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Megújulás a megôrzés jegyében
Mérlegen a 25 éves Bajai Honpolgár

„Na vég re!” – mond ta édes apám va la mi -
kor 1989 vé gén, mi u tán ha za ér ke zett Ba já -
ról csátaljai ott ho nunk ba, és ki nyi tot ta
ütött-ko pott ak ta tás ká ját, majd így foly tat -
ta: „Egy ilyen új ság ra már ré gen szük ség
lett vol na!” Az tán elõ vett a tás ká ból egy
elég sze rény ki né ze tû la pot, amely nek
zöld-fe hér fej lé cén a Ba jai Hon pol gár fel -
irat dí szel gett. Be kell val la nom, hogy utol -
só éves gim na zis ta ként en gem tá vol ról sem
ka pott el an  nyi ra a lel ke se dés, mert az ak -
ko ri ban szép szám mal újon nan in du ló új sá -
gok és fo lyó irat ok kö zött elég sok olyan
volt, ame lyek tar tal ma lé nye ge sen job ban
iz gat ta if júi fan tá zi á mat. Vi szont in nen tõl
kezd ve éve ken át rám várt a fel adat, hogy
apám szá má ra – a His tó ria és a Rubicon
mel lett – a mindenhavi szel le mi táp lá lé ká -
ul szol gá ló la pot meg vá sá rol jam. Ezek vol -

tak azok a fo lyó irat ok, ame lye ket so sem fi -
ze tett elõ („Mit le het tud ni, mi re kell az a
pénz!”), de min den egyes szá mát meg vet te
vagy ve lem meg ve tet te. És ha ne tán hó nap
ele jén meg fe led kez tem eb bé li kö te le zett sé -
gem rõl, ak ku rá tu san szá mon kér te raj tam,
mond ván „ilyen kor a Hon pol gár már meg
szo kott je len ni...”

Én ak ko ri ban a la pot in kább csak át la -
poz tam, bár egy-egy ér de kes írás már ak -
kor is meg ra ga dott, fõ leg, hogy a szer zõk
ne vé nek több sé ge is me rõ sen csen gett, hi -
szen az ak ko ri ba jai ér tel mi ség leg ki vá -
lóbb jai kö zül töb ben is rend sze re sen pub li -
kál tak ben ne. Az tán sok év után apám ma -
ga is vet te a bá tor sá got, hogy pá lya fu tá sa
alatt fel gyü lem lett vagy ös  sze gyûj tött él -
mé nye it, majd pe dig fél éle tén át ter ve zett
vis  sza em lé ke zé se i nek rész le te it köz lés re

ajánl ja fel az ak ko ri szer kesz tõ ség nek. Idõ -
köz ben be lõ lem kez dõ ta nár és egy re rend -
sze re sebb Hon pol gár-ol va só lett, és ami -
kor az egye te mi évek után új ra a vá ros ba
ke rül tem, apám új bó li -szállítója is egy ben.
(Ne ki kö szön he tõ en ha lá la után a tel jes
Hon pol gár-gyûj te mény bir to ko sa le het -
tem.) Az tán ol va só ból elõbb szer zõ, majd
szer kesz tõ, nem ré gi ben pe dig a ku ra tó ri um
bi zal má ból a lap fõ szer kesz tõ je let tem. Így
ne kem ju tott a fel adat, hogy a mos ta ni év -
for du lón vis  sza- és elõ re is te kint sek. És
ami kor ezt meg te szem, min dig ar ra is gon -
do lok, hogy va jon apám ta lál na-e szá má ra
ér de kes, újat mon dó írá so kat a mos ta ni lap -
ban, vagy ki mon da ná azt a sok, egy szer-
két szer pró ba kép pen meg vá sá rolt saj tó ter -
mék re vo nat ko zó íté le tét: „Fi am, ezt az új -
sá got több ször nem kell meg ven ni!”
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Azok ban az évek ben, ami kor a Hon pol -
gár in dult, szá mos saj tó ter mék pá lyá zott a
ba jai ol va sók bi zal má ra; volt köz tük tu do -
má nyos igé nyû fo lyó irat, na pi lap, bul vár lap
és a po li ti kai szenny lap ok kö zé so rol ha tó
kí sér let is. Né hány ra kö zü lük ma is nosz tal -
gi á val gon dol nak vis  sza, má sok nak ta lán
már a ne vét is el fe lej tet te az ol va só kö zön -
ség. Ezek kö zül má ra a Ba jai Hon pol gár
szin te egye dül ma radt a he lyi lap pi a con, és
ha nem is a ré gi pél dány szám ok kal, de ma
is küzd a ré gi és új ol va só kért. A saj tó tör té -
net ben jár tas ol va sók szá má ra ta lán is mert,
hogy sok, má ra le gen dás nak szá mí tó egy -
ko ri saj tó ter mék (pl. az Athenaeum, a Tu do -
má nyos Gyûj te mény, a Fi gye lõ) ös  sze sen
nem élt meg 25 esz ten dõt, de a 20. szá zad
két meg ha tá ro zó fo lyó ira ta, a Nyu gat vagy
ké sõbb az Új Írás is alig több mint 30 évig
mû kö dött. Egy olyan kor szak ban, ami kor a
nyom ta tott saj tó ele ve tö me gé vel ve szí ti el
ol va só it, s ma ga az ol va sás kul tú rá ja is so -
kat ve szít tár sa dal mi presz tí zsé bõl, a lap
élet ben ma ra dá sa ön ma gá ban sem le be csü -
len dõ tel je sít mény. A Hon pol gár fo lya ma -
tos meg je le né sét ugyan  sze ren csé re nem
aka dá lyoz ta sem há bo rú, sem for ra da lom,
de az anya gi ak hi á nya mi att a túl élé sért
foly ta tott har cot nap mint nap meg kel lett és
meg is kell vív ni. Ám lás suk en nek a po zi -
tí vu ma it is; en nek a küz de lem nek a szer zõ -
ket és a szer kesz tõ sé get mi nõ sé gi mun ká ra
kell sar kall nia, hogy la punk új idõk ben,
meg vál to zott ol va sói szo ká sok el le né re is
ér de kes sé ge ket, új iz gal ma kat nyújt son kö -
zön sé gé nek, és meg gyõz ze a le het sé ges
szpon zo ro kat, hogy pén zük kel va ló di ér té -
ket tá mo gat nak. Bár 25 év nem tör té nel mi
táv lat, az, hogy a lap ala pí tá sá nak és kez de -
ti éve i nek tör té ne té rõl vi ta van, ta lán nem is
baj. Töb ben is ma gu ké nak vall ják a „név -
adó apa sá got” (e vi tát el dön te ni vég képp
nem tisz tünk), de még ma gát az ala pí tást is.
Er re akár büsz kék is le he tünk: ha szé gyell -
nék az ered ményt, biz to san nem so rol nák
fel sa ját ér de me ik kö zött.

Nyil ván va ló, hogy a mai Ba jai Hon pol -
gár egé szen más, mint a rend szer vál tás
haj na lán vagy akár az 1990-es évek ele jén
meg je lent fo lyó irat. Ez nem csak azért van,
mert a kez de ti idõk höz ké pest a szer zõi
gár da és a szer kesz tõ ség má ra szin te tel jes
egé szé ben, az ol va só kö zön ség pe dig je len -
tõs rész ben ki cse ré lõ dött. Bi zo nyos te kin -
tet ben még is van foly to nos ság a „ré gi” és
a mai Hon pol gár kö zött. A mos ta ni lap ra
épp úgy jel lem zõ a szak mai, nyel vi és te -
ma ti kai igé nyes ség, mint az ala pí tók ide jé -
ben. Épp úgy igyek szünk ma gun kat tá vol
tar ta ni min den fé le di rekt po li ti zá lás tól,
párt po li ti kai és ha tal mi be fo lyás tól, mint

az „ala pí tó atyák” tet ték. Más részt per sze
na gyon is „po li ti zá lunk”: csak pár tok és
moz gal mak he lyett ér té kek mel lett kö te -
lez zük el ma gun kat a lap ha sáb ja in. A mai
szer kesz tõk és szer zõk épp úgy ön tu da tos
hon pol gár ok, mint a lap ala pí tói vol tak, és
ha son ló mó don élik meg az ér tel mi sé gi lé -
tet is: kri ti kus, problémaérzékeny, az ér té -
kek re fo gé kony, kí ván csi em ber ként ér -
dek lõd nek a vá ros és a vi lág dol gai iránt,
amint azt elõ de ik is tet ték. És ko ráb bi fõ -
szer kesz tõnk, Bá ná ti Ti bor egy ré gi cik ké -
ben meg fo gal ma zott in ten ci ó já nak meg fe -
le lõ en „me rünk lo kál pat ri ó ták len ni”; nem
szé gyell jük, hogy szá munk ra Ba ja és a
Bács ka a vi lág kö ze pe, amely nek örök sé -
gét ápol ni, ér té ke it men te ni ön ként vál lalt
kö te les sé günk.

A po li ti kai kon zer va ti viz mus (amely a
köz hi e de lem mel el len tét ben nem ma ra di sá -
got, re form el le nes sé get, ha nem sok kal in -
kább ma ra dan dó ér té kek hez va ló ra gasz ko -
dást je lent) egyik el mé le ti meg ala po zó ja,
Edmund Burke ír ja a kö vet ke zõ ket: „Meg -
tar ta ni és egy szer re ja ví ta ni – ez más jel le -
gû fel adat. Ha a ré gi al kot mány hasz nál ha tó
ré sze it meg akar juk tar ta ni, s ha az újat hoz -
zá akar juk il lesz te ni ah hoz, ami a ré gi bõl
meg ma radt, ak kor a ter mé keny el me min -
den ere jét, csüg get len és meg fe szí tett fi gyel -
mét, sok ré tû ös  sze ha son lí tó és ös  sze kö tõ ké -
pes sé gét, min den al ko tó ta len tu mát moz gás -
ba kell hoz ni, egy más sal ve tél ke dõ em be ri
rossz tu laj don sá gok egye sí tett ere je el len
kell fel ven nie a har cot: a ko nok ság el len,
amely el vet min den re for mot, és a kön  nyel -
mû ség el len, amely min dent tönk re tesz.”
(Töp ren gé sek a fran cia for ra da lom ról,
1790. Kontler Lász ló for dí tá sa) A Ba jai
Hon pol gár 2014-ben je len tõs vér át öm lesz -
té sen át esett szer kesz tõ sé ge is ha son ló fel -
ada tot vál lalt: úgy kell le ve zé nyel nie a
nagy ha gyo má nyú fo lyó irat (egyéb ként el -
ke rül he tet len) meg úju lá sát, hogy an nak
alap ve tõ ér té ke i hez, ha gyo má nya i hoz,
szel le mi sé gé hez hû ma rad jon. Úgy sze ret -
nénk mo der neb bek, ol vas má nyo sab bak,
„olvasóbarátabbak” len ni, hogy ré gi ol va -
só ink se azt érez zék, hogy sze re tett lap ju -
kat el vesz tet ték – de úgy is, hogy aj tót nyis -
sunk szer zõk és ol va sók új ré te gei fe lé, és
ne köny vel hes se nek el ben nün ket ön cé lú
öreg urak és -hölgyek ma ga mu to ga tá sa fó -
ru má nak sem. Nem kétséges, hogy ez nem
kön  nyû, és nem is vi ták tól men tes fel adat,
de ta lán bíz ha tunk ab ban, hogy (is mét
Burke-öt idéz ve) „az idõ mun ka tár sul sze -
gõ dik, így las san és ész re vét len hat”, így a
fo lya ma tos vál to zá sok a rend sze res ol va -
sók nak ta lán fel sem tûn nek. Akik vi szont
több év nyi szü net után ve szik kéz be a la -

pot, ta lán ér té ke lik a meg úju lás ér de ké ben
tett erõ fe szí té se in ket. Mai szer kesz tõ sé -
günk tag jai is olyan ér tel mi sé gi ek, akik fõ -
ál lá suk mel lett lel ke sen és lel ki is me re te sen
igye kez nek ös  sze ál lí ta ni az ak tu á lis lap szá -
mot, hogy a hû sé ges ol va sók min dig új ér -
de kes sé gek re lel je nek ben ne.

S hogy mi az, ami biz to san nem vál to zik?
To vább ra is adunk a füg get len ség re, a ma -
gas  szín vo nal ra; ez után is el sõd le ges szem -
pont ja ink kö zé tar to zik a ba jai és bács kai
kö tõ dés és te ma ti kai-mû fa ji sok szí nû ség.
La punk an  nyi ban ér tel mi sé gi ek fo lyó ira ta,
hogy fõ ként olya nok nak szól, akik szá má ra
az ér tel mi sé gi lét nem ér vé get a dip lo ma
meg szer zé sé vel, ha nem ké szek ar ra, hogy
ál lan dó an nyi tot tak le gye nek az új ra, fo gé -
ko nyak a köz élet re, kul tú rá ra, a ter mé szet
ér té ke i re. Ugyan ak kor nem kí vá nunk szak -
bar bár ok lap ja len ni; azt sze ret nénk, ha is -
me ret ter jesz tõ írá sa in kat nem csak (ta lán
nem is el sõ sor ban) az adott szak te rü let be -
ava tott jai ol vas nák el, ha nem min den ér -
dek lõ dõ hon pol gár. Ez után sem le szünk ve -
võk a bul vár té mák ra, és na pi ese mé nyek rõl
és ak tu a li tá sok ról be szá mol ni a hos  szabb
át fu tá si idõ mi att ez után sem tu dunk – ez
más la pok ra tar to zik.

Né hány ki sebb vál to zást azon ban már
2014-ben is meg tet tünk, és a meg úju lás jö -
võ re is foly ta tó dik. Cím la pun kon már ci us
óta tar ta lom jegy zék ol vas ha tó, a lap idõ -
köz ben ál lan dó ro va tok kal bõ vült. A meg -
úju ló ol va sói szo ká sok hoz iga zod va pró -
bál juk nö vel ni a vizualitás sze re pét az új -
ság ban; igyek szünk csak nem min den írás -
hoz ké pet, il luszt rá ci ó kat csa tol ni, és a ké -
pi anya got az írott tar ta lom mal na gyobb
össz hang ba hoz ni. Ar ra is tö rek szünk,
hogy kí mél jük az ol va sót ma ra to ni hos  szú -
sá gú cik kek ol va sá sá tól. Rend sze res sé tet -
tük a leg utób bi idõ szak ban hát tér be szo rult
in ter jú mû fa ját, ami vel az is a szán dé kunk,
hogy ne csak el hunyt ba ja iak ról em lé kez -
zünk meg, ha nem a köz tünk élõ vagy in -
nen el szár ma zott ér té kes em be rek re is rá -
irá nyít suk a fi gyel met. Ugyan így vis  sza -
tért a lap ba a szí ni kri ti ka ro vat is, amely -
ben fõ leg a he lyi tár su la tok elõ adá sa i ra
kon cent rá lunk. A ko ráb bi ak hoz ké pest ak -
tí vabb kap cso lat ra tö rek szünk ol va só ink -
kal és ba rá ta ink kal. Az egy sé ge sebb nyel -
vi mi nõ ség, az igé nyes he lyes írás biz to sí -
tá sa ér de ké ben is mét al kal ma zunk ol va só -
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szer kesz tõt, a be ér ke zett írá sok sti lisz ti kai
ja ví tá sát leg alább olyan fon tos nak tart juk,
mint azok tar tal mi mi nõ sé gét. Már ci us óta
mû kö dõ facebook-oldalunkon öröm mel
vár juk ol va só ink vé le mé nyét, té ma ja vas la -
ta it és ki egé szí té se it. (A fo lyó irat ha ma ro -
san el in du ló hon lap ja pe dig to vább bõ ví ti
majd az in te rak tív kom mu ni ká ció le he tõ -
sé ge it is.) Igyek szünk bõ ví te ni, egy ben je -
len tõ sen fi a ta lí ta ni a szer zõi gár dát is; ele -
ve fon tos nak tart juk, hogy szer kesz tõ tár sa -
ink mel lett új ne vek kel és új té mák kal is
ta lál koz has son az ol va só. Tu laj don kép pen
bár ki bõl le het Hon pol gár-szer zõ; ha írá sa -
ik szín vo na lát meg fe le lõ nek, té má ját pe -
dig ol va só ink szá má ra ér de kes nek ítél jük,
öröm mel kö zöl jük ez után is „kül sõs” szer -
zõk mun ká it. Öröm mel le szünk fó ru ma fi -
a ta lok díj nyer tes pá lya mun ká i nak, ba jai
té má jú dol go za ta i nak is. La punk kül sõ ar -
cu lat vál tá sa fo lya ma to san zaj lik; re mél -
jük, el nye ri majd ol va só ink tet szé sét.

A ju bi le u mi év al kal má ból né hány ki sebb
meg le pe tés sel is ked ves ke dünk ol va só ink -
nak. Ok tó ber kö ze pén la punk be mu tat koz -
ha tott a vá ros nyil vá nos sá ga elõtt az Ady
End re Vá ro si Könyv tár ban. Jász Ani kó szer -
kesz tõ tár sunk több évig tar tó ál do za tos
mun ká já nak ered mé nye ként ha ma ro san el -
ké szül a Ba jai Hon pol gár el sõ 25 évé nek re -
per tó ri u ma, amely ben va la men  nyi ko ráb bi
írá sunk és szer zõnk vis  sza ke res he tõ lesz. Ja -
nu ár ban a „ren des” ha vi Hon pol gár mel lett
az ol va só egy kü lön szá mot is a ke zé be ve -
het: a Ba jai Hon pol gár retro az el múlt ne -
gyed szá zad fo lya mán ko ráb ban meg je lent
írá sok ból kö zöl új ra egy cso kor ral; ezek új -
bó li meg je len te té sé vel egyút tal ré gi szer zõ-
és szer kesz tõ tár sa ink ról is meg em lé ke zünk.
(A ju bi le u mi ki ad vány ok meg je len te té sét
Ba ja vá ros ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sa
tet te le he tõ vé, ame lyet ez úton is kö szö -
nünk.) Ha ma ro san bõ vül a Ba jai Hon pol gár
Köny vek kö re is; ré gi vis  sza té rõ szer zõnk, az
Ír or szág ban élõ Kabdebó Ta más af fé le ka rá -
cso nyi aján dék ként ná lunk je len te ti meg
Nél kü le cí mû drá má ját, ame lyet ugyan csak
ol va só ink szí ves fi gyel mé be aján lunk. A jö -
võ év tõl pe dig hon la punk ré vén az inter-
neten is je len le szünk; azon ban új írá sa ink
to vább ra is a nyom ta tott fo lyó irat ban je len -
nek meg, vi szont szá mos ki egé szí tõ in for -
má ci ót a vi lág há lón te szünk majd köz zé.
For dul ja nak hoz zá bi za lom mal!

Ré gi ol va só ink pon to san tud ják, hogy a
ju bi le u mi év nek még Bá lint Lász ló fõ szer -
kesz té sé vel, rész ben más ös  sze té te lû szer -
kesz tõ bi zott ság gal in dul tunk ne ki. Elõ zõ
fõ szer kesz tõnk hig gadt sá ga, nyolc év ti zed
ta pasz ta la tán ala pu ló böl cses sé ge ne künk
is irányt szab, a min den nap ok vi tá i ban na -

gyon sok szor hi ány zik. A meg úju lást, a
szer kesz tõ ség és a lap át ala kí tá sát ma ga is
ter vez te, bár va ló szí nû leg úgy gon dol ta,
hogy ez az év al kal mas le het az utód ki ne -
ve lé sé re, ki kép zé sé re és fel vi lá go sí tá sá ra
ab ban a te kin tet ben, ho gyan kell a kül sõ-
bel sõ el len té tek re, ér dek sé rel mek re, min -
den fé le pres  szi ó ra re a gál ni, s köz ben a lap
ér de ke it min den le het sé ges fó ru mon kép -
vi sel ni. Mert ezek mel lett az ak tu á lis szám
ös  sze ál lí tá sa szin te már kön  nyed lec ké nek
tû nik. Feb ru á ri ha lá la meg gyor sí tot ta az
át ala ku lás fo lya ma tát, amely he lyen ként
ke mény vi ták kal és fáj dal mas dön té sek kel
is járt. Kö szön jük ol va só ink nak, hogy eb -
ben a „szer kesz tõ sé gi ta nu ló év ben” is ki -
tar tot tak la punk mel lett, és se gí tet ték mun -
kán kat. Ugyan így jár a kö szö net a ré gi és
új szer kesz tõ tár sak nak és mind azok nak a
tá mo ga tók nak (lis tá ju kat e szá munk 19.
ol da lán ol vas hat ják), akik fo lya ma to san
le he tõ vé te szik la punk meg je le né sét.

A Ba jai Hon pol gár egy olyan kor ba lé -
pett, amely nek egy em ber éle té ben is sú lya
van. Egy nõ szép sé ge 25 éves ko ra kör nyé -
kén tel je se dik ki; még min dig ra gyo gó an fi -
a tal, ám túl van a nagy ér zel mi csa pon gá so -
kon, kön  nyû bak fis ka lan do kon, és sa ját ér -
té ke i vel egy re in kább tisz tá ba jõ ve lesz kész
meg hoz ni éle te leg fon to sabb dön té se it.
Elég ta pasz talt már ah hoz, hogy ne dõl jön
be min den kí sér tés nek, de ar cá nak ra gyo gá -
sát nem ba ráz dál ják a gon dok rán cai. Egy
fér fi ilyen kor ban vá lik te het sé ges if jonc ból
va ló di fel nõt té, aki ké szen áll ar ra, hogy ki -
tel je sít se le he tõ sé ge it, és át lép jen sa ját kor-
látain. A gyak ran ösz tö nös lá za dó ból, örök
elé ge det len si he der bõl ez idõ tájt vál hat ön -
tu da tos (hon)pol gár, aki nem csak hi ányt ké -
pes pa na szol ni, ha nem azt is ké pes meg be -
csül ni, ami je van. Olyan kor ez, ami kor az

em ber nek (és egy fo lyó irat nak) már van
múlt ja, amely re vissza te kint het, de ta lán
bíz hat ab ban, hogy jö võ je még an nál is
meg ha tá ro zóbb él mé nye ket rej te get.

