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A folt var rás (folt mo za ik, patchwork) tör -
té ne te igen ré gi, va ló szí nû leg a szö vés fel -
ta lá lá sá nak ide jé re esik. A szük ség, a sze -
gény ség hoz ta lét re, amely so rán prak ti kus
da ra bo kat ké szí tet tek az ös  sze vá lo ga tott
anyag da ra bok ból. Irány za ta it az egyes nép -
cso port ok ipar mû vé sze te, kul tú rá ja, ese -
mé nyei ala kí tot ták, for mál ták. A hos  szú té -
li es té ken ös  sze gyûl ve, kö zös sé gi éle tet él -
ve kézmûveskedtek az as  szo nyok, fol tok ba
varr ták a fa lu ese mé nye it, csa ták em lé két,
sze ret te ik élet ese mé nye it. Az egyes tra di ci -
o ná lis blok kok el ne ve zé sei is esze rint ala -
kul tak, ma is elõ sze re tet tel já runk mohawk
ös vé nyen, ját szunk az in di án ki ra kó val,

rep ke dõ ma da ra kat var runk, vagy ép pen
ge ren da há zat épí tünk a fa kuny hó blokk
szim bo li kus tü zé nek me le gé nél.

Nap ja ink ra a tech ni ka ma gas szin tû fej -
lõ dé se a folt var rás te rü le tén is je len tõs vál -
to zá so kat ho zott, a var ró gé pek fej lesz té se,
el ter je dé se meg gyor sí tot ta a var rá si fo lya -
ma tot, le gyen az tra di ci o ná lis, vagy mo -
dern folt var ró tech ni ka. Az idõ igé nyes és
kéz zel ké szí tett ta ka rók ér té ke vi szont esz -
mei, a sze re tet tel al ko tott sze mé lyes aján -
dék „sú lya” fel be csül he tet len.

Az egy ko ri kö zös sé gi él mény le he tõ sé gét
meg te remt ve ala kult meg a ba jai Sugovica
Folt kör, mely nek cso port ta lál ko zá sai hét év -

vel ez elõtt re nyúl nak vis  sza. A cso port tag ok
al ko tó te vé keny sé ge 2012-ben Ba ja vá ros
kul tu rá lis éle té nek fi a tal irány za tá vá vált.

Egye di szín folt ként lát ha tó a ba jai Pol -
gár mes te ri Hi va tal Türr-termének fa lá ra ter -
ve zett és ki ál lí tott, Guinness-rekordként
jegy zett nem ze ti szí nû zász ló, me lyet a Pécs
és Ba ja kul tu rá lis ala po kon nyug vó meg ál -
la po dá sá nak ré sze ként – a kö zös mun ka
örö me és nem ze ti iden ti tá sunk meg mu ta tá -
sa fé nyé ben – 11 vá ros folt kö ré nek 51 folt -
var ró höl gye 1080 da rab folt ból ké szí tett.

Töb bek kö zött e re kord lo bo gó is lát ha tó
– a két vá ros kö zöt ti együtt mû kö dé si meg -
ál la po dás újabb ál lo má sa ként – Pé csett, a

Mészy-Mészáros Gábor: Lovagkor

Du nán in nen, Du nán túl
Pé csi és ba jai folt var rók kö zös ki ál lí tá sa
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Mû vé sze tek és Iro da lom Há zá ban, ahol
2013. de cem ber 5-én Du nán in nen, Du nán
túl cím mel nyílt kö zös ki ál lí tá sa a pé csi
Hu nyor Vas utas Folt var ró Kör és a ba jai
Sugovica Folt kör tag ja i nak.  

A ma gyar or szá gi folt var rás tör té ne te 25
éves év for du ló já nak elõ est éjén  nyílt ki ál -
lí tás hû en tük rö zi az ap ró folt mo za i kok
egy ség be ren de zõ dé sé nek har mó ni á ját, az
ös  sze fo gás ban rej lõ erõt és ér té ket, el hi va -
tott sá got. Mint aho gyan a nem ze ti szí nû
lo bo gó min den egyes da rab ja hor doz za al -
ko tó i nak fol tok ba varrt üze ne tét, örök em -
lék ként je le nik meg a tár la ton a Szipl Ma -
ra és Szipl-Kovács Ma ri ann ter ve zé sé ben
és szer ve zé sé ben szü le tett, hungarikum-
ként je gyez he tõ Memento cí mû quilt (há -
rom ré teg ben tû zött, folt var rás tech ni ká já -
val ké szült tex til mun ka ös  sze fog la ló ne -
ve). A 92 db miniquiltbõl ál ló, csil lag mo -
tí vu mo kat meg je le ní tõ kö zös mun ka,

ame lyet a Ma gyar or szá gon egye dül ál ló
nagynyárádi kék fes tõ mû hely mes te ré nek,
Sárdi Já nos nak 92. szü le tés nap já ra ké szí -
tett a folt var ró kö zös ség, a ga lé ri á ban köz -
pon ti he lyen ki ál lít va vonz za a tár lat ra ér -
ke zõk sze mét. 

A két cso port ki ál lí tott mun kái egy sé -
get al kot va ke rül tek össz hang ba egy -
más sal, ahol ta lál ko zik szín és for ma,
me leg ta ka ró vagy ked ves mac kók bá ja.
Az el múlt évek al ko tó te vé keny sé ge ki -
kris tá lyo so dott lé nye gé nek sa já tos vi lá -
gá ba re pí ti az ér dek lõ dõt. Sze münk kel
meg si mo gat va a mun ká kat, ele ve ned nek
fel ben nünk ré gi em lé kek, ki-ki meg ta -
lál ja egy-egy rész let ben a szá má ra fon -
tos üze ne tet.

A két folt kör part ner sé ge és azo nos mo -
ti vá ci ó ja te szi le he tõ vé a kre a ti vi tá sunk al -
ko tás nyel vén va ló ki fe je zé sét, mind két fél
ré szé re épí tõ jel le gû ki bon ta koz ta tá sát.

Zsigó Ró bert, Ba ja vá ros pol gár mes te re
meg nyi tó be szé dé ben ki emel te, hogy az ön -
ki fe je zés nek nem szab hat ha tá ro kat sem fo -
lyó part, sem me gye ha tár. Mint aho gyan a
Du ná ba do bott kõ hullámfodrai is vis  sza tér -
nek a part ra, a két vá ros ci vil szer ve ze te i nek
ös  sze fo gá sá ban szer ve zõd nek to vább kö zös
prog ra mok és szü let het nek he lyi ér té kek. 

A to váb bi együtt mû kö dés re le he tõ sé get
te remt az is, hogy 2015-ben Pécs ad ott hont
az Europa Cantat, va gyis az Eu ró pai Kó rus -
szö vet ség Fesz ti vál já nak, mely nek ide je
alatt nem zet kö zi folt var ró ta lál ko zó szer ve -
zé sét szor gal maz za dr. Pá va Zsolt, Pécs pol -
gár mes te re és tá mo gat ja an nak le bo nyo lí tá -
sát. A ta lál ko zó ra szó ló meg hí vás elõ re ve tí -
ti folt kö rünk ré szé re a 2014-es évi cso port -
fog lal ko zá sok té má it, mely tar tal mat és
üze ne tet fol tok ba varr va a Du nán in nen,
2015-ben meg mu tat ha tunk a Du nán túl.

Reiner Ri ta

A kiállítás megnyitója Részlet a kiállításból

Itt él velünk
Sze mé lyes em lé ke im Mezei Lajosról

Nagy di csõ ség, ha va la ki a szak má já ban
is mert ség re tesz szert. Az or szá gos is mert -
ség is le het po zi tív, azon ban a leg na gyobb
el is me rés az, ami kor a szû kebb ha za, az az a
vá ros, ahol élünk, ki emel ke dõ egyé ni ség -
nek tart va la kit. Irigy lés re mél tó, ha jel zõk
és se gí tõ ma gya rá zat nél kül is min den ki
tud ja, hogy ki rõl van szó. Ilyen sze mé lyi ség
volt Me zei La jos, Ba ja vá ros dísz pol gá ra.
Tõs gyö ke res ba jai, aki iga zán él te a vá rost.

Egy fon tos jel zõt azért meg em lí tek,
mely ki emel te a vá ros sze rel me sei kö zül,
ugyan is õ az ál ma in túl so kat tett is a mi -
nõ sé gi kis vá ro si élet ér de ké ben. Õ vált a
vá ros ta lán leg na gyobb me cé ná sá vá. Ne -
vé hez, il let ve sa ját cé gé hez fû zõ dik a kór -
ház és a lll. Bé la Gim ná zi um tá mo ga tá sa.

A Szent há rom ság tér „be bú to ro zá sa” ér de -
ké ben ér me ki bo csá tást szer ve zett. Kü lö -
nös el kö te le zett ség gel tá mo gat ta a mû vé -
sze te ket. Nem egy ki ál lí tás meg ren de zé sé -
nek le he tõ sé gét õ biz to sí tot ta, dí ja kat ala -
pí tott. Az éven te meg ren de zés re ke rü lõ
jazz-so ro zat fi nan szí ro zá sá ban is orosz lán -
részt vál lalt. A Ba jai Rotary Club ban is
meg ha tá ro zó sze re pet töl tött be. A Ba jai
Hon pol gár ol va sói is ne ki kö szön he tik a
lap im már hos  szú ide je tar tó meg je le né sét.

Saj ná la tos, hogy ter mé sze tes sé vá lik egy-
egy sze mély po zi tív te vé keny sé ge. Ész re
sem ves  szük, mert meg szok tuk, hogy min -
dig szá mít ha tunk rá. A hi á nya vi szont rá -
döb bent ben nün ket, hogy mit is ve szí tet -
tünk. Ez pont olyan, mint az em be ri ér zé ke -

lés. A fény té nyét nem ves  szük ész re, azon -
ban ha le kap csol ják a lám pát, ar ra azon nal
re a gál nak re cep to ra ink. La jos hi á nyá val is
így va gyunk. Nem va gyunk egy for mák,
min den ki más ként éli meg egy ba rát el vesz -
té sét. 75 éve sen, öt éve, hogy nincs kö zöt -
tünk. Más fél év vel ez elõtt egy fel adat meg -
ol dá sán mor fon dí roz va ösz tö nö sen nyúl tam
a te le fo nért, hogy meg be szél jem ve le a le -
he tõ sé ge ket. Az agyam tud ta a hi á nyát, de
ke zem még nem fog ta fel tá vo zá sát.

Mi lett az ál ta la kez de mé nye zett Fe renc-
csa tor na „pro jekt tel”? Hi á ba volt meg az
ENSZ tá mo ga tá sa, La jos am bí ci ó ja nél kül
fe le dés be me rült a nagy vo na lú öt let. Saj -
nos már nem is mer het jük meg tit kos el -
kép ze lé se it, me lyek meg va ló sí tá sá ra nem



Bajai Honpolgár 32014. február

ma radt ide je. Egy ilyen ál má ba ava tott be,
de kö zös ter vez ge té sünk túl ko rán sza kadt
fél be. Igen, még fi a tal volt, be teg sé ge el le -
né re al ko tó ere je tel jé ben volt.

Ki vá ló egye te mi ok ta tás ban ré sze sült fia,
Gá bor pro fi mód já ra foly tat ja amit La jos
fel épí tett, az EMEL „bi ro da lom” te vé keny -
sé gét, de a ve le foly ta tott mé lyebb be szél -
ge té sek so rán érez he tõ PA PA hi á nya. Mó ni -
ka lá nya, a si ke res or vos szó hasz ná la tá ban
ele ve nen je lent ke zik ap ja örök sé ge. Ezek a
fel lel he tõ jel lem zõk élén ken él nek kör nye -
ze té ben, je len van nak a min den nap ja ik ban.

Egyé ni sé gé nek egyik tit ka fan tasz ti kus
kom mu ni ká ci ós kész sé gé ben rej lett. Ezt lá -
nyo mon mé rem le, ugyan is nem min den na -
pos, hogy egy gye rek, aki 9 éves ko rá ig,

csak nya ran ta ta lál ko zott egy fel nõt tel,
ilyen ele ve nen tud ja em lé ke ze té ben tar ta ni.
Igaz, az utol só õszön né hány na pig együtt
le het tünk Genf ben, ami kor fo lya ma to san
csün gött Ma rin és La jo son egy aránt.

La jos sze ren csés nek mond ha tó a szak -
má ját il le tõ leg, mi vel a szó va ló di ér tel mé -
ben ma ra dan dót al ko tott. Bár mer re is já -
runk a vá ros ban, mun ká já ba bot lunk. Egy
or vos ról nem szok tunk úgy em lé kez ni,
hogy a szem be jö võ is me rõs rõl eszünk be
jut, igen õt is XY ope rál ta. Na gyon sok
csa lád ban igen ko moly konf lik tus for rá sa
az apa ál tal fel épí tett vál lal ko zás foly ta tá -
sá nak sor sa. Hány pél dát lá tunk a vi rág zó,
majd el ha nya golt és vé gül meg sem mi sült
vál lal ko zá sok ról. Ha lát ben nün ket, büsz -

ke le het és nyu godt, hogy meg be csü lés ben
ré sze sül fel épí tett vál la la ta. Már évek kel
ko ráb ban mond ta, hogy vis  sza vo nul az ak -
tív mun ká tól. Saj nos nem tet te meg, de mi -
ért? Úgy érez te, hogy fi á nak szük sé ge van
még az „öreg” ta pasz ta la tá ra, min dig töb -
bet és töb bet sze re tett vol na át ad ni az évek
gyü möl csé bõl.

Kis gye rek ko rom óta is me rem. Vol tunk
érin tõ le ge sen mun ka kap cso lat ban. Vol tam
meg bí zó ja, nem egy eset ben. Nem is me -
rek sen kit, aki vel ha ra gos vi szonyt tar tott
vol na, aki vel nem ér tett vol na szót. Sze -
rény vi sel ke dé se, halk sza vú hu mo ra iga zi
egyé ni ség gé emel te. Irigyelnün kell?
Nem! Ta nul junk tõ le!

Járai Zol tán

Gon do la tok a bu ko vi nai szé kely örök ség rõl 
A sok nem ze ti sé gû Ba ja vá ro sá ban min -

den ki szá má ra is me rõs le het a bu ko vi nai
szé kely ség tör té ne te, kul tú rá ja. Szá mos al -
ka lom mal ta lál koz ha tunk a kör nyék be li te -
le pü lé se ken (Csátalja, Vas kút, Gara) mû kö -
dõ ha gyo mány õr zõ cso por tok kal, va la mint
az et ni kai cso port mind na gyobb pub li ci -
tást kap a re gi o ná lis és az or szá gos saj tó ban
is, több nyi re egy-egy je les ese mény, év for -
du ló (így pél dá ul 2011-ben a bács kai le te -
le pe dés 70. év for du ló ja) kap csán. Je len írás
ak tu a li tá sa ket tõs: egy fe lõl a bu ko vi nai
szé kely ség ja nu ár 7-én em lé ke zik a madé-
falvi ese mé nyek re (Siculicidium, szé kely -
mé szár lás), amely so rán 250 éve, 1764
Víz ke reszt jén a csá szá ri csa pa tok a kö te le -
zõ ha tár õri szol gá lat és adó zás mi att lá za dó
szé ke lyek re tá mad tak. En nek ha tá sá ra
nagy ará nyú ki ván dor lás in dult meg Mold -
vá ba, majd Bu ko vi ná ba, az ese mény gya -
kor la ti lag meg fe lel az új, így szü le tõ et ni -
kai cso port ere det mon dá já nak; a cso port
kul tu rá lis em lé ke ze té ben, mint kol lek tív
tra u ma, ki emelt he lyet kap. Más fe lõl pe dig
a bu ko vi nai szé ke lyek bet le he mes já té ka, a
csobánolás 2013-ban ke rült fel a Szel le mi
Kul tu rá lis Örök ség Nem ze ti Jegy zé ké re.
Az ere de ti leg há za ló, ado mány gyûj tõ dra -
ma ti kus szo kás egy ben a nép cso port szim -
bó lu má vá is vált: a szál lás ke re sõ szent csa -
lád hoz ha son ló an a bu ko vi nai szé kely ek is
szá mos al ka lom mal kény sze rültek el hagy -
ni a szü lõ föld jüket, hogy újabb vi dé ke ken
épít sék fel ott ho na i kat.

