek és hoz zá ér tés hi á nyá -
ban kény te le nek vol tak más meg él he té si
for rás után néz ni. Egye dül a fa lu si ak jó in du -
lat ára szá mít hat tak, akik – ami kor és ami vel
csak le he tett – se gí tet ték jó föl des uru kat.
Eköz ben a ka to nák és a par ti zá nok egy re na -
gyobb pusz tí tást vé gez tek a kas tély ban.
Szo mo rú, hogy a fa lu la kói is részt vet tek az
ér té kek tönk re té tel ében és el lo pá sá ban. Az
épü let ha tal mas könyv tá rát fel éget ték, csak
né hány ér té ke sebb köny vet le he tett át men -
te ni a plé bá ni á ra. A bú to ro kat, par ket tá kat
szin tén el tü zel ték vagy ha za vit ték. A te tõ bõl
bá dog vöd rö ket ké szí tet tek. Min dent, amit
csak moz dí ta ni le he tett, szét hord tak. A la -
kat lan kas tély ál la ga meg le he tõ sen le rom -
lott, szin te ro mos sá vált. Az épü let hasz no sí -
tá sa vé gett a kony ha épü let ben az ál la mi gaz -
da ság iro dát ren de zett be. A fa lu ér tel mi sé ge
pró bál ta meg óv ni a kas télyt a tel jes pusz tu -
lás tól, de tö rek vé sük már nem ment het te
meg a ro mos sá és fe les le ges sé vált la kó épü -
le tet a le bon tás tól 1951-52-ben.

Ez után a ter me lõ szö vet ke zet vet te át a te -
rü le tet. Mi vel ne kik már volt iro dá juk más -
hol, a kony ha épü let szük ség te len né vált, és
vé gül a kas tély sor sá ra ju tott. Az épü let -
együt tes he lyén egy idõ ben pró bál koz tak
ka csa te nyész tés sel, de ez zel az öt let tel gyor -
san fel hagy tak. Így vált tel je sen üres sé a
park, és tûnt el min den, ami a Latinovitsok
ne vé hez kö tõ dõ pezs gõ kul tu rá lis élet re és
pa zar ud var tar tás ra em lé kez tet het ne min ket.

Ku ta tás a kas tély ban folyt élet után
2010 vé gén dön töt tem a ku ta tás mel lett.

El sõ lé pés ként fel vet tem a kap cso la tot a Ma -
gyar Nem ze ti Le vél tár Bács-Kis kun Me gyei
Le vél tá rá nak Ba jai Rész le gé vel, de nem ta -
lál tam ira tot a csa lád ra és a kas tély ra vo nat -
ko zó an. Latinovits Ödön Gé za is pró bál ko -
zott le vél tá ri ku ta tás sal, de õ sem ta lált olyan
ira tot, amely ér dem ben hoz zá ten ne va la mi
újat a csa lád vagy a kas tély tör té ne té hez. A
leg több fel jegy zést a kas tély könyv tá rá ban
tá rol ták, azon ban ezek az épü let ki fosz tá sa
ide jén el kal lód tak, meg sem mi sül tek. 

A Latinovits csa lád nak Ba ján volt kü lön
le vél tá ra, amely kö zös tu laj don nak szá mí -
tott, így min den csa lád tag ked vé re ve het te ki
be lõ le az ira to kat. Emi att na gyon sok fel -
jegy zés el ve szett. Ké sõbb a meg ma radt ira -

to kat a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ra bíz ták.
Ám az itt õr zött kö zel 100 do ku men tum kö -
zül egy sem vo nat ko zik Katymárra.

El sõ sor ban nem a csa lád tör té net ki egé szí -
té sé re tö re ked tem – azt elõt tem már töb ben
is meg tet ték. Olyas mik re vol tam kí ván csi,
amit nem le het meg ta lál ni a le vél tá rak ban,
mú ze u mok ban. Úgy vé lem, a sze mé lyes
em lé kek – ter mé sze te sen a meg fe le lõ hát tér -
tu dás sal ki egé szít ve – gyak ran ér té ke seb bek
a ré gi fel jegy zé sek nél, és egy faj ta in ti mi tást
is ad nak a ku ta tá si té má nak.

Ku ta tó uta mon el kí sért Latinovits Ödön
Gé za is, ugyan is õt is fog lal koz tat ta, hogy
mi lyen em lé kek ke rül nek fel szín re ro ko na i -
val kap cso lat ban. Vizs gá ló dá som el sõ nap -
ján, 2010. no vem ber 12-én Ba ján vol tunk.

1. Dr. Zorn An tal em lé kei
Zorn An tal több, Katymár köz ség tör té ne -

tét fel dol go zó könyv szer zõ je, Katymáron
lát ta meg a nap vi lá got, itt is ne vel ke dett. Sok
szép em lé ke ma radt ezek rõl az idõk rõl, ame -
lyek nek egy ré szét meg osz tot ta ve lünk is.

Be szél ge té sünk so rán ki de rült: még gyer -
mek volt, ami kor csa lád ja kap cso lat ba ke -
rült a Latinovitsokkal. A kas tély utol só ura
fõ úri ba rát já nak szó lí tot ta be szél ge tõ tár sam
pa rasz ti szár ma zá sú édes ap ját. Ez 1944 után
tör tént, mi u tán el ker get ték a csa lá dot a kas -
tély ból. Latinovits Já nos va ló szí nû leg ez zel
a túl zott kö szö né si for má val pró bált egyen -
ran gú vá vál ni, al kal maz kod ni a me rõ ben új
kör nye zet hez. Ô ko ráb ban, fõ úr ként sem
érez tet te iga zán ne me si mi vol tát. Kár olyi
Mi hály gróf sza vai az el be szé lé sek sze rint
nem il let tek rá és csa lád já ra: „Hogy érez tes -
sük meg je le né sünk ün ne pé lyes sé gét, csak
ki vé te les al kal mak kor je len tünk meg a fa lu -
ban. Csak so ha, so ha nem min den na pos nak
len ni – ez volt a jel szó.” Zorn An tal vis  sza -
em lé ke zé se meg erõ sí tet te ben nem azt a fel -
te vést, hogy az arisz tok ra ta élet mód nem je -
len tett fel tét le nül gõ göt, le ke ze lést, rossz bá -
nás mó dot az ala cso nyabb szár ma zá sú ak kal
szem ben. Ezt iga zol ja, hogy még a II. vi lág -
há bo rú ki tö ré se elõtt Latinovits Já nos ha tal -
mas ös  sze get aján lott fel egy idõ sek ott ho -
ná nak épí té sé re, ez a ter ve azon ban csak a
szán dé kig ju tott el. A csa lád min dig is szí -
vén vi sel te a sze gé nyek sor sát, ezért szá mos
ado mán  nyal és na gyobb pénz ös  szeg gel se -
gí tet te azok hely ze tét.