Mit kí ván ha tunk ma gunk nak e szü le tés -
nap al kal má ból? Min de nek elõtt azt, hogy
a Hon pol gár éle te ne ma rad jon tor zó ban, s
ér je meg az „érett fér fi kort” és a „be csü let -
ben meg õszü lést” is úgy, hogy lesz nek ér -
tõ ol va sói és fel dol go zás ra vá ró, ér té kes
té mái is. Ha így lesz, az azt is je len ti, hogy
vá ro sunk és kör nyé künk kul tú rá ja él, lé -
leg zik, s Ba já nak és a Bács ká nak nem csak
fel idéz ni va ló múlt ja, de jö võ je is lesz. S
ha ma nap ság a kul tú ra, a mû velt ség, az ol -
va sás meg be csü lé se meg le he tõ sen a mély -
pon ton van is, re mél jük, ez tán is lesz nek
olya nok, aki ket több is ér de kel a bul vár -
mé dia csil lo gá sá nál és a kön  nyû pénz szer -
zés tu do má nyá nál; akik nem fe lej tik el,
hogy „tar tást adó gyö ke rek” nél kül nincs
iga zi jö võ sem. Ha lesz nek ilye nek, ak kor
Ba jai Hon pol gár is lesz.

Apám sze rint 1989-ben óri á si szük ség
volt már egy ilyen pro fi lú lap ra, amely nek
ön meg ha tá ro zá sa több ször is vál to zott az
az óta el telt 25 év ben. Én azt hi szem, ma is
szük ség van egy olyan fó rum ra, amely dol -
gok ér té két vagy ér ték te len sé gét nem a
párt ál lás szem el len zõ jén ke resz tül szem lé -
li, ha nem igyek szik a dol gok mé lyé re néz -
ni. Kö zös múl tunk nak is mély sé ges mély a
kút ja, amely szám ta lan iz gal mat rejt, ha
lesz, aki fel ku tat ja – s lesz, aki el ol vas sa.
Kö szön jük ol va só ink bi zal mát, kér jük, tart -
sa nak ki a Ba jai Hon pol gár mel lett a kö -
vet ke zõ 25 év ben is! E gon do la tok kal kí vá -
nok szer kesz tõ tár sa im ne vé ben is min den
ol va sónk nak és tá mo ga tónk nak ál dott ka -
rá csonyt és ered mé nyek ben gaz dag új évet.

Dr. Mayer Já nos fõ szer kesz tõ
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Ba ján 154 éve je lent meg az el sõ ma gyar
nyel vû hír lap, Ba jai Köz löny cím mel.

Szak lap ok, fo lyó irat ok, újabb he ti lap ok
kö vet ték hos  szabb-rö vi debb ide ig. A har -
min cas évek ben há rom na pi lap és két he ti lap
élt meg egy más mel lett. A '80-as évek ben he -
lyi új sá gunk, a Ba jai Hír lap a Pe tõ fi Né pe cí -
mû me gyei na pi lap „he lyi mu tá ci ó ja” volt
(szer dán és szom ba ton je lent meg, egy ol da -
lon). Ter je del mi kor lá tok mi att szûk re sza -
bott tu dó sí tá sa i val azon ban kép te len volt
meg fe le lõ mó don ki szol gál ni az ol va sói igé -
nye ket. 1983-ban a Bajális ren dez vény so ro -
za ton a he lyi if jú sá gi szer ve zet (KISZ) mû -
sor szó rá si en ge délyt ka pott rá di ó zás ra. Az
1985 má ju sá ban ki adott, szín vo na las cik ke -
ket köz lõ BAJÁLIS cí mû lap ban dr. Gál Zol -
tán He ti la pot Ba já nak cím mel kö zölt írást

egy új he lyi új ság in dí tá sá nak szük sé ges sé -
gé rõl, a vá ro si ér tel mi ség le het sé ges sze rep -
vál la lá sá ról a he lyi nyil vá nos ság szol gá la tá -
ban. 1988 má ju sá ban a Vá ro si Ta nács havi-
lapot adott ki Bács kai Nap ló cím mel, mely
ké sõbb he ti lap lett.

A Ba jai Hon pol gár in dí tá sa Új vá ros hoz
kö tõ dik. Ve ze tõi pá lyá za tot kö ve tõ en 1988
de cem be ré ben Csi ba Gyu la lett az Ortutay
Gyu la Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont – a
ké sõb bi Új vá ro si ÁMK – igaz ga tó ja.

Én 1989 feb ru ár já ban közmûvelõdési-
intézményegység-vezetõként kezd tem dol -
goz ni a több cé lú in téz mény ben. Egy kör -
nye zet füg gõ kö zös sé gi köz pont lét re ho zá -
sát tûz tük ki cé lul. A la kó te le pen élõk kö ré -
ben élet mód- és idõ mér leg-vizs gá la tot vé -
gez tünk, a meg fo gal ma zó dó igé nyek re köz -

mû ve lõ dé si esz kö ze ink kel ke res tünk vá la -
szo kat. Nyil ván va ló vá vált, hogy szük ség
len ne több he lyi in for má ci ó ra, na gyobb
nyil vá nos ság ra, kö zös sé gi prog ra mok ra, új
kul tu rá lis szol gál ta tá sok ra. 

Fel vet tem a kap cso la tot Agócs Gy. Im ré -
vel, a Pe tõ fi Né pe he lyi tu dó sí tó já val, és tár -
gyal tam ve le egy PA NEL cím mel meg je le nõ
la kó te le pi új ság ala pí tá sá nak le he tõ sé gé rõl.
El sõd le ges szándékunk az in téz mény ren -
dez vé nye i nek, szol gál ta tá sa i nak meg is mer -
te té se volt, ezen túl a he lyi tu dá sok fel tér ké -
pe zé se, köz zé té te le, hasz no sí tá sa, az Új vá -
ros ban élõ csa lá dok be vo ná sa prog ram ja ink -
ba is cél ki tû zé se ink kö zött sze re pelt. 

Az in téz mény ve ze tés tá mo gat ta el kép ze -
lé sün ket, és az öt let to vább gon do lás ra ösz -
tön zött. Au gusz tus ban töb be ket kértünk fel
köz re mû kö dés re, s szin te min den ki igent
mon dott. Agócs Gy. Im re, Bá ná ti Ti bor,
Bár dos Fe renc, Csi ba Gyu la, Ger gely
Józsefné, dr. Kõ he gyi Mi hály, dr. Rich-
novszky An dor, dr. Solymos Ede és jó ma -
gam cse rél tünk vé le ményt a ter ve zett lap
cél ja i ról, tar tal má ról, meg je len te té si fel tét e-
le i rõl. Fel ve tõ dött, hogy a vá ros egé szé ben
gon dol koz zunk. Szol gál juk a he lyi nyil vá -
nos sá got, hoz zuk fel szín re múl tunk ter mé -
sze ti, kul tu rá lis ér té ke it, biz to sít sunk le he -

Emlékezés a kezdetekre
La punk 25 éve, 1989 de cem be ré ben je lent meg elõ ször, és ha mar a vá ros és kör nyé ke el -

is mert fo lyó ira ta lett. A lap ala pí tás és az in du lás tör té ne te az óta több fé le vál to zat ban és ol -
va sat ban is mert, aho gyan ar ról is el té rõ ál lás pont ok él nek egy más mel lett, ki nek is volt az
öt le te a má ra véd jeg  gyé vált Ba jai Hon pol gár el ne ve zés. Nem tisz tünk ezen vé le mé nyek kö -
zött igaz sá got ten ni, de a ju bi le um al kal má ból fel kér tük az ala pí tók egyi két, az el sõ szer -
kesz tõ bi zott ság el nö két (ma a Ba jai Hon pol gár Ala pít vány ku ra tó ri u má nak tag ját), hogy
os  sza meg ve lünk em lé ke it a kez de ti idõk rõl. Vis  sza em lé ke zé se ter mé sze te sen szub jek tív, és
nem is tö re ked het a tel jes ség re, ar ra azon ban ki tû nõ en al kal mas, hogy ké pet ad jon egy me -
rõ ben más kor szak ról és ar ról is, mi lyen szán dé kok men tén hoz ták lét re la pun kat a rend -
szer vál tás haj na lán. (A szerk.)
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tõ sé get a ba jai kö zös sé gek nek, ci vil szer ve -
ze tek nek a meg nyi lat ko zás ra, lo ká lis té -
mák ban a vé le mé nyek üt köz te té sé re.
Ugyan ak kor ta gad ha tat lan, hogy va la hol a
rend szer vál tás hoz kap cso ló dó szel le mi ség
is ben ne volt a kez de mé nye zés ben.

A név re vo nat ko zó an szá mos ja vas lat
hang zott el, töb bek kö zött ré gi lap cí mek,
va la mint a pat ri ó ta és a hon pol gár meg ne -
ve zés. Vé gül az utób bi mel lett dön töt tünk.
Al cí met is ad tunk: Füg get len vá ros- és kör -
nye zet vé dõ lap. Min den ki egyet ér tett ab -
ban, hogy a pár tok tól tá vol kell tar ta ni az új -
sá got. A po li ti kai pár bajok üzenõfala he lyett
a la pot a köz jót for má ló pár be széd, vi ta
szín te ré vé kí ván tuk ala kí ta ni. 

Ok tó ber ben dr. Gál Zol tánt, a Pe tõ fi Né -
pe ba jai ki adá sá nak szer kesz tõ jét kér tük fel
a fe le lõs szer kesz tõi fel ada tok vég zé sé re,
me lyet el sõ szó ra el vál lalt. 

A szer kesz tõ bi zott ság el nö ke én let tem,
el sõ tag jai pe dig Bá ná ti Ti bor, dr. Gál Zol -
tán, dr. Richnovszky An dor, dr. Sár kö zi Ist -
ván és dr. Solymos Ede vol tak.

Az el sõ pró ba szám de cem ber ben je lent
meg 1500 pél dány ban, ára 9,50 Ft volt. A Pe -
tõ fi Nyom da ba jai üze mé ben ké szült. Örö -
münk re na pok alatt el fo gyott. A cím ol da lon
Bár dos Fe renc a kö vet ke zõ ket ír ta kö szön tõ -
jé ben: „…E most in du ló lel kes hit tel te li pró -
bál ko zás olyan le gyen, hogy a vá ros pol gá ra -
it a vá ros-sze re tet ben egy ség be ko vá csol ja.”

1990 feb ru ár já ban ad tuk ki az el sõ „ren -
des” szá mot, me lyet a Computer-Market
Kft. ál lí tott elõ. A dr. Gál Zol tán nal, Vaj da
Lász ló és Petz Éva se gít sé gé vel vég zett lap -
ké szí tés a szá mí tó gé pes szedési technológia
kiforratlansága mi att éj sza kák ba nyúlt.

A lap ban a fe le lõs szer kesz tõ ös  sze gez te a
pró ba szám ról szó ló ol va sói vé le mé nye ket,
és ar ra szó lí tott fel, hogy mi nél töb ben ír ja -
nak az új ság ba. Ol vas hat tuk a Vá ros épí tõ,
Vá ros szé pí tõ Egye sü let elõ zõ évi be szá mo -
ló ját (a szer ve zet tel együtt mû kö dé si meg ál -
la po dást is kö töt tünk), a Sport Hor gász
Egye sü letrõl is rész le tes tu dó sí tás je lent meg.
Kü lö nö sen iz gal mas (több mint tíz éves) té -
ma volt a né pi kez de mé nye zés rõl szó ló ál lás -
fog la lás, mely a Du na mel lék ága i ból ki til tott
hor gá szok ér dek sé rel mét kí ván ta or vo sol ni a
Ge men ci Táj vé del mi Kör zet ben. A szerb te -
me tõ – MÉH-te le pen ta lált – szét ron csolt
fém ko por só i ról szó ló cikk ér de mi lé pé se ket
kö ve telt ki az il le té ke sek tõl. Ön kén tes kör -
nye zet vé dõk rõl, a Sugovica Tár sa ság cél ja i -
ról, a he lyi érem gyûj tõ cso port ötö dik ki bo -
csá tott ér mé rõl is be szá molt a lap. Ezek mel -
lett a cser ké szet új já é le dé sé rõl, tu do má nyos
pá lya mun kák ról, a jég tö rés rõl, ár té ri han gu -
la tok ról, mû vé sze ti prog ra mok ról, ak tu á lis
me zõ gaz da sá gi mun kák ról és még szá mos
té má ról kö zölt írást az el sõ szám.

Vé le mé nye ket, ta ná cso kat kér ve küld tük
el az el sõ szá mot né hány szer kesz tõ ség nek.
Kerner Lõ rinc, a Ma gyar Rá dió Rt. pé csi stú -
di ó já nak ve ze tõ je vá la szá ban a kö vet ke zõ ket
ír ta: „Mi vel az Önök szer kesz té se leg in kább
a pol gá ri li be rá lis esz mé ket mu tat ja be, tár ja
fel, en nek el ve, hogy a he lyi ha ta lom tól füg -
get le nül, in kább lo já lis hang vé tel ben szem lé -
li-szem lél te ti az ese mé nye ket.”

Szentiványi Gá bor nak, a wa shing to ni ma -
gyar nagy kö vet ség el sõ tit ká rá nak gon do la -
tai a Ba jai Hon pol gár ról a kö vet ke zõk vol -
tak: „Jó volt ol vas ni, mi vel lé nye ges té mák -
kal fog lal ko zik, tár gyi la gos hang nem ben.
Sze rin tem is ér de mes egy ilyen ki ad ván  nyal
meg cé loz ni a hig gadt, jó zan, de mok ra ti ku -
san lo kál pat ri ó ta, mér ték adó ba jai kö rö ket.”
Ezek a vé le mé nyek és az ol va sói vis  sza jel zé -
sek is meg erõ sí tet tek ben nün ket ab ban, hogy
a lap ki adá sát foly tat ni kell, és a len dü let az -
óta sem tört meg, bár ma min den te kin tet ben
egé szen más idõ ket élünk, mint ak ko ri ban.

A Hon pol gár tör té ne té nek a kö vet ke zõ
évek ben több vál sá gos idõ sza ka is volt.
1994 de cem be ré ben pél dá ul már úgy tûnt,
hogy nincs to vább, mi vel a ki adá sok nak
nem volt meg a fe de ze te. Így az tán 1995-
ben ki lenc hó na pig nem is je lent meg a lap.
A foly ta tás, az új já szü le tés az ös  sze fo gás si -
ke re volt. Ba ja vá ros ön kor mány za ta, va la -
mint ala pít vá nyok, in téz mé nyek, cé gek,
vál lal ko zók és ma gán sze mé lyek tá mo ga tá -
sá val, si ke res pá lyá za ti prog ra mok kal fenn -
tart ha tó jö võ te rem tõ dött.

E si ke rek ben és ne héz sé gek ben egy aránt
gaz dag ne gyed szá zad alatt ki vá ló szer kesz -
tõk és szer zõk egész so ra kö tõ dött la punk -
hoz hos  szabb-rö vi debb ide ig. Va la men  nyi -
ük fel so ro lá sa meg ha lad ná je len írás ke re te -
it. A kö vet ke zõk ben a lap ed di gi fõ szer kesz -
tõ it (a szer kesz tõ bi zott ság ve ze tõ it) so ro -
lom fel: dr. Gál Zol tán (1989-1990), Gyu la -
vá ri Jó zsef (1990-1997), Bá ná ti Ti bor
(1997-2004), Bá lint Lász ló (2004-2014),
je len leg pe dig dr. Mayer Já nos. Saj nos fáj -
dal ma san hos  szú már azok nak a szer kesz tõ -
bi zott sá gi és ku ra tó ri u mi ta gok nak, szer -
zõk nek a lis tá ja, akik tõl vég sõ bú csút kel lett
ven nünk. E név sor ban a kö vet ke zõk sze re -
pel nek: Agócs Gy. Im re, Bá lint Lász ló, Bár -
dos Fe renc, Gyu la vá ri Jó zsef, Ke le men
Már ton, dr. Lo vas György, Me zei La jos, dr.
Péterfi Ist ván, dr. Richnovszky An dor, dr.
Sár kö zi Ist ván, Sárosy Józsefné, Schmidt
An tal, dr. Solymos Ede.

Ve lük és te vé keny sé gük ré vén vált a lap
olyan he lyi ér ték ké, me lyet se gí te ni, õriz ni
ér de mes, hi szen je len tõ sé ge fel be csül he tet -
len a vá ros és tér sé ge szá má ra. A lap ma
450 pél dány ban je le nik meg, mint egy száz -
húsz vi dé ki, il let ve kül föl di elõ fi ze tõ je van
(Ang lia, Finn or szág, Fran cia or szág, Né -
met or szág, Hol lan dia, Ka na da, Ame ri kai
Egye sült Ál la mok).

Ar ra ké rem a ked ves Ol va sót, hogy vá -
ros sze re tõ hon pol gár ként vé le mé nyé vel,
ja vas la ta i val se gít se új sá gunk új tö rek vé se -
it, irá nyít sa kör nye ze te fi gyel mét a lap ra,
mi vel iga zá ból csak az ol va só kö zön ség
biz to sít hat ja fenn ma ra dá sát, jö võ jét. Hi -
szem, hogy a Ba jai Hon pol gár ki ér de mel -
te a foly ta tás le he tõ sé gét – akár újabb ne -
gyed szá zad ra is.

Ne mes Gá bor

Dr. Laki Ferenc: Születésnapomra

Hogy meg szü les sek-e, az nem volt kér dés,
Bár a szü le tés kö rül nem volt egyet ér tés.
Korábban en gem más vá ros ban nyom tak,
Egy kis idõ el telt, míg Ba já ra hoz tak.

Szü le im is vál toz tak, áru ként ke zel tek,
Nyû gös nek érez tek, ezért ad tak-vet tek.
Gyám ko dó im az tán vég re meg nyu god tak,
Ne mes szán dé kok kal út nak in dí tot tak.

Ne ve lõ szü le im, jól ki mû velt fe jek,
Ha von ta ter ve zik, mi lyen is le gyek,
Ügyel jek stí lus ra, s ar ra is, mit mon dok,
Ked ves ol va sóm nak ne okoz zak gon dot.

Kí ná lok szö ve get, ké pet és gra fi kát,
El vi se lek né ha épí tõ kri ti kát.
Ba jai pol gá rok szó szó ló ja va gyok,
Amíg csak élek, az is ma ra dok.

Idé zem a múl tat, fi gye lem a je lent,
Be mu ta tok em bert, vé dendô védtelent.
Ne gyed szá za do san fel nõt té vál tam im már,
Több ol va sót vá rok: én, a Bajai Honpolgár.

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS • 2014-ben két ré gi mun ka tár sunk is meg vált a Ba jai
Hon pol gár szer kesz tõ bi zott sá gá tól. BÁ LINT AT TI LA és DR. DÁ NI EL JÓ ZSEF
év ti ze de ken ke resz tül volt la punk ál lan dó szer zõ je, szer kesz tõ je, il let ve il luszt rá to ra,
aki szá mos ér té kes anyag gal gya ra pí tot ta la punk ar chí vu mát. Mind ket te jük nek ez úton
kö szön jük a hos  szú évek mun ká ját, to váb bi te vé keny sé gük höz sok si kert és jó egész -
sé get kí vá nunk! • A Ba jai Hon pol gár szer kesz tõ bi zott sá ga
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A já szol ra rá ve tül a ke reszt ár nyé ka
Karácsonyi körkérdés a bajai keresztény felekezetekhez

KISS IST VÁN, a Szent Ist ván ki rály ró -
mai-ka to li kus temp lom es pe res-plé bá no sa:

Ami ó ta pap va gyok, sok mun kát, szer ve -
zést és elõ ké szü le tet ál do zok az ün ne pi
szent mi sék re. Lé lek ben és te o ló gi a i lag szá -
mom ra az ün nep az ég és a föld, az idõ és
az örök ké va ló ság ta lál ko zá sát je len ti,
„mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy
egy szü lött Fi át ad ta oda ér te…” Ért he tõb -
ben: Is ten, aki ma ga a tö ké le tes sze re tet,
meg aján dé koz en gem és a vi lá got Ön ma -
gá val. Ezt vagy el fo ga dom, és ak kor én is
to vább ad ha tom a sze re te tet em ber tár sa im -
nak, vagy nem. Ha to vább adom, lel ki bé két
hoz, és ez ál tal meg él he tem az iga zi örö met,
az evan gé li u mot. Ka rá csony ar ra ta nít,
hogy ne künk is ön ma gunk oda aján dé ko zá -
sá val kell sze ret nünk egy mást. Az ün nep
han gu la ta éven te egy szer él he tõ meg, de
mon da ni va ló ja egész élet re szól.

Más részt fo ko za tos rá han go ló dást je lent,
ami de cem ber ben a haj na li szent mi sé re já -
rást il le ti. Majd Ádám-Éva nap ján a gyer me -
kek ál tal elõ a dott ka rá cso nyi tör té net tel, a
pász tor já ték kal ele ve nít jük fel a 2000 év e
tör tént ese mé nye ket. De cem ber ele jén ado -
má nyo kat gyûj tünk, cso ma got ké szí tünk rá -
szo ru ló és ne héz hely zet ben élõ test vé re ink -
nek, és több má zsa szá raz élel mi szert adunk
a Karitász he lyi szer ve ze té nek is. A temp lo -
mi nagy ta ka rí tás is ide tar to zik, mert az Is ten
há zát is tisz tá vá va rá zsol juk. Öröm meg ta -
pasz tal ni, hogy a hi deg el le né re is éven te 20-
25-en jönnek se gí te ni. Ter mé sze te sen ka rá -
cso nyi kö zös sé gi szent gyó nás ra is van le he -
tõ ség az elõ re ki je lölt idõ pont ban. Az ün nep
nap ján pe dig min den je len lé võ kap egy kis
aján dé kot vagy szent ké pet. Sa ját ha gyo -
mány ról nem be szél he tek, mert 2007-ben,
ami kor bajaszentistváni plé bá nos let tem,
már nem ta lál koz tam sem mi lyen he lyi ha -
gyo mán  nyal, és nem is hal lot tam a hí vek tõl
sem, hogy a kö zel múlt ban lett vol na ilyen.

Le gyünk nyi tot tak Is ten sze re te té re, és
en ged jük be szí vünk be Jé zus Krisz tust.
Hi szen csak Jé zus te he ti iga zán ün nep pé a
ka rá cso nyun kat. Õ ad hat ja meg az iga zi
sze re te tet és bé két, ame lyet a vi lág nem
ad hat meg ne künk. Ez nem megy azon nal,
ké szül ni kell rá, lé pés rõl lé pés re kell elõ re
ha lad ni. Er re jó az ad ven ti idõ szak. Igye -
kez zünk hát, hogy egy más iránt se gí tõ ké -
szek és ba rát sá go sak le gyünk; ne ter hel jük
rossz han gu la tunk kal kör nye ze tün ket; vi -
sel jük el egy más gyen gé it, és szív bõl bo -
csás sunk meg egy más nak. Ne ural kod ni
akar junk, ha nem szol gál ni; ne bir to kol -
junk, ha nem se gít sünk; ne le gyünk ön fe jû -
ek, aka ra to sak, an nál in kább tü rel me sek és
to le rán sak. Ezek mind ka rá csony tar tal má -
nak, az ado má nyo zó sze re tet nek a je lei.
Ad vent min den egyes nap já ra áll Is ten ígé -
re te: „ha ke res tek, meg ta lál tok, föl té ve, ha
szí ve tek mé lyé bõl ke res tek”.        