Je len írás ban né hány gon do la tot kí vá nok
meg osz ta ni az zal kap cso lat ban, hogy mi kor
és mi képp ala kult ez az örök ség, mi lyen
szín te rei van nak, ki emel ve né hány Ba ja kör -
nyé ki vo nat ko zá sát. 

A bu ko vi nai szé kely ség tör té ne te, kul tú -
rá ja irán ti köz éle ti és tu do má nyos ér dek lõ -
dés Belsazar Hacquet lembergi ter mé szet -
tu dós 1790-es, el sõ nyom ta tott hír adá sá tól
kezd ve hul lám sze rû ugyan, még is fo lya ma -
tos nak mond ha tó. Az ide vo nat ko zó for rá -
so kat át te kint ve azt lát hat juk, hogy a gyak -
ran pa te ti kus, emo ci o ná lis túl zá sok kal tûz -
delt be szá mo lók két fõ kér dés kö ré cso por -
to sul nak: ho gyan, mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött él a bu ko vi nai szé kely ség; va la mint ho -
gyan ala kul a to váb bi sor suk, mely so rán
gyak ran fel me rül a te le pí tés gon do la ta is. A
19-20. szá zad lá tó szö gé bõl a nép cso port
sor sát nem ze ti ügy nek te kin tet ték; a ró luk
va ló tár sa dal mi, po li ti kai gon dol ko dás és
gon dos ko dás hos  szú idõn ke resz tül a nem -

ze ti ös  sze tar to zás meg élé sé nek egy le he tõ -
sé ge volt. En nek egyik szem lé le tes pél dá ja
Lász ló Mi hály ún. „milleniumi öt le te”:
„Nem so ká ra ezer éve lesz, hogy a ma gyar
nem zet itt la kik; nagy sze rû em lék kel akar ja
a nem zet meg örö kí te ni ezer éves ál la mi éle -
tét; ez em lé kek egyik ma ra dan dó mo men tu -
ma az le het ne, hogy egy-elõ re Bu ko vi na
csán gó i nak Pusz ta szer tá gas föl dén egy
nagy fal vat épí te nénk s ide te le pí te nõk. Ez
mél tó em lé ke len ne az ezer éves hon ala pí -
tás nak!” (A bu ko vi nai és mold vai csán gók.
In: Föld raj zi Köz le mé nyek, 1877. 199.)

A fent em lí tett örök ség, örök sé ge sí tés
nem pusz tán a kul tú ra egy sze le té nek meg -
õr zé sét je len ti. Olyan prog res  szív je len sé -
get ta kar, amely ben egy kö zös ség sa ját

Istensegítsi csobánolás, 1930-as évek
(Gatti Józsefné Lovász Anna gyûjteményébôl)



Bajai Honpolgár4 2014. február

múlt já hoz fû zõ dõ vi szo nya vá lik lát ha tó -
vá, mi az, ami fon tos, ami nek meg õr zé sé -
re tö re ked nek. A bu ko vi nai szé kely ség
ese té ben eh hez kap cso ló dó hang sú lyos
pont nak tû nik gaz dag írás be li ség ük és ha -
gyo mány õr zõ cso por tok te vé keny sé ge.

A múlt, a tör té ne lem meg írá sát ma már
nem csak a tu do mány kép vi se lõi vég zik. A
bu ko vi nai szé kely ség ese té ben is igény mu -
tat ko zott (há nyat ta tott) sor suk bel sõ szem -
szög bõl tör té nõ ös  sze fog la lá sá ra; a múlt tal
va ló fog lal ko zás fon tos sza bad idõs te vé -
keny ség gé vált. Ezt mu tat ják a nép cso port
kö ré ben vég zett je len tõs csa lád tör té ne ti ku -
ta tá sok (amely rõl Ru dolf Lász ló több ször
be szá molt Ba ján is); il let ve a nép cso port
gaz dag írás be li sé ge is. Ta pasz ta la ta im sze -
rint so kan kö zü lük nap ja ink ban is gaz dag
csa lá di gyûj te mé nye ket õriz nek; a kéz irat ok
kéz rõl kéz re vagy má so lat ban ter jed tek a le -
szár ma zot tak kö zött, ugyan ak kor fo lya ma -
to san ala kul nak is, a le szár ma zot tak gyûj tik,
ki egé szí tik a kö zös múlt ra vo nat ko zó újabb
do ku men tu mok kal. Így a tör té ne tek tör té ne -
te leg alább olyan iz gal mas, mint ma guk a
ben ne fog lal tak. Szá mos ilyen gyûj te ményt
õriz nek a mú ze um ar chí vu mai, kö zel 300
pá lya mû, több tíz ezer ol dal nyi vis  sza em lé -
ke zés, csa lád- és élet tör té net író dott 1952
után a Nép raj zi Mú ze um gyûj tõ pá lyá za ta i -
ra, gyak ran nép rajz ku ta tók biz ta tá sá ra.

Mel let tük a kö zös múlt ös  szeg zõi kö zül
em lí tést ér de mel a bu ko vi nai szé kely ség
kö ré bõl szár ma zó írók, ta ní tók mun kás sá -
ga. Így pél dá ul az idõs ko rá ban Csátalján

élt Se bes tyén Ádám-dí jas te o ló gus, pe da -
gó gus Sántha Ala jos (Istensegíts/Þibeni,
1914 – Csátalja, 2013), aki el sõ sor ban a
Bu ko vi nai ma gya rok (1942, Ko lozs vár;
2009, Csátalja) cí mû, szin té zis re tö rek võ
mun ká já val vált is mert té a nép cso port és
an nak tör té ne te, nép raj za iránt ér dek lõ dõk
kö ré ben. „El sõ sor ban a bu ko vi nai ma gyar
fal vak né pé re gon dol tam: olyan köny vet
ad ni e nép ke zé be, amely bõl sa ját múlt ját
meg is me ri. Azu tán azok ra gon dol tam, akik
a mai na pig nem tud ják, hogy Bu ko vi na, az
nem Mold va, és hogy a bu ko vi nai ma gyar -
ság nak tel je sen kü lön ál ló, min den más ma -
gyar nép csa lád tör té ne té tõl el ütõ sa ját tör -
té ne te van.” (Sántha A. 1942. 3-4.).

Az örök ség meg al ko tá sá nak fo lya ma tá -
hoz szá mos olyan elem is kap cso ló dik,
ame lyet szé le sebb tár sa dal mi ré teg vagy
fel sõbb ve ze tés is le gi ti mál. Ugyan 1941-
tõl kezd ve már erõ sö dõ folk lo risz ti kai, et -
nog rá fi ai ér dek lõ dés mu tat ko zott a nép cso -
port irá nyá ba, azon ban az 1944/45-tõl a mai
Ma gyar or szág te rü le tén le te le pe dõ bu ko vi -
nai szé kely ség a kor szak fe szült sé gek kel te -
li tár sa dal mi-po li ti kai vi szo nyai kö zött
kevésbé tudta rep re zen tál ni kul tú rá ját. A
nap ja ink ban vi rág zó ha gyo mány õr zõ cso -
por tok te vé keny sé ge több nyi re az 1970-es
éve kig nyú lik vis  sza. En nek a fo lya matnek
szim bo li kus ese mé nye az 1978-as Rö pülj
pá va! cí mû te le ví zi ós ve tél ke dõ volt, ahol a
bu ko vi nai szé kely cso port el sõ he lye zést ért
el. Ez nem pusz tán or szá gos hír ne vet és
szé les kö rû el is mert sé get je len tett, ha nem

kul tú rá juk hi va ta los le gi ti má ci ó ját is,
egyút tal a tá gabb, nem ze ti kol lek tív em lé -
ke zet ré szé vé vál tak. Ha son ló ma gas el is -
me rést je lent a Nép mû vé szet Mes te re cím,
ame lyet pél dá ul a Csátalján élõ Ta más
Menyhértné Lavrik Már ta és Lõrincz
Istvánné Ba ra bás Ro zá lia is meg ka pott.
Mun kás sá guk ról rész le te seb ben a Türr Ist -
ván Mú ze um Nép mû vé szet Mes te rei Ba ja
és Ka lo csa kör nyé kén cí mû idõ sza kos ki ál -
lí tá sa is tá jé koz tat.

Az örök sé ge sí tés, ott hon tu dat ápo lá sa
szer ves ré sze az iden ti tás te rem tés nek és a
ha gyo mány õr zés nek, amely ha son ló sá go -
kat mu tat más ha son ló hely ze tû nép cso -
port ok, így pél dá ul a ki te le pí tett né me tek
te vé keny sé ge i vel, ott hon te rem tõ me cha -
niz mu sa i val. Ha son ló sor suk kö zött gyak -
ran õk ma guk von nak pár hu za mot, ahogy
csátaljai be szél ge tõ tár sa im tól hal lot tam:
„Mert õk is egy éle ten át dol goz tak, és ak -
kor itt kel lett hagy ni min dent egyik nap ról
a má sik ra. An  nyi szor be szél get tünk már
er rõl, hogy men  nyi kö zös do log van a szé -
ke lyek meg a svá bok éle té ben!”

(A ku ta tás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-
2012-0001 azo no sí tó szá mú Nem ze ti Ki -
vá ló ság Prog ram – Ha zai hall ga tói, il let ve
ku ta tói sze mé lyi tá mo ga tást biz to sí tó
rend szer ki dol go zá sa és mû köd te té se kon -
ver gen cia prog ram cí mû ki emelt pro jekt
ke re té ben zaj lott. A pro jekt az Eu ró pai
Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis
Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.)

Gatti Be á ta

Ba ra bás Már ton könyv tár gya i nak ki ál lí tá sa
A ma gyar kul tú ra nap ján, 2014. ja nu ár 22-én

Ha van a ma gyar kul tú ra nap ja meg ün -
nep lé sé nek év rõl év re va la mi je len tõ sé ge,
ak kor ta lán az, hogy éb ren tart suk tár gyi és
szel le mi kul tu rá lis örök sé günk új ra al ko tó
mó don va ló hasz ná la tá nak igé nyét és ké -
pes sé gét. Nem sza bad el fe lej te nünk, hogy a
kul tú ra és ben ne, ál ta la a mû vé szet nem ze -
dék rõl nem ze dék re ha gyo má nyo zó dik, és
csak ak kor ké pes a fönn ma ra dás ra, ha min -
den nem ze dék ta lál ben ne vá la szo kat a sa -
ját, sze mé lyes kér dé se i re. Ter mé sze te sen
min den nem ze dék új ra fo gal maz za a ha gyo -
mányt a ma ga igé nyei sze rint. Pon to sab ban
szól va: az a nem ze dék bi zo nyul élet erõs -
nek, ame lyik ké pes és haj lan dó er re az új ra -
fo gal ma zás ra. A ma gyar kul tú rát „hasz ná -
lók” és szol gá lók, te hát a mi fe le lõs sé günk
és fel ada tunk, hogy fo lya ma to san fenn tart -
suk az egy mást kö ve tõ nem ze dé kek ben a

kul tu rá lis örök ség új ra al ko tó hasz ná la tá nak
és ké pes sé gé nek le he tõ sé gét. 

Aho gyan ma, 2014-ben a ma gyar kul tu -
rá lis élet egyet len ap ró ré szét sem tud juk
el kép zel ni Eu ró pa nél kül, úgy két év szá -
zad dal ez elõtt a ma gyar szel le mi élet vi -
rág ba bo ru lá sát, a ma gyar nyel vû kul tú ra
ter mõ re for du lá sát sem le he tett el kép zel ni
az eu ró pai, nyu gat-eu ró pai fel vi lá go so dás
nél kül. Mert a fel vi lá go so dás ad ta meg a
18. szá zad ban fel sza ba du ló nem ze ti ener -
gi ák irány vo na lát. A szel le mi, kul tu rá lis
ja vak nak, a mû vé szet nek olyan ará nyú
meg be csü lé sét, ami lyent csak az óko ri
Athén ben is mer tek az elõtt. A fel vi lá go so -
dás tûz te ki a kul tú ra ál lam ide ál ját a ma -
gyar ság még ka o ti kus ön esz mél ke dé se elé.
A fel vi lá go sult ma gyar írás tu dók te vé -
keny sé ge el ér te, hogy a ma gyar ság a ro -

man ti ka nagy kor sza ká ban vég re fel fe dez -
te ön ma gát. A ma gyar kul tú ra és mû vé szet
kép vi se lõi las san ként rá jöt tek, hogy an  nyi -
ra szé gyellt „el ma ra dott sá guk” kin cse ket
rejt: a rom lat lan, õsi egy sze rû ség kin cse it. 

A kincs ke re sõ, vis  sza ve ze tõ út ra né há -
nyan már rá ta lál tak. Egyi kük, Ba ra bás
Már ton út mu ta tá sa, mû vé sze te men tén te -
szünk rö vid ün ne pi sé tát ez al ka lom mal a
ma gyar kultúrkincs ren ge te gé ben.

Pe tõ fi köl te mé nyét ki csit to vább gon dol -
va: a mû vé szet „...olyan épü let, / Mely
nyit va van bol dog-bol dog ta lan nak, / Min -
den ki nek, ki imád koz ni vágy, / Szó val:
szent egy ház, aho vá be lép ni / Bocs kor ban
sõt me zít láb is sza bad.” (A költészet)

Az ér zé keny sze mû, a mû vé szet tõl szel -
le mi iz gal mat vá ró ba jai kö zön ség egy vi -
zu á li san gon dol ko dó mû vész, Ba ra bás
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Már ton élet mû vé nek kü lön le ges fe je ze té be
be pil lan tást en ge dõ al ko tá sa it, könyv tár -
gya it lát hat ja ez al ka lom mal. Olyan mû vé -
szét, aki el sõ pil lan tás ra szo kat lan öt le te it,
for mai esz kö ze it több szö rös as  szo ci a tív
csa var ral ál lít ja a ki fe je zés szol gá la tá ba. 

Ba ra bás Már ton a bu da pes ti Kép zõ- és
Ipar mû vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban 1970-
ben érett sé gi zett. Mi e lõtt fel vé telt nyert a
Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán 1971-
ben, egy évig nyom dász ta nu ló volt. A fõ is -
ko lán 1977-ben dip lo má zott, mes te re Ká -
dár György, Kokas Ig nác és Ko csis Im re
volt. 1978 óta ki ál lí tó mû vész. 1981-1983
kö zött a Fi a tal Mû vé szek Stú di ó ja ve ze tõ -
sé gi tag ja, 1983-ban a Stú dió el nö ke lett.
1978-1991 kö zött részt vett a Ma kói Gra -
fi kai Mû vész te lep mun ká já ban. 1999-ben
Mun kácsy-dí jat ka pott, a kö zel múlt ban
DLA fo ko za tot nyert. A Ma gyar Mû vé sze -
ti Aka dé mia tag ja. Szá mos önál ló és cso -
por tos tár la ton mu tat ko zott be szer te Eu ró -
pá ban, Ba ján leg utóbb 2012 nya rán lát hat -
tuk al ko tá sa it a Bács kai Kul túr pa lo tá ban.