Zorn An tal gyer mek ko rá ban mi nist rált is.
Em lé ke zik ar ra, hogy a Latinovitsok mi lyen
ün ne pé lyes ség gel je len tek meg va sár nap a
csa lád ál tal emel te tett temp lom ban, és hogy
a szá muk ra fenn tar tott, a szen tély ben el he -
lyez ke dõ pa dok ból vet tek részt a szent mi sé -
ken. Kü lö nö sen Fe hér ma ma alak ja ra gad ta
meg, aki ala csony ter me té vel ki rítt az ál ta lá -
ban ma gas nö vé sû Latinovitsok kö zül.

Zorn An tal saj nos nem lát hat ta a kas télyt
tel jes pom pá já ban, ugyan is gyer mek ko rá -
ban az már üre sen állt. A köz ség rõl szó ló
írá sa i ban azon ban ta lá lunk né hány uta lást az
épü let re és a nagy kas tély hoz tar to zó nagy -
szá mú ki szol gá ló sze mély zet re. Így tud tam
meg a bir to kon fon to sabb szol gá la tot tel je sí -
tõk ne vét: Manczinger Sán dor gond nok és
szo ba inas ét, Nagy György sza kács és cuk rá -
szét. Kez det tõl fog va kép zett ker té sze ket al -
kal maz tak a park gon do zá sá ra. Ezek kö zül
az el sõ Denczler Mi hály le he tett, aki 1811-
ben kö tött há zas sá got Katymáron. Õt kö vet -
te az 1893-ban szü le tett Cselyuszka Fe renc
Kas sá ról. Az utol sót Sza bó nak hív ták. Mun -
ká ju kat több kony ha- és szo ba lány, va la mint
a park kö rü li te en dõ ket el lá tó sze mély zet se -
gí tet te. Kö zü lük leg töb ben a tég la fa lon kí -
vül, a park hoz kö zel esõ cse léd la kás ok ban
lak tak, ame lyek ma is meg ta lál ha tók, igaz,
ko runk igé nye i nek meg fe le lõ en át ala kít va.

2. Schmidt Já nos és Schmidt Jánosné sz.
Eberhart An na em lé kei

Má so dik ál lo má sunk a Schmidt csa lád
há za volt. Já nos bá csi és An na né ni katymári
szár ma zá sú ak, éle tük leg na gyobb ré szét a
köz ség ben él ték le, csu pán az utób bi évek -
ben köl töz tek be vá ro sunk ba.

An na né ni gye rek ként ba rá ta i val járt be a
kas tély ba és a park ba. Ezt az tet te le he tõ vé,
hogy Nagy György sza kács és cuk rász fi á -
val osz tály tár sak vol tak. Ál lí tá sa sze rint
olyan nagy fák vol tak a park ban, hogy hár -
man is alig tud ták át ölel ni azo kat. Ez hi he tõ -
nek hang zik, hi szen már az idé zett új ság -
cikk ben is „szá za dos” fák ról ír nak. Em lí tést
tett ar ról a gyö nyö rû ró zsa lu gas ról, nagy ró -
zsa bok rok ról, ame lyek a tó és a kas tély kö -
zött fél úton he lyez ked tek el. Meg ha tá ro zó
em lé kei kö zé tar toz nak a nyá ri sé ták a park
vi rág ágyá sai kö zött és a té li kor cso lyá zá sok
a be fa gyott tó je gén. Csak né hány szor járt a
kas tély ban, de ez is ele gen dõ volt ah hoz,
hogy élet re szó ló an em lé ke ze té be ivód ja nak
mind azok a gaz da gon meg mun kált bú to rok
és más be ren de zé si tár gyak, ame lyek az
épü let ér té ke it ké pez ték.

Ré gen szo kás volt ara tás ide jén a temp lo -
mok tor nya i ba tûz õrö ket ál lí ta ni, akik nek
fel ada ta volt a föl de ken ész lelt tûz re fel hív -
ni az em be rek fi gyel mét. Ez ugyan így tör -
tént Katymáron is, de nem csak a temp lom
35 m ma gas tor nyá ban volt õr ség. A há zas -
pár ál lí tá sa sze rint a kas tély 28 m ma gas lép -
csõ tor nyá nak te te jén is posz tol tak õrök.

Be szél ge té sünk so rán ki de rült, hogy a há -
bo rút kö ve tõ en An na né ni és osz tály tár sai
tör té ne lem órán el lá to gat tak a kas tély park ba,
és meg néz ték a kas tély ból meg ma radt pin ce -
rend szert. Már az õ el be szé lé se is igen sej tel -
mes volt, de ezt a sej tel mes sé get to vább nö -
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vel te Fe hér Ist ván köz sé gi pe da gó gus visz -
 sza em lé ke zé se: „El gon dol kod ta tó lát vány -
nak vol tam a szem ta nú ja, ami kor a volt kas -
tély alat ti kü lön bö zõ kín zó he lyi sé ge ket jár -
tuk be, és lát tuk a min den két sé get ki zá ró
em be ri kín zó esz kö zök ma rad vá nya it.” Kis -
sé hát bor zon ga tó an hang zik ez a mon dat.
Nem tud ni, mi lyen kín zó esz kö zö ket lát hat -
tak. Elég ne héz len ne el kép zel ni, hogy a
Latinovitsok ef fé le ké tes te vé keny ség ben
vet tek vol na részt, és hogy en nek lát ha tó bi -
zo nyí té kai ke rül tek vol na fel szín re a kas tély
le rom bo lá sa után. Sok kal va ló szí nûbb az,
hogy a szov jet ka to nák és he lyi ön kén te se ik
hát ra ha gyott esz kö ze it lát ták a szem ta núk.
Ró luk kön  nyeb ben el kép zel he tõ, hogy a tá -
gas és sö tét pin cét a rend szer el len sé ge i nek
„ki hall ga tó szo bá já vá” ala kí tot ták át. An  nyi
bi zo nyos, hogy nap ja ink ban sem mi lyen er re
uta ló esz közt vagy ma rad ványt nem le het
lát ni az egy ko ri kas tély park ban. Tár gyi esz -
kö zök, for rá sok hi á nyá ban ez a mon da is a
tör té ne lem ho má lyá ba vész.