BÁN BÉ LA, a Ba jai Re for má tus Gyü le -
ke zet lel ké sze:

A ka rá csony és az azt meg elõ zõ ad ven ti
idõ szak egy re for má tus lel ki pász tor szá má ra
el sõ sor ban mun ká já nak a leg in ten zí vebb
idõ sza kát je len ti. Ad vent el sõ va sár nap já tól
kez dõ dõ en gya kor la ti lag az új év ele jé ig fo -
lya ma to sak a kö zös sé gi al kal mak, il let ve is -
ten tisz te le tek. Az ezek re tör té nõ fel ké szü lés
min den fé le kép pen fá rad sá gos és bi zo nyos
vo nat ko zás ban meg ter he lõ. Még ak kor is,
ha a ka rá csony te o ló gi ai, bib li ai üze ne te
ugyan az, de an nak ak tu á lis üze ne tét meg ke -
res ni és meg ta lál ni szel le mi ki hí vás. Szá -
mom ra te hát ez a több mint egy hó nap el sõ -
sor ban in ten zív lel ki pász to ri szol gá la tot je -
lent. Ugyan ak kor, csa lá dos em ber lé vén,
leg alább az ün nep nap ja i ban sze ret nék idõt
és fi gyel met for dí ta ni a sze ret te im re. 

A há rom nagy ke resz tyén ün nep, így a ka -
rá csony te o ló gi ai lá tá sa és in terp re tá lá sa
meg gyõ zõ dé sem sze rint a kü lön fé le ke resz -

tyén fe le ke ze tek kö zött csak ár nya la tá ban tér
el egy más tól. Eb bõl fa ka dó an sa já tos re for -
má tus üze net ad vent tel, ka rá cson  nyal kap -
cso lat ban nincs. Igyek szünk tõ lünk tel he tõ en
meg ma rad ni a szent írá si fun da men tum nál.
Ép pen ez, a Bib li á hoz va ló hû ség azon ban
al ter na tí vát je lent a mai ka rá csony hoz kö tõ -
dõ köz vé le ke dés sel és gya kor lat tal szem ben.
A bib li ai ka rá csony nem a fo gyasz tás, az üz -
le tek vi lá gá ba ve zet. Nem is azt su gall ja,
hogy egy faj ta mar ke ting te vé keny sé get foly -
tas sunk jó té kony ko dás gya nánt. A bib li ai ad -
vent sok kal in kább a böjt idõ sza ka, az Egy
is te ni sum ma meg ke re sé sé re. A ka rá csony
Is ten Igé je sze rint ke re te i ben sze rény, de
ugyan ak kor „nagy örö met” hor do zó ün nep.
A men  nyei vi lág ból ára dó örö met sze ret nénk
át él ni, és ré sze sül ni an nak ja va i ban. A kor -
szel lem mel leg in kább szem ben eb ben a me -
tó dus ban igyek szünk gya ko rol ni ma gun kat. 

Nem ér zem ma gam ér de mes nek ar ra,
hogy bár ki nek is üzen jek. (Jó eset ben üze -
ne tet to váb bí tok.) Még is, mind a Hon pol -
gár mun ka tár sa i nak, mind pe dig ol va só i -
nak tisz ta szív bõl azt kí vá nom, hogy eb ben
a szel le mi kö zös ség ben, amit ez a lap je -
lent „szel le mi hold ud va ra” szá má ra, hû -
ség ben és el kö te le zett ség ben tud ja nak
meg ma rad ni. Egy fe szült ség gel te li vi lág -
ban szük ség van a mér ték le tes ség re, a böl -
cses ség re, az igaz sá gos ság ra és a bá tor ság -
ra. Kí vá nom, hogy az ün ne pek pi he né se és
fel töl te ke zé se csak erõ sít se ezt a kül de tést. 

DÓCZI ÁKOS, a Ba jai Bap tis ta Gyü le -
ke zet lel ké sze:

Az ün nep szá mom ra nagy sze rû él mé -
nye ket je lent, élet ko ron ként mást. Kis -
gyer mek ként nagy sza bá sú csa lá di ese -
ményt, me lyek re bi zse reg ve ké szül tem.
Nagy szü le im nél a disz nó vá gá sok mel lett
en nek az ün nep nek az ap ro pó ján ta lál koz -
hat tam az uno ka test vé re im mel. Anyai
rész rõl ilyen kor mind a hat csa lád együtt
volt, né ha még a ten ge ren tú li nagy bá csi is
az övé i vel, így hét csa lád ün ne pelt együtt a
zsú fo lá sig meg telt kis ház ban. Ver se ket és
éne ke ket ta nul tunk kö zö sen, nagy apám
ve ze té sé vel. A fi nom sü te mé nyek, az át -
vett aján dé kok kal va ló együtt ját szás em -
lé kei: mind csu pa po zi tív em lék. Nagy szü -
le im na gyon sze ret tek ben nün ket, és ezek -
re a kö tet len együtt lé tek re, amíg él tek,
min dig sort ke rí tet tünk. Az ott ho ni öt ta gú
ka rá cso nyok is nagy sze rû em lé kek vol tak
gyer mek ként, szü le im kö ré ben. Ti né dzser -
ként már ki csit ko pott a va rá zsa, de mi vel

No vem ber 30-ával el kez dõ dött az ad vent idõ sza ka, ami kor a ke resz tény-ke resz tyén em -
be rek Jé zus Krisz tus el jö ve tel ét, az az a ka rá csonyt vár ják. Saj ná la tos mó don az ün nep
má ra so kat ve szí tett ere de ti, val lá si jel le gé bõl, és so kan nem a Meg vál tó meg szü le té sé nek
misz té ri u má ra, ha nem in kább a fo gyasz tói tár sa da lom ki hí vá sa i ra fi gyel nek. Ho lott az
ün nep lé nye ge nem a mér ték te len vá sár lás, leg fel jebb egy sze rény, jel ké pes meg aján dé ko -
zás: a hang súly nak a sze re te ten, a csa lá dok együtt lé tén, kö zös imád ko zá son, az éj fé li mi -
sén és az ün ne pi is ten tisz te le te ken-ese mé nye ken tör té nõ meg je le né sen kel le ne len nie. La -
punk há rom kér dést tett fel a tör té nel mi egy há zak (ró mai ka to li kus, re for má tus, bap tis ta,
evan gé li kus) he lyi lel ké sze i nek az ün nep sze mé lyes és kö zös sé gi meg élé sé rõl.

1. Mit je lent Ön nek sze mély sze rint a ka rá csony?
2. Ho gyan ün ne pel a gyü le ke zet-kö zös ség? Van nak-e sa ját ha gyo má nya ik?
3. Mi lyen üze ne tet fogalmaz meg ka rá csony al kal má ból a Ba jai Hon pol gár ol va só i nak?



ked ves, sze re tõ, el fo ga dó kö zeg ben nõ het -
tem fel, ahol el fo gad ták, meg ér tet ték kü -
lönc sé ge met, öröm mel vet tem részt min -
den ta lál ko zá son. Fi a tal fel nõtt ként, Jé zus
Krisz tust Úr ként el fo gad va, mély bel sõ
lel ki él mén  nyé vált Is ten föld re jö ve te lé -
nek ün nep lé se, füg get le nül at tól, hogy tud -
juk, en nek pon tos idõ pont ja erõ sen kér dé -
ses. Fel nõtt ként, kü lö nö sen ami ó ta lel ki -
pász tor ként szol gá lok, tu da to san ké szü lök
a ka rá csony ra, és nemcsak örö met, ha nem
sok szor ki hí vást és fel ada tot, helyt ál lást je -
lent, és azt lá tok ben ne. Báb elõ adá sok tar -
tá sa, tar tal ma san meg töl te ni az ige hir de té -
se ket üze net tel, fel ké szül ni hat ige szol gá -
lat ra, a le gá ci ó ban ná lunk el szál lá solt te o -
ló gus hall ga tó ról gon dos kod ni, meg szer -
vez ni a be osz tá sát, ös  sze ál lí ta ni, majd 24-
én kö zö sen ki szál lí ta ni a gyü le ke ze ti ta -
gok kal el ké szí tett cipõsdobozokat, ka rá -
csony fa-ál lí tás, sü tés, fõ zés, ta ka rí tás: zsú -
folt prog ram. Szó val le het azt mon da ni,
hogy nagy ke resz tény ün ne pün kön szá -
mom ra a pi he nés 26-án dél ben kez dõ dik,
ami kor együtt ebé de lünk szü le im mel Kun-
fehértón. Per sze mind ez a hi va tá som sa já -
tos sá gá val függ ös  sze, ami a szol gá lat ban
és a szol gá la tért va ló há la adást, és nem az
öröm hi á nyát je len ti a szá mom ra.

Az ad ven ti idõ szak ban ka rá cso nyi ját szó -
há zat szok tunk szer vez ni a gye re kek nek, és
az ün nep re ké szül ve ka rá cso nyi tör té ne tet
fel dol go zó evan gé li u mi báb da ra bot vi szünk
az is ko lai szü net elõt ti he tek ben óvo dák ba,
is ko lák ba a gyü le ke ze ti fi a ta lok kal. Mind ezt
azért, hogy mi nél több gyer mek meg tud ja a
bib li ai öröm hír lé nye gét: nem „Jé zus kát”,
ha nem a Menny és Föld Urá nak szü le tés nap -
ját ün ne pel jük, aki azért jött, hogy bû ne in ket
ma gá ra vál lal va, azok mi att meg hal jon a gol -
go tai ke resz ten, hogy ne künk örök éle tünk
le gyen. A já szol ra rá ve tül a ke reszt ár nyé ka,
ami Jé zus nak ál do za tot je len tett, ne künk,
em be rek nek pe dig az örök élet le he tõ sé gét.
A ka rá csony elõt ti he tek ben fo lya ma to san
gyûjt jük, majd a 24-i ki osz tás elõt ti na pok -
ban cso ma gol juk a rá szo ru ló gyer me kek nek
ké szí tett, a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat és a
gyü le ke ze tünk ál tal szer ve zett cipõs-
doboznyi aján dék cso ma go kat, ez a ké szü lõ -
dés köz ben ben nün ket is ös  sze hoz. 

Gyü le ke ze tünk ben jó ide je a de cem ber
24. es te már nem is ten tisz te le ti al ka lom,
ezt meg hagy tuk a csa lá dok ben sõ sé ges kö -
zös sé gé nek. 25-én dél elõtt és dél után, 26-
án dél elõtt tar tunk is ten tisz te le te ket, mind
a négy gyü le ke zet ben (Ba ja, Bátmonostor,
Dávod, Her ceg szán tó). Az ige hir de tõk te -
her men te sí té se ér de ké ben a lel ki pász tor az
ige szol gá la to kat meg hí vott te o ló gus hall -
ga tó val meg oszt va vég zi. Szok tunk ál lí ta -

ni ka rá csony fát, mely nek sok kal in kább
han gu la ti, mint li tur gi ai sze re pe van. 25-én
dél után van a leg ben sõ sé ge sebb ka rá cso -
nyi ün nep lés a kö zös ség ben. Ilyen kor
ének kel, sza va lat tal, bi zony ság té te lek kel
ké szül nek az if jak, és há lát adunk Is ten nek
a sze re te té ért és irán tunk va ló tü rel mé ért. 

A ked ves Ba jai Hon pol gár ol va só kat ez -
úton sze re tet tel meg hí vom, hogy kö zös
gyü le ke ze ti él mé nyünk nek meg ta pasz ta lói
le hes se nek. A fent em lí tett dá tu mok so rán,
va sár na pi is ten tisz te le ti rend nek meg fe le lõ -
en van nak az ün ne pi is ten tisz te le tek. Ka rá -
csony el sõ nap ján 10 órá tól, dél után 5 órá -
tól, má so dik nap ján csak dél elõtt, szin tén
10 óra kor kez dõ dik az is ten tisz te let a Ká dár
ut ca 5. szám alat ti Bap tis ta Ima ház ban. Ál -
dott, lé nyeg re fi gye lõ ad ven ti ké szü lõ dést,
és akár ná lunk, ve lünk meg ta pasz talt öröm -
te li ka rá cso nyi ün nep lést kí vá nok a Ba jai
Bap tis ta Gyü le ke zet ne vé ben.

NEPP ÉVA, a Ba jai Evan gé li kus Gyü le -
ke zet lel ké sze:

Ka rá csony ün ne pe, han gu la ta sem mi vel
sem ha son lít ha tó ös  sze. Ré gi idõk vi lá gát
idé zi meg, ami kor még együtt volt a csa -
lád, ami kor még kü lönb ség volt hét köz -
nap ok és ün ne pek kö zött. Ezek kö zül má -
ra már csak a vá ra ko zás és a re mény ség
ma radt meg, va la mint az aján dé ko zás jel -
ké pes sze re pe, hi szen a fel nõtt em ber nek
szin te min de ne meg van, ami re na gyon
szük sé ge van. A ka rá csony szá mom ra
azon ban több mint han gu lat, sok kal in -
kább az el mé lyü lés, az el gon dol ko dás, a
ma gam ba szál lás, az Is ten nel, az õ sze re te -
té vel, sze ret te im mel és a gyü le ke zet tel va -
ló meg hitt, öröm te li ta lál ko zás al kal ma.
Ami kor együtt ün ne pel het jük Is ten jó aka -
ra tát, hogy tel je sí tet te ígé re tét, és a bet le -
he mi éj sza ká ban meg szü le tett a Meg vál tó.

Evan gé li kus gyü le ke ze tünk egyik szép
ha gyo má nya itt Ba ján, hogy szent es te dél -
után tar tunk is ten tisz te le tet, ami kor nem a
gyer me kek ka rá cso nyi mû so rát te kint jük
meg, ha nem egy meg hitt el csen de se dés re
jö vünk ös  sze a szü le tés cso dá ját meg elõ zõ
órák ban, nagy ün nep elõ est éjén, hogy
meg tisz tult szív vel és lé lek kel tud juk át ad -
ni ma gun kat ka rá csony ün ne pé nek.

Ka rá csony kor öröm re ka punk meg hí -
vást, a té koz ló Atya öröm ün ne pé re, aki
for ró és sze mér mes sze re te té vel ke re si az
em bert. Õ akar ad ni, meg aján dé koz ni a ma
em be rét is. Kí vá nom, hogy mer jük el fo -
gad ni és meg él ni ezt a nagy sze rû, de még -
is sok szor csen des és rej tett cso dát, azt az
aján dé kot, amit Is ten a ve le, a má sik em -
ber rel va ló ta lál ko zás ban és az ön ma gunk -
hoz va ló vis  sza ta lá lás ban nyújt át.

Zalavári László
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Rö vid lá to ga tás
Az

Ün nep
vé gig sé tált

a te re ken és az
ut cá kon. Be né zett az

ab la ko kon, be lé pett az
aj tó kon. Volt, ahol meg-

pi hent, volt, ahon nan
gyor san to vább si e tett.

Elcsítitotta a sze-
leket, szép re

fes tet te

az

eget és a fel hõ ket.
El si mí tot ta az

aggódó rán co kat
né hány ar con,
örök re le zárt

né hány fá radt
szem párt, és

meg állt, hogy gyö-
nyörködjön kisgyer-

mekek mo soly gós
ál ma i ban. Ki bé kí tett
né hány ve sze ke dõt,

és nem ér tet te,
má sok mi ért mi at ta

vesz nek ös  sze.
Az ut cán lép del ve
be ta kart né hány
fá zó hon ta lant,

és en ni adott né-
hány éhe zõ nek.
Volt, aki el lép delt

mel let te, ész re
sem vet te. Volt,

aki rég nem lá tott
is me rõs ként üd vö zöl te.

Vé gül be pil lan tott
bol dog és bol dog ta lan,
nyu godt és nyug ta lan

ál mok ba, majd
ész re vét le nül ki sé tált

a te rek rõl és az ut cák ról.

Minden kedves olvasónknak 

kellemes karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag, sikeres új évet kívánunk. 

Tartsanak velünk 2015-ben is!  

A Bajai Honpolgár szerkesztôbizottsága
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Amatôr film a harmincas évekbôl
A 80-as évek kö ze pén egy ve tí tés ere jé ig

hoz zá ju tot tunk né hány te kercs – mint ké -
sõbb ki de rült – az 1930-as évek ben ké szült
cel lu lo id film hez és a le ját szá suk ra al kal -
mas, kéz zel hajt ha tó ve tí tõ gép hez. An nak
el le né re, hogy a gép meg le he tõ sen ro mos
ál la pot ban volt, a fil mek pe dig po ro san,
sza ka do zot tan, né me lyi kük mag nó orsójára
te ker csel ve egy pad lás ról ke rül tek elõ, né mi
ne héz ség árán egy-egy rész le tet si ke rült le -
ve tí te ni be lõ lük.

A film koc ká kon je len tõs és ke vés bé je -
len tõs csa lá di ese mé nyek – egy-egy es kü -
või fel vé tel, disz nó vá gás, Du na-par ti ki rán -
du lá sok – mel lett vá ro sunk jel leg ze tes épü -
le te it (az egy ko ri Vö rös-hi dat, az épü lõ
Türr-emlékmûvet) és a 30-as évek fon tos
ba jai ese mé nye it (a Sugovica tor ko la tá nak
ki ala kí tá sát, Ba ja és Bajaszentistván egye sí -
té sét) is meg örö kí tet te a fel vé te lek ké szí tõ -
je, Torda (ere de ti ne vén Tadidts) Já nos.

Né hány te ker cset si ke rült le ve tí te nünk,
azon ban – a ve tí tõ gép rossz ál la po ta mi att –
a film több ször el akadt, és a fény út elõtt lé -
võ film koc ka el égett. Ak kor úgy gon dol tuk,
hogy a lá tott anyag sok kal ér té ke sebb, mint
hogy több szö ri ve tí tés ál tal szép las san
tönk re men jen, így a fil mek vis  sza ke rül tek
ak ko ri tu laj do no sa ik hoz, Goretity Bé lá hoz
és fe le sé gé hez.

A tech ni ka fej lõ dé se, a di gi tá lis kép rög zí -
tés min den na pi el ér he tõ sé ge ad ta né hány
év vel ez elõtt az öt le tet, hogy ta lán már meg -
old ha tó a fil mek ve tít he tõ ál la pot ba ho zá sa
és sok szo ro sí tá sa. Ezért is mét fel ke res tük
Goretity Bé lát, ar ra kér ve, te gye le he tõ vé
szá munk ra ezt a pró bál ko zást. Ek ko ri ban
me sél tem el volt mun ka tár sam nak (ta lán
töb bek is vol tunk, mint csu pán mun ka tár -
sak), Schmidt An tal nak a tör té ne tet, és ja va -
sol tam ne ki, hogy kí sér jen el, ér de kes be -
szél ge tés ala kul hat ki. Így is tör tént, a ta lál -
ko zót újabb lá to ga tás és in ter jú kö vet te (ez a
Ba jai Hon pol gár 2010. feb ru á ri szá má ban
je lent meg). Goretity Bé la sze mé lye sen is -
mer te Torda Já nost, ugyan is utol só éve i ben
fe le sé gé vel együtt õk ápol ták. Õ me sélt töb -
bek kö zött ar ról, hogy Torda Já nos édes ap ja,
Tadidts Már ton ké szí tet te a kiscsávolyi
temp lom gipsz dí szí té sét, hogy ak ko ri ban
Tordán kí vül a Köbling mal mos nak és a Fló -
ri án ügy véd nek volt még mo tor csó nak ja a
vá ros ban; hogy Tordáé egy 4 LE-s, 250
ccm-es Penta mo to ros volt, hogy a Baldio
(?) fi vé rek és a Weisshaupt-lányok kö tél tán -
col tak a ma gas ban, hogy mo zi gép ész ként
úgy ve tí tet te a né ma fil me ket, hogy köz ben
ma ga mu zsi kált, hogy ott hon a ké zi esz ter -

ga pad ján hor gász or só kat ké szí -
tett, hogy a Dely-fatelepen mo -
tor csó na kos mun kát is vég zett és
a fa úsz ta tást in téz te, és azt is
meg tud tuk, hogy csont tbc-je
volt, ezért kis sé bi ceg ve járt.

Kez de ti ve tí té si pró bál ko zá -
sa ink nem jár tak si ker rel. Szo -
mo rú an ta pasz tal tuk, hogy az
el telt újabb hu szon öt esz ten dõ
olyan rom lást ered mé nye zett a
fil mek ál la po tá ban, hogy már
te ker cse lés köz ben is tö re de zett
a cel lu lo id, az emul zió pe dig
pik ke lye sen vált le a fe lü let rõl.
Más részt – a meg fe le lõ al kat ré -
szek hi á nyá ban – si ker te len
volt a ve tí tõ gép ja vít ta tá sa is. A
mun ká la tok ja va ré szét vég zõ
Da ra Csa ba egye ne sen Auszt -
rá li á ból ka pott aján la tot egy
má sik, azo nos tí pu sú gép meg vá sár lá sá ra.

Ez zel egy idõ ben a film rõl és a ve tí tõ rõl
meg tud tunk egyet-mást. A film 9,5 mm-es,
kö zé pen per fo rált, ki mon dot tan amatõr-
filmes cé lok ra ké szült. A tech ni kát a Pathé-
testvérek fej lesz tet ték ki és mu tat ták be
1922-ben, „Pathe Baby” né ven.

A si ker te len pró bál ko zá sok után fel vet -
tük a kap cso la tot a Ma gyar Nem ze ti Film -
ar chí vum Ma gyar Do ku men tum film és
Hír adó cso port ja mun ka tár sá val, Kurutz
Már ton nal, aki nek szak mai irá nyí tá sá val,
egy éven át tar tó mun ká val res ta u rál ták,
majd di gi ta li zál ták a fil me ket. Az ere de ti
te ker cse ket ál lan dó hõ mér sék let és pá ra -
tar ta lom mel lett az óta a film ar chí vum ban
õr zik, ku ta tá si cél ból bár ki szá má ra hoz zá -
fér he tõ; a di gi ta li zált vál to za tot a ren del ke -
zé sünk re bo csá tot ták.