Ba ra bás Már ton a fes té szet mel lett már a
kez de tek tõl min tá zott szob ro kat.  A 90-es
évek ben in dult má ig egyik leg meg ha tá ro -
zóbb al ko tó pe ri ó du sa: há rom di men zi ós
kép szob ra i nak, könyv tár gya i nak, mû vész -
köny ve i nek kor sza ka. E mû vei a fes té szet,
a plasz ti ka és a non fi gu ra tív szo bor ha tár te -
rü le tén ál ló sa já tos Ba ra bás-kom po zí ci ók,
a te ret ra fi nál tan, oly kor egy re na gyobb
mér ték ben bir tok ba ve võ plasz ti kák. A mû -
vek alap anya ga ta lált, újrafelfedezett, új ra -
hasz no sí tott tár gyak, el sõ sor ban köny vek,
hang szeral kat ré szek, zon go rák, he ge dûk
bel sõ me cha ni ká já ból (hang szer tes tek bõl,
bil len tyû zet bõl és ka la pács szer ke ze tek bõl)
ké szí tett mû vek. 

Az 1990-es évek kö ze pé tõl ké szít a ki do -
bott zon go rák ana ló gi á já ra ki do bott kot ták -
ból, köny vek bõl is ins tal lá ci ó kat, könyv -
szob ro kat. A han gol ha tat lan, hasz nál ha tat -

lan, sze mét re ve tett hang sze rek, az an tik vá -
ri u mok leg al só pol ca in ár vál ko dó 100 fo -
rin tos köny vek élet te len tes té nek meg in dí tó
lát ványa ins pi rál ta szim bo li kus tör té ne te ket
igyek szik né hány me ta fo rát meg õriz ve, „új -
ra ír va” át men te ni szá munk ra.

Ba ra bás Már ton al ko tó mû vé sze té ben a
hal dok ló Gu ten berg-ga la xis sír em lék ét
ter vez ve, a ver bá lis és a vi zu á lis mû vé szet
ha tá ra it ku tat ja és fe sze ge ti.  Könyv tár gya -
i nak, könyv szob ra i nak, mû vész köny ve i -
nek for mai esz kö zei és meg ol dá sai lát szó -
lag igen egy sze rû ek, s ta lán el sõ lá tás ra az
al kal ma zott tech ni ka is. Min ták an nak
szem lél te té sé re, hogy le tisz tult, egy sze rû,
ele gáns, õszin te gon do la tok kal, tech ni ká -
val és for mai meg ol dá sok kal men  nyi re ha -
té ko nyan és mi lyen vi zu á lis erõ vel le het
igé nyes kö zön ség hez szól ni.

Ba ra bás Már ton azon ban nem csu pán a
for mai tö kély, a „pi e desz tá lon élõ esz té ti -
kum” köz ve tí té sé re tö rek szik. Könyv tár -
gyai sem il lesz ked nek a ha gyo má nyos for -
ma ká non ba. Az õ le le mé nyei ezek a ma gá -
nyos, ket tõs vagy több elem bõl ál ló objek-
tek, ame lyek iz gal mas as  szo ci a tív sík ja ik -
kal, fak tú rá juk kal, szer ke ze tük kel, moz gá -
suk kal vagy moz du lat lan sá guk kal sze -
münk höz, ta pin tó ér zék szer ve ink hez, lel ki
fü le ink hez egy aránt kí ván nak szól ni.

Az anyag és tech ni ka per sze nem csu pán
esz köz a mû vész ke zé ben al ko tá sai lét re ho -
zá sá ra, ha nem a köz len dõ nek is szer ves ele -
me. Plasz ti kái nem kí ván ják sem mi lyen il lú -
zi ó ját kel te ni a fi zi kai va ló ság nak, s még is
ré sze i ket ös  sze füg gé se ik ben va ló sá gos lé te -
zõk ként ész lel jük, tu da to sít juk õket. Mert
in ger lik, fel pisz kál ják a sze met, hor zsol ják,
bi zser ge tik uj ja in kat az érin tés vá gyá val,
csik lan doz zák fü le in ket né ma ak kord ja ik -
kal, s több nyi re lágy, vis  sza fo gott, tom pa
szí ne ik kel a lé te zés min dig kí ván csi vá te võ,
„soha-nem-volt” ré te gé hez kö tõd nek.

A mû vész, el uta sít va a tra di ci o ná lis fes -
té szet és szob rá szat
kel lék tá rát, tisz ta la -
pot kezd az zal, hogy
könyv tár gya it, mû -
vész köny ve it ki do -
bott, ér ték te len
anyag ból min táz za,
konst ru ál ja. Ez az
egy szer re rom bo ló,
meg men tõ és te rem -
tõ moz du lat ve zet te
el az egyik leg alap -
ve tõbb és leg tisz táb -
ban az õs mû vé szet -
ben és a maga-
skultúrák mû vé sze -
té ben meg nyi lat ko -

zó lét ál la po tok meg idé zé sé hez. Ha esz -
köz tá rá ban egy ér tel mû en van is nyo ma
szür re a lis ta is me ret nek, tu laj don kép pen a
kor társ em ber sok ré tû, né ha ski zof rén je le -
ket mu ta tó vi lág kép ének ki fe je zõi. 

Ba ra bás Már ton – ha nem va gyunk res -
tek vé gig kö vet ni bú jócs ka já té ká nak for du -
la ta it – igen ér té kes aján dé kot tes tál ránk.
Ahol ér ték te len anyag ról fúj ja le a port, ott
min dig egy-egy au ten ti kus kul tu rá lis hasz -
ná la ti tárgy a mai em ber hez szó ló üze ne té -
re, szel le mi já té ká ra – sze rin tem nem túl -
zás –, sa já tos mi to ló gi á ra lel he tünk, és
ahol e ta nul sá gos, oly kor-oly kor iró ni á ba,
gro teszk be haj ló mí tosz je le ne te it vél jük
fel fe dez ni, ott a mû vész jel zés sze rû, már-
már fi lo zo fi kus üze ne te i vel is ta lál koz ha -
tunk. A szem lé lõ bár hol ál la po dik meg,
õszin te, sze mé lyes gon do la tok ra, som más
igaz ság ra ta pint, de az igaz sá got az egy -
más hoz kap cso ló dó, oda- és vis  sza uta ló
for mai, gon do la ti vo nat ko zá sok, uta lá sok
együt te se idõ ben és tér ben is mes  sze hang -
zó vá, fe lejt he tet len né te szi.

Ko vács Zi ta

Szürkék

Ouverturen 1

Revue melodique, távcsöves
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Ister él tesse
Haklik Nor bert: Egy Du na-re gény ana tó mi á ja

Te hát nem csak az Is ten, ha nem a Da nu -
bi us má sik ne vé nek hor do zó ja, az Ister is
él tes se ezt a pom pás kis köny vet és je les
szer zõ jét, az élet út fe lén já ró Haklik Nor -
ber tet is. Ez az ana tó mia, al cí mén: Kö ze lí -
té sek Kabdebó Ta más Da nu bi us Danubia
cí mû fo lyam re gé nyé hez a 2013-as könyv -
hét egyik si ker köny ve volt.

Bár re cen zi ók ból ed dig még csak ket tõ
akadt a ho rog ra, a könyv sze re pelt a tv-ben,
a rá di ó ban, ké szü lõ fe je ze tei meg je len tek
Po zsony ban, Ko lozs vá rott, Bu da pes ten és
Sze ge den, volt ró la egy be mu ta tó Ír or szág -
ban, egy elõ ké szí tõ Fe hér vá ron. Gra tu lált
hoz zá Bogyay Ka ta lin kö vet as  szony Pá rizs -
ból és szám szerint ez a könyv 45-re nö vel -
te a re gény tri ló gia is mer te té se it. 

Haklik Nor bert a fi a tal – de nem újonc -
egyik üd vös ké je a ma gyar iro da lom nak.
Re gé nye, a Big Szé kely Só már egy fél ge -
ne rá ci ót szó ra koz ta tott, no vel lá i val dí ja kat
nyert, no ha ci vil ben szá mí tás tech ni kai
szak em ber, aki ügy ve ze tõ ként Brnóban (a
bé ke be li Brünnben) dol go zik. Nos, Nor bert
kis csa lá dos tól Írországban töl tött két év vel
ez elõtt tíz na pot, ez alatt föl hab zsol ta a Da -
nu bi us-tri ló gi át (az óta több ször), le má sol ta
az ad dig el ké szült negy ven re cen zi ót ró la és
íme, 2013 jú ni u sá ban már kéz be fog hat tuk
a Duna-regényrõl szó ló nyúlánk, jól le het
mag vas kö te tét.

A ki adá sért fe le lõs Bö ször mé nyi Zol tán
és ara di csa pa ta, az Iro dal mi Je len mun ka -
tár sai jó mun kát vé gez tek. A bo rí tón meg -
je le nik a vi seg rá di Du na-táj õszi es lát ké pe.
A fül szö veg be mu ta tó kép le te már egy
kor szak al ko tó meg ál la pí tást kö zöl: „Vég re
meg szü le tett a vi lág iro dal mi szín vo na lú
ma gyar '56-os re gény.” (Pi ru lok.)

A fo lyam re gény szer zõ je, e so rok író ja,
nagy lé leg ze tet vett a fen ti mon dat ol vas tán.
Hát igen, Pomogáts Bé la, Szö ré nyi Lász ló,
Göncz Ár pád, Klein György pro fes  szor,
Makkai Ádám, Kár pá ti Kamil, Má té Im re,
Pén tek Im re, Bá lint Lász ló, Egyed Eme se,
Csiky Ág nes Má ria – és so kan má sok után
– va la ki más is meg ér tet te, ér té kel te és a ha -
zai vi lág elé tár ta Du na-imá da tom hár-
maskönyv val lo má sát. Ezért ér de mes volt
vé gig ve rej té kez ni nyolc van évet.

Zse ni á lis kö ze lí tés sel, majd ki vá ló ana li -
ti kus kész ség gel „Haklik ana tó mi á ja” át -
gon dol ja és meg ér te ti a Duna könyvnek és
szer zõ jé nek táj- és lé lek-ba ran go lá sát. E

könyv ben a ma gán mi to ló gia a nyelv tük -
rök kö zött ér ke zik az ol va só ötö dik ér zé -
ké hez, aki ta lál koz hat egy Egy re írt Duna
menti vál to za tok kal, fel is mer he ti a TIT -
KOS KRÓ NI KÁS ki ben- és mi ben lét ét,
va la mint táj be li szó kin cse bõ vül het a Du -
na-anyag ál tal fel kí nált szó tár ral, mel  lyel a
re gény sze rep lõi él nek.

Iz gal mas kis könyv ez az ana tó mia. A
meg kom po nált gya kor la ti be mu ta tá sok
mel lett a szim bo li ka, je len té sek rej té lyei is
meg ol dód nak. Fel lép nek, mint egy be mu tat -
ko zás ként, a re gény fõ sze rep lõi, föl sej le nek
a Duna-tájak mel lett azok nak szom szé dai,
ve ze tõ sze re pet kap a min dent nap fén  nyel,
vi har ral és bo ron gás sal el töl tõ ma gyar tör -
té ne lem, amely be le épül a sors út vesz tõ i be,
és utat ta lál ki ve ze tõ ös vé nye i ben.

Ta lán a vé let len, ta lán a gond vi se lés irá -
nyí tot ta úgy a dol go kat, hogy Haklik
köny vé nek jú ni u si meg je le né sét kö ve tõ en
no vem ber ben elõ pat tant a Da nu bi us 3. ki -
adá sa, ma gya rul is, an go lul is Béky Ló -
ránd Fapadoskönyv for má tu ma i ban Bu -
da pes ten.

A Du na te hát árad, de ha vi gyá zunk rá,
hasz nunk ra is le het. A fo lyó re ne szán szát
él jük most – ezt Haklik is jól ér zi. Õ is ter -
mé szet vé dõ, õ is a víz tisz tí tók kal tart, õ is
azt re mé li, hogy a vi lág tör té ne lem leg tör -
té nel mibb fo lyó ja meg újul . Ana lí zi sé ben
vis  sza-vis  szatér a Da nu bi us fõ kö vet kez te -
té sé hez: az Ady, a Jó zsef At ti la, a már Vö -
rös mar ty ál tal is fel is mert ös  sze tar to zás ra.
A Du na nem el vá laszt ja, ha nem ös  sze kö ti
a part ján élõ né pe ket.

(Arad, Iro dal mi Je len Köny vek, 2013.
122 lap)

Kabdebó Ta más

Kabdebó Ta más 80 éves
A szü lõ föld, Bács ka von zá sá ban

A le xi ko nok ban (és az egy-két köny vé -
hez csa tolt be mu ta tá sok ban) Kabdebó Ta -
más élet raj za így kez dõ dik: Bu da pes ten
szü le tett 1934. feb ru ár 5-én. A szi go rú an
csak té nye ket köz lõ le xi ko nok nem té ved -
nek. De nyi la do zó tu da tá ban már né hány
éves ko rá ban szét vált szü le té se he lyé nek
és a szü lõ hely nek, a szü lõ föld nek fo gal ma.
Ezt fel idéz ve ír ta az egy ko ri kis fi ú ról:
„Bu da pest rõl tud ta, hogy õ ott szü le tett, de

mi vel Ba ján la kott egész csa lád ja (és Ba -
ján fo gan ta tott, ezt per sze nem tud ta), õ tu -
laj don kép pen ba jai, bács kai.” (33) Egy
má sik he lyen (Uta zás a szí vem kö rül) így
pon to sít: „…bár ép pen ség gel Pest re vitt a
gó lya, va ló já ban Ba ja vi dé két val lom pát -
ri ám nak, s e vá ros tól észak ra fek võ Verán-
ka szi ge tét leg õsibb ha zám nak: itt fo gan -
hat tam az Úr 1933-ik esz ten de jé ben.”
Ami kor pe dig egy novellafûzérében ép pen

Tariménes sze mé lyé be búj va uta zott „a
múlt ban, a je len ben, a jö võ ben”, úgy idéz -
te fel a du nai Veránka szi ge tét, hogy ott
„él te le gyer mek éve i nek éde ni há nya dát”. 