An na né ni jól em lé ke zik Latinovits Ju li -
an ná ra, Li li né ni re és Mikó Er zsé bet re, Fe -
hér ma má ra is. A csa lád ki la kol ta tá sa után
elõ ször a Bol dog Mar git (ma: Bé ke) ut ca
11. szám alatt ta lál ha tó ún. Nádai-házba
me ne kült. An na né ni ba rát nõ jé nek édes any -
ja járt gondozni és se gí te ni õket. Bú to ruk
nem volt, csu pán azt tud ták el vin ni a kas -
tély ból új lak hely ük re, amit a meg szál lók
meg en ged tek ne kik.

An na né ni ki emel te a csa lád tag ok ked ves -
sé gét. Kü lö nö sen Fe hér ma ma jó sá ga ra gad -
ta meg. Egy al ka lom mal õ is el kí sér te ba rát -
nõ jé nek édes any ját a Nádai-házba. Ek kor a
Latinovitsoknak már nem volt sem mi je, de
ugyan úgy, mint ré gen, Fe hér ma ma gyü -
möl csök kel és cuk rok kal töm te meg a kis -
lány ok zse bét.

3. Ju hász Istvánné sz. Fe ke te An na em lé kei
Ba ján utol já ra Ju hász Istvánnét ke res tük

fel, aki nek édes ap ja, Fe ke te (Prekló) Il lés a
Latinovits csa lád katymári tag ja i nak fo ga to -
sa volt. An na né ni gyer mek ko rát Katymáron
töl töt te, és édes ap ja fog lal ko zá sa mi att igen
sok em lé ke, fény kép fel vé te le
ma radt a Latinovitsokról és
bir to kuk ról.

Egy ne me si ud var tar tás ból
nem hi á nyoz ha tott a fo ga tos,
az arisz tok ra ta csa lá dok nak
ugyan is el en ged he tet len köz -
le ke dé si esz kö ze volt a ko csi,
a hin tó. An na né ni édes ap já -
nak kü lön fo ga tos ru há ja is
volt, eb ben a vi se let ben ült a
ba kon. Fe ke te Il lés egyik
gya ko ri fel ada ta volt a csa lá -
dot el vin ni a va sár na pi szent -

mi sék re a temp lom ba, de szál lí tot ta õket mo -
zi ba is. Katymár ab ban a ki tün te tett hely zet -
ben volt a kör nyék fal va i hoz ké pest, hogy sa -
ját film szín há za volt (épü le te ro mos ál la pot -
ban nap ja ink ban is meg van). A mo zi ked velt
el fog lalt ság volt a fa lu si ak kö ré ben, ért he tõ,
hogy a Latinovitsok is igényt tar tot tak a ki -
kap cso ló dás ezen nép sze rû for má já ra.

Ezen kí vül szál lí tot ta az ura kat va dá szat ra
is. A csa lád elõ sze re tet tel hó dolt az arisz tok -
rá cia ked venc el fog lalt sá gá nak szá mí tó va -
dá szat nak, amely re re mek le he tõ sé get biz to -
sí tot tak a bir to kon ta lál ha tó er dõk. Lati-
novits Já nos rop pantul sze ret te ezt a te vé -
keny sé get, ezért is ho zott lét re a kas tély -
park ban egy ki sebb fá cán- és nyúl te nyé sze -
tet – ahol má sok nak csak az õ kü lön en ge dé -
lyé vel le he tett va dász ni –, és ezért al kal ma -
zott ura dal mi va dá szo kat.

An na né ni meg osz tot ta ve lünk egyik kis -
lány ko ri em lé két, amely a va dá szat hoz és
Latinovits Já nos hoz kap cso ló dik: „Még
egy szer ar ra is em lék szem, a Já nos el jött
hoz zánk. Én az ud va ron vol tam. Azt mond -
ja: – Il lés hol van? Il lés nek szó lí tot ták az
édes apá mat. Mon dom: – Nem tu dom. – És
anyu kád hol van? Mon dom: – Bent van.
Szólt édes anyám nak, édes anyám ki jött, és
ak kor mond ja, hogy az Il lés reg gel 3 óra kor
fog jon be, mert me gyünk va dász ni.”

An na né ni – a ko ráb ban szó lók hoz ha son -
ló an – hang sú lyoz ta a csa lád ked ves sé gét.
El mon dá sa sze rint egy al ka lom mal Lati-
novits Já nos ná luk ven dé ges ke dett. Meg kér -
dez te a csa lád fõt, hogy sze re tik-e a vad húst.
Fe ke te Il lés igen nel fe lelt. Et tõl kezd ve a
kas tély utol só ura min den va dá szat al kal má -
val kül dött né hány vad nyu lat vagy fá cánt
sze re tett fo ga to sá nak és csa lád já nak.

A ré gi ko rok nak, kü lö nö sen az arisz tok ra -
ta ré teg nek és kör nye ze té nek meg vol tak a
tisz te le tet ki fe je zõ vi sel ke dé si for mái. An na
né ni gyer mek ko rá ban akár hány szor ta lál ko -
zott a Latinovitsokkal, min dig fe jet haj tott
elõt tük. Az idõ sebb Fe hér ma má nak ke zet is
csó kolt. De eze ket nem kény sze rû ség bõl,
ha nem az õszin te tisz te let je le ként tet te.

Fe ke te Il lés me sélt lá nyá nak nagy kártya-
partikról is, ame lyek nek rend sze res részt ve -
võ je volt az ura sá gon kí vül a he lyi plé bá nos,
há zi or vos, is ko la igaz ga tó, va la mint Bács-
Bodrog vár me gye ve ze tõ sze mé lyi sé gei. Sí -
vó Já nos vis  sza em lé ke zé sé bõl tud juk, hogy
a jo vi á lis Schwerer Fe renc plé bá nos ilyen
ös  sze jö ve te lek al kal má val gyak ran idé zett
egy ver si két, amely rõl azt ál lí tot ta, hogy
Goet hé tõl szár ma zik. Schwerer sze rint, ami -
kor meg kér dez ték a köl tõt, hogy mi ért is  sza
a bort víz zel, így vá la szolt: „Wasser allein
macht stumm, das zeigen im Bach die Fi-
sche. Wein allein macht dumm, siehe die
Herrn am Tische. Da ich keins von beiden
will sein, trink ich Wasser mit Wein.” Ma -
gya rul: „A víz egy ma gá ban né mít, ezt bi zo -
nyít ják a víz ben a ha lak. A bor ma gá ban el -
bu tít, bi zo nyít ják itt a kör ben az urak. Ezért
bort és vi zet ke ve rek, hogy se ez, se az ne le -
gyek.” Szá mos anek do tát le het ne még idéz -
ni ezek rõl a kártyapartikról.