Itt kö vet ke zett a film meg men té sé nek
szá munk ra ta lán leg ér de ke sebb sza ka sza:
elõ ször is meg is mer ni, majd meg is mer tet ni
a kép so ro kat. Kik és mik, mely ese mé nyek,
pon to san hol ke rül tek rög zí tés re? A film -
anyag nem csak Ba ján, ha nem Bátán is ké -
szült, ezért vé gig sé tál tunk Báta ut cá in is,
hogy az épü le te ket azo no sít suk. Szûk kör -
ben le is ve tí tet tük né hány al ka lom mal, hát -
ha vá laszt ka punk va la mely nyi tott kér dés -
re. Egy ilyen al ka lom mal Éber And rás sal
ha son lí tot tuk ös  sze a ré gi ut ca ké pe ket a
film bé li vel, más kor pe dig Gyu la vá ri Jó zsef
hív ta fel a fi gyel mün ket a sze rep lõk ol dott,
ter mé sze tes vi sel ke dé sé re, az ope ra tõr te -
het sé gé re, aki csu pán a ka me ra kö ze lí té sé -
vel és tá vo lí tá sá val az ak kor még is me ret len
zoom tech ni ká nak meg fe le lõ ha tást ért el.

A mint egy 120 perc nyi anyag csa lá di ese -
mé nye ket, bátai és Du na-par ti ki rán du lá so -
kat, je ges ár vi zet, a ré gi ba ja i ak sport élet ét,
eve zést és kor cso lyá zást a Sugovicán, kö -
tél tán co so kat a De ák Fe renc ut ca fe lett, to -
váb bá a már ko ráb ban em lí tett je les ese mé -
nye ket örö kí tet te meg, ezen túl kb. más fél
perc nyi bu da pes ti ut ca ké pet, va la mint egy
fel ira to zott, a sze rep lõk ne ve it is fel tün te tõ
hor ror fil met tar tal maz.

A vé let len sze rû sor ren dû tel jes anyag ból
vé gül a ba jai kép so ro kat té ma, tar ta lom sze -
rint ki vá lo gat va és cso por to sít va Da ra Csa -
ba egy 9 per ces, a har min cas évek ze né jé vel
alá fes tett ös  sze ál lí tást ké szí tett, me lyet
2012 óta né hány al ka lom mal már be mu tat -
tunk a nagy kö zön ség nek.

E cikk ak tu a li tá sát az ad ja, hogy mér le -
gel ve a film sor sát, sze ren csés új já szü le té -
sét, ér zel mi ér té két, a film nek ezt a rö vid,
szer kesz tett vál to za tát 2014 de cem be ré tõl
Ré gi Ba ja cím mel a Youtube-ra fel tölt ve
köz kinc  csé tes  szük. Ehe lyütt sze ret ném
meg kö szön ni min den ki nek a se gí tõ ta ná -
csát, tá mo ga tá sát e „ka land ban”, kü lön
em lít ve Mancz End rét, aki a fel ira to zást
ké szí tet te.

Vé ge ze tül két ap ró meg jegy zés a le en dõ
né zõk nek: az el sõ wes tern koc kák, a Pathé
fel irat Torda Já nos mo zi gép ész múlt já ra
utal nak. A má so dik, a Baja-Bajaszent-
istván csat la ko zá si ün nep sé gen ké szült fel -
vé te len a ké szü lõ pör köl tet fér fi ven dé gek
kós tol ják, itt a kép bal szé lé rõl be lé põ
majd ki for du ló fi a tal fér fi pe dig ma ga
Torda Já nos.

Vancsura Pé ter

Grafika: Sipos Loránd
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Kabdebó Péter (1945-2014) emlékére

Pé tert jó 40 éve is mer tem meg, ami kor be -
lé pett a ba jai bú vár klub ba. Bár fe le lõs ség tel -
jes mun ka kör ben dol go zott, rend sze re sen
be járt a Sugó-parti sze rény te lep he lyünk re,
és ak tí van részt vett sok ré tû te vé keny sé -
günk ben: ne héz víz alat ti mun kák ban, kar -
ban tar tás ban, ki kép zé sek ben je les ke dett.
Klub éle tünk leg él ve ze te sebb „te vé keny sé -
ge” az éven kén ti nyá ri ad ri ai ki rán du lás volt,
hisz a ten ge ri me rü lés a könnyû bú vár ko dás
csú csa! Pé ter vi dám ter mé sze te, hu mo ra, se -
gí tõ kész sé ge min dig meg ha tá ro zó volt, így
vált kö zös sé günk egyik köz pon ti alak já vá.
Mun ka bí rá sa, szor gal ma, kö tô dé se a klub -
hoz ak kor sem csök kent, ami kor mun ka he -
lyén egy re fon to sabb be osz tás ba ke rült. Saj -
nos, a rend szer vál tás után a ba jai bú vár klub
fel osz lott, de ak kor már né há nyun kat tel je -
sen ra bul ej tett a bú vár ko dás szép sé ge, a me -
rü lés él mé nye. Ek kor kez dõd tek ket tõnk
rend sze res bú vár út jai a tró pu sok, el sõ sor ban
a Vö rös-ten ger leg szebb he lye i re, de tá vo -
lab bi cso dá la tos ko rall szi ge tek re is el ju tot -
tunk. A bú vá rok min dig pár ban me rül nek, és
bár a kor sze rû tech ni ka egy re ve szély te le -
neb bé és kön  nyeb bé te szi a me rü lé se ket, egy
meg bíz ha tó társ min den nél fon to sabb. Az én
„buddym” Pé ter volt, és so sem ag gód tam,
mert tud tam: a fél sze me min dig raj tam van.
Bár ide gen nyelv-tu dá sa elég sze rény volt, a
vi lág bár mely pont ján bá mu la tos gyor sa ság -
gal tu dott kap cso la tot te rem te ni, akár jordán
be du i nok kal, egyip to mi ke res ke dõk kel,
vagy egy bor ne ói re pü lõ té ren vá ra ko zó pro -
fesszor as  szon  nyal, de Bali szi ge tén például

fél órá ig foly ta tott szak mai ér te ke zést egy kis
fa lu si asz ta los mû hely tu laj do no sá val. Ha pe -
dig „be sza ba dult” egy bú tor ke res ke dés be,
tud tam: egy órá nál ha ma rabb nem jön ki. Pé -
ter rel kap cso lat ban sok szor eszem be jut egy
ér de kes ki rán du lá sunk. Észak-Sulawesi (In -
do né zia) mel lett egy na gyob bacs ka ko rall -
szi ge ten bú vár kod tunk, és egy vé let len so rán
mo tor csó nak kal el ju tot tunk a szi get leg tá vo -
lab bi csücs ké ben egy öböl mé lyén le võ kis
ke resz tény fa lu ba. Kó kusz pál mák és ba nán -
cser jék kö zött kb. 45-50 pi ciny, hul lám pa lá -
val fe dett há zi kó la pult. Alig kö töt tünk ki,
már is se reg nyi gyer mek nyüzs gött kö rü löt -
tünk, úgy tûnt, két fe hér em ber itt nem min -
den na pi je len ség. Mi re be for dul tunk az
egyet len ut cá ba, már min den ház ból ki jöt tek
az as  szo nyok, és alig lep le zett áhí tat tal néz -
tek fel a 196 cen tis, jó ké pû Pé ter re, mi vel itt
az át lag ma gas ság kb. 150 cm. Õ né mi ak cen -
tus sal „Selamat siang”-gal (jó na pot) kö -
szönt, és min den ki hez volt egy jó sza va –
ma gya rul. Mi re el ér tünk a fa lu „kö zös sé gi
lé te sít mé nyé hez”, egy három ol dal ról nyi -
tott, pál ma le ve lek kel fe dett, né hány pad dal
be ren de zett ob jek tum hoz, már egész né pes
se reg let vett kö rül ben nün ket. Tisz te le tünk re
ki nyi tot ták a fa lu ve gyes bolt ját is, ami egy
kb. 2 m2-es desz ka bó dé volt, igen sze rény
áru kész let tel (azt hit tük, hogy il lem hely)...
Pé ter rög tön fel vá sá rol ta a  bolt tel jes sör-,
cu kor ka- és nya ló ka kész le tét (3 üveg és 1-1
ma rok nyi...), me lyet szét osz tott a zsi vaj gó
gye re kek, il let ve 5-6 idõ sebb fér fi kö zött. A
si ker tel jes volt, egy jó fél órát „tár sa log tunk”,

vi dám ka ca gá sok kö ze pet te. Vis  sza fe lé szin -
te min den ki le akart fényképezkedni Pé ter -
rel. Az volt az ér zé sünk, eb ben a nyo mo rú sá -
gos kis fa lu ban még nem járt fe hér em ber.

A nagy vi lá got jár va na gyon sok szép kö -
zös él mé nyünk volt. Hi á nyát éle tem vé gé ig
érez ni fo gom. Pé tert egy sze rû en nem le het
el fe lej te ni!

Striegl Ist ván

Pé ter 
Em lék szem rád, mint kis cse cse mõ re.
Anyád ho zott be bur kol va ká rász ken dõ be.
A Desz kás ut ca hat ban mind a né gyen lak tunk,
A nagy ház há rom szo bá ját elég jól be lak tuk.
Nagy kis ba ba vol tál, anyád mel lét fal tad,
Ha sír tál, éhe det böm böl ve si rat tad.
„Hol vagy, Pé ter, – most alámbujsz?”
Papu így szólt: Ne félj, kis fi am, ez nem kram pusz!
Ez csak a kor mos Ta más, nem iga zi kram pusz!
Ma ri ka kis lány ként a szo bát sö pör te,
Te kint be le es tél egy sá ros gö dör be.
Ne vet ve jöt tél be a kony há ba,
Be bu gyo lált anyád egy me leg ru há ba.
Ta más sohsem ha gyott Pé ter té ged cser ben,
El vit tek Pest re, õ meg ta lált Ranolderben.
Veránkán együtt fog tuk el sõ ke sze ge det,
„Ha nem le szek – szólt Papu –, mi lesz ve le tek?”
Meg nõt tél, ki jár tad a fa is ko lá kat.
Meg gyó gyí tot tak itt az is po tály ban.
Itt volt már Mag di, iga zi sze rel med,
Jöt tek a gye re kek, Kismagdi és Pe ti,
Az tán az uno kák, bár ki meg néz he ti.
Men  nyi men  nyi men  nyi ben nük a sok élet!
Ben nük örö mö det jógyakran meg él ted.
Bé lus most volt hat van, ezt is itt meg ér ted.
Ír or szág ban sok szor, sok ha lat is fog tál.
Jól bán tál min dig, min den mun ká sod dal.
De egy szer az Úr is ten azt gondolá: „Pé ter,
Lé lek kel te li itt most fönt az éter
Gye re föl, kis fi am, rakj ren det kö zöt tük!
Azt, aki go nosz, a po kol kí ván ja,
A töb bi e ket te reld
Mint a bir ká i dat
Föl a menny or szág ba!”

(Kabdebó Ta más)

2014. ok tó ber 23-án, 69 éves ko rá ban el hunyt Kabdebó Pé ter, vá ro sunk köz élet ének is mert
alak ja, a rend szer vál tás utá ni el sõ sza ba don vá lasz tott vá ro si ön kor mány zat (1990-1994)
egy ko ri kép vi se lõ je. Kabdebó Pé ter 1945. jú li us 1-jén, Nagybaracskán szü le tett. Le szár ma -
zott ja volt a hí res ba jai Dely csa lád nak, amely már 1848-ban fû rész te le pet ho zott lét re vá ro -
sunk ban. A he lyi ál ta lá nos is ko la el vég zé se után a Türr Ist ván Köz gaz da sá gi Tech ni kum ban
érett sé gi zett 1963-ban. A csa lá di ha gyo má nyo kat kö vet ve (édes ap ja a he lyi bú tor gyár ve ze -
tõ je és szak te kin té lye volt) egy év bu da pes ti szak mai gya kor la tot kö ve tõ en a Sop ro ni Er dé sze -
ti és Fa ipa ri Egye tem hall ga tó ja lett; itt szer zett fa ipa ri mér nö ki dip lo mát 1969-ben.

Ba já ra vis  sza tér ve a Bács ka Bú tor ipa ri Vál la lat nál kez dett dol goz ni, ahol 1980-ban
igaz ga tó vá ne vez ték ki. 1990-ben fe le sé gé vel együtt ala pí tot ták meg a Mag di Kony ha stú -
di ót, két év vel ké sõbb pe dig az MS bú tor há zat (Ké sõbb Ba ja mel lett Bu da pes ten is mû köd -
tet tek üz le tet.) A bú tor ház ke re té ben az ál ta luk for gal ma zott ter mé kek mel lett egye di, mi nõ -
sé gi bú to rok gyár tá sát is meg kezd ték sa ját bú tor üze mük ben. 2004-ben, im már uni ós pá lyá -
zat ré vén kor sze rû gép so rok kal ren del ke zõ új üze met épí tett. Ezek biz to sít ják, hogy a rön -
köt fel dol goz va a fa meg mun ká lás tel jes fo lya ma tát le fed ve ki vá ló mi nõ sé gû bú to ro kat ál -
lít sa nak elõ. Mos ta ni szá munk ban em lé ké re egy jóbarátja szub jek tív vis  sza em lé ke zé sét, va -
la mint báty ja, az Ír or szág ban élõ író, Kabdebó Ta más öc  cse ha lá la al kal má ból írott ver -
sét kö zöl jük. Szer kesz tõ sé günk õszin te rész vét ét fe je zi ki az el hunyt csa lád já nak, nyu god jék
bé ké ben! (M.J.)

Kabdebó Péter, a búvár. Szubjektív megemlékezés
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„Az adót nem elcsalni, hanem optimalizálni kell!”
Palik Verával vállalkozásról, lokálpatriotizmusról, jubileumról

– Egy 1982-ben ho zott kor mány ren de let
ér tel mé ben a ma gán szek tor nak le he tõ sé get
ad tak (kis ipa ros okon és kis ke res ke dõ kön
túl), hogy az em be rek cso por to sul hat nak
kö zös gaz da sá gi cé lok el éré se ér de ké ben.
Elõ ször 1983-tól PJT-ket, majd GMK-kat
(gaz da sá gi mun ka kö zös ség) le he tett ala kí -
ta ni. Be in dult egy dis kur zus ar ról: nem
biz tos, hogy az ál lam a leg jobb gaz da, és
te ret kell ad ni a ma gán kez de mé nye zé sek -
nek, mert ak kor az em ber nek olyan gon do -
la tai is szü let het nek, ame lye ket egyéb ként
vé ka alá rej te ne. Gaz da sá gi ér dek nél kül
ugyan is az em ber nem tö re ke dett egyéb re:
le dol goz ta a na pi nyolc órát, meg kap ta a
fi ze té sét, és nem volt sem mi lyen plusz ke -
re se ti le he tõ sé ge; szó ra ko zás pe dig csak a
vá ros ban és a Du na kör nyé kén adó dott. Az
ak ko ri vi szo nyok kö zött az eszünk kel nem
tud tunk pénzt ke res ni. 

Én 15 évig a Víz ügyi Igaz ga tó sá gon dol -
goz tam. Pénz ügyes ként kezd tem, majd
lép ve a rang lét rán, kü lön bö zõ mun ka kö rö -
ket lát tam el, köz ben ta nul tam, ké pez tem
ma gam. Ak ko ri ban sok fi a tal ke rült a Víz -
ügy höz: kö zel har minc mér nö köt vet tek
fel. In tel li gens, ér tel mes, gon dol ko dó em -
be rek vol tak, akik jó részt a ba jai fõ is ko lá -
ról ke rül tek ki, vagy egye tem után jöt tek
ha za. Nemcsak a mun ka kö tött ös  sze min -
ket, ha nem az ér dek lõ dés, kö zös kul tu rá lis
és spor to lá si le he tõ ség is, amit a víz ügy
biz to sí tott a mi szer ve zé sünk alatt. Át ke -
rül tem a víz ügy hír köz lé si rész le gé hez,
Vár hal mi Mik lós köz vet len mun ka tár sa -
ként. Már folyt a Du na töl té sé nek meg erõ -
sí té se. Eh hez nagy mér nö ki cso port, gé pek
és köz gaz da sá gi hát tér (pénz ügy, köny ve -
lés stb.), va la mint jó hír köz lés kel lett. Itt
na gyon so kat ta nul tam mun ka szer ve zés -
bõl, és az ak ko ri mun ka tör vény könyv ét
egy pé csi fel sõ fo kú tan fo lyam al kal má val
mély sé gé ben el sa já tí tot tam. 

A kö zös mun ka so rán ar ra ju tot tunk,
hogy jó len ne a to váb bi fel ada tok el lá tá sá -
ra va la mi lyen ma gán vál lal ko zói ke re tet
biz to sí ta ni, de ek kor még nem volt en nek
jog sza bá lyi le he tõ sé ge. 

Köz ben el hív tak a Vá ro si Ta nács hoz az
el sõ Mun ka ügyi Szol gá lat, a mai Mun ka -
ügyi Köz pont elõd jé nek meg ala kí tá sá hoz.
Ak kor még ke res tük a mun ka erõt. Bõ ví tet -
tük kap cso la ta in kat az iro dán ke resz tül. Az
ak kor gyár igaz ga tók kal kö tött is me ret ség
alap ján fel de rí tet tük, mi lyen kép zett mun -
ka erõ re len ne szük sé gük hos  szú tá von.
Meg ke res tük az egye te me ket, fel ku tat tuk
a ba jai és kör nyék be li hall ga tó kat. Ösz tön -
díj rend sze ren ke resz tül tá mo ga tást kap tak,
õk pe dig kö te lez ték ma gu kat, hogy vis  sza -
jön nek a vá ros ba, és an  nyi évet dol goz nak,
ahány évig ösz tön dí jat kap tak. Jó né hány
nagy ka li be rû köz gaz dászt és mér nö köt
tud tunk így ha za hoz ni, akik szak má juk ban
ma is ki emel ke dõk. Ezek a kap cso la tok a
vál lal ko zói vi lág ban na gyon so kat ér nek.

– Mi kor kez dett vál lal koz ni?
– Az em lí tett 1982-es ren de let után meg -

ala kult a BAHÍR GMK., me lyet Vár hal mi
Mik lós je gyez te tett be, el sõ ként a me gyé -
ben. A kö vet ke zõ év ben a ko ráb bi fõ köny -
ve lõ ki lé pé se mi att én let tem a cég gaz da -
sá gi ve ze tõ je. 

– Innen in dult a tu laj don kép pe ni pénz -
ügyes kar ri er je?

– Ennyi év után is úgy gon do lom, hogy
in nen szá mít ha tó az adók és a köny ve lés
sze re te te, hi szen itt át lát hat tam gaz dál ko -
dás tel jes fo lya ma tát. Idõ köz ben be irat -
koz tam a pé csi egye tem egy olyan kép zé -
sé re, ahol meg ta ní tot ták az ame ri kai nap -
lót, mert a GMK-k könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gét így kel lett tel je sí te ni. Ez sa já tos
tu dást fel té te le zett, és nagy sze rû volt ezt a
ké pe sí tést az el sõk kö zött meg sze rez ni. 

A Fo rint GMK-t Han tos Ta más, a vá ros
pro mi nens köz gaz dá sza ala pí tot ta 1984-
ben, õ is ott hon volt a jog sza bály ok ér tel -
me zé sé ben, és ké sõbb kon zul tál tunk. Én
csak 1987-ben let tem a GMK tag ja, õ
késôbb ki lé pett, mert el köl tö zött Ba já ról.
Köz ben Bu da pes ten meg ala kult a Ma gyar
Ke res ke del mi Ka ma ra Kis vál lal ko zói ta go -
za ta, amely ben a vál la la tok gaz dál ko dá sát
pró bál ták ko or di nál ni. En nek kis vál lal ko zói
ta go za tát Pa lo tás Já nos ve zet te. Na gyon jó l-

e sett, hogy vi dé ki ként be fo gad tak eb be a
kö zös ség be, és ha von ta egy szer kon zul tál -
hat tunk. Itt ta lál koz tam Zara Lász ló val, dr.
Ke re kes Ani kó val és dr. Tö mör Pé ter rel,
akik kel együtt mû kö dé si meg ál la po dást kö -
töt tünk. Meg pró bál tunk ki tûn ni eb bõl az or -
szá gos szin ten mint egy öt ven fõs, adó zás -
sal, köny ve lés sel fog lal ko zó kö zös ség bõl.
Az együtt mû kö dés kap csán kö zö sen ér tel -
mez tük a jog sza bá lyo kat, majd ami kor ha -
von ta ta lál koz tunk, ön ként és lel ke sen vál -
lal tuk, hogy egy-egy már ko ráb ban meg be -
szélt prob lé ma meg ol dá sát át ad juk a töb bi -
ek nek. A ka ma ra kis vál lal ko zói ta go za tá nak
tag ja i val csat la koz tunk az 1988-ban meg -
ala kí tott Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé gé -
hez (VOSZ), és en nek Köny ve lé si Al bi zott -
ság ában foly tat tuk a mun kát. Így a szö vet -
ség ös  szes tag ja jö he tett ha von ta in gye nes
adó- és jo gi ta nács adás ra a bu da pes ti VOSZ
iro dá ba. Így a bu da pes ti és vi dé ki jog ta ná -
csos ok kal olyan kap cso la tunk ala kult ki,
hogy az ál ta luk vitt gaz da sá gi ügyek hez
min ket aján lot tak az ala ku ló új cé gek nek
adó ta nács adó nak vagy köny ve lõ nek. Így pi -
a cunk Bu da pes ten is szé pen ala kult. Egy,
már 1992-ben vá sá rolt Ki rály ut cai la kás ban
iro dát mû köd tet tünk. Az ug rás sze rû fej lõ dés
le he tõ sé ge azon ban az in for ma ti ká hoz kö tõ -
dik. 1989-ben ta lál koz tam egy keszt he lyi
prog ra mo zó val, Baloghy Gá bor ral, aki bér -
prog ra mot fej lesz tett. Meg egyez tünk ab ban,
hogy az ál ta la írt prog ra mot az én inst ruk ci -
ó im alap ján fej lesz ti to vább, mi pe dig a FO -
RINT GMK-n be lül for gal maz ni fog juk.
Eh hez jól jött a nagy is me ret sé gi kör. 

– Milyen kö rül mé nyek kö zött dol goz tak
ak ko ri ban?