Kabdebó Ta más éle té nek ti zen he te dik
évé ben ke rült el Ba já ról, de ot ta ni gyer -
mek ko rá nak min den ap ró rész le te, han gu -
la ta be vé sõ dött em lé ke ze té be. Ter mé sze te -
sen mind nyá junk éle té ben meg ha tá ro zó az
el sõ egy-két év ti zed, a gyer mek- és if jú -
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kor, hi szen az ak ko ri él mé nyek, be ha tá sok
dön tõ en be fo lyá sol ják sze mé lyi sé günk
for má ló dá sát, ki tel je se dé sét. Em lé ke ink
er rõl az idõ rõl erõ sek (ha az öreg kor kü -
szö bé re érünk, egy-egy moz za na tuk ta lán
éle seb bé is vá lik), de ha vál to zat la nul
ugyan ott élünk, ak kor a ké pek rész let gaz -
dag sá gát el-el ho má lyo sít ják a rá juk ra kó -
dó újabb él mé nyek. Aki azon ban mes  szi re
ke rül a hely tõl, ahol gyer mek él mé nye it
sze rez te, sõt az az ér zés is nyo maszt ja,
mint hos  szú idõn keresztûl Ta mást, hogy
ta lán so ha sem lát hat ja új ra a szü lõ föl det,
az más ként van ez zel. An nak em lék- és él -
mény hal ma zá ban a múlt nak ez a da rab ja
af fé le zár vány ként ma rad meg, önál ló an,
mik ro szko pi kus éles ség gel. S ha rá ve tül az
em lé ke zés fé nye, nem hal vá nyít hat ja el,
nem mó do sít hat ja sem mi: ön ma gá ban áll
és meg má sít ha tat la nul. Az em lék fel lob ba -
ná sá nak ezt az ön tör vé nyû mû kö dé sét
Kabdebó Ta más egy né hány éve írt el be -
szé lé sé ben (Ha jós élet) kis sé ka ri kí roz va és
né mi iró ni á val úgy ér zé kel te ti, hogy mi -
köz ben egy dél-ame ri kai is me rõ sé nek Ba -
ja ne ve ze tes sé ge it igyek szik be mu tat ni,
egy szer-egy szer a va ló ság he lyett az em lé -
ke zés fel to lu ló ké pe it so rol ja: „Te hát a fõ -
ut ca. In nen sõ sar kán Ko rá nyi ci põ üz le te.
Mel let te Csábiék di vat bolt ja. Az tán a
Wéber pa ti ka. És a Far kas és Markó fû -
szer üz le te.” „Már megint el ka lan do zik a
lá tá sa, ba rá tom, a bel sõ lá tás fe lé. Hi szen
már itt a sar kon is egy éj je li-nap pa li élel -
mi szer üz le tet lá tok, a töb bi rõl nem is be -
szél ve” – így a ven dég.

Min dig ez a bel sõ lá tás idéz te fel gye -
rek ko ra hely szí ne it, a ba jai há za kat, ahol
lak tak, „a Sugovica há rom ki lo mé te res
part ján arany ló ho mo kot”, a szi get sar kán
ál ló veránkai vil lát, ahol a nya ra kat töl töt -
te a csa lád és a veránkai er dész há zat, ahol
1944-45-ben tíz hó na pig él tek, men te sü -
lést re mél ve a há bo rús vi szon tag sá gok tól.
Ez a kris tály tisz ta bel sõ lá tás hív ta elõ a
sze mé lye ket is, min de nek elõtt szü le it, és
az ese mé nye ket, ame lyek meg es tek ve le,
vagy ame lyek nek ta nú ja volt.

A „zár vány em lé kek” he lyet kö ve tel tek
ma guk nak Kabdebó Ta más élet mû vé ben.
Sok el be szé lés szü le tett be lõ lük, és nyo -
muk ott van re gé nye i ben is.

A Mi lyen szí nû éj jel a. ten ger? édes any -
ja ko rai el vesz té sé nek so ha el nem mú ló
fáj dal má ról szól, de úgy, aho gyan kis gyer -
mek ként át él te. Tud ta, hogy kis test vé re
szü le tett, azt is lát ta, hogy any ja lá za san
fek szik a kór há zi ágyon, de ami utá na tör -
tént, ta lán fél ve a hír ha tá sá tól, tit kol ták
elõt te a hoz zá tar to zók. A ten ger re vit ték
meg erõ söd ni – nyug tat gat ták. Egy-egy

kön  nyes te kin tet, ap ja el foj tott zo ko gá sa
kü lö nös volt ugyan, de az sem ren dí tet te
meg bi za ko dá sát, ami kor egy osz tály tár sa
el kot  tyan tot ta az igaz sá got. A Jé zus ká tól
csak azt kér te ka rá csony ra, hogy hoz za
vis  sza any ját a ten ger rõl. S ami kor az tán
ka rá csony kor a ké sei le fek vés elõtt meg -
kér dez te ap já tól, hogy mi lyen szí nû éj jel a
ten ger, a vá lasz ez volt: „Szu rok fe ke te.”

E kis re mek mû mel lett még jó né hány
idé zi fel a gyer mek kort és szû kebb csa lád -
ja tag ja it. Így pél dá ul az Õszi uta zás a fe -
hér ha jón cí mû ben be mu tat ja déd ap ját, a
„te kin tély tar tó és azt meg kö ve te lõ dús gaz -
dag des po tát, ne mes em bert”, aki „úgy et te
a ha lat, hogy szá ja egyik szög le tén ma sí -
roz tak be a hal da ra bok, a má si kon ki a
szál kák”. A Tör té ne tek az apám ról so ro -
zat ban a gye rek él mé nyek mel lé oda so ra -
ko zik a tör té ne lem. A ci vil be öl tö zött len -
gyel ka to na tiszt meg je le né se há zuk ban,
aki sír va fa kad a rá di ó ban meg szó la ló len -
gyel him nusz hal la tán. Évek kel ké sõbb
sár ga csil la got vi se lõ gyer me kek, fel nõt tek
az ut cá kon és az a pün kösd, ami kor „ro -
kont, ba rá tot, több száz is me rõst nyom tak
va go nok ba”. Az tán az er dész ház aj ta ján
ko pog ta tó „két szur tos, ázott, ron gyos ma -
gyar ka to na”, akik „le ma rad tak a nyu gat
fe lé vo nu ló szá zad tól”, és ételt, ci vil ru hát
kér tek. Még ké sõbb, 1946-ban, ami kor
már in dult a mun ka, és az ap ja „Karaszon
ki vá ga tott egy er dõ részt, a fát le tu ta joz ta a
Du nán, fel vá gat ta az üzem ben”, a jám bor
ké pû, vö rös ha jú sváb em ber sza vai: „Hát
szól jon hoz zá, most meg mink va gyunk a
zsi dók.” (Búj ta tás) A ko mor hát tér elõtt,
er rõl is szól nak a tör té ne tek, Ta más meg is -
mer ke dik az er dei élet tel, lo va gol, evez, és
na gyo kat hor gá szik, har csá zik ap já val,
amit per sze a nem ép pen kel le mes ku kac -
gyûj tés elõz meg.

A Ves  szen! cí mû írás (Tör té ne te sen 26 cí -
mû kö te té ben el be szé lés he lyett ki be szé lés -
nek ne ve zi) egy 1949 ele ji ese mény rõl szól.
Azt mond ja el, hogy az elõ zõ nyá ron ál la -
mo sí tott egy há zi gim ná zi um ban a ha tal mát
ter ror ral meg ala po zó Rá ko si-rend szer he lyi
kép vi se lõi ho gyan akar ják be le haj szol ni a
fé le lem tõl der medt di ák se re get a le tar tóz ta -
tott Mindszenty bí bo ros el le ni han gos de -
monst rá ci ó ba. A le írás oly an  nyi ra va ló ság -
hû, hogy aki részt ve võ je, el szen ve dõ je volt,
ugyan így õr zi a tör té ne tet, sõt név sze rint
azo no sí ta ni tud ja a sze rep lõ ket, azo kat is,
akik a ki csa pa tást vál lal va el hagy ták a szín -
he lyet, az is ko la tor na ter mét.

Itt ér de mes egy pil la nat ra meg áll ni és el -
tû nõd ni a mû és ol va só ja vi szo nyán. Hadd
idéz zem elõ ször is Kabdebó Ta mást!: „Író -
em ber nek sok szor a fe jé re ol vas sák – no -

vel lá it, re gé nye it. »Fel is mer te lek!«, »Úgy
mo zog a hõ söd, ahogy te«, »No csak, õt
meg õt er rõl meg ar ról min táz tad.«” Az
Amon nan cí mû kö te té nek elõ sza vá ban pe -
dig ezt ol vas hat juk: „…a je len kö tet tar tal -
maz za a szí vem hez leg kö ze lebb ál ló va ló -
ban ön élet raj zi írást, ami kö zel sem azt je -
len ti, hogy az ol va só nak rám, in kább azt,
hogy ön ma gá ra kel le ne is mer nie ben ne.
Mert hogy az ol va sás majd hogy nem olyan
for té lyos mes ter ség, mint az írás. Ak kor
él ve ze tes, ha be le tud juk ma gun kat kép -
zel ni…” A ma gam gon do la ta i val így tol -
dom meg mind ezt: Va la mi kor, kü lö nö sen e
tá ján a vi lág nak, so kat rá gód tak az iro dal -
má rok a tí pus fo gal mán, az egye di és a ti -
pi kus vi szo nyán, azon, hogy mit kell az
író nak ten nie ah hoz, hogy mû ve egye te -
mes ér vé nyû le gyen. Kabdebó Ta más nem
baj ló dik ez zel a di lem má val, ak kor sem,
ha gyer mek ko rá ról me sél, ak kor sem, ha
bár mi más él mé nyé rõl ír. Tud ja a meg ol -
dást: úgy kell meg ír ni az egy szer meg tör -
tén tet (ha úgy tet szik, az eset le gest), hogy
az ol va só rá is mer jen ben ne az ál ta lá nos ra
is. Ezért min dig csak mond ja a ma gá ét,
me sé li, amit át élt.

A ba jai éle tét fel idé zõ tör té ne tek nem csak
egy kis fiú vi dám vagy bo rús mindenapjairól
szól nak, ott van ben nük a fok ról fok ra ko -
mo ru ló vi lág, a há bo rú elõt ti bé kés pol gá ri
lét fel bom lá sa és a ki ala ku ló kom mu nis ta
dik ta tú ra min den ki re rá bo ru ló sö tét ár nya.

Ami kor Kabdebó Ta más el hagy ta Ba ját,
ak kor már több ba rát ju kat, ro ko nu kat, vé -
gül édes ap ját is le tar tóz tat ták. (Ál lí tó lag
ci ga ret ta már ká val vic ce lõ dött, va la hogy
így: Rá ko si szív ja a mun kást, Sztá lin meg
a ma gyart. Ak kor ez elég volt egy több
éves bör tön bün te tés hez.) Õ ma ga is fe nye -
get ve érez te ma gát, hi szen ilyen-olyan
mond va csi nált in dok kal már több is ko la -
tár sát ki csap ták.

Bár mi és bár ho gyan tör tént is, ba jai em -
lé ke i nek leg ja vát szép ként õriz te meg, leg -
in kább a Du ná ét. „Ba ján, ahol ne vel ked -
tem, olyan a Du na, mint a ja va ko ra be li dá -
ma, szé les a de re ka, a Türr sar ká hoz ütõ dõ
hul lá ma i val ked ve sen lo csog-fe cseg,
szem mel tart ja csen des le á nyát, Sú gó-Vi -
cát, és egy re rit káb ban van zaj ló ked vé ben.
Veránkánál a Du na olyan, mint egy if jú
ked ves. El sõ érin tés re hi deg, az tán vér -
pezs dí tõ. A Du na leg el sõ em lé ke i met kö ti
ös  sze sok ké sõb bi em lé ke ze tes sel…” (Cso -
rog ni). A bõ ség vá ro sa cí mû ver sé ben min -
den haj da ni ros  sza kat is (mint õ mond ja:)
szub li mál, „s Ba já ra mint a bol dog ság ho -
ná ra em lék szik vis  sza”: Je ge nye sor,
halatváró vi zek / ó-temp lo mok, ré gi cisz te -
rek ho na / Szent há rom ság tér, meg lát ni té -
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ge det / he ted hét or szág ból el jöt tem ha za.
[...] Az évek gyak ran sö té ten re pül tek / há -
bo rúk zúg tak itt is, for ra dal mak;/ ár vi zet,
tûz vészt, de por tá lást küld tek, / híd rom bo -
lást – égi és föl di ha tal mak. / Az tán csend
lett, s hol ta kat te met tek / fo ko sos ma gya rok
és bics kás rá cok. / Sokacok, svá bok ugyan -
úgy sze ret tek, / mint a zsi dók, szer bek, meg
bu nye vá cok. / Lel kük ben egy kor mind ma -
gya rok vol tak / – a vi szály szí tók bár mit is
pa pol tak. / A rab bi meg kós tol ta a disz nó to -
rost, / ta lál koz tunk re for má tu sok kal / éj fé li
mi sén, s egy ate is ta rend re / el ban du kolt a
hús vé ti kör me net re. / Ez volt hát egy ko ri
pát ri ám, Ba ja. / Itt éle sí tet te kard ját Dam ja -
nich, / Mé szá ros Láz ár is ide járt ha za / s a
gim ná zi um ban ta ní tott Ba bits.

Kabdebó Ta más büsz ke a ba ja i sá gá ra.
Ugyan nyi ra, hogy oly kor re gény hõ se it is
ba ja i vá avat ja. Így tör tén het meg pél dá ul
Az Is te nek cí mû Ró ma-re gé nyé ben, hogy
a di ák kor ára vis  sza em lé ke zõ sze rep lõ az õ
em lé ke it so rol ja Éber ta nár úr rajz órá já ról.
És ba jai leg na gyobb mû vé nek, a Du na-tri -
ló gi á nak ki ta lált fõ hõ se, Szendrõ Jó zsef,
be ce ne vén Dé is. Az õ test ne ve lõ ta ná ra a
na gyon is va ló sá gos Pigele (Hor váth Lász -
ló), és ugyan ilyen va ló sá go sak a ró mai
olim pia al kal má ból ös  sze ve rõ dött ba jai
tár sa ság tag jai, Dé, az az Ta más ba rá tai.
Va la mi na gyon kü lö nös tör té nik itt: a va ló -
sá gos sze mé lyek nem a sze rep lõ em lé ke -
ze té ben je len nek meg, ha nem be lép nek a
tör té net be, a cse lek mény részt ve või lesz -
nek, az az ma guk is sze rep lõk ké vál nak
(Ezt a kü lö nös al ko tás tech ni kai meg ol dást
gyak ran al kal maz za Kabdebó. Ér de mes
len ne ér tel mez ni, ma gya ráz ni, de most
nem ez a dol gom. Az író ba ja i sá gát kell
meg mu tat nom.) Az ép pen Ba ján ka to nás -
ko dó Dé 1956. jú li us 12-én le ve let ír sze -
rel mé nek, Bû báj nak, és be mu tat ja ne ki
„Du na leg kö ze pé nek bá jos vá ro sát”. A le -

írás ban Ta más leg sze mé lye sebb em lé kei
kap nak he lyet: „A fõ tér itt a Tóth Kál mán
tér, a köl tõ szob ra a Pa pok temp lo má ra
néz, ma ja ví tás ra szo ru ló ko pott ba rokk. Itt
áll tam õrt, a szent sír elõtt; a Szen tély egyik
szép nõi mo dell je ro ko nom volt, a temp -
lom elõtt ál ló Flór ián-szob rot õse im ál lí -
tot ták két száz éve, an nak örö mé re, hogy a
Szent egy ház a tûz tõl meg me ne ke dett.” 