Jó le he tõ sé get biz to sí tot tak ezek az al kal -
mak az ér tel mi sé gi ek nek ar ra, hogy kü lön -
bö zõ köz éle ti és po li ti kai prob lé má kat meg -
be szél je nek, meg vi tas sa nak. En nek fé nyé -
ben ért he tõk a fõ is pá ni be ik ta tás ról szó ló
idé zett új ság cikk sza vai: „A me gyei élet
köz pont ja lesz a katymári kas tély…”. Ezt
alá tá maszt va tud juk azt is, hogy ugyan csak
a be ik ta tás al kal má ból meg ren de zett ün ne pi
ebé den szá mos elõ ke lõ ség tet te tisz te le tét a
kas tély ban. „A meg je len tek kö zött ott lát tuk
vi téz Baisay Er nõ al is pánt fe le sé gé vel,
Schwerer Fe renc pá pai ka ma rás plé bá nost,
Péterfia Fü löp já rá si fõ szol ga bí rót, özv. Till
Imrénét, dr. Latinovits End rét és ne jét,
Túrmezey Ist ván bács al má si fõ jegy zõt és
fe le sé gét, Berecz Gyu la fõ jegy zõt és fe le sé -
gét, Ispánovics Ala jos köz sé gi bí rót, dr.
Schil ling Mi hály köz sé gi or vost, Puhl Pál,
Puhl Jó zsef föld bir to ko so kat, Puhl Mik lós
föld bir to kost és ne jét, Mihálovits Sán dor
nyu gal ma zott fõ jegy zõt és ne jét, Wunder-
lich Já nos nyu gal ma zott igaz ga tó-ta ní tót és
fe le sé gét, Har sány Bé la ál lat or vost, Toby
Ist ván igaz ga tó-ta ní tót és még szá mo sa kat.”

An na né ni több ször is be ment
édes ap já val a kas tély ba. Em -
lé ke zik még, hogy a fõ hom -
lok zat kö ze pén ki emel ke dõ
te ra szon is volt, járt a  temp -
lom alat ti sír bolt ban is. Vé ge -
ze tül az egyik szép mon da tát
idé zem: „Édes apám mond ta:
ez a kas tély Eu ró pá ban az
egyik leg szebb.” Saj nos nap -
ja ink ban az ál lí tás hoz hoz zá
kell ten ni: csak volt.

Foly tat juk
Tomaskovity Sza bolcs

A bakon Fekete (Prekló) Illés fogatos,
a kocsin Latinovits János és húga, Latinovits Lilla
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Egy elsô világháborús szerelmeslevél 
Bajáról Franciaországba

Ebben az évben szá mos tör té nel mi ese -
mény ke rek év for du ló ját ün ne pel jük. Ezen
ese mé nyek so rá ból is ki emel ke dik a „20.
szá za di tör té ne lem õs ka taszt ró fá ja”, az ép -
pen száz éve ki rob bant el sõ vi lág há bo rú. Az
el sõ nagy vi lág égés har ci cse lek mé nye i nek
és makrotörténelmi fel dol go zá sá nak az el -
telt év szá zad alatt könyv tár nyi iro dal ma
szü le tett. Kü lö nö sen az utób bi idõ ben vi -
szont a tör té net tu do mány ér dek lõ dé se egy -
re in kább a mikrotörténelem irá nyá ba for -
dult, és egy re töb ben azt ku tat ják, ho gyan
él te meg az ese mé nyek ala kí tá sá ban részt
nem ve võ „kis em ber” az õ éle tét is dön tõ en
meg vál toz ta tó idõ sza kot. A tör té né szek sze -
ren csé jé re arány lag sok ma gán le vél, há bo -
rús nap ló, fel jegy zés, fo to grá fia, ce ru za rajz,
ké pes lap ma radt fenn eb bõl a kor szak ból,
ame lyek nem csak (a tá bo ri cen zú ra mi att
nem is jel lem zõ en) csa ták ról, had mû ve le -
tek rõl és stra té gi ák ról szól nak, ha nem  egy
év szá zad tá vo lá ból a fron ton lé võk min den -
nap ja it, ér zé se it idé zik fel.

Az Europeana 1914-1918 el ne ve zé sû
(http://www.europeana1914-1918.eu), a
kö zel múlt ban lét re ho zott weboldal ilyen
anya gok ös  sze gyûj té sé re tesz kí sér le tet, és
bár nem rég óta lé te zik, már több száz ezer
do ku men tu mot ta lál ha tunk raj ta. A gyûj -
tés hez épp úgy hoz zá já rul nak köz gyûj te -
mé nyek, ahogy ma gán sze mé lyek is, így
re mél he tõ, hogy a gyûj te mény ha ma ro san
en nél is sok kal na gyobb ra duz zad hat. Az
ox for di egye tem kez de mé nye zé sé re meg -

in dult pro jekt hez ed dig húsz or szág csat la -
ko zott, bár azt saj nál koz va kell meg ál la pí -
ta nunk, hogy – va ló szí nû leg a szi go rú ma -
gyar adat vé del mi sza bá lyo zás mi att – ke -
vés ma gyar vo nat ko zá sú anya got ta lál ha -
tunk ben ne, le szá mít va né mely szom szé -
dos or szág ban meg õr zött ma gyar nyel vû
do ku men tu mot.

Mi, ba ja i ak azon ban így is felfedezhe-
tünk né hány szá munk ra be cses for rást.
Egy részt a pro jekt ben részt ve võ Österrei-
chische Staatsbibliothek több ba jai pla ká -
tot is meg õr zött a nagy há bo rú ide jé bõl,
más részt a fran cia anya gok kö zött le he tett
rá buk kan ni egy sze rel mes le vél re, me lyet
szer zõ je egy fény kép kí sé re té ben Ba ján
adott pos tá ra 1919 ja nu ár já ban. Szer zõ jé -
rõl an  nyit tud ni, hogy Louis Cloëz an nak
ide jén Verdunben ös  sze kö tõ tiszt volt, és a
lá bán meg se be sült. A há bo rút a bal ká ni an -
tant had erõ ben fe jez te be, így ke rült 1918
fo lya mán Ba já ra. Ké sõbb ha di rok kant nak
nyil vá ní tot ták. Ba jai tar tóz ko dá sá ról két,
in nen el kül dött le ve le ta nús ko dik. A cím -
zett mind két eset ben ké sõb bi fe le sé ge,
Marie Cachet (Marinette) volt, aki nek a
ha gya té ká ból nem csak ké sõb bi fér je, ha -
nem test vé re – más front ról írott – le ve lei
is meg õr zõd tek. A va ló szí nû leg tu ber ku ló -
zi sos Hen ri Cachet 1914-ben lé pett be a
had se reg be, nem sok kal a há bo rú után be -
le is halt be teg sé gé be.