– El sõ iro dán kat még az 51. Jog ta ná cso si
Mun ka kö zös ség gel hoz tuk ös  sze. Ak kor a
GMK-nak már volt egy Com mo dore 64 tí -

Ki mon da ni is sok nak szá mít a mai, ál lan dó an vál to zó vi lág ban, hogy egy cég meg -
sza kí tás nél kül har minc esz ten de je mû kö dik, rá adá sul min dig si ke re sen és nye re ség -
gel. Ba ján ilyen a FORINT-Soft Kft., amely nek élén ott áll Pa lik Ve ra, ipa ros õsök vég -
te le nül lo kál pat ri ó ta ér zel mû le szár ma zott ja, aki az el múlt há rom év ti zed alatt meg is -
mer te a pénz ügyi (adó) vi lág mély sé ge it, a tar tós si kert, ugyan ak kor lel ké ben meg ma -
radt me leg szí vû, ad ni min dig kész em ber nek. Ju bi le u mi be szél ge té sünk al kal má val a
cég ala pí tá sá tól a Ha jó ma lom Egye sü le tig tet tünk kép ze let be li sé tát. 
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pu sú szá mí tó gé pe, amel  lyel nap ló fõ köny vet
köny vel tünk. Ké sõbb meg tud tuk, hogy vám -
men te sen le het Bécs bõl hoz ni „nagy tel je sít -
mé nyû” IBM AT szá mí tó gé pet, mely ak kor
egy au tó árá ba ke rült. Üz let tár sam mal, Van-
csuráné Váradi Klá rá val meg vet tük, és  be is
hoz tuk az or szág ba. A C-64-es szá mí tó gé -
pünk sok szo ro sát tud ta ez a gép, és egy ka -
pos vá ri GMK-tól na gyon jó prog ra mo kat
vet tünk hoz zá. Mi u tán to váb bi prog ram fej -
lesz té s ben nem vol tak part ne rek, Baloghy
Gá bor ral sa ját fej lesz tés be fog tunk. 1990-
ben ala kult meg az Adó ka ma ra, ahol 20 évig
al el nök vol tam. Itt rend sze re sen tar tot tam
elõ adá so kat bér- és tár sa da lom biz to sí tá si
kérdésekrôl. Ak kor is ez volt a leg na gyobb
tu dást igény lõ mun ka a köny ve lõ iro dák ban.
Min den ki föl fi gyelt ar ra, hogy ha mi for gal -
ma zunk bér prog ra mot, és ilyen jó az adó- és
tb-szakmai hát tér, ak kor nyil ván meg bíz ha tó
szoft vert aján lunk. Baloghy Gá bor ral – több
más prog ra mo zó val együtt – a mai na pig is
együtt dol go zunk. 

– Hogyan fej lõ dött a cég hu mán erõ for -
rás szem pont já ból?

– Hihetetlen gyor sa ság gal. 1988. feb ru ár
1-jén let tem fõ fog lal ko zá sú vál lal ko zó. Az
51. Jog ta ná cso si Mun ka kö zös ség iro dá já ba
Lász ló Éva hí vott meg, aho vá kel lett pénz -
ügyi  és adó ta nács adó és köny ve lõ. Az volt
az el kép ze lés, hogy ha be jön egy vál lal ko -
zó, ak kor tel jes ver ti ku mot tud junk ne ki
biz to sí ta ni. Ezt az iro dát ha mar ki nõt tük,
ezért bé rel tünk még két szo bát a ház ban.
Egy kí nál ko zó le he tõ ség foly tán üz let tár -
sam mal a Jó kai ut cá ban meg ve het tünk egy
in gat lan részt, amely ben ki ala kí tot tuk el sõ
önál ló iro dán kat. Két évig mû köd tünk itt,
az tán vet tünk egy nagy in gat lant a Czirfusz
ut ca 43. szám alatt, ahol a lét szá mot is bõ -
vít het tük. Már a Tán csics ut cá ban is volt
egy al kal ma zot tunk és egy meg bí zot tunk, a
Jó kai ut cá ban pe dig már négy al kal ma zot tat
fog lal koz tat tunk. Az át köl tö zés után az
ügy fél szám nö ve ke dé sé vel bõ vült a lét szá -
munk. Én egy re job ban rá áll tam az egy sze -
res könyv vi te les, nap ló fõ köny ves ügy fe lek -
re, a nagy, ket tõs könyv vi te li cé gek kel az
üz let tár sam fog lal ko zott, és be ta ní tot tunk
egy 18 éves höl gyet a ket tõs könyv vi tel re.
Ma õ a köny ve lõ iro dánk ügy ve ze tõ je, Du -
nai Hen ri ett. Az ügy fél kö rün ket a ba jai és
kör nyék be li vál lal ko zók kal tud tuk bõ ví te ni,
aki ket még a Mun ka ügyi Szol gá lat nál töl -
tött idõ bõl is mer tem. Nagy elõnyt je len tett,
hogy a jog ta ná csos ok tól nem csak a szám vi -
te li és adó hát te ret, ha nem a jo git is meg ta -
nul tuk, és a ve lük fenn tar tott szo ros kap cso -
lat ré vén egy más tól ta nul tunk. Eze ket az is -
me re te ket át ad tuk be osz tott ja ink nak is, akik
önál ló mun kát tud tak vé gez ni.

– A mun ka mel lett ho gyan ala kult a csa -
lá di éle te?

– A fi am rend kí vü li moz gás igé nye mi att
nem járt nap kö zi be. A szü le im so kat se gí tet -
tek az ebéd meg ol dá sá val, dél után egy
nyug dí jas pe da gó gus, Bel la né ni is fog lal -
ko zott ve le. Hogy a csa lá di hátterer biz to sít -
sa, a fér jem fel mond ta a víz ügy nél
fõépítésvezetõi ál lá sát, és át vál tot ta egy
gya kor la ti a sabb, de ru gal mas be osz tá sú
mun ká ra. Igye kez tem úgy be osz ta ni a mun -
ká mat, hogy min den nap 6 órá ra ott hon le -
gyek, mert a kö zös va cso ra, für dés a gye -
rek kel és a me se el en ged he tet len ré sze volt
a nap nak: együtt ol vas tunk, és el su tyo rog -
tuk egy más nak a nagy tit ko kat. Min dig na -
gyon oda fi gyel tem ar ra, hogy a fi am  érez -
ze: bár az édes any ja so kat dol go zik,  õ is
meg kap ja a meg fe le lõ tö rõ dést és sze re te tet.
Volt egy kis há zunk Dunafalván, ott töl töt -
tünk sok va sár na pot: ki rán dul tunk, sé tál -
tunk, fõz tünk, jöt tek a ba rá tok. A meg ke re -
sett pénzt pe dig úgy osz tot tuk be, hogy
éven te há rom uta zást meg en ged hes sünk
ma gunk nak: ka rá csony kor el men tünk sí el -
ni, a hús vé tot Auszt ri á ban töl töt tük, nyá ron
pe dig a ten ger part ra utaz tunk. Kel lett a pi -
he nés, ki kap cso ló dás, mert a ren ge teg mun -
kát bír ni kel lett ener gi á val. Gyak ran utaz -
tunk Bu da pest re is, hi szen a Ki rály ut cai
iro dá ban fo gad tuk az ügy fe le ket, és sok szor
haj na lok haj na lán in dul tunk út nak, hogy a
reg ge li tár gya lá sok ra, be mu ta tók ra pon to -
san ér kez zünk. Köz ben az üz let tár sam itt -
hon vit te a köny ve lést. Hos  szú éve ken ke -
resz tül foly tat tuk ezt az élet mó dot, azu tán
jött az internet...

– Ho gyan ha ladt to vább a cég az 1990-
es évek kö ze pé tõl?

– Megmaradtunk adó ta nács adói és köny -
ve lõ iro dá nak is, de fõ pro fi lunk a prog ram -
fej lesz tés és -forgalmazás lett. A köny ve lés
te rü le tén a sta bil vál lal ko zók ra épí tet tünk,
meg ma radt vi szont Bu da pes ten az ügy vé di
és jog ta ná cso si mag és né hány jó adó mo rá -
lú vál lal ko zó. A ba jai iro dá ban már nem a
köny ve lés volt a fõ pro fil, ha nem a szoft -
ver fej lesz tés re és -forgalmazásra kon cent -
rál tunk nagy erõ vel. Úgy ítél tük meg, hogy
ez az üz let ág fog ja a cég nye re ség szín vo na -
lát hos  szú tá von biz to sí ta ni. Vi dé ki bá zi so -
kat épí tet tünk ki Deb re cen ben, Gyõ rött,
Pécs kör nyé kén. Ez zel a hát tér rel már nem
kel lett meg al kud nunk olyan pi a ci sze rep -
lõk kel, akik nem igé nyes, ha nem ol csó
mun kát vár tak. Az el vünk kez det tõl fog va
az, hogy az adót nem el csal ni, a tör vé nyes
ke re tek kö zött op ti ma li zál ni kell, mert hos -
 szú tá von így éri meg dol goz ni. Vál lal ko zó
apám ar ra ta ní tott, hogy ami a ki rá lyé, azt
oda kell ad ni ne ki.

– Fia is kö vet te a szak má ban? 
– Sajnos nem, az édes ap já hoz ha son ló an

mû sza ki be ál lí tott sá gú. A papírgyártó szakos
dip lo ma megszerzése után ha za jött Ba já ra,
és el kez dett do boz gyár tás sal fog lal koz ni,
elõbb a cé gün kön be lül. Ma már kü lön, FSD
Packaging Kft. né ven a cse pe li ipa ri park -
ban, si ke res vál lal ko zást tud hat ma gá é nak. 

Ná lunk ké sõbb a köny ve lés, a szoft ver
és a va gyon ke ze lés is kü lön vált, így cé -
günk négy rész re osz lott. Az új cé gek ben
fi a tal ügy ve ze tõk üz let ré szek hez ju tot tak,
így üz let tár sa im má vál tak, amit én na gyon
fon tos nak tar tot tam. 

Az adó kon ke resz tül is kö tõ dünk vá ro -
sunk hoz. Cég cso por tunk ta valy több mint
3 mil lió fo rint he lyi adót fi ze tett. Úgy gon -
do lom, hogy ér de mes meg is mer ni a vi ri -
lis ta ki fe je zést. Ez jó adó fi ze tõt je lent. Így
ne vez te adó fel ügye lõ nagy bá tyám azo kat
az ipa ro so kat, akik be csü let tel nagy adót
fi zet tek a II. vi lág há bo rú elõtt.

– Mikor jöt tek el a Czirfusz ut cá ból?
– A Roose velt té ri épü let ben 2003 óta

dol go zunk. Egy re na gyobb volt az igény a
köny ve lõk és adó ta nács adók ré szé rõl, hogy
egy-egy elõ adás mi att ne kell jen Kecs ke -
mét re utaz ni uk. A Czirfusz ut cai szék há zat
nem bõ vít het tük, de mi vel vál to zat la nul
meg akar tuk tar ta ni a tel jes ver ti ku mot, sõt
bõ ví te ni sze ret tünk vol na, át köl töz tünk a
fõ tér kö ze lé be, eb be a min den igényt ki elé -
gí tõ iro dá ba, ahol 240 m2-en kul tu rált kö rül -
mé nyek kö zött dol goz ha tunk. A há rom cég
együt tes lét szá ma 13 fõ. Saj nos az internet
át ala kí tot ta a sze mé lyes kap cso la to kat, és a
nagy tá vol sá gok mi att rit káb ban ta lál ko -
zunk a fej lesz tés ben részt ve võ társ iro dák
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ve ze tõ i vel és a prog ra mo zók kal. Még is jó
szív vel gon do lunk vis  sza ar ra, hogy már ci -
us 8-án éve ken ke resz tül ös  sze hív tuk a vá -
ros ös  szes köny ve lõ jét, és az egyik ét te rem -
ben együtt mu lat tunk. A kol lé gá im több sé -
ge ti zen- vagy huszonéve dol go zik ve lem,
az új ügy ve ze tõk már 6 éve vi szik a cé gek
na pi ügye it. Na gyon büsz ke va gyok ar ra,
hogy az iro dá ban dol go zó dip lo má so kat
Ba ján tud tuk tar ta ni, és hos  szú tá vú pers -
pek tí vát mu tat hat tunk szá muk ra.

Na gyon fel ké szült csa pat dol go zik ná -
lunk, biz to sít va a kö zel 3000 ügy fe lünk ré -
szé re a nap ra kész prog ra mo kat. Jó ér zés sel
tölt el, hogy a 2014-es évet már egy SQL-
alapú bér prog ram mal in dít hat tuk, ami a
fo lya ma tos fej lõ dést biz to sít ja.

– Akik is me rik Önt, tud ják, hogy lel ki leg
is na gyon kö tõ dik Ba já hoz, és egy si ke res
egye sü le tet is ve zet.

– Szü le im tõl örö köl tem egy faj ta kö zös -
sé gi szel le mi sé get. An nak ide jén a nagy -
apám az ös  szes test vér ét és uno ka test vér ét
át te le pí tet te Ba já ra Ba ra nyá ból, hogy ta -
nul has sa nak. Édes anyá mék há zá ban (az
õsi ház ban) ün ne pek, csa lá di ese mé nyek
al kal má val min den ro kon hoz zánk jött
„ha za”. Gyak ran elõ for dult, hogy mind há -
rom szo bánk ban asz talt kel lett te rí te ni, és
édes anyám ha tal mas edény ben fõz te a töl -
tött ká posz tát, gyak ran 25-30 sze mély re.
Ket ten vol tunk test vé rek a bá tyám mal, na -
gyon sze ret tük és min dig vár tuk is eze ket
az al kal ma kat. Min dig is tár sa sá gi em ber
vol tam, ez min den hol, is ko lá ban, mun ka -
he lye i men is vé gig kí sért. Az Adó ka ma rá -
val nagy csa lád let tünk, akár száz nál is
töb ben ös  sze jöt tünk, hogy meg is mer jük
egy mást és csa lád ja in kat. Az üz let is ak kor
mû kö dik iga zán, ha csepp nyi ér zel mi alap -
ja is van, és ez mind köz re ját szik si ke res -
sé günk ben. 

Már a pá lyám ele jén meg ta nul tam, hogy
ha az em ber anya gi lag el ért egy szin tet, ak -
kor ab ból il lik vis  sza ad nia a kö zös ség nek.
Ne kem ré gi szív ügyem a ha jó ma lom épí té se.
Ké sõbb ki de rült, hogy a vá ros ban töb ben is
így gon dol ták, csak nem ad tak han got en nek.
A min tát Skó ci á ból hoz tuk: egy kis vá ros ban
jár tunk, amely rõl az ide gen ve ze tõ azt me sél -
te, hogy a '70-es évek ben óri á si volt a mun -
ka nél kü li ség, mi u tán be zá rat ták a ki rá lyi csa -
lád bir to ká ban lé võ, vesz te sé ges bá nyá kat.
Ez volt Skó cia leg na po sabb vá ro sa, Dundee.
Ami kor a ki rály nõ fü lé be ju tott, hogy a vá ros
gaz da sá gi lag hal dok lik, el ment oda lá to ga tó -
ba. Úgy gon dol ta, hogy a na pos órák szá mát
kel le ne a tu riz mus szol gá la tá ba ál lí ta ni, hi -
szen egész Nagy-Bri tan ni á ban alig süt a nap.
Oda aján dé koz ta a vá ros nak a ki rá lyi jach tot,
épí tet tek mel lé egy ha jó zá si mú ze u mot, és
egy rö vid idõ után fel len dült a tu riz mus, a
ven dég lá tás, az tán jöt tek a be fek te tõk is. Ha -
za fe lé a re pü lõn eszem be ju tott, hogy édes -
anyá mék men  nyit me sél tek a ha jó ma lom ról.
Ba ja az or szág má so dik leg na po sabb vá ro sa,
itt van a Sugovicánk, a Türr-kilátó, a Ge men -
ci er dõ, a cso dá la tos, tisz ta le ve gõ. Ami kor
ha za ér tünk, el kezd tem ku tat ni, kap cso lat ba
lép tem Solymos Ede nép rajz ku ta tó val,  majd
meg szó lí tot tam nyolc van vál lal ko zót, és
2011-ben sok-sok mun ká val és anya gi rá for -
dí tás sal kö zö sen lét re hoz tuk a Ha lá sza ti Mi -
ni Skan zent. Ren ge teg se gít sé get kap tunk, az
ön kor mány zat a te rü le tet biz to sí tot ta hoz zá.
2007-ben ba jai lo kál pat ri ó ták kal ala kí tot tuk
meg a Ba jai Ha jó ma lom Egye sü le tet, amely -
nek el nö ke va gyok. Mun kánk iga zá ból er re
az év re érett be. Hi he tet len az ér dek lõ dés:
nem csak a ba ja i ak sze ret ték meg a he lyet, de
az or szág min den ré szé bõl és a vi lág min den
tá já ról ér kez nek cso por tok és spon tán lá to ga -
tók. 2014. má jus 26-tól 32 nap alatt ezer
gyer me ket lát tunk ven dé gül szer ve zett for -

má ban. Tag ja ink és lel kes ön kén te se ink köz -
re mû kö dé sé vel min den ki nek biz to sí tot tunk
prog ra mot. Bát ran ki je lent het jük: a Mi ni
Skan zen Ba ja leg lá to ga tot tabb ki rán du ló he -
lye lett. Pe da gó gu sok kal be szél get tünk ar ról,
hogy ha itt egy gyer mek jól ér zi ma gát, ak -
kor vis  sza vá gyik, és ad dig nem hagy ja bé kén
a szü le it, amíg vis  sza nem sé tál nak ide. A ga -
la go nyá son ke resz tül sé tál va már meg van a
moz gás a jó le ve gõn, majd a Sugovica és a
Du na ta lál ko zá sá ban, a Türr-kilátó él mé nyé -
ben gyö nyör köd he tünk. Ha pe dig a ki lá tó
mel lett lé võ Ha lá sza ti Mi ni Skan zen ben van
va la mi lyen kéz mû ves fog lal ko zás vagy ke -
men cés prog ram, és ab ban részt vesz a gyer -
mek, ak kor a si ker él mény, az al ko tás örö me
is meg van. 

No vem ber má so di kán olyan szép idõ volt,
hogy úgy dön töt tünk, idén utol já ra ki nyit juk
a skan zent. Ide té vedt né hány pe da gó gus,
per sze sze re tet tel fo gad tuk, vé gig ve zet tük
õket, el me sél tem ne kik min dent a ha lász élet -
rõl. Csil lo gó szem mel hall gat tak, és vé gül
azt mond ták: meg szé pí tet tem ne kik ezt az
utol só õszi na pot.

– Mi lyen ter vei van nak a jö võ re néz ve?
– Ké szü lök a nyug dí jas éve im re. De per -

sze nem a tét len ség re. A Czirfusz ut cai há -
zunk nak sze ret nék ren dez vény ház jel le get
ad ni. Itt 24 em bert tu dunk ké nyel me sen le ül -
tet ni. Le he tõ sé günk van õsz tõl ta va szig
együtt len ni a ha jó mal mo sok kal vagy más
ba rá ta ink kal, hogy kö zö sen fil me ket, úti be -
szá mo ló kat néz zünk, de ter ve im sze rint az
in gat lan bár mi lyen üz le ti vagy csa lá di ren -
dez vény re is bér be ve he tõ lesz. Az eset le ges
ven dég lá tást kül sõ cég gel meg old juk. Egy
meg hitt han gu la tú, ba rát sá gos, igé nyes ren -
dez vény há zat sze ret nék itt ki ala kí ta ni, és en -
nek szer ve zé se ki töl ti nap ja i mat ak kor is, ha
fel ha gyok a cég ve ze tés sel. 

Sán dor Bog lár ka

1995 hús vét hét fõ jén a né met mi sén az ál -
do zás alatt a szo ká sos or go na já ték he lyett
ének szó zen gett fel a kó rus ról, s töl töt te be a
bel vá ro si temp lom te rét ré gi ba jor egy há zi
éne kek hang ja i val. A két erõs, s jól hall ha tó -
an gya kor lott hang tu laj do no sa egy idõs né -
met há zas pár volt: Rosl és Xaver Bachl, a
Ba jor Er dõ mé lyen val lá sos vi dé ké rõl, akik –
mi u tán tu do mást sze rez tek ró la, hogy Ba ján
rend sze re sen ce leb rál nak né met nyel vû mi -
sét – fel aján lot ták du ó ju kat az ün ne pi is ten -
tisz te let fé nyé nek eme lé sé re.

Bachl 1944-ben a 8. „Florian Geyer” SS-
lo vas had osz tály rá di ós-szá za dá ban szol gál -
va mint egy fél évig tar tóz ko dott Ba ján, s
egyi ke volt an nak a hét egy ko ri lo vas sá gi
hír adós nak, akik 1994. áp ri lis 9-19. kö zött
el lá to gat tak 51 év vel az elõt ti ál lo más hely ük -
re, Ba já ra. Az „uta zást a múlt ba” Hans-Otto
Wachter, az egy ség fá rad ha tat lan kró ni ká sa
szer vez te, aki így ír er rõl: „El sõ al ka lom mal
1944. jú ni us 8-án, es te hét óra kor ér kez tem
Ba já ra, 45 baj tár sam mal, két mar ha va gon -
ban. Túl vol tam már a brünni pán cél grá ná -

tos- és az unnai  rá di ós-ki kép zé sen. Itt a csa -
pat nál, Ba ján, az utol só si mí tá sok vár tak rám
a be ve tés elõtt. Egy hó nap múl va let tem 18
éves. Itt – Nemesnádudvaron – tán col tam és
csíp tem be éle tem ben elõ ször. Má so dik al ka -
lom mal 1945. feb ru ár vé gén ér kez tem Ba já -
ra, lá ba mon au tó gu mi ból ki vá gott da ra bok -
kal, mert ci põ in ket el vet ték. Mi u tán a bu da -
pes ti ki tö rés so rán szov jet fog ság ba es tem,
va ló di ha lál me net ben gya lo go san haj tot tak a
gyõz te sek a ba jai gyûj tõ tá bor ba, ahol to váb -
bi szen ve dé sek vár tak ránk. Egész ké sõb bi
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éle tem ben er re a hely re kel lett gon dol nom, s
most egy ré gi vá gyam tel je sült: har ma dik al -
ka lom mal, de immár sza bad em ber ként ér -
kez het tem meg Ba já ra.”