Kabdebó Ta mást mes  szi re ve tet te 1956,
sok fe lé járt a vi lág ban, sok he lyen élt is.
Sok min dent meg ta pasz talt, meg ta nult, de
mind vé gig meg ma radt kö zü lünk va ló, ide -
tar to zó em ber nek, aki nek szá má ra a du nai
táj a ha za, aki csak itt él het át iga zi har mó -
ni át. 1997-ben ír ta: „Azt hin néd, van nak
ab szo lút szép dol gok a vi lá gon, mint a Taj
Mahal vagy a Mona Lisa. Kultúrreflexeink
lát tat ják eze ket gyö nyö rû ek nek. A leg -
szebb, amit én va la ha lát tam, az az el sö té -
tí tés egyéb ként fé lel mes ide jé ben a csaná-
di Du na fö löt ti ég bolt volt, ami sok év vel
ké sõbb, egy 1978-as au gusz tu si éj sza kán –
ami kor egész éj jel ha lász tunk – ugyan úgy
tün dö költ. (A hal vá nyabb csil la gok fé nyét
a haj nal ban fo gott sül lõ pik ke lye i nek csil -
lo gá sá hoz mér tem.) A Parádi-fok alatt, a
veránkai szi get fe le zõ pont ján, ahol meg -
áll tunk, az ál mos Du ná ban meg már tóz tak
a csil la gok. – A lentnek és föntnek ezt az
ezüst fo na lú kö té sét, az uni ver zum ál dás -
ként ránk mért har mó ni á ját lás sam, ami kor
meg ha lok.” (Csa nád nál a Du na)

Kabdebó Ta mást nem csak a gyer mek -
kor sok szor meg írt él mé nyei kö tik Ba já -
hoz. Az is, hogy kis is ko lás ko rá ban itt kez -
dett el me sél ni. Egy ko ri osz tály tár sai még
em lé kez nek rá, ahogy an nak ide jén kér lel -
ték: Ta más, me sélj! És vé let le nül adó dó
lyu kas órá kon, egy-egy hos  szabb ra nyúlt
tíz perc ben Ta más me sélt: meg tör tén tet és
ki ta lál tat, vi dá mat és szo mo rút, ép pen úgy,
aho gyan az tán egész éle té ben.

Het ven ötö dik szü le tés nap ján azt kí ván -
tam ne ki, hogy még so ká ig ta lál jon me sél ni -
va lót – ol va sói örö mé re. És lám, az el múlt
há rom év ben is ta lált. Mit mond hat nék ez -
után a het ven nyol ca dik al kal má ból? Ugyan -
azt. Me sél jen még, mind an  nyi unk örö mé re!

(A cikk a szé kes fe hér vá ri Vö rös mar ty
Tár sa ság és a Pan non Írók Tár sa sá ga ál tal
ren de zett Kabdebó Ta más Kon fe ren ci án
2012. feb ru ár 11-én el hang zott elõ adás a
Vár cí mû fo lyó irat 2012. 2. szá má ban meg -
je lent szö ve gé nek má sod köz lé se.)

Bá lint Lász ló

Két újabb év telt el, és úgy tû nik, Ta más
me sé lõ ked ve és ener gi á ja ki fogy ha tat lan.

2012-ben angol nyelvû önéletrajzi kötete
jelent meg. A címe (magyar fordításban:
Bárhol legyek is, a Dunát látom) tömör
összefoglalása a lényegnek. Kadebó Tamás
homo Danubius, életét ez a kötöttség ha-
tározza meg.

2013-ban két újabb könyve került a
könyvpiacra: a Dunaúszó és a Róma ír
szemmel. Az elsô a szerzô múlhatatlan
Duna-szerelmében fogant, a Duna-tájon
átélt sok-sok személyes élményét, a folyó
menti települések történetérôl, kulturális
nevezetességeirôl szerzett gazdag ismereteit
meséli benne egy fiktív cselekménybe
ágyazva. A másik Róma-könyveinek sorát
növeli. Az Istenek és a Róma szolgáló
leánya hagyományát folytatva a narráció bô
lehetôséget ad a város páratlan mûvészeti
értékeinek bemutatására is. 

Ilyen termékenység láttán – az életkorra
is figyelmeztetô születésnapon – a bámulat
mellett a féltés is jogos érzésünk. Ezért
kicsit megváltoztatom a korábbi sürgetô
kérésemet: Tamás, mesélj továbbra is, de
lassíts a tempón – családod és barátaid
örömére!   

B. L.

Bedekker regény formában
Könyvismertetés

A na pok ban 80. szü le tés nap ját ün nep lõ
Kabdebó Ta más nak köz is mer ten két örök
szer ele me van: egy részt „az örök vá ros”,
Ró ma, más részt „a Föld észa ki fõ fo lya ma”:
a Du na. A Ba já ról egé szen Ír or szá gig sod ró -
dott író utób bi sze rel mé nek szám ta lan írást
szen telt már, a Du na ad ta a szer zõ ta lán leg -
fon to sabb mû vé nek, a Da nu bi us Danubia
re gény tri ló gi á nak a té má ját. Most meg je lent
újabb Du na-köny ve ugyan nem mér he tõ a
nagy ívû re gény fo lyam je len tõ sé gé hez, de a

fent em lí tett sze re lem hi te les bi zo nyí té ka. A
kö tet utó sza va dió héj ban ös  sze is fog lal ja az
író leg fon to sabb du nai kö tõ dé se it.

Az alig 155 ol da las re gény cse lek mé nye
egy vak me rõ nek tû nõ vál lal ko zás kö ré szer -
ve zõ dik: az idõ sö dõ, öz vegy esz ter go mi
pol gár, Vas Pál egy ba rá ti fo ga dás kap csán
el ha tá roz za, hogy vé gig ús  sza a Du nát a for -
rás tól egé szen a del ta-tor ko la tig úgy, hogy
mind ös  sze egy ke nus kí sé rõ je van. A fõ sze -
rep lõ hir de té sé re je lent ke zõk kö zül Vas egy

„tûz rõl pat tant” höl gyet vá laszt ki, aki az út
so rán pró bál ná meg ki he ver ni fér je rej té lyes
és vá rat lan el tû né sét, és egyút tal meg pró bál
fel ké szül ni a rá ha ma ro san vá ró nagy ma ma -
sze rep re. A két, egy mást ad dig nem is me rõ
em ber hos  szú együtt lé te so rán fo ko za to san
tá rul fel a fõ sze rep lõk for du la tos múlt ja, kü -
lön bö zõ idõk bõl szár ma zó em lé ke ik kí sér tik
meg õket, mi köz ben em be ri leg egy re kö ze -
lebb ke rül nek egy más hoz, és így rá jö het nek:
na gyon sok min den kö ti ös  sze õket. A kö zös
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uta zást és a kap cso lat el mé lyü lé sét azon ban
meg aka dá lyoz za az as  szony fér jé nek hir te -
len elõ ke rü lé se, ami mi att Vi seg rád után út -
ját meg sza kít ja, és hogy ba rá ti vá érett kap -
cso la tuk nak lesz-e va la ha foly ta tá sa, az már
ho mály ban ma rad. A ka lan dos uta zás azon -
ban foly ta tó dik, mert egy ré gi ba rát vál lal -
ko zik a csó nak kí sé rõ sze re pé re, és a vál tás -
sal a múlt idé zés is foly ta tó dik, de hõ se ink
köz ben a tör té ne lem, a kul tú ra és az em be ri
élet nagy kér dé se i rõl is ko moly esz me cse ré -
ket foly tat nak a meg pi he né sek ide jén. Az
uta zás tör té ne te egyéb ként nem rejt ka lan -
dos for du la to kat, kö röm szag ga tó iz gal ma -
kat; ha iz gal mak ról be szél he tünk, azok sok -
kal in kább in tel lek tu á li san, mint sem a tör té -
net szint jén je lent kez nek. Ha van nak is (fi zi -
kai és em be ri) ne héz sé gek az út so rán, azok
a fõ hõst meg sem in gat ják ab ban a szán dé -
ká ban, hogy út ját foly tas sa.

Mert a Dunaúszó a szó szo ros ér tel mé -
ben ta lán nem is re gény, ha nem sok kal in -
kább egy ál ru há ba öl töz te tett Du na-úti ka la -
uz. Nem re gény, hi szen iga zá ból leg ke vés -
bé sem ös  sze füg gõ tör té ne tet me sél el, sõt
a szer zõ még azt sem árul ja el, fõ hõs ének
si ke rül-e vég re haj ta ni me rész vál lal ko zá -
sát. A két ví zi ván dor ugyan is meg áll az
orsovai Du na-tó nál, s hogy el jut nak-e va la -
ha a Del tá ig, vagy vis  sza for dul nak új já é pí -
te ni fél be ma radt kap cso la ta i kat, ne tán ott
ma rad nak-e éle tük vé gé ig, azt nem tud juk
meg. Nin cse nek a re gény ben ko moly konf -
lik tu sok, iga zi jel lem fej lõ dé se ket sem lát -
ha tunk, már csak azért sem, mert fon to sabb
sze rep lõi már mind túl van nak éle tük de le -
lõ jén. Épp ezért nem is ér de mes fog lal koz -
ni az zal, hogy men  nyi re re á lis az uta zás áb -

rá zo lá sa, hi szen az egész fik ció, még ha
egyes le írá sa i ban a szer zõ du nai él mé nye i -
nek ta pasz ta la tai vis  sza kö szön nek is. Be -
épül vi szont a re gény be egy hi he tet len
men  nyi sé gû sze mé lyes és ol vas mány-él -
mény anyag a szer zõ múlt já ból, és még en -
nél is sok kal több kul tu rá lis is me ret szí ne zi
az út le írást. Fõ hõ se ink ugyan is min den
egyes pi he nõ jük so rán meg is mer ked nek a
Du na men ti vá ro sok, te le pü lé sek tör té nel mi,
kul tu rá lis, gaszt ro nó mi ai sa já tos sá ga i val, s
ezek ürü gyet je lent het nek ar ra, hogy szer zõ -
jük fon tos ér té kek rõl al ko tott vé le mé nyét is
ol va sói tu do má sá ra hoz za. S mint hogy ezek
egy so kat meg élt, vi lág lá tott, több kul tú rá -
ban ott hon lé võ em ber né ze tei, ak kor is
meg fon to lás ra ér de me sek, ha oly kor sar ko -
san fo gal maz, és ér ték íté le tei nem min dig
egyez nek az ural ko dó ká non nal. Ez a re gény
for má jú be dek ker egyút tal le he tõ sé get ad
Kabdebó Ta más nak ar ra is, hogy két ség kí -
vül szé les mû velt sé gét él ve ze tes for má ban
köz kinc  csé te gye, és ha va la ki ar ra vál lal -
koz na, hogy egy Du na men ti ki rán du lást te -
gyen, ak kor in nen sok tip pet kap hat ar ra, mit
ér de mes meg néz ni, mit kell fel tét le nül ki -
pró bál ni, és per sze azt is meg le het tud ni,
hogy minden nek iz gal mas tör té ne te van.
„Van nak a Du ná nál hos  szabb, szé le sebb fo -
lyók, de ös  sze vé ve is sze gé nyebb a tör té ne -
tük” – ír ja Kabdebó az egyik fe je zet cí mé -
ben, és a köny vet ol vas va haj la mo sak is va -
gyunk el hin ni az egyéb ként igen csak me -
rész ál lí tást. (Mert egyéb ként az a gya núnk,
hogy a Ní lus vagy ép pen a Vol ga is so kat
tud na me sél ni, csak kér dés, van-e ilyen
meg szál lott kró ni ká sa.) Mert a re gény ben
va ló ban zaj lik egy tény le ges uta zás a Du -
nán, de ugyan így a kör nyék és a sze rep lõk
múlt já ba, ame lyek be a szer zõ be csem pész te
szá mos sze mé lyes em lé két is. Így a könyv
nem csak szó ra koz tat, ha nem egy faj ta val lo -
más és kultúrmisszió sze re pét is be töl ti.

De ép pen e mi att a kül de té ses sze rep mi -
att lett vol na fon tos az is, hogy ne ma rad ja -
nak a könyv ben pon tat lan sá gok és tár gyi té -
ve dé sek. Már pe dig ilye nek bõl saj nos elég
sok akad, ami azt bi zo nyít ja, hogy egy fi -
gyel mes lek to ri szem nem ár tott vol na, mi e -
lõtt a ki ad vány a nyil vá nos ság elé ke rül. A
Regensburgban éle te utol só éve it el töl tõ
Johannes Kep ler pél dá ul alig ha mond ta vol -
na ma gát „cseh tu dós nak” (25. o.), még ha
ko ráb ban hos  szú éve ket élt is Prá gá ban. A
regensburgi szé kes egy há zat a né me tek nem
„Münster”-nek (29. o.), ha nem „Dom”-nak
ne ve zik, a „Münster” el ne ve zést a né met ben
a szé kes egy há zak ra és az ala pít vá nyi temp -
lo mok ra nem hasz nál ják, bár mi lyen na gyok
le gye nek is. A melki apát ság ban át la po zott
kó dex ben Christine von Obermeyer nem

ke res he tett vi gasz ta lást a 16. szá zad ele jén a
lepantói csa tá ban el esett fér je ha lá lá ra (59-
60. o.), hi szen ez az üt kö zet 1571-ben, rá -
adá sul ten ge ren zaj lott, ahol – az idõ köz ben
bõ év ti ze de szin tén ha lott – V. Kár oly csá -
szár had na gya alig ha ve he tett részt. Az
egyik mel lék sze rep lõ va ló sá gos nagy báty ja,
Gerevich Ala dár ös  sze sen nem hat szo ros
(76. o.), ha nem hét sze res olim pi ai baj nok
volt. Az sem egé szen pon tos, hogy Orosz -
lán szí vû Ri chárd éve kig ra bos ko dott vol na
Dürnstein vá rá ban, mert az an gol lo vag ki -
rály csak 1192 de cem be re és 1193 már ci u sa
kö zött él vez te Babenberg Li pót kény sze rû
ven dég sze re tet ét, az oszt rák her ceg ugyan is
ha mar át ad ta ér té kes fog lyát VI. Hen rik né -
met-ró mai csá szár nak, aki a jó val tá vo lab bi
Trifels vá rá ba vi tet te. Az an gol ural ko dó
fog sá gá nak na gyobb ré szét ott töl töt te, és a
csil la gá sza ti ös  sze gû vált ság díj a csá szár hoz
fu tott be, bár va ló ban jut ta tott be lõ le hû bé re -
sé nek is. Móga Já nos al tá bor nagy se re ge
sem üt köz he tett meg 1849-ben az oszt rák
Grenzerekkel (84. o.), hi szen a pákozdi csa -
tát ve ze tõ fõ pa rancs nok 1848. no vem ber 1-
jén nyug dí ja zá sát kér te, majd Pest-Bu da el -
fog la lá sát kö ve tõ en je lent ke zett Windisch-
Grätznél, aki vi szont le tar tóz tat ta. (De '49-
ben ma gya rok egyéb ként sem har col tak már
oszt rák te rü le ten.) És Türr Ist ván ról is túl -
zás, hogy „Kos suth had na gya” lett vol na
(131. o.), hi szen az 1848-ban Itá li á ban szol -
gá ló ba jai hon fi nak Radetzky volt a fõ pa -
rancs no ka, a ké sõb bi ek ben pe dig már ma ga -
sabb rend fo ko za to kat vi selt. Kész tény ként
ad ja a szer zõ mû velt fõ hõ se szá já ba, hogy
Hu nya di Já nos „egy Szibinyáni ne vû oláh
vaj da és Morsinai Er zsé bet gyer me ke volt”
(142. o.), ez azon ban tá vol ról sem bi zo nyí -
tott: Hu nya di ap ját a for rá sok alap ján Vajk -
nak hív ták, any ja sze mé lyé rõl sem mi bi zo -
nyo sat nem le het tud ni. (Bán Mór Hu nya di-
re gény fo lya má ban ugyan va ló ban Morzsi-
nai Er zsé be tet sze re pel te ti a tö rök ve rõ hõs
any ja ként, ez azon ban csak az év szá zad dal
ké sõbb élt Heltai Gás pár bi zony ta lan hi te lû
ál lí tá sán alap szik.) Ter mé sze te sen egy fik ci -
ós tör té net még oly mû velt sze rep lõ jé nek
nem kell min dent pon to san tud nia, de ha a
könyv va ló ban hír ve rés is akar len ni a Du -
na-vi dék mel lett, ak kor pon tat lan sá ga i kat
leg alább a narrációban le het ne ja ví ta ni.
(Mert egyéb ként nem az a re cen zens ér zé se,
hogy a szer zõ fél mû velt fõ sze rep lõt kí vánt
vol na áb rá zol ni.) Az em be ri em lé ke zet per -
sze cso dák ra ké pes (ezt a könyv szá mos he -
lyen iga zol ja is), de nem vég te len. A má sik
kri ti kus meg jegy zés a könyv he lyes írá sá nak
szól. Szá mos tu laj don név sze re pel hely te le -
nül; ezek egy ré szé nek oka egy sze rû el ütés
is le het, de a kö tõ je les föld raj zi ne vek írá sa
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is ja ví tan dó len ne. Ma ra dék ta la nul egyet le -
het vi szont ér te ni a szer zõ azon ál lí tá sá val,
hogy a vaj da sá gi Gion Nán dor nak va ló ban
nem lett vol na sza bad úgy meg hal nia, hogy
nem nyer te el a Kos suth-dí jat.