Cloëz le ve le a sze rel mi val lo más mel lett
jól szem lél te ti a há bo rú so rán a had vi se lõ

fe lek kö zött igen csak ma gas ra csa pó gyû -
lö le tet, de per sze azt is, hogy men  nyi re
nem tud nak egy más ról sem mit. Hi szen mi -
ért ne vez né a ma gya ro kat „ká posz ta za bá -
lók nak”, amely csúf név vel sok kal in kább a
ve lük szö vet sé ges né me te ket vagy oszt rá -
ko kat szok ták il let ni? S per sze az is ki de rül,
hogy a gyõz tes meg szál ló had erõ tag ja szá -
má ra sem nagy öröm a meg nem ér tett,
nem is mert, de ap ró ma gán éle ti örö me ik
mi att még is iri gyelt ide ge nek közt töl te ni a
min den na po kat. Meg le het, nem a leg szebb
szí nek kel fes ti meg vá ro sun kat és or szá gun -
kat, de va ló szí nû leg hon vág  gyal és nél kü lö -
zés sel küz dõ hon fi tár sa ink sem érez het tek
na gyon más kép pen az orosz vagy olasz ha -
di fog ság ide je alatt. Má so dik, hos  szabb le -
ve le a kö vet ke zõ kép pen szól:

„Ba ja, 1919. ja nu ár 9.
Drá ga kis Marinette-em!
Ha lát nád, mi lyen szép az idõ, akár azt is

gon dol hat nánk, hogy má jus van. Négy
nap ja még volt hó, de gyor san meg vál to -
zott min den. Mi lyen jó is len ne csak úgy
ibo lyát szed ni együtt egy szép va sár na pon
a Ch?re (?) part ján, ne kem meg itt kell len -
nem a va dak or szá gá ban. El sem tu dod
kép zel ni, men  nyi re gyû lö löm eze ket az em -
be re ket. Gyõz te sek va gyunk, és még is fog -
lyok, hi szen õk itt hon van nak és há za sod -
nak (Mi lyen mes  sze is van Fran cia or szág).
Ami kor lá tom eze ket a le sze relt ka to ná kat
há za sod ni, es kü võk tí ze sé vel egyik a má sik
után, ked vem len ne go lyót re pí te ni ezek nek
a mocs kos ká posz ta za bá lók nak a ké pé be.
Ne künk meg õriz ni kell eze ket a fur csa
szer ze te ket, ne hogy kárt te gye nek egy más -
ban. Nem kí vá nom ne kik, hogy egy szer ne -
kem kell jen ren det te rem te ni köz tük, mert a
pus kám nem fog min dig célt té vesz te ni.
Úgy tû nik, Fran cia or szág nak le kell sze rel -
nie szá raz föl di had ere jét feb ru ár vé gé re.
Ha ez igaz, mi cso da bol dog ság lesz már ci -
us ban! Ve led le het nék! Mind eköz ben azon
le szek, hogy vi gyáz zak ma gam ra, és erõs -
nek kell len nem, hogy ha za tér hes sek Fran -
cia or szág ba. Hisz Te is ak kor le szel bol -
dog, ha jó egész ség ben érek ha za, nem pe -
dig le be te ged ve. Nem aka rom, hogy ag gód -
jál. Szép nek, erõs nek és egész sé ges nek
akar lak vi szont lát ni, hogy ne iz gulj majd
egy gyen géd si mo ga tá sok kal te li éj sza ká -
tól. Hisz tu dod, hogy nem fo gok ta ka ré kos -
kod ni ve lük. Na gyon sze ret ném már, hogy
pó tol juk az el ve szett na po kat. A világháborús képeslap
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Ba ja vá ros köz pont já ban fek võ, a vá ros
tu risz ti kai lát vá nyos sá gai kö zött is elõ ke lõ
he lyen fel tün te tett park, a Dé ri-kert 1924
au gusz tu sá ban kö zel egyéves hi va ta los el -
já rás után ke rült vég leg Ba ja vá ros bir to ká -
ba. A te rü let ere de ti leg a fe ren ces rend ház
kert je volt, ezt Dé ri Fri gyes vá sá rol ta meg,
hogy itt he lyez ze el sa ját gyûj te mé nyét.
Dé ri Fri gyes édes ap ja, (Deutsch) Kár oly
bács kai föld bir to kos és ke res ke dõ volt. A
csa lád 1873-ig élt Ba ján, ek kor köl töz tek
Bécs be, de Fri gyes ba jai kö tõ dé se mind vé -
gig meg ma radt. Az ipa ri vál lal ko zó ként
több se lyem gyár ral ren del ke zõ Dé ri nek
nem szü le tett gyer me ke, így va gyo nát mû -
kin csek és köny vek gyûj té sé re for dí tot ta.
Az 50 ezer da rab ból ál ló és kö zel 10 mil lió
arany ko ro nát érõ nu miz ma ti kai, ré gé sze ti
és kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nyét, va la mint
rit ka sá go kat tar tal ma zó könyv- és kéz irat -

tá rát 1910-tõl bé csi la ká sá ban és stá jer or -
szá gi kas té lyá ban mú ze um ként mu tat ta be
a nagy kö zön ség nek. 1916-ban meg vá sá -
rol ta a ba jai fe ren ces rend ház kert jét, itt
köz könyv tá rat ren de zett be a vá ros la kó i -
nak. Ter vei kö zött sze re pelt az is, hogy a
gyûj te mé nyét Ba ja vá ro sá ra hagy ja, és itt
épí te nek egy mú ze u mot a szá má ra, de ez
nem va ló sult meg. A gyûj te ményt Deb re -
cen kap ta, Ba ja vá ros ra „csak ” a fe ren ce -
sek tõl vá sá rolt te rü le tet hagy ta.