A lá to ga tás nem csak Wachter és tár sai szá -
má ra je len tett mély és ma ra dan dó él mé nye -
ket, ha nem min den ki szá má ra, aki e 10 nap -
ban ta lál ko zott és be szél ge tett ve lük. Szá mos
hely, ut ca és épü let, amely az egy ko ri több
hó na pos itt-tar tóz ko dás so rán vé sõ dött be az
ak ko ri ban if jú ko ruk meg ha tá ro zó éve it élõ
ka to nák em lé ke ze té be, ke ve set vagy alig
vál to zott, s így fél év szá zad dal az elõtt el me -
rült múl tat idé zett fel szá muk ra – fáj dal mas,
öröm te li és vi dám ese mé nye ket egy aránt. A
fel vé gi is ko la, az ud va ron a kút tal; az al tiszt -
kép zõ-tan fo lyam hely szí ne, a Vo nat kert a
gya kor ló is ko lá val. Az egy ko ri pol gá ri fiú is -
ko la (a ké sõb bi Köz pon ti), amely nek nagy -
ka pu ja elõtt Wallenfels, Wachter és Noll
több ször õrt áll tak. A Dé ri-kert, ahol a lép -
csõk és vi rág tar tók még ugyan azok, me lyek
elõtt 51 éve fényképezkedtek. A Szent há -
rom ság tér, ahol fák lyás fel vo nu lást tar tot tak.
A Köl csey és Hon véd ut ca sar kán le võ lak ta -
nyák, ame lyek elõtt a Kor mány zó szü le tés -
nap ján pa rá dé zaj lott. Az utász szo bor he lyén
ugyan ma anya gyer me ké vel szo bor áll, de
az osz lo pos be ál ló vál to zat lan – ahogy a
szem ben lé võ ház sor há zai, stuk kói, ab la kai
is, mi több: még a fa ke rí tés is ugyan olyan.
Per sze, az óta már sok min den el tûnt. A vi -
dék, a ha tár, ahol a hír adós-gya kor la to kat
tar tot ták, so kat vál to zott. De a fal vak is me -
rõs ként kö szön töt ték õket: a vas kú ti fõ ut ca,
a nemesnádudvari pin ce sor, ahol a né met
meg szó lí tás ra az em be rek most is ma gá tól
ér te tõ dõ en né me tül vá la szol tak. Ami pe dig
sem mit sem vál to zott, az az em be rek nyílt -
sá ga, szí vé lyes sé ge és ven dég sze re te te.
1995-ben még so kan él tek azok kö zül, akik
élén ken em lé kez tek a Ba ján ál lo má so zó né -
met ka to na ság ra. A Köl csey ut ca idõs õs la -

kos sá ga jól em lé ke zett még a pa rá dé ra, a
trom bi ta ze ne kar ra, s élt még például a Köl -
csey és Desz kás ut ca sar kán lé võ egy ko ri
tra fik tu laj do no sa is.

Xaver Bachl e ta lál ko zá sok ról a kö vet ke -
zõ kép pen ön töt te sza vak ba be nyo má sa it:
„Ta lál ko zá sa ink ma gyar or szá gi ba rá ta ink -
kal, lá to ga tá sa ink öreg baj tár sa ink ott ho ná -
ban na gyon be cses él mé nyek vol tak, me -
lyek kel gaz da gabb lett éle tem, de ame lyek
el is gon dol kod tat tak.” 1995-ben Ma gyar -
or szá gon a fo gyasz tói tár sa da lom még tá -
vol ról sem volt an  nyi ra ki ala kult, a né met-
és ma gyar or szá gi élet mód jel le gé ben is jól
ér zé kel he tõ en sok kal tá vo labb állt egy más -
tól, mint ma; a vi szony la gos sze gény ség
mel let ti meg elé ge dett ség pe dig kü lö nö sen
fel tûnt ne kik, amit Bachl ek képp fo gal ma -
zott meg: „Mi pa lo ták ban la kunk, és hi deg
van la ká sa ink ban. Õk oda lenn kuny hók ban
lak nak, de me leg van benn.”

Ke se rû em lé kek to lul tak fel azon ban má -
so dik ba jai itt lét ük re, a vas kú ti úti lak ta nyá -
nál, ahol egy kor az a gyûj tõ- és át me ne ti ha -
di fo goly tá bor volt, mely ben töb ben kö zü lük
ha di fog sá guk el sõ, ám egy ben leg ke ser ve -
sebb idõ sza kát töl töt ték, mi e lõtt 1945 pün -
kösd jén Ro má ni á ba, majd a Szov jet uni ó ba
szál lí tot ták to vább õket. Már a Bu da pest rõl
Ba já ra tar tó gya log me net vi szon tag sá ga i nak,
az õrök ke gyet len sé gé nek szá mos, az éh ség -
tõl le gyen gült fo goly esett ál do za tul. A fal va -
kon ke resz tül vo nu ló me ne tet as  szo nyok jaj -
ve szé ke lé se kí sér te. Ha jó son tör tént, hogy az
asszo nyok egy ke nye ret dob tak a fog lyok -
nak, amely re töb ben rá ve tet ték ma gu kat, a
szov jet õrök pe dig kö zé jük lõt tek, ami nek
kö vet kez mé nye több ha lá los ál do zat lett.
Wachter ezt köz vet len kö zel rõl él te meg a
me net osz lop ban, egy fi a tal ha jó si lány pe dig
az út szé lén volt szem ta nú ja ugyan en nek.
1995-ben õk ket ten új ra ta lál koz tak Érsek-
csanádon, fel idéz ve a bor zasz tó em lé ket.

A fog lyok tett le ges bán tal ma zá sa még a
ma gyar ke ret sze mély zet fel ügye le te alatt ál -
ló ba jai ha di fo goly tá bor ban sem volt rit ka,
ugyanakkor jár vá nyok is szed ték ál do za ta i -
kat, aki ket a tá bor te rü le tén lé võ tö meg sír ok -
ban föl del tek el. Az út jobb ol da lán lé võ obe -
liszk ezek re az ál do za tok ra is em lé kez tet, ám
az má ig nyi tott kér dés, hogy eze ket a tö meg -
sí ro kat fel tár ták-e, vagy ma már vég képp fe -
le dés be me rül tek va la hol az el ha gyott lak ta -
nya te rü le tén. 1995-ben a lak ta nya még mû -
kö dött, de a he lyi hon véd sé gi szer vek cse -
kély ér dek lõ dést mu tat tak e tör té nel mi-ke -
gye le ti kér dé sek iránt. (Még ha a Bundes-
wehr nyu gal ma zott ez re de se jött is lá to ga tó -
ba, mint aho gyan az egy má sik al ka lom mal
tör tént – Ma gyar or szág ek kor még mes  sze
volt a NA TO-tag ság tól.) Így az tán a kis tár -
sa ság ma ga he lyez te el az em lé ke zés ko szo -
rú ját a ha di fo goly tá bor em lék mû vé nél, az
„Ich hatte einen Kameraden” hang jai alatt.
Igen, volt egy baj tár sam. Job bat ná la nem ta -
lál hatsz. És a ró luk tör té nõ meg em lé ke zés
ad ta meg va ló di ér tel mét e múlt ba vis  sza ve -
ze tõ uta zás nak. Aho gyan Wachter fo gal -
maz ta meg e he lyen rög tön zött kis be szé dé -
ben: „If jú sá gunk tár sa i nak szí ne-ja va oda ve -
szett. Aki nek sze ren csé je volt, az még a csa -
ta me zõn esett el. Ugyan ez a sors ne künk is
kön  nyen ki jut ha tott vol na. A Gond vi se lés
más ként ha tá ro zott, ne künk meg ada tott,
hogy ha za tér jünk. Ezért va gyunk le kö te le -
zett jei oda ve szett baj tár sa ink nak.”

(A lo vas had osz tály 1944. évi ba jai kró -
ni ká já nak köz lé sét ja nu á ri szá munk ban
foly tat juk. – A szerk.)

Pencz Ru dolf

HE LYES BÍ TÉS:
A cikk so ro zat II. ré szé ben, a Ba jai Hon -

pol gár 288. szá ma 11. ol da lán, a har ma dik
ha sáb leg fel sõ be kez dé sé ben he lye sen:
„mörchingeni 4. SS-hír adó”.

Egykori lovasok látogatása Bajára 1995-ben.
Balról a 2. Reinhard Noll, a 3. és a 4. Xaver és Rosl Bachl, 

a 7. Hans-Otto Wachter.

Koszorúzás a hadifogolytábor emlékmûvénél, Baja, 1995. 
Balról a 2. Karl Wallenfels, Jobbról az 1. Hans-Otto Wachter, 

a 3. és a 6. Rosl és Xaver Bachl.
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Ukrónia
Bevezetés egy alternatív történelmi novellához

Köz hely, hogy a tör té ne lem tu do mány
nem fog lal ko zik a „mi lett vol na, ha” kér -
dé sé vel. A mon dás va ló ság tar tal ma meg -
kér dõ je lez he tõ, de tény, hogy hos  szú tá vú
spe ku lá ci ók kal nem gyak ran ta lál ko zunk a
szak pub li ká ci ók ban. Per sze, van nak ki vé -
te lek. Heribert lllig Ki ta lált kö zép kor cí mû
köny ve nagy vissz han got kel tett né hány
éve, és bár ál lí tá sa it ren ge te gen meg cá fol -
ták, az „el lo pott év szá zad ok” öt le te iz gal -
mas gon do lat kí sér let. Az ukrónia, az az al -
ter na tív tör té ne lem azon ban nem tu do má -
nyos, ha nem iro dal mi ka te gó ria. 

Az utó pia szó je len té se köz is mert, a disz-
tópiát sem kell ma gya ráz ni. Az elõb bi min -
tá já ra ad ta Charles Renouvier 1876-os re gé -
nyé nek az Uchronie cí met. Míg az utó pia a
„seholsincs”-csel, az ukrónia a „so sem -
volt”-tal fog lal ko zik. A ki fe je zés he lyett
ma gya rul több nyi re az „al ter na tív tör té ne -
lem” szó kap cso la tot al kal maz zuk. A zsá ner
ere de te az óko rig nyú lik vis  sza: Livius Ab
Urbe Conditájában fel ve ti, mi tör tént vol na,
ha Nagy Sán dor ke let he lyett nyu gat fe lé
ter jesz ke dik, és szem be ke rül a ró mai köz -
tár sa ság gal. El vét ve ta lál ko zunk al ter na tív
tör té nel mi írá sok kal Livius és a 20. szá zad
kö zött is, de a leg több ilyen al ko tás az el -
múlt száz év ben szü le tett.

Néz zük meg, mi szük sé ges egy ukróniá-
hoz! Az alap anyag az ál ta lunk is mert tör té -
ne lem. A fel ve tés az, hogy egy adott pon ton
va la mi más ként tör té nik. Pél dá ul 1588-ban
a vi har nem té páz za meg az Ang lia el len in -
du ló spa nyol Ar ma dát. Egyet len egy té nye -
zõ meg vál to zá sa új idõ vo na lat hoz lét re, és
ahogy tel nek az évek, a vál to zá sok egy re
na gyob bak lesz nek. Pél dánk nál ma rad va:
Ang lia nem vált vol na ten ge ri vi lág ha ta -

lom má, így ta lán a gyar mat bi ro dal ma se jön
lét re. Va jon mi lett vol na a ha tá sa Észak-
Ame ri ka ko lo ni zá lá sá ra? Iz gal mas kér dé -
sek, ame lyek re az írói fan tá zia meg ad hat ja
a vá laszt. Az ukróniák szer zõ je nem ru gasz -
kod hat el tel je sen a va ló ság tól. A zsá ner
nem csak a fan tasz ti kum, de a tör té nel mi re -
gé nyek ked ve lõ i nek is tar tal mas idõ töl tés -
sel tud szol gál ni.

Szót kell ej te nünk az al ter na tív tör té ne lem
és a science fiction vi szo nyá ról. Az utób bi –
dur ván le egy sze rû sít ve – olyan vi lá gok kal
fog lal ko zik, ame lyek a je len leg is mert bõl le -
ve zet he tõk. Több sé gük a jö võ ben, vagy ép -
pen va la mi lyen eg zo ti kus he lyen ját szó dik.
A sci-fi írók kö te les sé ge, hogy a tör té né sek -
re ra ci o ná lis – vagy an nak lát szó – ma gya rá -
za tot ad ja nak. Egy jó science fiction nem
csak egyet len té nye zõt vál toz tat meg az ál ta -
lunk is mert min den ség ben, alap ve tõ fon tos -
sá gú a vi lág al ko tás. Egy al ter na tív tör té nel mi
re gény ben ez zel szem ben nem szük sé ges
meg in do kol ni, mi volt az oka an nak a bi zo -
nyos vál to zás nak: a dra ma tur gia így kí ván ta
meg. Ugyan ak kor fon tos, hogy a for du ló -
pont utá ni ese mé nyek hi he tõ ek le gye nek. A
science fiction a jö võ, az ukrónia a múlt iro -
dal ma, mond hat nánk, de ak kor el fe led kez -
nénk va la mi fon tos ról.

Mint lát tuk, nem kö te le zõ vá la szol ni a
„mi ért” kér dé sé re, még is sok szer zõ ben ott
mo tosz kál, hogy meg kel le ne ma gya ráz ni,
mi okoz ta az el té rést az is mert tör té ne lem tõl.
Az egyik le het sé ges vá lasz a science fiction
esz köz tá rá nak egyik leg ked vel tebb té má ja,
az idõ uta zás. Hi szen ha vis  sza utaz ha tunk a
múlt ba, cse le ke de te ink be fo lyá sol hat ják az
azt kö ve tõ idõ ket. Klas  szi kus pél da er re Ray
Bradbury Menny dör gõ ro baj cí mû no vel lá ja.

Egy idõ uta zó ál tal a kré ta kor ban vé let le nül
el ta po sott pil lan gó oly mó don be fo lyá sol ja
az idõ fo lya mot, hogy vis  sza tér ve a je len be,
meg vál to zik a kü szö bön ál ló el nök vá lasz tás
vár ha tó ered mé nye, és az Egye sült Ál la mok -
ból ná ci dik ta tú ra vá lik.

Az idõ uta zás sal kom bi nált al ter na tív tör té -
ne lem nek nagy ha gyo má nya van, igaz, né -
hány prob lé ma fel ve tés rõl már szin te min den
bõrt le húz tak. Nem sok újat le het mon da ni
pél dá ul ar ról, mi tör tén ne, ha vis  sza utaz nánk
meg gyil kol ni Hit lert. Az el sõ sor ban ko mi -
kus ként is mert Stephen Fry Csi nál junk tör té -
nel met! cí mû re gé nyé ben egye ne sen Hit ler
szü le té sét aka dá lyoz zák meg az zal, hogy fo -
gam zás gát lót jut tat nak Braunau víz el lá tá sá -
ba. Vis  sza té rõ té ma a né me tek má so dik vi -
lág há bo rús gyõ zel me is. Az el sõ sor ban sci-
fi je i rõl is mert Philip K. Dick Em ber a fel leg -
vár ban cí mû re gé nyé ben egy ja pán-né met
meg szál lás alatt ál ló Ame ri kát vi zi o nál. Nem
csak a gyak ran le né zett SF zsá ner írói al kot -
nak al ter na tív tör té nel mi re gé nye ket: Philip
Roth pél dá ul az Ös  sze es kü vés Ame ri ka ellen-
ben azt vizs gál ta, mi lett vol na, ha Roose velt
he lyett a né met ba rát Charles Lindbergh ke -
rül az el nö ki szék be 1941-ben.

A te ma ti ka ha zai kép vi se lõi kö zül meg em -
lí ten dõ Galántai Zol tán (W. Hamilton Green)
és Trenka Csa ba Gá bor, va la mint a Pin tér
Csaba-Pintér Má té író pá ros. A kö vet ke zõ no -
vel la szer zõ je Ba ján szü le tett és érett sé gi zett,
je len leg Bu da pes ten él. 2005-ben Sza bad
aka rat cí mû no vel lá já val má so dik he lye zést
ért el a Ga lak ti ka Ma ga zin és az Agent por -
tál kö zös pá lyá za tán. Az óta több tu do má -
nyos-fan tasz ti kus írá sa, mû for dí tá sa és szak -
cik ke je lent meg nyom ta tott és elekt ro ni kus
fo lyó irat ok ban. 

1.
Az úr 1453. esz ten de jé ben, má jus 27-ik

nap ján Kons tan tin csá szár az al ko nyi fény -
ben a kharisziai ka pu mel let ti fa lon állt. Az
ost rom ló se re get szem lél te, de a sû rû köd tõl
alig sej lett fel ab ból va la mi. Az vi szont így
is lát szott, hogy a mó rok óri á si erõ ket vo nul -
tat tak fel Bi zánc el len: a baszileosz ezer meg
ezer tá bor tûz fé nyét lát ta. Bi zánc fa lai elõtt

tá bo ro zott a tel jes nyu ga ti isz lám vi lág: mó -
rok, fran kok, tal já nok, ma gya rok és a nyu -
ga ti szláv tör zsek har co sai. A csá szár ság ki -
lá tá sai sö té tek vol tak: az ost rom lók szá ma
sok szo ro sa a vá ros vé dõ ké nek, után pót lá suk
szá raz föld ön egy sze rû en meg old ha tó, míg a
vá rost a ka li fa ha jó ha da el vág ta Ana tó li á tól.
De min den bi zán ci és szö vet sé ges jól tud ta,
nem ad hat ják meg ma gu kat küz de lem nél -

kül: a vá ros a ke resz tény ség leg erõ sebb vé -
dõ bás tyá ja, ha el esik, sza bad az út Ana tó lia
és a vi szály ko dó ke le ti fe je de lem sé gek fe lé.
Ak kor pe dig a ke resz tény vi lág és Je ru zsá -
lem pusz tu lá sa csak idõ kér dé se.

Joánnesz Jusztinosz, a hérakleioni csa -
pa tok ve zé re a csá szár mel lett állt. 

– Rhódosz nem küld se gít sé get. Ma -
gunk ra ma rad tunk, Joánnesz.

„[...] Mi u tán uno ka öc  cse meg fúj ta Oliphant ne vû kürt jét, a nagy ki rály se re ge rög -
vest ott ter mett. Ám a sziklaszoros a ki rály s va la men  nyi fõ ura vég ze tét hoz ta. [...]” 
(Einhard: Frank föld bu ká sa)

Oliphant
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– Baszileosz! Amíg a fa lak áll nak, van
még re mény. A po gány Or bán ágyúi ke -
gyet le nül zúz nak, de még ele gen va gyunk,
hogy ki ja vít suk a rom bo lást.

– És mit gon dolsz az égi je lek rõl? A hold
fo gyat ko zá sá ról, a ti tok za tos fé nyek rõl a
Szent Böl cses ség szé kes egy há za kö rül,
vagy er rõl az iszo nya tos köd rõl, ho lott már
csak nem nyár van. Mit je lent het nek ezek a
je lek, ha nem a mi bu ká sun kat?

– Ta lán a föl di e ken túl az égi ha tal mak is
küz de nek egy más sal. De a ke reszt a mi ol -
da lun kon áll, így a Go nosz nem von hat
ben nün ket ural ma alá.

– Meg tud juk ál lí ta ni õket, ha majd meg -
ro han ják a fa la in kat?

– Ha Is ten úgy akar ja, igen. De tud nod
kell, fel ség, bár nem va gyok bi zán ci, én és
az em be re im az utol só csepp vé rün kig
küz dünk a po gány el len. Õk ûz ték el õse i -
met a nyu ga ti Ró má ból év szá zad ok kal ez -
elõtt, õk cse rél ték év ti ze dek re fél hold ra a
ke resz tet Je ru zsá lem ka ted rá li sán. 

– Tu dom, Joánnesz. Ám test vé re id, a
péraiak ugyan ezt el mond hat ják, még is a
bû nös sem le ges sé get vá lasz tot ták.

– Baszileosz, meg kell ér te ned õket is.
Ha Bi zánc el esik, és Péra õt se gí tet te, a
mór el pusz tít ja Pérát és tel jes la kos sá gát
is. Ha Péra sem le ges ma rad, ta lán el ke rü li
ezt a vég ze tet. A né pünk nagy ré sze ke res -
ke dõ: ne kik az iz ma e li ták épp an  nyi ra üz -
let tár sak, mint a ke resz té nyek.

– Te hát Péra sem hisz ab ban, hogy gyõz -
he tünk.

– Ha nem bíz ná nak ben ne, nem se gí tet -
tek vol na az Arany szarv le zá rá sá ban. Is -
mersz ben nün ket, hérakleioniakat: szá mí tó
nép va gyunk, min den es he tõ ség re ké szek.

– És te, Joánnesz, át áll nál a ka li fá hoz, ha
úgy kí ván ná ér de ked?

– So ha, baszileosz! Es küm kö te lez.
Kons tan tin test õrei kí sé re té ben el hagy ta

a fa la kat, majd a csá szá ri pa lo ta fe lé in dult.
Alig hogy gon do la ta i ba me rül ve le ült,
Phrantzész kan cel lár lé pett a szo bá ba.

– Üd vö zöl lek, baszileosz! Bo csásd meg,
hogy meg za var tam pi he né sed, de nagy je -
len tõ sé gû ügy rõl van szó.

– Ta lán áru ló kat fog tak a fa la kon be lül?
– Nem, fel ség. De ta lán ta lál tunk egy em -

bert, aki meg tud ja for dí ta ni Bi zánc sor sát.
– Ho gyan? Me rény let ké szül a ka li fa el len? 
– Nem, baszileosz. De a Szent Vizs gá ló bi -

zott ság el fo gott egy frank al ki mis tát, aki a je -
lek sze rint kü lö nös dol go kat lát és hall, és úgy
tû nik, be fo lyá sol ni is tud ja az ese mé nye ket.

– Egy po gány föld rõl szár ma zó ör dön gös -
sel akar tok cim bo rál ni? Egy ál ta lán, mit lát az
az em ber, és mit tud az raj tunk se gí te ni? Be -
szélj egy ér tel mû en, vagy tá vozz!

– Leg jobb lesz, baszileosz, ha
ma gad is meg te kin ted. Je len leg a
Vizs gá ló bi zott ság fog sá gá ban
van.

– Rend ben van, Phrantzész,
de ha fö lös le ge sen pa za ro -
lod idõ met ezek ben a vész -
ter hes órák ban, szá míts sú -
lyos bün te tés re!

– Biz tos va gyok ben ne, ba-
szileosz, hogy er re nem fog sor
ke rül ni.

A Szent Vizs gá ló bi zott ság
pa lo tá ja Bi zánc leg dí sze sebb
épü le tei kö zé tar to zott,
szám ta lan fres kó já val akár
ked velt lát vá nyos sá ga is le he -
tett vol na a vá ros ba lá to ga tók nak, ám
aki te het te, el ke rül te az épü let kör nyé -
két is. A föld fe let ti ré sze ken túl a pa -
lo tá hoz ki ter jedt bör tön rend szer tar -
to zott, ben ne szá mos kín zó kam rá -
val. Aki pe dig egy szer a Vizs gá -
ló bi zott ság ke zé re ke rült, rit -
kán ke rült ki a ka ta kom bák ból ép
test tel és ép el mé vel.