Ter mé sze te sen jut hely a re gény ben Ba já -
nak és a kör nyé ké nek is, s az ot ta ni lá to ga -
tás esélyt nyújt a szer zõ nek if jú ko ri (a má so -
dik vi lág há bo rú ko rá ba és az öt ve nes évek -
be vis  sza vi võ) sze mé lyes em lé ke i nek be épí -
té sé re is, sõt még a csa lá di kró ni ka né mely
nosz tal gi kus lap jai is meg nyíl nak az ol va só
elõtt. Fõ sze rep lõ jé nek pe dig egy ko ri – ba jai
– sze rel mé nek új bó li meg ta lá lá sa kí nál ja
egy új élet le he tõ sé gét is, ám hogy vé gül Vas
Pál ezt vá laszt ja-e, leg alább is bi zony ta lan.
Igaz, leg alább két té ves ál lí tás Ba já val kap -

cso lat ban is ma radt a könyv ben: a vá ros nak
ter mé sze te sen nem csak há rom kö zép is ko -
lá ja van (134. o.), a ké sõb bi vá ros há zát épít -
te tõ Grassalkovich pedig nem her ce g (133.
o.), ha nem gró f vol t. A fia lett herceg 1784-
ben. Még is a re gény sze rint Ba ján ka to na -
ide jét töl tõ fõ hõs ta lán Ba já ról be szél a leg -
me le gebb han gon, és az sem vé let len, hogy
a vá rost el hagy ni nem ké pes sze rep lõ azt is
ki mond ja: „Ba ja a vi lág kö ze pe”.

A ki csit jel leg te len bo rí tó val meg je len -
tetett re gény hi bá i val együtt is iz gal mas ol -
vas mány, még ha az ol va só nak oly kor gon -
dol kod nia is kell: re gényt, vis  sza em lé ke -
zést, úti ka la uzt vagy ér te ke zõ es  szét ol vas
ép pen. Ez a mû fa ji ke ve re dés azon ban nem
vá lik a mû ká rá ra, sõt ta lán így a szer zõ

olyan is me re te it és gon do la ta it is a vi lág tu -
do má sá ra hoz hat ja, ame lyek re a ha gyo má -
nyos mû fa ji ke re tek kö zött alig ha len ne
mód ja. Csak a tör té net ked vé ért nem ér de -
mes el ol vas ni a köny vet, ha va la ki azon ban
szí ve sen el me rül Kabdebó Ta más gon do -
lat- és ér ze lem vi lá gá ban, s köz ben nem rest
a szin te fél mon da ton ként ada golt in for má -
ci ók ra is fi gyel ni, ak kor nem fog ja meg -
bán ni az el ol va sást. Azt nem ál lít hat juk,
hogy az élet mû leg ér té ke sebb da rab ja, de a
könyv nek sem kí ván ha tunk mást, mint het -
ven éve sen is ki tar tó an küz dõ fõ hõs ének –
hadd ús  szon!

(Kabdebó Ta más: Dunaúszó. Ar gu men -
tum Ki adó, 2013. 155 ol dal. Ára: 1800 Ft.)

Dr. Mayer Já nos

Kabdebó Tamás: Róma ír szemmel
Kabdebó Ta más gaz dag opu sa, több

mint 40 meg je lent kö te te a kor társ ma gyar
iro da lom je len tõs, ere de ti ér té kei kö zött
tart ha tó szá mon. Kü lö nös egyé ni ség, új
uta kat ke re sõ és ta po só szel lem, aki nek in -
ven ci ó zus iro dal mi te vé keny sé ge má ra
iro da lom tör té ne ti tén  nyé vált.

Pá lyá ja kez de tén meg je lent mû al ko tá -
sai és a ké sõb bi kö te tek so ha sem pas  szív
elõz mé nyei vagy kö vet kez mé nyei egy -
más nak. Kabdebó Ta más nemcsak igen
ko rán meg kezd te iro dal mi mo tí vu ma i nak
új ra idé zé sét, ha nem szin te fo lya ma to san
re ka pi tu lált. En nek kö vet kez té ben meg -
nö vek szik a kü lön bö zõ szö ve gek, cik lu -
sok, kor szak ok kö zöt ti kap cso la tok je len -
tõ sé ge, s min den egyes új mû hoz zá já rul
a ka le i dosz kóp meg lé võ ele me i nek új bó li
át ren de zé sé hez. Úgy hi szem, eb ben a ma -
ga tar tás ban egy sza ka dat lan ön ér tel me zõ
fo lya mat is ér vé nye sül – ha son ló, azo nos
tí pu sú mo tí vu mok, szi tu á ci ók, tör té ne tek
írá sa i ban más-más kon tex tus ban buk kan -
nak fel, ami nemcsak az ele me ket ren de li
egy más mel lé, ha nem tá gabb szö veg kör -
nye ze tü ket is. A mo tí vu mok je len té sei
kép lé keny, „fo lyé kony” ál la pot ban ma -
rad nak, nem ál lan dó sul nak, szi lár dul nak
meg, föl épül nek és le rom bo lód nak – új ra -
te lí tõd nek.

Leg újabb re gé nyé nek, a kö zel múlt ban
meg je lent Ró ma ír szem mel címû mû nek
egy más mel lett fu tó szá lai is ef fé le há lót
al kot nak, irányt mu tat nak, irányt szab nak
az ol va sás nak, az elõ re- és hát ra uta lá sok,
is mét lõ dé sek sza bály ta lan in gá zás nak te -
szik ki a fi gyel met mi köz ben egy sa já to san
ír bio grá fia, vi lág- és mû vé szet szem lé let
és ars po é ti ka kör vo na lai is ki raj zo lód nak.

Aho gyan az élet mû egé sze vagy egyes
fe je ze tei, úgy ez a kö tet is ne he zen je löl he -
tõ irány za tok kal – az iro dal mi kor sza ko lás -
nak el len ál ló tö rek vé sek je gyé ben ala kult,
for má ló dott. Egy azon ban bi zo nyo san ál lít -
ha tó: a „sza bad esz kö zök” fá rad ha tat lan ke -
re sé se ha tá roz za meg. A kri ti ka hol mo dern -
nek, hol avant gárd nak, hol szür re a lis tá nak
ne ve zi e be ál lí tott sá got, va ló já ban azon ban
egyik sem al kal mas a Ró ma ír szem mel
címû mû meg ha tá ro zá sá hoz. 

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap tá mo ga tá sá -
val meg je lent kö tet ere de ti leg an gol nyel -
ven író dott, ma gya rul Permenter Gá ti Klá -
ra for dí tá sá ban ol vas hat juk. A szer zõ aján -

lá sa sze rint: „Ró ma és a tör té nel mi sze mé -
lyi sé gek va ló sá go sak; a Ró mai Kol lé gi u -
mot a köl tõi sza bad ság vi rág fû zé re öve zi,
a töb bit a kép ze let táp lál ja.”

A tör té net egy if jú ír sze rel mes pár ró mai
ka land já nak re gé nyes úti ka la u za. A sze rel -
mük be tel je sü lé sé rõl, az át la gos és kü lön -
le ges pil la na ta ik ról ké szült, gyor san per gõ
„film koc kák” az an tik és a mo dern Ró ma
mû em lé kei, em lék mû vei és szür ke hét köz -
na pi ut cács kái, ház so rai kö zött pe reg nek. 

A kö tet lap ja in egy kí ván csi, in for má ció -
szom jas nar rá tor je len lét ét érez het jük, aki
szen ve dé lye sen für ké szi az örök vá ros
nyúj tot ta tör té nel mi, mû vé sze ti, vi zu á lis él -
mé nye ket. A kor társ va ló ság szé dí tõ pör gé -
sé nek rit mu sá ban fel vil la nó, gyor san vál to -
zó hely szí nek és ese mé nyek fó ku szá ban –
mi köz ben az író be nyo má sai, gon do la tai ár -
nyalt tük rö zé sé nek le he tõ sé gét ke re si – azo -
kat a mö göt tes tar tal ma kat, mo tí vu mo kat és
in for má ci ó kat is igyek szik meg je le ní te ni,
me lyek az óko ri vagy mo dern Ró ma épí té -
sze it, mû vé sze it al ko tás ra ösz tö nöz het ték.
Ha son ló ér dek lõ dés sel, kí ván csi ság gal for -
dul a tör té net sze rep lõi, az áb rá zolt fi gu rák
lé nye, pszi ché je, al ka ta fe lé is. 

Kabdebó Ta más e kö tet bé li vál lal ko zá sa
egy faj ta ré gé sze ti ása tás ra em lé kez tet
(ahogy egyik sze rep lõ je ma ga is ré gész): a
nagy sze re lem, Ró ma tör té ne té nek, kul tu -
rá lis, mû vé sze ti örök sé gé nek, meg fog ha tó
és meg fog ha tat lan, meg ír ha tó és meg ír ha -
tat lan ih let adó for rá sa i nak, ra ci o ná lis és
emo ci o ná lis ha tá sa i nak ne he zen re konst -
ru ál ha tó ré te ge it bon to gat ja min dig mé -
lyebb re. Ön ma gát, kul tu rá lis, ci vi li zá ci ós
él mé nye it így te rem ti idõ rõl idõ re új já. 

Ko vács Zi ta
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Az atom ener gia fel sza ba dí tá sá nak nagy út tö rõ je

Szi lárd Leó
1898-1964

A hu sza dik szá zad his tó ri á ját lé nye ge sen
be fo lyá so ló tör té né sek hez – akar va és rész -
ben aka rat la nul – hoz zá já rult az a hon fi tár -
sunk, aki öt ven éve hunyt el a Ka li for nia ál -
lam bé li La Jollában. Vég ze te, mely hat van -
hat éves ko rá ban, al ko tó ere je tel jé ben tel je -
se dik be, mél tó an il lik élet mû vé be. Ér dek -
lõ dé se 1946 után a bi o ló gia fe lé for dul, és a
bio fi zi ka né ven is mert tu do mány ág egyik
meg ala po zó já nak te kin tik. Öt ven év vel ez -
elõtt azon ban sú lyos rákbe teg ség tá mad ja
meg; az el bur ján zó kó ron a ha té kony esz -
köz, a gyó gyí tó kés már nem se gít het. A ra -
di ká lis, ám mel lék ha tá sa i ban szer fe lett ter -
hes mód szer hez, a su gár te rá pi á hoz fo lya -
mod nak. A be teg – ne vez zük meg õt – Szi -
lárd Leó, a mes ter sé ges ra dio ak tív izo tó pok
ku ta tá sá nak is vi lág szer te is mert szak em be -
re. Fur csa sze rep cse re kö vet ke zik be: a pá -
ci ens ter ve zi meg a te rá pi át, ha tá roz za meg
a be su gár zá si dó zi so kat és idõ in ter val lu mo -
kat. Or vo sai kész sé ge sen tel je sí tik uta sí tá -
sa it, hi szen be te gük az egyéb ként gyil kos
su gár zás jó té kony al kal ma zá sá nak is mert
ku ta tó ja. Bár a mind vé gig tisz ta tu da tú Szi -
lárd ér zé ke li, hogy ese té ben a te rá pia ha tás -
ta lan lesz, hisz élet vo na la a gyors le tö rés fe -
lé ha lad, en nek el le né re fo lya ma to san ké -
szí ti szenv te len tu do má nyos ész le lé se it.
Tud ja, hogy már csak az el jö ven dõ év ti ze -
dek ra dio ló gus or vo sai ál tal hasz no sít ha tó,
és gyógy ulást re mé lõ sze ren csét len sor sú
be teg tár sa i nak szó ló üze ne tet ír. 1964. má -
jus 30-án azon ban a ku sza so ro kat ro vó kéz
vég leg el ej ti a tol lat.

Az 1898-ban Bu da pes ten szü le tett Szi -
lárd Leó jó mó dú pol gá ri csa lád gyer me ke.
Ap ja is mert vas út- és híd épí tõ mér nök, aki
te het sé ges gyer me ké nek ké pes sé ge it a
mû sza ki pá lyán kí ván ja ki bon ta koz tat ni. A
szü lõi szán dé kot kö ve tõ fiú a te réz vá ro si
re ál gim ná zi um el vég zé se után a mû egye -
tem re irat ko zik be. A há bo rú mo hó ka to na -
anyag éh sé ge ki ra gad ja az universitás pad -
ja i ból. Rö vid tü zér tisz ti ki kép zés után a
dél-ti ro li front ra irá nyít ják. Mi vel a Mo -
nar chia ok tó ber vé gén ös  sze om lik, ha za -
tér ve foly tat ja ta nul má nya it.

1920-ban azon ban már a ber li ni mér nö -
ki fõ is ko lán ta lál juk, ahol lel ké ben dön tõ
sors for du lat szán dé ka érik be. Tu da to sul
ben ne, hogy fo gé kony szel le mét nem a fi -
zi ka mû sza ki al kal ma zá sai, ha nem az
alap tu do mány ku ta tá si irá nyai vonz zák. A

pá lya mó do sí tás nak alap ve tõ okai van nak.
Ber lin ben ezek ben az évek ben pá rat la nul
gaz dag kon cent rá ci ó ban je len nek meg a fi -
zi ka tu do má nyá nak vi lág szer te is mert te -
kin té lyei. Hogy csak né hány ne vet em lít -
sek: itt ok tat Planck. Laue, Schrödinger és
Einstein. Ter mé sze tes, hogy az ön meg va -
ló sí tá sá nak te rü le tét ke re sõ Szi lárd in tel -
lek tu á lis ér dek lõ dé sét le nyû gö zi a nagy -
sze rû te het sé gek von zá sa. A ter mé szet tu -
do má nyi fa kul tás ra irat ko zik be, és 1922-
ben dok to ri fo ko za tot sze rez. Ber lin ben is -
mer ke dik meg azok kal a hon fi tár sa i val,
akik kel élet re szó ló ba rát sá got köt. A ran -
gos kör tag jai: Wigner, Je nõ, Teller Ede és
Neu mann Já nos.