A vá ros szí vé ben lé võ 5 hol das park át adá -
sát fel té te lek hez kö töt te: a vá ros csak mû ve -
lõ dé si, kul tu rá lis és sza bad idõs spor to lá si
cél ra for dít hat ta a te rü le tet, an nak be épí té sét
el le nez te – az aján dé ko zá si szer zõ dés ben
ugyan nem til tot ta meg, de a fel hasz ná lás le -
he tõ sé ge it meg ad ta. Az aján dé ko zá si szer zõ -
dést 1924. ok tó ber 1-jén Ba ján ír ta alá dr.
Bor bí ró (Vojnics) Fe renc pol gár mes ter – a

szer zõ dés ben még a Vojnics név sze re pel,
mi vel a pol gár mes ter csak 1931-ben vál toz -
tat ta meg ne vét Bor bí ró ra –, majd fu tár pos tá -
val Bécs be vit ték, ahol Dé ri Fri gyes is el lát ta
kéz je gyé vel a do ku men tu mot.

„VI. 10222/1924
Kir. [Ki rá lyi] já rás bí ró ság át ira ta
Aján dé ko zá si szer zõ dés
Mely egy rész rõl Dé ri Fri gyes kor mány zói

fõ ta ná csos, ke res ke del mi ta ná csos és gyá ros
wieni [bé csi] la kos úr Õmél tó sá ga, mint
aján dé ko zó, más rész rõl pe dig dr. Vojnics
Fe renc, pol gár mes ter ál tal kép vi selt Ba ja
vá ros kö zös sé ge, mint meg aján dé ko zott kö -
zött a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett köt te tett:

1./ Dé ri Fri gyes aján dé ko zó ezen nel örök -
re és vis  sza von ha tat la nul, min den el len ér ték
és vi szont szol gál ta tás, to váb bá bár mi fé le
meg kö tött ség nél kül aján dék ba ad ja a ré -

A Déri-kert megszerzésérôl

Új ra el fo gom mon da ni, drá ga kis
Marinette-em, hogy tisz ta szí vem bõl sze -
ret lek, hogy szün te len rád gon do lok, hogy
ezer szer is ölel lek.

Örök re a ti éd -------------------- alá írás”

A le vél szé lén, füg gõ le ge sen írott so rok:
1. ol da l: Had na gyom mal el me gyünk szét néz -
ni, ta lál nánk-e egy nyu lacs kát, amely nek ki -
tör het nénk a nya kát. Ha fog nánk pá rat, bor -
sot tör het nénk a pisz kos ma gya rok or ra alá.

2. ol da l: Ba rá ti üd vöz le tem Monsieur és
Ma dame Brou-nak, Ma dame Romet-nak
és a kis as  szony ok nak – Min den ki nek jó
egész sé get” (For dí tot ta: Mé szá ros Mik lós)

E do ku men tum köz lé sé vel egyút tal ar ra
biz tat juk ol va só in kat is, hogy amen  nyi ben
van a bir to kuk ban az el múlt év szá zad vi ha -
ros idõ sza ka i ból (el sõ vagy má so dik vi lág -
há bo rú, ha di fog ság, ki te le pí tés, la kos ság -
cse re, holokauszt, 1956 stb.) szár ma zó csa -

lá di do ku men tu muk, le gyen az le vél, nap ló,
vis  sza em lé ke zés fény kép, rajz, bo csás sák
szer kesz tõ sé günk ren del ke zé sé re, hogy az
alul né zet bõl meg élt tör té ne lem is köz kincs -
 csé vál has son, és a múlt ár nyal tabb meg is -
me ré sé hez is hoz zá já rul has son. Biz to sak
va gyunk ben ne, hogy a csa lá di ar chí vu mok
még szá mos rej tett kin cset õriz nek, ame -
lyek ma már nem csak a le szár ma zot tak
szá má ra le het nek iz gal ma sak.

Köz zé te szi: dr. Mayer Já nos

Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban
Könyvajánló

A többnyire Nyugat-Bácska népi vallá-
sosságának szakrális emlékeit feldolgozó
kötet a legtiszteltebb, máig élô hagyomány-
nyal követhetô szenteket mutatja be. A kiad-
vány alapját a szerzô korábbi kutatásainak
válogatása jelenti, amelyet aktualizált és
kiegészített az elsô megjelenés óta történt
változásokkal. Ilyen módon kapunk képet a
vidék Szent Antal tiszteletérôl, a vízen járók
védelmezôjének számító Nepomuki Szent
Jánost megörökítô alkotásokról, a lánglo-
vagokat óvó Szent Flórián szabadtéri
emlékmûveirôl, a bácskai Immaculata em-
lékekrôl, a Szent Iván-naphoz kapcsolódó
hagyományokról. Közlésre kerül a gazdag
gyûjtésanyag az állattartók patrónusának
számító Szent Vendelrôl, a Szent Anna
tisztelet megnyilvánulási módjairól, a

pestisszentekhez kötôdô kultuszról, a szô-
lôskerteket vigyázó szentekre vonatkozó
hagyományokról, a szemmelverést gyó-
gyító Szent Cirákus népi hiedelemvilágáról,
a Jézus Szíve-kultusz társadalomtörténeti
vonatkozásairól, a Szent Sír tiszteletrôl és a
bácsi remetekápolna mondáiról. Mind-
ezeknek köszönhetôen mondhatja dr. Silling
István, és így érezzük magunk is: „ … van
gyökerünk, van mibe kapaszkodnunk és
érdemes itt élni, illetve itt érdemes élni.”

Silling István: Szenttisztelet és népi vallá-
sosság a Vajdaságban. Forum Könyvkiadó
Intézet, Újvidék és Vajdasági Magyar
Mûvelôdési Intézet, Zenta. 2014. 199 oldal

Dr. Nebojszki László
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geb ben a Szt. Fe renc ren di ek tu laj do nát ké -
pe zett és a ba jai 5259 sz. [szá mú] tkvi. [te -
lek köny vi] be tét ben I. 1-3 sorsz. 2150/2,
2152/2 és 2154 hrsz. [hely raj zi szám] alatt
fel vett ös  sze sen 5934 négy szög öl te rü le tû in -
gat lant, an nak min den tar to zé ká val és ha -
szon él ve ze té vel együtt.

2./ Ba ja vá ros kö zön sé ge a fen ti aján dé -
kot el fo gad ja az zal, hogy az aján dék tár -
gyát ké pe zõ in gat lant ki zá ró lag köz mû ve -
lõ dé si, közoktatásiügyi és test ne ve lé si cé -
lo kat szol gá ló dísz kert lé te sí té sé re fog ja
fel hasz nál ni.

3./ Meg aján dé ko zott Ba ja vá ros kö zös -
sé ge az aján dék tár gyát ké pe zõ in gat lan -
nak je len szer zõ dés alá írá sa kor azon nal
bir to ká ba lép és ez idõ tõl fog va húz za an -
nak min den hasz nát, de vi se li is min den
ter he it, az azu tán ki ve ten dõ adó kat és köz -
sé gi pót lé ko kat is.