Lothar, az al ki mis ta nyu gat ról ér ke zett.
No ha frank szü le té sû volt, ke resz tény hit -
ben ne vel ték: a mó rok meg fe le lõ adó fe jé -
ben en ge dé lyez ték a ke resz tény val lást is, a
ka li fá tus ban még sem él tek túl so kan e le he -
tõ ség gel. Lothar fi a ta lon Ravennába tá vo -
zott, ott vé gez te el a te o ló gi át, majd itt kezd -
te el ta nul má nyoz ni az al kí mia ké tes ta na it.
A Ravennai Exar chá tus év szá zad ok óta el -
len állt a mór ára dat nak, és az idõ vel Itá lia
te rü le tén lét re jött ki sebb emír sé gek nem tö -
rõd tek a bi zán ci híd fõ ál lás sal. Az ott élõk
so kat ke res ked tek a mó rok kal, az anya gi ja -
va kon kí vül gyak ran cse rél tek gaz dát kó de -
xek és pa pír te ker csek is. Az Exar chá tus tu -
do má nya le gen dás volt, egy szer smind gya -
nús is. Aki on nan Bi zánc ba ér ke zett, szin te
biz to san a Vizs gá ló bi zott ság elé ke rült, kü -
lö nö sen, ha az al ki mis tá hoz ha son ló an
egye ne sen a csá szár elé akart já rul ni.

A csá szár ér ke zé sé nek hí ré re Lothart
meg mos dat ták, ki tisz tí tot ták se be it, ru hát
ad tak rá, majd hús ételt tet tek elé, hogy
tisz tes ség gel áll jon helyt a ke resz tény vi -
lág leg na gyobb ha tal mas sá ga elõtt.

Kons tan tin Phrantzész kí sé re té ben nem
sok kal al ko nyat után lé pett be a te rem be,
me lyet a Vizs gá ló bi zott ság bo csá tott ren -
del ke zé sük re.

– Mondd el, Phrantzész, ki ez az em ber,
és mi ben le het ne szol gá la tunk ra?

– Baszileosz, e nyo mo rult ne ve Lothar,
frank szü le té sû al ki mis ta. Õ nem az arany -
csi ná lást ku tat ja, s nem az örök éle tet, ha -
nem a múlt ba kí ván te kin te ni, és eb bõl a

cél ból ké szí tett egy för tel mes sza gú italt.
Ha azt meg is  sza, ál lí tá sa sze rint a ré gen
volt ese mé nyek ré sze se lesz.

– Igaz ez, Lothar?
– Igaz, baszileosz – nyö szö rög te a fo -

goly. – Egy csa tát lát tam, ahol szõr ru hás
po gá nyok ve tik rá ma gu kat ke resz tény vi -
té zek re, akik szin te mind a sze mem lát tá ra
es tek el. S ve lük együtt a ki rá lyuk is. Ma -
gam is ott vol tam, de mi re en gem is meg -
öl tek vol na, is mét a mi ko runk ba ke rül tem.

– Mi ként tet tél szert ilyen ör dö gi ha ta -
lom ra?

– Tu dá som nem a dé mo ni ha tal mak tól
szár ma zik, és fel tett szán dé kom azt a ke -
resz tény ügy üd vé ért fel hasz nál ni. Ezért
ér kez tem Bi zánc ba.

– Bi zo nyí ta ni tu dod-e sza va i dat?
– Baszileosz, szol gád, Phrantzész lá tott

en gem, ami kor leg utóbb a múlt ba néz tem.
– Va ló ban így tör tént, Phrantzész? – kér -

dez te a csá szár, mi köz ben kan cel lár já val a
fo lyo só ra lé pett.

– Iga zat be szél. Sze me ki for dult, olya -
nok hoz be szélt anya nyel vén, akik nem
vol tak je len. De a leg fon to sabb, hogy ol -
vas má nya im alap ján fel is mer tem a csa tát,
és úgy vé lem, a fo goly se gít sé gé vel for dít -
hat nánk  a tör té ne lem ke re kén.

– A mó rok a fa la ink elõtt, flot tá ik a par -
tunk mel lett, min den ki cser ben ha gyott, aki
tá mo ga tást ad ha tott vol na. Mit se gít het ne -
künk egy rég el múlt csa ta?

Sipos Loránd grafikái
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– Ez a csa ta épp oly dön tõ volt a ke resz -
tény ség szem pont já ból, mint az, ame lyet
most ví vunk. Lothar azt hi szi, ele gen dõ a
múl tat lát ni, és be szá mol ni ró la. Én úgy
vé lem, meg kell azt má sí ta ni, és ha si ke rül,
vé ge a mór átok nak, és a ke resz tény ség di -
a dal mas kod ni fog Eu ró pá ban.

– Eu ró pá ban? Hi szen év szá zad ok óta a
po gány ural ja azt a föl det!

– Igen. Pon to san azon csa ta óta, ame lyet
az al ki mis ta lát.

– Mi fé le csa ta az, és mi bõl is mer tél rá?
– Van a po gá nyok nak egy ré gi hõs köl te -

mé nye, Abdurrahman éne ke. Ez el be szé li,
mi ként gyõz ték le a nyu ga ti föl dek or szá -
ga it, és ho gyan ve tet ték õket po gány iga
alá, Abdurrahman cordóbai emír ve ze té sé -
vel. A tá ma dást egy csa ta elõz te meg Ron-
cesvalles mel lett, ahol a baszk tör zsek
meg tá mad ták a Ka ro ling utó véd jét. Eb ben
az utó véd ben har colt Ro land, a ki rály uno -
ka öc  cse.

– Te hát Lothar sze mei Roncesvallesba
ré ved nek.

– Ahogy mon dod. Mind az, amit el be -
szélt, er re utal. És úgy sej tem, hogy va la -
mely fõ em ber tes té be ke rült, mert kö rü löt -
te min den ki dí szes vér tet vi selt. Nem ma -
ga Ro land volt, de kö zel volt hoz zá.

– Mi ért olyan fon tos ez a Ro land?
– Mert õ fúj ta meg ele fánt csont kürt jét, az

Oliphantot, hogy se gít sé gül hív ja a frank
de rék ha dat. És ez után esett el ma ga a Ka ro -
ling is, ha lá lá val pe dig ös  sze om lott a Frank
Bi ro da lom. A vi szály ko dó tar to má nyok pe -
dig ha mar a mó rok pré dá já vá let tek.

– Mit te het ez az al ki mis ta, ami se gít
ne künk?

– El kell lop nia a kür töt, vagy meg aka -
dá lyoz nia Ro lan dot, hogy meg fúj ja. Így a
Ka ro ling élet ben ma rad, és a bi ro da lom bi -
zo nyá ra elég erõs ma rad, hogy út ját áll ja a
po gány nak.

– Ké pes er re ez az em ber?
– Hi szem, hogy igen. Más vá lasz tá sa pe -

dig nin csen, hi szen kü lön ben a bo szor -
kány ság vád já val kell szem be néz nie.

– És mi lesz ve lünk, ha meg vál toz tat juk
a múl tat?

– Nem tu dom, fel ség. De lásd be, hely -
ze tünk most oly an  nyi ra re mény te len, hogy
a ke resz tény ség csak eb ben bíz hat. Hérak-
leion és Rhódosz mes  sze van, a je ru zsá le -
mi pát ri ár ka az egyip to mi csá szár ral vi -
szály ko dik, mi köz ben Hu nya di val és a fé -
lel me tes frank zsol do sok kal kell szem be -
néz nünk.

– Ak kor in dít suk út nak Lothart, és bíz -
zunk egy jobb  jö võ ben!

– Egy jobb múlt ban, baszileosz. És egy
jobb je len ben.

*
Lothar a le ve gõt len, for ró kam rá ban állt,

kö rü löt te ke rá mia- és üveg edé nyek egész
so ra. A ke zé ben fo gó, az zal rá zo gat ta a
bög rét, mely ben vö rö ses fo lya dék me le ge -
dett, ret te ne tes bûzt áraszt va. Phrantzész
lé pett a kam rá ba, két õr kí sé re té ben.

– Ha or rom nem csal, csak ugyan az ör -
dög gel cim bo rálsz, al ki mis ta.

– Az em ber ér zé kei csa ló kák. Hidd el, sa ját
kút fõm bõl szár ma zik e szer re cept je, me lyet
év szá zad ok tu dó sa i nak írá sa ih le tett meg.

– És még is cso dát akarsz ve le ten ni, be -
te kin te ni az el múlt ba, meg má sí ta ni a meg -
má sít ha tat lant. Is ten sze re pét aka rod ját -
sza ni, ami a leg sú lyo sabb el té ve lye dés.

– Ha va ló ban így vél néd, már meg éget -
tet tél vol na mág lyán. De nem ezt tet ted.

– A po gány mó rok nál ta lán még az ör dög -
gel cim bo rá lás is jobb... De ne vedd ezt ko -
mo lyan, va ló ban hi szek ben ned, még ha az
egy ház ta na i ba nem is il lik be le mun kád.

– Az imént a múlt meg vál toz ta tá sá ról
be szél tél. Ed dig ilyet nem tet tem, bár érez -
tem, lett vol na rá mó dom. Mit te gyek?

– Be szél tél a kürt sza vá ról a csa tá ban.
Meg kell aka dá lyoz nod, hogy meg szó lal -
jon. Az em bert, aki nél a kürt van, Ro land -
nak hív ják, õ a Ka ro ling uno ka öc  cse. A ki -
rály nak nem sza bad a völgy kat lan ba jut nia.

– Meg fo gom pró bál ni, de mit se gít ez
Bi zán con?

– Nem csak Bi zán cot, az egész nyu ga ti ke -
resz tény sé get meg ment he ti a tet ted, és bíz -
vást re mény ked hetsz, hogy az utó kor szent -
ként tisz tel majd – nem pe dig mág lya ha lált
halt eret nek ként me rül fe le dés be éle ted.

– Te hon nan tu dod meg, si ker rel jár tam-e?
– Ezt ne ked kel le ne job ban tud nod, hi -

szen te for dí tod vis  szá já ra az idõ ke re két.
Azt hi szem, ha si ker rel jársz, nem ta lál ko -
zunk töb bet – de ez mind ket tõnk nek jobb
lesz úgy, s a ke resz tény ség nek ki vált képp.

Lothar a bög rét hi deg víz be he lyez te, és
las san ke ver get ni kezd te.

– El ké szült?
– Igen, jó uram.
–  Ma gad is ké szen állsz?
– Amen  nyi re ez egy ál ta lán le het sé ges..
– El kül de tek a csá szá rért. Lát ni kí ván ja,

amint lel ked el hagy ja tes te det.
Az al ki mis ta las san szür csöl ni kezd te

koty va lé kát. Tes te re meg ni kez dett, ar ca
ki pi rult, az iz zad ság pa ta kok ban folyt ró la.
Sze me elõtt el mo sód tak a kam ra fa lai, va -
kí tó fényt, majd tel jes sö tét sé get ér zé kelt
fel vált va. Majd lo vak nye rí té sét és bar bár
csa ta ki ál tást hal lott. És be szé det, mint a
leg utób bi két al ka lom mal is, ki csit ré gi es,
de ért he tõ frank nyel ven. Majd rá éb redt,
hogy lo von ül, tel jes fegy ver zet ben.

A dom bok ról özön löt tek a kecs ke bõr ru -
hás har co sok, a lovashadsereg pe dig nem
tu dott ki bon ta koz ni a  völgy kat lan ban. „A
kür tös. Meg kell ke res nem a kür töst!” Akit
Ro land nak is mer tek, alig húsz lé pés re volt
tõ le, övén ló gott az ele fánt csont hang szer.
Még vé dett he lyen állt, de az el len ség egy -
re kö ze lebb nyo mult hoz zá. Lothar gyer -
mek ko ra óta nem lo va golt, így ne he zen
fér kõ zött kö zel cél pont já hoz. Mi re Ro land
kö ze lé be ért, az már fel emel te a kür töt.

– Ne tedd! – ki ál tott Lothar.
Ro land ha rag gal ve gyes cso dál ko zás sal

né zett rá: – Hogy hogy ne? Azt aka rod,
hogy ezek a va dak mindõnkent le mé szá -
rol ja nak?

– Nem so dor hat juk ve szély be a ki rályt!
– Meg õrül tél, Oliver? Hagy nád ma gad

le gyil kol ni? Mit gon dolsz, mit ten ne Ká-
r oly, ha ér te sül ne , hogy el esett az uno ka -
öccse? Azon nal ide jön ne bos  szút áll ni!

– És iszo nyú ve szély be so dor ná ma gát!
Ro land, nem ma gun kat, ki rá lyun kat kell
vé de nünk.

– Sze rin ted ez a gyü le vész had el bír na
Kár oly leg vi té zebb lo vag ja i val?

– Nézz kö rül, Ro land! Itt ép pen vi téz lo -
va gok hul la nak el te he tet le nül. Mi csap dá -
ba es tünk, de ez Ká rol  lyal nem tör tén het
meg!

– En nek a se reg nek vi szont én va gyok a
ve zé re, és nem aka rom, hogy ér tel met len
ma kacs sá gom ré vén ke rül jek be a hõ si
éne kek be. Meg fú jom a kür töt.

Ro land aj ká hoz emel te az Oliphantot, de
még mi e lõtt meg fúj hat ta vol na, Lothar
kard ja sze ge zõ dött a tor ká hoz.

– Az ör dög szállt meg, Oliver, vagy ezek
a tet ves basz kok vá sá rol tak meg? Tedd le
ezt a kar dot!

– Eszem ben sincs – mond ta Lothar, ma -
ga mel lé en ged ve a fegy vert.

– Ak kor ves  szél!
Ro land övé re csa tol ta a kür töt, majd

kard ját ki von va rá ron tott tár sá ra. Lothar
so sem tu dott vív ni, így csak sze ren csé jé -
ben bíz ha tott: hogy el mú lik az ital ha tá sa –
de ak kor Ro land meg fúj ja a kür töt –,
vagy... De nincs vagy: õ most a frank és a
baszk se reg nek egy for mán el len sé ge,
nincs sen ki, aki a se gít sé gé re si et het ne.

Ro land el sõ csa pá sát még há rí ta ni tud ta,
ám má sod szor ra a fi a tal ve zér kard ja mé -
lyen Lothar hú sá ba vá gott. Az al ki mis ta le -
esett a lo vá ról, kard ja ki hul lott ke zé bõl,
iszo nyú fáj da lom ha sí tott be le, lá tá sa el ho -
má lyo sult.

Ro land di a dal ma san fel ki ál tott, és meg -
ad ta el len fe lé nek a ke gye lem dö fést. Ke -
resz tet ve tett egy ko ri ba rát ja holt tes te fe -
lett, majd szá já hoz emel te a kür töt. „Ez út -
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tal nem ál lít hat meg sen ki” – gon dol ta. Té -
ve dett. Épp mi e lõtt be le fújt vol na az
Oliphantba, egy baszk nyíl ves  szõ döf te át
Ro land tor kát. 

Kár oly nem tért vis  sza, hogy meg bosz -
 szul ja uno ka öc  csét...

*
Az úr 1453. esz ten de je má ju sá nak 27-

ik nap ján Kons tan tin csá szár az al ko nyi
fény ben a kharisziai ka pu mel let ti fa lon
állt. Az ost rom ló se re get szem lél te, de a
sû rû köd tõl alig sej lett fel ab ból va la mi.
Az vi szont így is lát szott, hogy a tö rö kök
óri á si erõ ket vo nul tat tak fel Bi zánc el len:
a baszileosz ezer meg ezer tá bor tûz fé -
nyét lát ta. Bi zánc fa lai elõtt tá bo ro zott a
Tö rök Bi ro da lom szí ne-ja va. A csá szár -
ság ki lá tá sai sö té tek vol tak: a tö rö kök

szá ma sok szo ro sa a vá ros vé dõ ké nek,
után pót lá suk szá raz föld ön egy sze rû en
meg old ha tó volt, míg a vá rost el vág ta
nyu ga ti szö vet sé ge se i tõl a szul tán ha jó -
ha da. De min den bi zán ci és szö vet sé ges
jól tud ta, nem ad hat ják meg ma gu kat
küz de lem nél kül: a vá ros a ke le ti ke resz -
tény ség leg erõ sebb vá ro sa volt, ha el esik,
a po gá nyo ké a Bal kán, és ki tud ja, ki és
mi kor tud ja õket meg ál lí ta ni. Ak kor pe -
dig a ke resz tény vi lág és Je ru zsá lem
pusz tu lá sa csak idõ kér dé se.

Giovanni Giustiniani, a ge no vai csa pa -
tok ve zé re a csá szár mel lett állt.

– Ve len ce nem küld se gít sé get. Ma gunk -
ra ma rad tunk, Giovanni.

– Baszileosz, mind ad dig van re mé -
nyünk, amíg a fa lak áll nak. És bár a po -

gány Or bán ágyúi ke gyet le nül zúznak,
még ele gen va gyunk, hogy ki ja vít suk a
rom bo lás nyo ma it.

–  És mit gon dolsz az égi je lek rõl: a hold
fo gyat ko zá sá ról, a ti tok za tos fé nyek rõl a
Szent Böl cses ség szé kes egy há za kö rül,
vagy er rõl az iszo nya tos köd rõl, ho lott már
csak nem nyár van? Mit je lent het nek ezek
a je lek, ha nem a mi bu ká sun kat?

– Ta lán  a föl di e ken túl az égi ha tal mak
is küz de nek egy más sal. De a ke reszt a mi
ol da lun kon áll, így a Go nosz nem von hat
ural ma alá ben nün ket.

– Meg tud juk ál lí ta ni õket, ha majd meg -
ro han ják fa la in kat?

– Ha Is ten úgy akar ja, igen.
Mayer Ist ván

Történetek az „átkos” 70-es, 80-as évekbôl

Hiánycikkek 4. – A személygépkocsi
Az idõ elõ re ha lad tá val meg szûnt a hi ány -

cik kes kor szak. Lett csa var, szer szám, sza -
lá mi és min den egyéb, ami re szük ség volt.
A gép ko csi azon ban ki vé tel ma radt. Ah hoz
csak elõ jegy zés és hos  szas (4-6 évig tar tó)
vá ra ko zás után le he tett hoz zá jut ni. A Né met
De mok ra ti kus Köz tár sa ság ban, ahol a Tra -
ban tot és a Wart bur got gyár tot ták, akár 10-
12 évet is vár tak az igény lõk. Igaz, ott nem
kel lett elõ le get ad ni.

Ná lunk Škodára, Zsi gu li ra, La dá ra,
Pols ki Fi at ra, Da ci á ra is elõ re kel lett be fi -
zet ni. Úgy em lék szem, ez a vé tel ár 40-60
szá za lé kát je len tet te. Azt nem tu dom, hogy
az elõ leg re fi zet tek-e ka ma tot. Nem is kér -
dez te sen ki. A vá sár lás fel tét elei ad va vol -
tak. A gép ko csi ak kor nem volt annyi ra
szer ves ré sze éle tünk nek, mint mos tan ság.

Az igény lés és a be fi ze tés meg tör tén te
után a Merkur Vál la lat (a Ká dár-kor szak ide -
jén, 1963-ban lét re ho zott ál la mi sze mély -
gép ko csi-ér té ke sí tõ vál la lat, amely 1993-ig
lé te zett – a szerk.) le vél ben kö zöl te, hogy a
je lent ke zést, be fi ze tést el fo gad ta. Je lez ték a
vá sár lás vár ha tó idõ pont ját és a ki adás sor -
szá mát is. A ki adan dó ko csik sor szá mát az
új sá gok rend sze re sen kö zöl ték. Így min den
ér de kelt fél tá jé ko zód ha tott ar ról, mi lyen
ütem ben ha lad az új au tók át adá sa-át vé te le.

Ar ról nem tu dok, hogy va la ki a meg je -
lölt idõ pont elõtt kap ta vol na meg ko csi ját.
Azt vi szont a sa ját bõ rö mön ta pasz tal tam,
hogy évek kel ké sõbb.

A ma gyar em ber élel mes. Fel is mer te,
hogy a ne héz sé gek bõl is le het va la mi lyen
elõnyt ki csi kar ni. Ha va la ki meg kap ta az

igé nyelt jár mû vét, azon nal be fi ze tett egy
má sik ra. Ami kor a sor szám ok ból lát ta,
hogy kö ze leg az új ko csi át vé tel ének idõ -
pont ja, ak kor a hasz nál tat el ad ta. A meg kí -
mélt hasz nált au tó kat pil la na tok alatt el le -
he tett ad ni, olyan nagy volt rá a ke res let. A
ve võk egy új jár gány árát is meg ad ták egy
hasz nál tért.

Ne kem is volt egy kis szür ke Tra ban tom.
Egy ki uta lást meg vé ve ju tot tam hoz zá. Kö -
vet tem má sok pél dá ját, és be fi zet tem egy
Tra bant Com bi ra. Az tán tü rel me sen vár -
tam, hogy az új meg ér kez zék. Négy év el -
tel té vel már na pon ta fi gyel tem a sor szám ok
ala ku lá sát. Örö möm nagy ra nõtt, ami kor
azt ol vas tam, hogy már csak két vagy há -
rom ko csi sor szá ma van elõt tem. Órák alatt
el tud tam ad ni a szí vünk höz nõtt Tra ban tot,
hogy be fi zet hes sem a vé tel ár má so dik ré -
szét. Néz tem to vább a szá mo kat a saj tó ban.
Nem vál toz tak. Vár tam a pos tást az ér te sí -
tés sel. Nem jött. Így ment ez két évig. Az -
tán vég re meg jött. Ta nul sá gos és ke ser ves
vá ra ko zás sal te li két esz ten dõ volt.

Va lu tá ért per sze le he tett hasz nált nyu ga -
ti gép jár mû ve ket vá sá rol ni. De a va lu ta és
én mes  sze lak tunk egy más tól. Nem ta lál -
koz tunk. Így min dig ki kel lett vár ni a sor
vé gét. Volt Tra ban tom, Škodám és Wart -
bur gom. Mind egyi kük hû sé ge sen szol gált.
So ha nem ha gyott cser ben egyik sem. Egy
al ka lom mal Drez dá ban ma ga sabb ok tán -
szá mú ben zint akar tam ven ni a Tra ban -
tom ba. A ku tas nem szol gált ki. Kö zöl te,
hogy a Tra bant ba va ló ben zint má sik kút -
nál ad ják, Mün chen kö ze lé ben. Egy, a
BMW-gyár ban dol go zó szak em ber na -
gyon kí ván csi lett a Tra bant ra. Kér te, hogy
mu tas sam meg ne ki. Meg néz te kí vül rõl-
be lül rõl. Ala po san meg szem lél te a mo tort
is. Vé gül így szólt: „Meg van eb ben min -
den, ez au tó.” 

A hi ány cik kes idõk el múl tak. De az élet
min dig hoz va la mi újat. Olyan faj ta hi ányt,
ame lyet bolt ból, szer viz bõl nem le het pó tol -
ni. Ezt a csa var funk ci ó ja pél dáz za. Hogy is
hív ják? Las san már a ne vét sem tud juk.