Bár ter vei sze rint az el mé le ti fi zi ka te rü -
le tén kí ván te vé keny ked ni, az apai örök -
ség, a mû sza ki-fel ta lá lói vé na sem apad ki.
1927-ben Al bert Einstein nel együtt ki fej -
lesz tett ta lál mányt sza ba dal maz tat. Az új
tí pu sú hû tõ gép mi ni má lis moz gó al kat -
részt tar tal maz, te hát a meg hi bá so dás ve -
szé lye ki sebb, az élet tar tam azon ban hos -
 szabb len ne. A sza ba dal mat 1929-ben Ma -
gyar or szá gon is be je gyez te tik. Az új sze rû
öt let nem min dig ta lál ko zik a hasz no sí ta ni
ké pes ipar igé nyé vel. Az Einstein-Szilárd
fridzsider nem lesz pi a ci ter mék, ez azon -
ban nem je len ti az al ko tó gon do lat vég le -
ges betokozódását. Alig más fél év ti zed
múl tán, mi kor az atom bom ba gyár tá sá hoz
szük sé ges plu tó ni u mot ter mel ni kez dik, az
úgy ne ve zett „te nyész tõ re ak to rok” hû té sé -
re az 1927-es sza ba dal mat hasz nál ják fel.

A nagy sze rû ber li ni csillag-plejád 1930

után fel bom lik. A fi zi ku sok egy ré sze –
vagy a nem ze ti szo ci a liz mus sal va ló szem -
ben ál lá sa vagy szár ma zá sa mi att – Né met -
or szág ban ül dö zöt té vá lik. Szi lárd Ang li á -
ban ke res ku ta tói ál lást, és szin te rög esz -
mé vé vá ló ma kacs ság gal kezd fog lal koz ni
egy fi zi kai le he tõ ség meg va ló sí tá sá val.
Einstein 1905-ben pub li kált re la ti vi tás el -
mé le te olyan rész ered ményt is szol gál tat,
me lyet min den szak em ber fi zi kai tar ta lom -
mal nem bí ró, pusz tán ma te ma ti kai mel lék -
ter mék nek mi nõ sít. A már köz is mert té vált
E=mc2 kép let sze rint a szi lárd anyag ener -
gi á vá ala kít ha tó. Azt, hogy a rész le ges át -
ala ku lás né hány rit ka atom fi zi kai je len ség -
nél meg va ló sul, már 1932-ig meg fi gye lik.
Azt vi szont, hogy az em ber a szi lárd, ta -
pint ha tó anya got rá bír has sa ar ra, hogy ere -
de ti ter mé sze tét fel ad va, ener gi á vá ala kul -
jon át, a leg te kin té lye sebb atom fi zi kus ok
sem tart ják meg va ló sít ha tó nak. A mag fi zi -
ka meg ala pí tó ja, Ernest Rutherford 1934-
ben a Royal Szocietyben így nyi lat ko zik:
„Aki az atom ener gia gya kor la ti fel hasz ná -
lá sá ról be szél, az hold kó ros.” Az elõ adást
Szi lárd Leó is meg hall gat ja. Az ígé re tes le -
he tõ ség ilyen ka te go ri kus ki zá rá sa a ma -
gyar fi zi kus ban fel kel ti az el lent mon dás
szin te me fisz tói da cú szel le mét. A kí sér tés
va ló ban nagy. Amen  nyi ben egy gramm
anyag ener gi á vá ala kul, be lõ le ket tõ ezer
négy száz ton na ben zin égés hõ jé nek meg fe -
le lõ ener gia sza ba dul fel. Csak hogy a Böl -
csek Kö ve, mely az ér zé ket le nül kö zöm bös
anya got az át vál to zás ra rá bír hat ná, még
nincs a fi zi ku sok bir to ká ban.

Szi lárd tu dó si al ka tá nak jel lem zõ vo ná -
sa a jö võ le he tõ sé ge it szin te té ved he tet len
biz ton ság gal fel tá ró in tu í ció. Jós te het sé ge
gyak ran lé p túl a bi zo nyí tott té nyek kel kö -
rül ha tá rolt ra ci o na li tá son, ám a fi zi ka fej -
lõ dé se majd nem min dig iga zol ja elõ re lá tá -
sát. Fel té te le zi, hogy az atom mag sú lyos
és elekt ro mo san sem le ges al ko tó ele me, a
ne ut ron, me lyet Chadwick 1932-ben fe dez
fel, al kal mas esz köz le het az ener gia-fel -
sza ba dí tó fo lya mat meg in dí tá sá ra. Sej té se
1938 de cem be ré ben bi zo nyí tást nyer.
Hahn és Strassmann né met fi zi ku sok az
urán 235-ös atom sú lyú izo tóp ját ne ut ron
bom bá zás sal két ki sebb atom sú lyú elem re
ha sít ják szét. Fon tos kö rül mény még, hogy
mel lék ter mék ként két-há rom ne ut ron is
ke let ke zik. A re mélt cso da te hát rész le ge -
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sen be kö vet ke zett. A tu dós rákénysz-
erítette az anya got, hogy passzí van tá rolt
ener gi á ját em be ri pa rancs ra fel sza ba dít sa.

A si ker azon ban még nem tel jes. A fo -
lya mat ugyan is az el sõ rob ba nás után le áll.
Bár a fel sza ba dult ne ut ro nok to váb bi urán -
ato mo kat bont hat ná nak szét, ez nem kö -
vet ke zik be. A la bo ra tó ri u mok vizs gá la tai
ha mar fel tár ják a dön tõ okot. Az új ne ut ro -
nok ha tal mas se bes ség gel szá gul da nak el a
szét rob bant mag ból, vi szont az em lí tett ha -
sa dást csak las sú ne ut ro nok ké pe sek ki vál -
ta ni. A ha sa dá si fo lya mat fenn tar tá sá nak
kul csa: si ke rül-e a gyors ne ut ro no kat kel -
lõ en las sí ta ni, hogy azok új bom lás sal ön -
fenn tar tó fo lya ma tot hoz za nak lét re. Az
így meg in dí tott „tar tós égést” – fel fe de zõ -
je, Joliot Curie fran cia fi zi kus szak ki fe je -
zés ét kö vet ve – lánc re ak ci ó nak ne vez zük.

Szi lárd Leó szak mai di a dal ér ze te tö ké le -
tes le het ne. A la bo ra tó ri u mok fe hér kö pe -
nyes má gu sa i nak si ke re fe lül múl ja a kö -
zép ko ri arany csi ná lók ku darc ba ful la dó
med dõ ál ma it: a ké mi ai ele mek egy más ba
va ló át ala kí tá sa re á lis le he tõ ség. Ám a ma -
gyar pro fes  szor ban a szak tu dás rend kí vü li
po li ti kai éles lá tás sal tár sul. Mint fi zi kus
tud ja, hogy az urán ha sa dás tech ni kai meg -
va ló sí tá sa két fe lé ága zó fo lya mat. Sza bá -
lyo zott for má ban az egyen le te sen hõt elõ -
ál lí tó urán re ak tor ok meg hajt hat nak egy
elekt ro mos ener gi át ter me lõ erõ mû vet.
Elõ for dul hat azon ban, hogy a Go nosz
szol gá la tá ba kény sze rí ti a tu dós, a mér nök,
va la mint a ha di tech ni kus szak ér tel mét, és
a szá za do kig ár tal mat lan nak vélt szür ke
fém bõl iszo nya tos bom bát konst ru ál tat.
Amen  nyi ben a ha sa dá si fo lya ma tot úgy
ala kít ják át, hogy min den új ne ut ron új
urán ma got rob bant son szét, pár ki ló nyi
urán fel lob ba nó tûz gömb je nagy vá ro so kat,
me gyé nyi te rü le te ket ham vaszt hat por rá.

Szi lárd Leó ek kor – és lát nunk kell,
hogy er köl csi tisz tes ség te kin te té ben fö lé -
be emel ke dik mind azok nak, akik a „má so -
dik tûz gyúj tás” zsa rát no ka kö rül te vé keny -

ked nek – még egy utol só kí sér le tet tesz a
pusz tí tó ha tás lo ka li zá lá sá ra, mi e lõtt a
dön tõ lé pést meg ten né. 1939 feb ru ár já ban
kap cso lat ba lép a ná ciz mus sal szem ben ál -
ló or szá gok ve ze tõ atom fi zi ku sa i val, és a
mag ku ta tás sal kap cso lat ban ön kén tes pub -
li ká ci ós zár lat be ve ze té sé re hív ja fel õket.
Joliot Curie-hez – akit Eu ró pa ki emel ke dõ
ké pes sé gû atom fi zi ku sá nak tart – száz -
negy ven sza vas táv ira tot in téz.

Ja vas la tát ér tet le nül fo gad ja szin te min -
den ki. Az ered mé nyek köz zé té tel ét a fi zi -
ku sok ter mé sze tes jo guk nak te kin tik, és
Szi lárd in dít vá nyán õszin tén meg rö kö -
nyöd nek. Igaz, hogy Fran cia or szág, Ang lia
és az Egye sült Ál la mok atom fi zi kai ku ta tá -
sa i nak ered mé nye i rõl töb bé nem ér te sül né -
nek a ná cik, a kér dés nek azon ban fo nák ja
is van. A tit ko ló dzás be ve ze té se a fel fe de -
zés el sõbb sé gét ké sõbb már bi zo nyít ha tat -
lan ná te szi, és mél tán ki ér de melt vi lág hír -
név tõl foszt hat ja meg a ku ta tót. A ma gyar
fi zi kust szin te min de nütt vis  sza uta sít ják.
Pe dig Szil ár ez út tal is csak an nak ad ta ta -
nú bi zony sá gát, hogy mes  szebb lát kor tár -
sa i nál. Egy éven felül ugyan ezen or szá gok
kor má nyai tel jes mér té kû zár la tot ren del -
nek el min den új atom fi zi kai ered mény
nyil vá nos ság ra ho zá sá ra vo nat ko zó an.

Az utol só le he tõ ség le zá rult. Szi lárd mó -
dot ke res ar ra, hogy az ame ri kai el nök fi -
gyel mét fel hív ja a né met atom ku ta tás ok
va ló szí nû meg in du lá sá ból szár ma zó fel -
mér he tet len fe nye ge tés re. Egy részt kap -
cso lat ba lép az el nök sze mé lyes ba rát já val,
a köz gaz dász Ale xan der Sachs-szal, más -
részt vi lág hí rû hon fi tár sát, Wigner Je nõt
ke re si meg. Wigner és Einstein jó ba rát sá -
gát hasz nál ja fel ar ra, hogy a fi zi ku sok sú -
lyos sza vú Nestorát egy Roose velt hez cím -
zett le vél meg írá sá ra kész tes se. A le vél ben
Einstein utal a né met atom ku ta tás ok ve szé -
lyé re, és ja va sol ja: Az USA, fel hasz nál va
nagy tu do má nyos és ipa ri po ten ci á lját,
elõz ze meg a ná ci kat. Einstein le ve lé vel és
Szi lárd igen lo gi kus ok fej té sû me mo ran du -

má val fel fegy ve rez ve ke re si
fel Sachs Roose vel tet. Az
el nö köt bo rús han gu lat ban
ta lál ja. A „Nagy Fe hér
Atyá nak” a kö zel múlt ban
kel lett el szen ved nie – ve ze -
tõ sze ná to rok alig tit kolt
kár örö mé tõl kí sér ve – Hit ler
ar cát lan ki ok ta tá sát, mely -
ben az USA el nö két a bi ro -
dal mi rá dió adó nyil vá nos -
sá ga elõtt ré sze sí tet te. Más -
nak ta lán ked vét szeg te vol -
na az ame ri kai ve ze tõ ré te -
gek kul mi ná ló po li ti kai stu -

pi di tá sa, mel  lyel ma gá ra hagy ták a fa sisz ta
ve szély kö ze le dé sét fel is me rõ ve zért.
Roose velt le vert sé ge azon ban az el sõ mon -
da tok el ol va sá sa után el szállt. Tü ze te sen
át ta nul má nyoz za az ira to kat, és azon nal ki -
utal hat ezer dol lárt.

A Co lum bia Egye tem nek jut ta tott tá mo -
ga tás azon ban csak az el sõ csepp a fo lyam -
má da ga dó cser mely med ré ben. Fél év múl -
va már negy ven ezer dol lárt for dít hat nak ku -
ta tá sok ra, egy év múl va há rom szá zez ret. Az
el nö ki dön tés sel egy idõ ben lét re ho zott
Urá ni um Bi zott ság szem mel tart és bõ ke -
zû en fi nan szí roz ti zen hat ku ta tá si prog ra -
mot, me lye ken az Unió leg ran go sabb tu do -
má nyos in téz mé nyi ben dol goz nak. Egy -
elõ re a lánc re ak ció bé kés és rob ba nás sze rû
lét re ho zá sá nak el vi le he tõ sé gét tisz táz zák,
lé nye ge sen túl ha lad va a Hahn-féle alap kí -
sér le te ken. Min den rész let kér dés kí sér le ti
vizs gá la tá ra vagy el mé le ti ku ta tá sá ra ki tér -
nek. Egy elõ re azon ban még csak mik ro -
szko pi kus anyag men  nyi sé gek kel dol goz -
nak. Nem is te het nek mást, hi szen a mág -
lya és bom ba anya gá nak elõ ál lí tá sá hoz
szük sé ges gi gan ti kus mé re tû esz kö zök
még nem is lé tez nek. A mun kát a Califor-
nia Egye te men Seaborg, New York ban
Fermi és Szi lárd, Los An ge les egye te mén
Oppenheimer, Chicagóban Artur Compton
irá nyít ja. Berke ley ben a fa na ti kus meg szál -
lott sá gá val har mad szor sze di szét és épí ti át
cik lot ron ját – mely 1932-ben No bel-dí jat
ja va dal ma zott gaz dá já nak – Lawrance. Jó
nyo mon jár. Ez a ha tal mas esz köz lesz az
el sõ urá ni umbom ba anya gát elõ ál lí tó gé -
pek pro to tí pu sa..

Mind er rõl a ti tok tar tás mi att az Óce á non
túl meg le he tõ sen ke ve set tud nak. Tud ják
vi szont, hogy a ná cik ki vá ló mód sze rek kel
ren del kez nek a mun ka tel je sít mény ki kény -
sze rí té sé re. Hall ják to vábbá a rá di ó ban Hit -
ler egy re in ge rül tebb ki ro ha ná sa it, me lyek -
ben a tit kos fegy ve rek fe nye ge té sét füg -
gesz ti Damoklész-kardként a ret te gõ Eu ró -
pa fö lé. A vi lág pe dig a két há bo rú so rán
meg ta nul hat ta, hogy Germánia fegy ver ko -
vá csai tit kos föld alat ti mû he lye ik ben gyak -
ran fab ri kál nak go nosz meg le pe té se ket.
Ilyen pl. a fel de rít he tet len mág ne ses ak na,
mely alat to mo san át bo csát ja a kis tö me gû
ak na ku ta tó kat, és csak a meg tisz tí tott nak
vélt csa tor ná ba be ha jó zó na gyobb egy sé -
gek alatt rob ban. Ez sok fej fá jást oko zott a
brit ad mi ra li tás nak. A haj szál pon to san cél -
zó zu ha nó bom bá zó, a szárnyasbomba, a
nagy lõ tá vol sá gú ra ké ta fegy ver be ve té se, a
füst- és láng nél kü li lõ por al kal ma zá sa oly
ki me rít he tet len fel ta lá lói kész sé get sej te -
tett,  mely tõl mél tán ret ten tek meg a Har -
ma dik Bi ro da lom mal harc ban ál ló nem ze -Einsteinnel az elnöknek írt levél fogalmazása közben
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tek. Né met or szág ál ta lá nos ipa ri fej lett sé ge
és az atom fi zi kai szak em be rek ma gas fel -
ké szült sé ge alap ján jog gal tart hat tak at tól
1939-ben vagy akár 1944-ben is, hogy a
Reich elõ ál lít ja az atom bom bát. Ez a jo gos
to rok szo rí tó fé le lem kész te ti a nagy ver -
seny el fo ga dá sá ra az atom fi zi ku so kat. Elõ
kell ál lí ta ni az atom fegy vert, mi e lõtt a né -
me tek el ké szül né nek az el sõ bom bá val!