4./ Aján dé ko zó fel jo go sít ja meg aján dé -
ko zott Ba ja vá ros kö zön sé gét, hogy tu laj -
don jo gát az 1./ pont ban kö rül írt in gat lan -
ra min den to váb bi meg hall gat ta tá sa nél -
kül te lek köny vi leg be ke be lez tet hes se.

5./ A te lek köny vi át írás foly tán fel me rü -
lõ költ sé ge ket, az át ru há zás után ki sza ban -
dó kincs tá ri il le té ket a bir tok vál toz ta tá si
dí jat egye dül a meg aján dé ko zott vi se li.

Fel ol va sás és meg ma gya rá zás után
helybenhagyólag alá íra tott.

Wi en, 1923. ok tó ber hó 2-án.”

Az aján dé ko zá si szer zõ dés ér tel mé ben
Ba ja vá ros a tu laj do no si jo go sít vá nyo kat
azon nal gya ko rol hat ta, de a hi va ta los út már
ak kor is las sú volt. Dé ri Fri gyes 1918-ban,
az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia fel bom lá sa -
kor Bécs ben la kott, ér de kelt sé ge i nek leg na -
gyobb ré sze szin tén oszt rák te rü le ten volt,
így au to ma ti ku san oszt rák ál lam pol gár rá
vált. Ma gyar ál lam pol gár sá got kü lön nem

kért, így egy kül föl di, ha tá -
ro zott cé lú ado mány el fo ga -
dá sá hoz a város szá má ra a
ma gyar val lás- és köz ok ta -
tás ügyi mi nisz ter jó vá ha gyá -
sa kel lett. Ez ter mé sze te sen
for má lis, de a te rü let to váb bi
hasz ná la tá hoz min den kép -
pen szük sé ges ak tus volt. Ba -
ja vá ros köz gyû lé se 1923.
ok tó ber 20-án ha tá ro za tot
ho zott az ado mány el fo ga dá -
sá ról és a te rü let park ként tör -
té nõ hasz no sí tá sá ról. A ha tá -
ro za tot no vem ber 13-án
15.753-as szám mal fel ter -
jesz tet ték mi nisz té ri u mi jó -
vá ha gyás ra. A mi nisz té ri um
1924. jú ni us 10-én vá la szol ta
meg a vá ros ké ré sét:

„7044/1924
ér ke zett: 1924. jún. 12.
Múlt évi no vem ber hó 13-án
15753 sz. [szám] a. [alatt]
kelt fel ter jesz té sé re ér te sí -
tem Mél tó sá go dat, hogy a
Dé ri Fri gyes ál tal Ba ja vá -
ro sá nak ado má nyo zott te lek
és a kul tu rá lis cé lok ra adott
ös  szeg tár gyá ban Ba ja th.
[tör vény ha tó sá gi jo gú] vá -
ros tör vény ha tó sá gi bi zott -
sá ga 1923. évi ok tó ber hó
20-án tar tott ülé sén 243. közgy. [köz gyû lé si
ha tá ro za ti szám] szám alatt ho zott ha tá ro -
za tát jó vá ha gyó lag tu do má sul vet tem.

Bu da pest, 1924. évi jú ni us hó 10.”

A mi nisz té ri u mi be le egye zés bir to ká ban
a vá ros a ba jai já rás bí ró sá gon, amely ek -
kor te lek köny vi hi va tal ként is mû kö dött,

be je gyez tet te a tu laj don jo gát a te rü let re. A
te lek hi va tal már jú ni us 24-én meg hoz ta a
ha tá ro za tot, de er rõl az érin tet te ket csak
au gusz tus 23-án ér te sí tet ték. E hi va ta los
ak tus sal 1924. au gusz tus 23-tól vált Ba ja
vá ros a Dé ri-kert tel jes jo gú tu laj do no sá vá.

A vá ros 1924-es ter ve i rõl csak fel té te le zé -
se ink le het nek, mi vel sem a fent em lí tett
1923. évi vá ro si fel ter jesz tés szö ve ge, sem a
köz gyû lé si jegy zõ könyv nem ma radt fenn.
A Dé ri-kert tel kap cso lat ban Ba ja fel vet te a
kap cso la tot Rerrich Bé lá val, aki ek kor Ma -
gyar or szág leg jobb kert épí tõ mû vé szé nek
szá mí tott. Szin te biz tos, hogy ké szí tett is
egy ter vet a park ki ala kí tá sá val kap cso lat -
ban, de saj nos ez a terv sem ma radt fenn. A
Dé ri Fri gyes tõl vá sá rolt te rü le ten ki ala kí tan -
dó park ról vá ro si mér nö ki hi va tal terv raj za -
i nak gyûj te mé nyé ben ma radt fenn egy fel te -
he tõ en az 1920-as évek el sõ fe lé bõl szár ma -
zó, név nél kü li terv rajz, amely – a ké sõb bi
épít ke zé se ket le szá mít va – nagy já ból a mai
ki ala kí tás nak fe lel meg. Dé ri Fri gyes 1924.
ok tó ber 27-én vá rat la nul el hunyt, így a ró la
el ne ve zett ba jai park és deb re ce ni mú ze um
el ké szül tét nem ér te meg.

Sar lós Ist vánA Dé ri-kert 1920-as évek bõl fenn ma radt ren de zé si ter ve

Az alá írt aján dé ko zá si szer zõ dés. 
Jobbra fent Dé ri Fri gyes alá írá sa, alatta

dr. Bor bí ró (Vojnics) Fe renc pol gár mes ter alá írá sa.