Ko vács T. Sán dor

Sipos Loránd grafikája
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Erõ dí té si mun ká la tok a Du na-híd vé del mé ben
1914. jú li us 28-án, ami kor Auszt ria-Ma -

gyar or szág ha dat üzent Szer bi á nak, a mo -
nar chi át ké szü let le nül ér te a há bo rú. Az ál -
lam ve ze tõi és a had se reg ve ze tõi sem szá -
mí tot tak a trón örö kös sza ra je vói meg gyil ko -
lá sát kö ve tõ en a konf lik tus ilyen irá nyú ki -
szé le se dé sé re. A kö zös had se reg lét szá má -
nak fel töl té se és há bo rús igé nyek nek meg fe -
le lõ felsze re lé se ér de ké ben az ál lam ap pa rá -
tus csak las san len dült moz gás ba. A moz gó -
sí tás, a nép fel ke lõk irá nyí tá sa, a szál lí tá si
ka pa ci tá sok ka to nai cé lok ra va ló igény be
vé te le mel lett a kö zös had ügy mi nisz té ri um
ki emelt fi gyel met szen telt a hát or szág ban
lé võ stra té gi ai fon tos sá gú lé te sít mé nyek –
na gyobb ha di üze mek és ka to nai bá zi sok,
fon to sabb köz le ke dé si út vo na lak, vas utak és
hi dak – vé del mé nek. Az el sõ vi lág há bo rú
ide jén a re pü lés, a ka to nai re pü lés még kí -
sér le ti fá zis ban volt. A re pü lõ gé pek ha tó tá -
vol sá ga és ter hel he tõ sé ge nem tet te le he tõ vé
a nagy tá vol sá gú stra té gi ai bom bá zá so kat és
a hát or szág má so dik vi lág há bo rú ban ta pasz -
talt meg bé ní tá sá ra tett kí sér le te ket. A hát or -
szág ban lé võ ka to nai ter me lõ ka pa ci tá sok
meg bé ní tá sá ra a sza bo tázs volt szin te az
egyet len le he tõ ség, amely a sok nem ze ti sé gû
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia ese té ben fo ko -
zot tan je len volt. A ba jai Du na híd, mint Bu -
da pest és Új vi dék kö zött az egyet len ál lan dó
du nai át ke lé si pont és a Bal kán fe lé ve ze tõ
vas út vo na lak – Bu da pest-Zág ráb és Bu da -
pest-Sza bad ka fõ vo na lak – bel sõ össze kö tõ -
je stra té gi ai je len tõ sé gû lé te sít mény nek szá -
mí tott. Ezért már 1914 au gusz tu sá ban meg -
ala kí tot ták a ba jai híd õr sé get, amely nek spe -
ci á lis fel ada ta a híd és a hoz zá tar to zó vas út -
vo nal vé del me volt az eset le ges bel sõ sza bo -
tázs ak ci ók kal szem ben. A híd õr ség szi go rú
sza bá lya it a vá ros la kos sá gá val hir det mé -
nyek ben is mer tet ték – 21470/1914-es és
23625/1914-es ira tok –, er rõl tanúskodnak a
köz igaz ga tá si anyag ban fenn ma radt ira tok.
A híd õr ség meg ala kí tá sa mel lett a köz pon ti
ka to nai pa rancs nok ság el ren del te a híd vé -
del mé ben a Du na két part já nak ka to nai
meg erõ sí té sét is. A hi dat vé dõ ide ig le nes
erõ dít mé nyek rõl a Csá szá ri és Ki rá lyi Had -
se reg Erõd épí té si Igaz ga tó sá ga in téz ke dett
1914 szep tem be ré ben és ok tó be ré ben.

A ba jai du nai híd fõk nél 1914-ben vég re -
haj tott ide ig le nes erõ dí té si mun ká la tok nak
több jo gi és gaz da sá gi kö vet kez mé nye volt,
a há bo rú egy ér de kes hely ze tet szült. A Du -
na hi dat kö rül ve võ tel kek a fo lyó mind két
ol da lán a vá ros tu laj do ná ban vol tak – 1904
után fo ko za to san vá sá rol ta meg a vá ros a
te rü le te ket a ka lo csai ér sek ség tõl –, de a vá -

ros nem hasz nál ta a te rü le te ket. A vá ros
kör nyé kén a Du nát 1871-75 kö zött sza bá -
lyoz ták, ek kor ala kí tot ták ki a fo lyó mai
med rét az ár víz vé del mi töl té sek kel és a
Sugovicán ba jai ki kö tõt. A du a liz mus alatt a
fo lyók sza bá lyo zá sát ál la mi for rá sok ból vé -
gez ték el, de utá na a védmûvek fenn tar tá sa
és kar ban tar tá sa a he lyi kö zös sé ge fel ada ta
volt. Az ár víz vé de lem ben ér de kelt he lyi ek
ár men te sí tõ tár su la to kat hoz tak lét re, ame -
lyek ez után a fo lyó par ti gá tak te rü le tét ki bé -
rel ték az adott te le pü lé sek tõl, hasz nál ták,
kar ban tar tot ták azo kat. A gá tak be-
erdõsülésének meg aka dá lyo zá sa volt az el -
sõd le ges fel adat, ame lyet ka szá lás sal, vagy
le gel te tés sel ol dot tak meg. 1906-09 kö zött
ké szült el a ba jai Du na híd, ez után a vá ros a
híd mel let ti te rü le te it a Pest me gyei Sár kö zi
Ár men te sí tõ Tár su lat nak ad ta bér be. 1914
ta va szán ko mo lyabb ár hul lám vo nult le a
Du nán, ezért az ár men te sí tõ tár su lat na -
gyobb men  nyi sé gû épí tõ anya got hal mo zott
fel a töl té sek ki ja ví tá sá hoz és meg erõ sí té sé -
hez. Az erõd épí té si igaz ga tó ság szak em be -
rei ezt hasz nál ták fel 1914 õszén a híd fõk -
nél lét re ho zott ide ig le nes erõ dí té sek meg -
épí té sé hez. A mun ká la tok be fe je zé sé rõl
1914 ok tó be ré ben ér te sí tet ték Ba ja vá ros
ve ze té sét a kö zös ügyek in té zé se so rán szo -
ká sos két ha sá bos, két nyel vû le vél ben.

„K. [Kaiserliche] u. [und] K. [Königliche]
Befestigungsbaudirektion in Bu da pest.

Res. [Reserv] Nr. [Nummer] 540/IV.
Schadenersatzansprüche bei Sicher-

rungsarbeiten.
An den Magistrat der Stadt Ba ja in Bu da -

pest, am 16. Oktober 1914.
Mit Bezug auf die mündliche Besprechung

des H. Akz. Felix Müller wird ersucht, mit-
teilen zu wollen, ob die Stadt Ba ja durch die
Jnanaspruchnahme der um die Baja-
Bátaszék Brücke gelegenen städtischen
Grundstücke zu Zwecken von Sicherungsan-
lagen einen Schaden erlitten hat, bzw. Ob für
einen eventuell erlittenen Schaden Schaden-
ersatzansprüche gestellt werden oder nicst.

Es wird bemerkt, Dass die Heeresverwal-
tung den Sicherungsanlagen einen provi-
sorischen Charakter zuerkennt und da rum
das Ansuchen stellt, ihr das Recht einräumen
zu wollen, diese Anlagen daselbst im Stande
zu halten und zu bewachen.

Das Eigentumsrecht der Stadt Ba ja
bezüglich der Grundstücke bleibt unberührt
und wird blos um das Recht einer eventu-
ellen Vormerkung des aberhalb beschreibe-
nen Servituts im Grundbuche angesucht.

Cs. [csá szá ri] és Kir. [ki rá lyi] Erõ dí tés -
épí té si-igaz ga tó ság, Bu da pest

540/IV. biz. [bi zal ma san ke zelt] sz. 
Ba ja szab. [sza bad] kir. [ki rá lyi] vá ros

Te kin te tes Ta ná csá nak
Bu da pest, 1914. ok tó ber 16-án.
Müller Fé lix cs. és kir. járulnok úr ral foly -

ta tott sze mé lyes meg be szé lés re vo nat koz va
meg ke re sem a tek. [te kin te tes] Ta ná csot, szí -
ves ked jék ve lem kö zöl ni, hogy a Baja-
bátaszéki híd kö rü li vá ro si tel kek nek biz to sí -
tá si mun kák cél já ra tör tént igény be vé te le ál -
tal a vá ros szen ve dett-e kárt, ill. [il let ve]
hogy az eset le ges kár szen ve dé sért kár meg -
té rí té si igé nye ket tá maszt-e vagy sem.

Meg jegy zem, hogy a had ve ze tõ ség a biz -
to sí tá si mun kák nak ide ig le nes jel le get tu -
laj do nít, ami ért azok nak a fenn tar tá sá hoz
és õr zé sé hez a jo got meg ad ni ké rem.

Ba ja vá ro sá nak a tel kek re vo nat ko zó tu -
laj don jo ga érin tet len ma rad és csak azon
jog el is me ré sét ké rem, hogy a had ve ze tõ -
ség a szol gal mat te lek köny vi leg eset leg
elõ je gyez hes se.”

A vá ro si ta nács ok tó ber 22-i ülé sén a
gaz da sá gi bi zott ság ha tás kö ré be utal ta az
ügyet, mi vel a vá ro si te rü le tek hasz no sí tá -
sa e bi zott ság ha tás kö ré be tar to zott. A gaz -
da sá gi bi zott ság egyez te tett a te rü le tet bér -
lõ Pest  me gyei Sár kö zi Ár men te sí tõ Tár -
su lat tal, tag jai be jár ták az új lé te sít mé nye -
ket, ame lye ket a híd õr ség je len lé võ pa -
rancs no ka sze mé lye sen mu ta tott be ne kik.
Ez után a bi zott ság de cem ber 14-i ülé sén
fo gal maz ta meg vé le mé nyét a híd lá bá nál
tör tént épít ke zé sek rõl, ame lyet az 1914.
de cem ber 17-én tar tott évi utol só ren des
köz gyû lé sén Weisz Nán dor ta nács nok, a
gaz da sá gi bi zott ság ve ze tõ je is mer te tett.
Az 1914. évi vá ro si köz gyû lé si jegy zõ -
könyv el ve szett, de a köz igaz ga tá si anyag -
ban 33866/1914-es szá mon a ha tá ro zat ról
szó ló ér te sí tés fenn ma radt.

„33.866 kig. [köz igaz ga tá si] 1914
262. közgy. [köz gyû lé si] jkvi [jegy zõ -

köny vi] szám
A cs. és kir. Erõd épí té si Igaz ga tó ság (Bu -

da pest) 1914. évi ok tó ber hó 16-án 540/IV.
biz. szám alatt át ira ta a baja-bátaszéki vas úti
híd kö rü li vá ro si tel kek nek biz to sí tá si mun kák
cél já ra tör tént igény be vé te le tár gyá ban.

Vég ha tá ro zat:
Ba ja thjf. [tör vény ha tó sá gi jog gal fel ru há -

zott] vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga a
baja-bátaszéki híd kö rü li vá ro si tel kek nek
biz to sí tá si mun kák cél já ra tör tént igény be vé -
tel ét és ezen biz to sí tá si mun kák nak ide ig le -
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nes jel le gét tu do má sul ve szi, azok nak a fenn -
tar tá sá hoz és ôr zé sé hez a cs. és kir. erõd épí -
té si igaz ga tó ság nak a jo got meg ad ja.

Ba ja vá ro sá nak a tel kek re vo nat ko zó tu -
laj don jo ga fenn tar tá sá val a tör vény ha tó -
sá gi bi zott ság meg en ge di, hogy a had ve ze -
tõ ség a szor gal mat ezen in gat la nok ra te -
lek köny vi leg eset leg elõjegyeztesse.

Vé gül ki je len ti a tör vény ha tó sá gi bi zott -
ság, hogy ezen híd kö rü li vá ro si tel kek nek
biz to sí tá si mun kák cél ja i ra tör tént igény -
be vé te lé bõl és a vá ros tu laj do nát ké pe zõ
anya gok nak fel hasz ná lá sá ból folyólag
ezen igaz ga tó ság, il let ve a kincs tár el len
sem mi fé le igényt nem tá maszt.

Mi u tán ezen erõ dí té si mun ká la tok rész -
ben a vá ros kö zös sé ge ál tal a »Pest me gyei
Sár kö zi Ármentestõ Tár su lat«-nak tu laj -
don jo gi lag át en ge dett védmûveknek és
anya gok… [itt egy hos  szabb rész ol vas ha -
tat lan a pa pír sé rü lé se mi att] …te rü le té re
esik: ugyan ezért ezen ha tá ro zat tal eh hez
va ló hoz zá já ru lás vé gett a »Pest me gyei
Sár kö zi Ármenetsítõ Tár su lat«-nak (Ka lo -
csa) is meg kül de tik.

Ba ja thjf. vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott -
sá gá nak 1914. évi de cem ber hó 17-ik nap -
ján tar tott köz gyû lé sé bõl.

Weisz elõ adó”

A ba jai híd mind két híd fõ jé nél épült egy-
egy ide ig le nes „erõd”, amely a mo nar chia
had ve ze tés ének meg nyug ta tá sán kí vül nem
so kat ért. Az erõ dök te rü le tét a k.u.k. had se -
reg a há bo rú ide jé re sa ját ke ze lés be vet te –
szol gal mi jo got je gyez te tett be a te rü let re a
ba jai föld hi va tal nál. A fel hasz nált épí tõ -
anyag ért az ár men te sí tõ tár su lat nem kért
kár té rí tést a had se reg tõl, és Ba ja sem kért
sem mi fé le el len szol gál ta tást a te rü le tek
hasz ná la tá ért. Az „erõ dök” ide ig le nes vol tát
min den ki hang sú lyoz ta, iga zá ból már a há -
bo rú alatt sem na gyon tö rõ dött ve lük sen ki.
Az 1920-as évek má so dik fe lé ben a nyílt
du nai ra ko dó épí té se kor, majd az 1930-as
évek ben a Sugovica tor ko la tá nak meg for dí -
tása kor át fo gó te rü let ren de zés re is sor ke -
rült, így az el sõ vi lág há bo rús híd õr ség ka to -
nai lé te sít mé nyei gyor san el tûn tek.

Sar lós Ist ván
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A Bajai Honpolgár szerkesztõsége

Vé den dõ véd te le nek: a gyur gya lag
„Ékes tol lú szi vár vány-ma da rak,
fu vo la-füt  tyel, ring va szállanak.” – fog -

lal ja ös  sze Áprily La jos Gyur gya la gok cí -
mû ver sé nek el sõ két so rá ban a ma dár meg -
je le né sé nek ta lán leg fon to sabb jel lem zõ it.
A tró pu so kon élõ ro ko nai szí ne i nek tar ka sá -
gá val ve te ke dõ tol la za tú gyur gya lag
(Merops apiaster) ha zánk egyes ré sze in
gya ko ri nak mond ha tó, és több he lyen költ
Ba ja kör nyé kén (na gyobb csa pa tok vi dé -
kün kön leg in kább az õszi vo nu lás kor fi -
gyel he tõk meg). Az öreg, ki fej lett ma dár
tol la za tá nak szí ne a tor ká nál élénk sár ga,
vál la i nál sár gás fe hér, há ta, fej te te je és szár -

nya i nak bel sõ ré sze vö rös bar na, utób bi kül -
sõ ré sze ké kes zöld és sze gé lye fe ke te, be -
gye és ha sa tür kiz kék, far ka sö tét zöld (a két
kö zép sõ toll 3-4 cen ti mé ter rel hosszabb a
töb bi nél). Elõ zõ ek össz hang ját egé szí ti ki a
fe ke te szem sáv és láb, a sö tét bar na szem, a
mint egy 4 cen ti mé te res és eny he ív vel le fe -
lé haj ló sö tét szür ke csõr. A fi a tal pél dá nyok
szí nei nagy já ból meg egyez nek az idõ seb -
bek kel, de fa kób bak-tom páb bak azo ké nál.
Utób bi jel lem zõ igaz a pár juk nál va la mi vel
ki sebb to jók ra is. A ki fej lett hím ma dár test -
hos  szú sá ga 25-27, szárny fesz tá vol sá ga 36-
40, csõ ré nek hos  sza mint egy 4 cen ti mé ter.

A gyur gya la gok hang ja csa pat ban re pü lés -
nél a kap cso lat tar tást se gí tõ „prü”, fé szek -
nél, ha meg za var ják „vüt”. 

Az Egyen lí tõ tõl dél re fek võ te le lõ te rü le te -
ik rõl arány lag ké sõn – ta vasz vé ge tá ján, ál -
ta lá ban má jus el sõ fe lé ben – vis  sza té rõ, jel -
lem zõ en te le pe sen fész ke lõ ma da rak ha ma -
ro san pár ba áll nak. Az ud var lás ré sze ként
meg fi gyel he tõ, amint a hí mek táp lá lék kal
„ked ves ked nek” pár juk nak. Ti pi kus fész ke -
lõ he lye ik a lösz- vagy fo lyók men ti part fa -
lak, ho mok bá nyák me re dek ré szei. Észak-
Bács ká ban a Telecskai-dombok katymári és
madarasi lösz fa lai a gyur gya la gok is mert

Banga Szabolcs (1978-2014)
Lapzártakor kaptuk a megrázó hírt, hogy lapunk korábbi tervezô

szerkesztôje, újságíró kollégánk 2014. november 24-én, türelemmel viselt
gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Szerkesztôségünk osztozik a gyászoló
család fájdalmában. Nyugodjék békében!

(Néhai munkatársunk bôvebb méltatására januári számunkban térünk
vissza.)

A szerkesztôség



fész ke lõ he lyei. Elõ zõ ek mel lett pél dá ul
Szeremlétõl dél re a Du na ár víz vé del mi töl -
té sé nek men tett ol da li ré szé be ásott be ton
tar tó osz lop ok kö rü li 0,5-1,0 mé ter ma gas sá -
gú dom bocs kák is tet sze nek a ma da rak nak.
A költõpár a ki vá lasz tott hely ta la já ba fúr ja-
váj ja víz szin te sen mint egy 2 mé ter hos  szú -
sá gú já ra tát, a vé gén ki szé le se dõ kam rá val.
Az egé szet úgy ala kít ják ki, hogy a kot ló
ma dár lás sa a be já ra ti nyí lást. Fé szek anya -
got nem hor da nak, és utód ne ve lés köz ben
on nan nem visz nek ki sem mit sem, így a
több éve hasz nált üreg al ján az emészt he tet -
len ro var ma rad vá nyok és a fi ó kák ürü lé ké -
nek ré te ge ta lál ha tó. A to jó jú ni us kö ze pé ig
rak ja le 6-7 göm böly ded ala kú, fe hér to já sát,
a kot lást már a fé szek alj tel jes sé vá lá sa elõtt
meg kez di. Kö vet kez mény ként nagy já ból
há rom hét múl tán né hány na pos el té rés sel
kel nek ki a fi ó kák. A mind két szü lõ ál tal ete -
tett utó dok gyor san fej lõd nek, és egy hó na -
pos ko ruk ra röpképessé vál nak (a köl tõ üre -
get jú li us vé gén, au gusz tus ele jén hagy ják
el). A gyur gya la gok ro var evõ – zö mé ben
hár tyás szár nyú a kat fo gyasz tó – ma da rak:
szá raz ága kon vagy vil lany ve ze té ken ül dö -
gél ve fi gye lik kör nye ze tü ket. In nen ered nek
po ten ci á lis zsák má nya ik nyo má ba, ame lye -
ket röp tük ben kap nak el. Ha fész ke lõ he lyük
kö ze lé ben kaptárakat he lyez nek el, rá jár hat -
nak a mé hek re, ezért ré gen hi va ta lo san mé -
hész ma dár nak hív ták õket (Ma da rász Gyu -
la: Ma gyar or szág ma da rai. Bu da pest, 1899-
1903. 172. ol dal). A nyár vé gén, õsz ele jén
ös  sze ál ló akár szá zas pél dány szá mú csa pa -
tok ál ta lá ban szep tem ber kö ze pé ig el in dul -
nak te le lõ he lye ik fe lé.

Ma da rász Gyu la elõ zõ ek ben em lí tett
köny vé ben a ma dár né pi el ne ve zé se i ként a
kö vet ke zõ ket em lí ti: „piripió, piripjó,
gyurgyóka, mé hész-ban ka, fecs ke ki rály,
fel le gi fecs ke, sár ga fe jû gyur gya lag”.
Rész ben elõ zõ ek mel lett Ke le men At ti la a
kö vet ke zõ ket ad ja meg: „mé hész ma dár,
méhészke, tö rök fecs ke” (Madaraskönyv.
Bu ka rest, 1978. 194. ol dal).

A Gyur gya lag fé lék (Meropidae) né pes
csa lád já ba tar to zó gyur gya lag a Pi re ne u si-
fél szi get tõl a Föld kö zi- és Fe ke te-ten ge r
me den cé jén ke resz tül az Urál-hegy ség dé li
ré szé ig, va la mint Kis-Ázsi án és a Kö zel -Ke -
le ten ke resz tül egé szen Kö zép-Ázsi á ig fész -
kel. Emel lett ki sebb cso port jai idõ sza ko san
az el ter je dé si ha tár tól észa kabb ra fek võ te rü -
le te ken – pél dá ul Ang lia dé li ré szén stb. – is
költ het nek. Ál lo má nya i nál leg fon to sabb vé -
del mi le he tõ sé ge ink a fész ke lõ te le pek nyu -

gal má nak biz to sí tá sa és a ho mok-, a lösz- és
part fa lak meg fe le lõ kar ban tar tá sa (az el bur -
ján zó nö vény zet tõl tör té nõ meg tisz tí tá sa).
To váb bi le he tõ sé get je lent a meg te le pe dés re
al kal mas ho mok fal ki ala kí tá sa a meg fe le lõ
he lye ken. A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé -
szet vé del mi Egye sü let ál tal 1979-ben és
2013-ban Az év ma da rá nak vá lasz tott gyur -
gya lag már 1954-ben vé dett sé get ka pott,
majd 1982-ben fo ko zot tan vé det té nyil vá ní -
tot ták. Ter mé szet vé del mi esz mei ér té ke a vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012. szá mú
ren de le te sze rint 100 000 Ft.

Dr. Nebojszki Lász ló
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A Telecskai-dombok katymári lösz fa la szá mos ma dár faj nak kí nál fész ke lé si le he tõ sé get

Meg fe le lõ part fal hi á nyá ban a pá rok a föld utak pe re mé be ké szí tik köl tõ üre ge i ket. Saj nos
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tést. A kép a Bokodi út tól dél re ké szült.