„Le ven du la, le ven du la,
fa nyar-édes animula,
let tél li la láng fu ru lya,
mert per zsel vad ká ni ku la.” – ír ja Keresz-

tury De zsõ Le ven du la cí mû ver sé ben ar ról
a me leg ked ve lõ nö vény rõl, amely nek üdí tõ
aro má ja a fel jegy zé sek sze rint nem hi ány -
zott az óko ri gö rö gök és ró ma i ak für dõ vi zé -
bõl sem. Ma gyar or szá gon ál ta lá no san el ter -
jedt fa ja a kö zön sé ges vagy kes keny le ve lû
le ven du la (Lavandula angustifolia), emel -
lett ne ve zik még fran cia, il la tos, or vo si, sza -
gos vagy va ló di le ven du lá nak is. A tu do má -
nyos név el sõ fe le a la tin lavare – mos, fü -
röszt – igé bõl szár ma zik, és ar ra utal, hogy
már tör té nel münk ko rai idõ sza ká ban hasz -
nál ták a víz és a ru hák il la to sí tá sá ra. Ké sõbb
sem fe led kez tek meg ró la: a ro ko kó vagy a
bie der mei er ko rá ban pél dá ul gyak ran a le -
ven du la kel le mes il la ta ha tot ta át a szo bá -
kat, és még nap ja ink ban is moly ûzõ ként te -
szik szá rí tott csok rát a ru hás szek ré nyek be.
Hasz nos sá gá hoz hoz zá já rul az is, hogy a
nö vény le pár lás sal ki vont il ló ola ja több fé le
ha tó anya got tar tal maz. A már em lí tett hasz -
ná la ti mó do kon túl a le ven du la fer tõt le ní tõ,
gyul la dás csök ken tõ, ideg nyug ta tó és -erõ-
sítõ, fris ses sé get fo ko zó, lég út tisz tí tó és im -
mun rend szert erõ sí tõ ha tá sú.

Az ár va csa lán fé lék (Lamiaceae) csa lád -
já ba tar to zó, tö vé nél sû rûn el ága zó fél cser -
je ma gas sá ga 30-65 cen ti mé ter. Az egye -
nes és ves  szõs jel le gû szá rak al só ré szén
fej lõ dõ át el le nes le ve lek hos  sza el ér he ti az
5, szé les sé ge a 0,5 cen ti mé tert (kez det ben
moly ho san szõ rö sek, utóbb csu pa szok
lesz nek, szé lük kis sé vis  sza gör bül). A nö -
vény idõ sebb ko rá ra al só ré szén el fá so dott,
át te le lõ és fél gömb for má jú tõ ala kul ki. A
jel leg ze te sen ké kes li la vi rá gok fü zér re em -
lé kez te tõ vi rág za tot ké pez nek, 4-12 egy -
más fe let ti vi rág örv bõl áll nak (a szár csú -
csán ez mint egy 5-10 cen ti mé te res sza -
kaszt je lent), a szi rom le ve lek 10-12 mil li -
mé ter hos  szú sá gú ak. A nö vény jú ni us-jú li -
us ban vi rág zik, fej lõ dõ ter mé sei a mak -
kocs kák. Für tös vi rág za tá hoz szé les to jás -
dad, ki he gye zett vé gû és erõs ere ze tû mur -
va le ve lek (fel le ve lek) nõ nek.

A kes keny le ve lû le ven du la ere de ti leg a
Föld kö zi-ten ger nyu ga ti me den cé je men -
tén õs ho nos, nap ja ink ra ere de ti elõ for du lá -
si te rü le te mel lett Dél- és Kö zép-Eu ró pá -
ban ál ta lá no san el ter jedt nö vény. Va don
ter mõ pél dá nyai a nap sü töt te szik la gye pe -
ken, a kö ves és szá raz lej tõ kön ér zik jól
ma gu kat. A nagy hõ igé nyû faj gya ko ri a
dísz ker tek ben, emel lett gyógy- és il lat -
anya gai okán sok fe lé ter mesz tik is. Ba ja
köz te rü le te in és a csa lá di há zak ud va rá ban
szin tén ked velt nö vény, vi rág zó pél dá nya -
it szí ve sen lá to gat ják a mé hek.

A Ba la ton ba éke lõ dõ Ti ha nyi-fél szi get rõl
leg töb bünk nek el sõ re a ben cés apát ság és az
ot ta ni ter mé sze ti ér té kek jut nak eszünk be,
csak ezek után em lít jük a le ven du lá hoz kö tõ -
dõ fesz ti vált. Tör té ne té hez tud ni kell, hogy a
19. szá zad má so dik fe lé ben a filoxéria ki -
pusz tí tot ta az it te ni szõ lõ kul tú ra zö mét. Te rü -
le té nek nagy ré szét ez után bir ka le ge lõ nek
hasz nál ták, majd az 1920-as évek ben Bittera
Gyu la (1893-1970) gyógy nö vény szak ér tõ
pró bál ko zott meg nagy já ból 20 hek tá ron le -
ven du la ül tet vény lét re ho zá sá val. A Fran cia -
or szág ból ho zott sza po rí tó anyag gal meg kez -
dett ter mesz tés si ke res sé gét jel zi, hogy a nö -
vény il ló ola já nak mi nõ sé ge jobb nak bi zo -
nyult a nyu gat-eu ró pa i nál. A szak em be rek
sze rint – a hoz zá ér té sen túl – ez a Ti ha nyi-
fél szi get me di ter rán ra ha son lí tó klí má já nak
és élõ he lyi adott sá ga i nak kö szön he tõ. A si -
ke rek nyo mán a Bittera ál tal mint egy 100
hek tár ra nö velt ül tet vény a má so dik vi lág há -
bo rú után ha nyat lás nak in dult: nagy ré szét
ki vág ták, és is mét szõ lõ ter mesz tés sel kezd -
tek el fog lal koz ni. A le ven du la it te ni tör té ne -
te az 1980-as évek má so dik fe lé tõl ívelt fel
is mét: a nö vény még meg ma radt – de el va -
dult – te rü le tét ak kor kezd ték új ra hasz no sí -
ta ni, amely nap ja ink ra is mét 20 hek tár ra te -
he tõ. Emel lett a fél szi get több pont ján az
1990-es évek kö ze pé tõl új ül tet vé nye ket te -
le pí tet tek. Az elõ zõ ek nyo mán a he lyi mû ve -
lõ dé si ház és a te rü le ti leg il le té kes nem ze ti
park 2014-ben már a X. Le ven du la Fesz ti -
vált és Le ven du lás Na po kat szer vez het te. A
sa ját ke zû sze dés sel, a Lá to ga tó köz pont ban a
le pár lás meg te kin té sé vel és más be mu ta tók -

kal tar kí tott ren dez vény so ro zat év rõl év re
egy re több lá to ga tó ja jel zi a le ven du la irán ti
fo ko zott ér dek lõ dést.

A nö vény hez szó lás mon dás is kap cso ló -
dik. „Le ven du la ágas tul, a hug da ru pá ros -
tul” – tart ja a nép dal ból vett mon dás ar ról
az igen fi a tal lány ról, aki nek már van sze -
re tõ je (Margalits Ede: Ma gyar köz mon -
dás ok és köz mon dás sze rû szó lá sok. Bu da -
pest, a Millénium évé ben, 608. ol dal).

Dr. Nebojszki Lász ló
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