A vi lág há bo rú eu ró pai be fe je zé se után az
USA ka to nai hír szer zõ szol gá la ta pon tos
ada to kat gyûjt ös  sze a né met atom ku ta tás -
ról. Ki de rül, hogy ki tû nõ atom fi zi kus ok
ve ze té sé vel meg kí sé re lik a fo lya ma tos
üze mû atom mág lya meg épí té sét. 1941 tá -
ján a fi zi kai No bel-dí jas Werner Heisen-
berg ve ze té se alatt ál ló cso port e te rü le ten
már elõt te járt az ame ri kai ver seny tár sak -
nak. A to váb bi évek ben azon ban le ma rad -
nak, sõt a hát rány egy re nõ. Va ló já ban a
bom ba meg épí té sé hez szük sé ges tu dás
alap ja it sem érik el. A ku darc oka nem a tu -
do má nyos fel ké szült ség hi á nyá ban, ha nem
a ku ta tás hoz szük sé ges anya gi esz kö zök
szû kös sé gé ben rej lik. A ka to nai költ ség ve -
tés szét osz tá sát jó vá ha gyó Göring bi ro dal -
mi mar sall nem is me ri fel a nuk le á ris fegy -
verszörny ben rej lõ stra té gi ai le he tõ sé get.
To vábbá fi gye lem be kell ven nünk, hogy a
Har ma dik Bi ro da lom anya gi ere jét az
atom fegy ver ki fej lesz té sé hez szük sé ges
ha tal mas ös  szeg mes  sze meg ha lad ta.

Tér jünk vis  sza az Új vi lág ban meg in dí -
tott ku ta tá sok hoz. Egy éven be lül ki de rül,
hogy a tu do má nyos és mû sza ki ka pa ci tást
két fõ irány ra kell kon cent rál ni. Fermi és
Szi lárd in té ze te Chicagóba te le pül át, és
cé lul a fo lya ma to san mû kö dõ atom mág -
lya meg épí té sét tû zik ki. A si ker erõ fe szí -
té se i ket 1942-ben ko ro náz za meg. Fel lob -
ban a „má so dik tûz gyúj tás” láng ja, mely a
sport pá lya tri bün je alat ti épü let szárny ban
sze rény, két száz wat tos, de ál lan dó tel je -
sít mén  nyel meg bíz ha tó an üze mel. Mi vel
a ku ta tás szi go rú an tit kos, az ered mény rõl
Rooseveltet is csak vi rág nyel ven ér te sí tik:
„Az olasz ha jós ki kö tött az Új vi lág part ja -
in, és a benn szü löt tek ba rát sá go san fo gad -
ták.” Az épít mény – ter mé sze te sen szá -
mos fej lesz tés és tö ké le te sí tés után – az
ener gia ter me lõ re ak tor pro to tí pu sa lesz.
Az urán mág lya sza ba dal mát az Egye sült
Ál la mok kor má nya 1944-ben meg vá sá -
rol ja Fermitõl és Szi lárd tól. A fel ta lá lók
jel ké pes, mind ös  sze egy doll ár nyi ho no rá -
ri u mot kap nak.

A 235-ös urán izo tóp rob ba nó vál to za tá -
nak, az atom bom bá nak az elõ ál lí tá sán a
Los Alamosban le te le pí tett, ös  sze sen mint -
egy két ezer fõt szám lá ló cso port dol go zik.
A chicagói si ker va ló szí nû vé te szi, hogy a

gyors, ször nyû exp ló zi ó val já ró fo lya mat
is ki vált ha tó. Va ló ban, 1945 jú li u sá ig si ke -
rül elõ ál lí ta ni olyan szer ke ze te ket, me lyek
vél he tõ en bom ba ként fog nak mû köd ni. A
kí sér le ti rob ban tást a la kott te rü le tek tõl tá -
vol, a nagy ki ter je dé sû alamogordói si va -
tag ban hajt ják vég re. A bom ba he lyén va -
kí tó vil la nás sal egy ro ha mo san tá gu ló tûz -
gömb ke let ke zett. A kb. mil lió fo kos hõ -
mér sék le tû nuk le á ris menny kõ csa pás el -
pá ro log tat ta a bom bát hor do zó acél tor -
nyot, és üveg pán cél lá ol vasz tot ta a si va tag
kvarc ho mok ját. Vas be ton épít mé nye ket is
le rom bo ló lég lö kés és gyil kos ra dio ak tív
su gár zás in dult ki a rob ba ná si mag ból.

Az eu ró pai gyõ ze lem és az atom bom ba
Ja pán ba va ló be ve té se köz ti idõ ben le zaj -
lik egy in ter mez zo, mely nek a tör té nel mi
mun kák ál ta lá ban nem szen tel nek kel lõ fi -
gyel met. Az atom fegy ver elõ ál lí tó i nak er -
köl csi meg íté lé se szem pont já ból vi szont
rend kí vül lé nye ge sek azok az ak ci ók, me -
lyek ezek ben a hó na pok ban in dul nak meg.

Mint ko ráb ban lát tuk, az ame ri kai atom -
ku ta tás Eu ró pá ból emig rált fi zi ku sok ösz -
tön zé sé re in dul meg. A há bo rú elõ est éjén
el mon dott ér ve lé sük lo gi kus, meg gyõ zõ:
ha a ná cik el sõ nek szer kesz tik meg az
atom fegy vert, fenn áll a ve szé lye an nak,
hogy ha tal mu kat ki ter jesz tik elõbb Eu ró -
pa, majd az egész vi lág fö lé. A nuk le á ris
menny kõ vel elõ ször a szö vet sé ge sek nek
kell lesújtaniok, mert ha a né me tek ve tik
be a bom bát, a fa siz mus sal szem ben ál ló
né pek har ca el buk hat.

1945. má jus 9-én azon ban Né met or szág
fel té tel nél kül ka pi tu lál, csak Ja pán har col
to vább. A szi get or szág ré szé rõl nuk le á ris
ve szély nem fe nye get; Nippon sze gény,
sem tu do má nyos sem ipa ri fel ké szült sé ge
alap ján nem vál lal koz hat a bom ba elõ ál lí -
tá sá ra. Vi szont ak kor az atom fegy ver ja -
pán el len tör té nõ be ve té se sem in do kolt:
ez a lé pés nem a ver seny ben le ma radt el -
len fél atom csa pá sá nak meg elõ zé se. A Fel -
ke lõ Nap egyéb ként vég ze te sen meg gyen -
gült a ha gyo má nyos fegy ve rek kel ví vott
há bo rú ban. Flot tá ja hul lám sír ban, a fõ szi -
ge tek egé rõl nem tud ja töb bé el ûz ni a röp -
cé du lán elõ re be je len tett órá ban meg je le nõ
bom ba ve tõ ket sem.

Ek kor Szi lárd Leó, a nagy elõ fu tár is mét
fel eme li sza vát, ez út tal az ame ri kai kor -
mány tisz tes sé gé nek vé del mé ben. 1945
már ci u sá ban Roose velt nek szánt me mo -
ran du mot fo gal maz, az el nök azon ban áp -
ri lis 12-én el hunyt. Az ira tot így Byrnes ál -
lam tit kár hoz jut tat ja el. Szi lárd óv ja az
Egye sült Ál la mok kor má nyát az atom -
fegy ver be ve té sé nek gon do la tá tól. A ször -
nyû bom ba al kal ma zá sá ért sú lyos er köl csi

el ma rasz ta lás ér he ti az USA-t, és a Szov -
jet uni ó val va ló kap cso lat vég le te sen meg -
ro mol hat. A ma gyar fi zi kus is mét bi zony -
sá gát ad ja jö võ be lá tó ere jé nek; meg jó sol -
ja, hogy az Unió atom mo no pó li u ma nem
tart hat so ká, és a Ja pán el le ni bom ba tá ma -
dás atom fegy ver ke zé si ver senyt vált ki.

Szi lárd si ker te len pró bál ko zá sát kö ve tõ -
en a né met szár ma zá sú ame ri kai, a No bel-
dí jas James Franck lép so rom pó ba. Szi lárd
rész vé te lé vel bi zott sá got ala kít, és egye ne -
sen Stimson had ügy mi nisz ter hez for dul a
MED („Man hat tan District” fe dõ név vel
el lá tott atom prog ram) va la men  nyi mun ka -
tár sa ne vé ben fo gal ma zott pe tí ci ó já val. A
tu dó sok nyo ma té ko san fi gyel mez te tik a
kor mányt ar ra, hogy az atom fegy ver al kal -
ma zá sá ért a vi lág köz vé le mé nye el íté li
majd az Egye sült Ál la mo kat.

1945 nya rán Szi lárd hat van hét tu dós alá -
írá sá val el lá tott ja vas la tot nyújt be az új el -
nök nek, Trumannak. In dít vá nyoz za, hogy
az Egye sült Nem ze tek ös  szes tag ál la má nak
kép vi se lõ it hív ják meg,  és egy la kat lan te rü -
le ten mu tas sák be elõt tük a fegy ver ere jét.
Ne al kal maz zák Ja pán el len a bom bát ad dig,
amíg a ma kacs el len ál lás to váb bi kö vet kez -
mé nye it nyil ván va ló an nem szem lél te tik.

A tu dó sok a kor mány kö rök ma ga tar tá sá -
nak me rev sé gén vi lá go san ér zé kel he tik,
hogy az atom fegy ver be ve té se te rü le tén
nincs he lye az al ku nak. A fo lya ma tot ôk in -
dí tot ták el, ta lál má nyuk azon ban ha tal ma -
sab bá vált a meg al ko tók nál. Az atom bom -
ba, me lyet a náci ve sze de lem el há rí tá sá ra
konst ru ál tak meg, jó vá te he tet le nül, vis  sza -
for dít ha tat lan mó don po li ti kai fegy ver ré
vált. Az ese mé nyek mé lyé re pil lant va
azon ban lát juk, hogy a nagy ver seny rész -
ve võ it a tör té né sek el len áll ha tat lan kény -
sze re so dor ta ma gá val. Akik az atom bom -
bát négy éves meg fe szí tett mun ká val elõ ál -
lít ják, úgy ér zik, hogy nincs vá lasz tá suk. A
ször nyû vég ki fej let lát tán (az el sõ, had vi se -
lés re fel hasz nált atom bom ba Ja pán ban
Hiroshima vá ros köz pont já nak 10 km2-nyi
te rü le tét sem mi sí tet te meg), so kan el ma -
rasz ta ló íté le tet mon da nak fe let tük. A tár -
gyi la gos ság ra tö rek vés vi szont meg kí ván -
ja, hogy a fel ta lá lók er köl csi fe le lõs sé gét
el vá las  szuk a fel hasz ná ló ké tól. Pa ra dox ál -
lí tás nak tûn het, de tény és va ló, hogy a
bom ba meg szer kesz tõ i nek je len tõs há nya -
da nem mi li ta ris ta ösz tö nö ket kí vánt ki -
szol gál ni. Ja va ré szü ket – mi köz ben a dé -
mo ni erõ fel sza ba dí tá sán dol goz tak – az
em be ri ség jö võ jé ért ér zett mély sé ges ag go -
da lom töl töt te el.

Bár a vi lág há bo rú be fe je zé se után Szi -
lárd a fi zi ka bi o ló gi ai al kal ma zá sa te rén
kezd ku tat ni, po li ti kai ér dek lõ dé se fi gye -
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lem mel kí sé ri a vég ze tes ta lál mány, az
atom bom ba ki fej lesz té sé nek kö vet kez mé -
nye it. Sej té se, mely sze rint az atom ti tok
nem ma rad az Egye sült Ál la mok mo no pó -
li u ma, iga zo ló dik. Négy év múl tán a Szov -
jet unió, majd Ang lia és Fran cia or szág is
meg konst ru ál ja a sa ját fej lesz té sû nuk le á -
ris fegy vert. Jól le het az „atom klub” ké -
sõbb to váb bi ta gok kal is bõ vült, az iga zi
ve szélyt a két szu per ha ta lom, az USA és a
Szov jet unió nuk le á ris fegy ver ke zé si ver -
se nye te szi fé lel me tes fe nye ge tés sé. Szi -
lárd is mét meg kí sér li a pa lack ból ki sza ba -
dult szel lem meg sze lí dí té sét. Sze mé lye sen
tár gyal Nyikita Hrus csov párt fõ tit kár ral.
Fon tos sze re pe van az ame ri kai el nök és a
szov jet ál lam fõ köz ti ál lan dó an mû kö dõ
„for ró drót” ki épí té sé ben. A fo lya ma tos
kap cso lat azért szük sé ges, mert a két el len -
sé ge sen szem ben ál ló rend szert egy meg fi -

gye lõ ál lo más té ves ri asz tá sa – az ész le lé si
hi ba mi att – atom há bo rú ba so dor hat ja. A
ma gyar tu dós el huny ta ide jén még nem
épül nek ki azok a szer zõ dé se ken ala pu ló
rend sze rek, me lyek a köl csö nös el pusz tí -
tás ré mét a két vi lág rend szer fölül vég leg
el ûz ték vol na. Éle te két utol só év ti zed ében
tett erõ fe szí té sei azon ban nagy mér ték ben
já rul tak hoz zá a szem ben ál ló töm bök
fegy ver ke zé sé nek ön kor lá to zá sá hoz.

Mi kor az Apol ló-prog ram so rán az ame -
ri kai ûr ha jók meg ke rü lik és kör be fény ké -
pe zik az Hold túl só ol da lát, a NA SA ja vas -
la tot kér a vi lág tu do má nyos in téz mé nye i -
tõl, hogy kik rõl ne vez zék el a ko ráb ban
nem is mert táj hegy lán ca it, or ma it és vul -
ká ni krá te re it. A ja vas la tok alap ján a mor -
fo ló gi ai ob jek tu mok kö zül ki len cet ma -
gyar tu dó sok ról ne vez tek el. A ki vá lasz tot -
tak egyi ke Szi lárd Leó.

Ar ról, hogy az éle te két har ma dát ide gen
föl dön el töl tõ fi zi kus me lyik nem zet hez
tar to zó nak érez te ma gát, in for mál Francis
Crick (a DNS mo le ku la szer ke ze tét fel de rí -
tõ No bel-dí jas bi o ló gus) fel jegy zé se. El -
mon dá sa sze rint egy ba rá ti tár sa ság ban
Enrico Fermi azon né ze tét fej tet te ki, hogy
vé le mé nye sze rint a Tej út rend szer ben lé -
tez ni kell több la kott boly gó nak is. „Ci vi li -
zá ci ók tá mad nak, ve lük tu do mány és tech -
ni ka. Újabb és újabb boly gó kat ke res nek
fel ezek az ér tel mes lé nyek, be jár va az
egész Tej út rend szert. Ezek nek a rend kí vül
okos lé nyek nek a fi gyel mét alig ha ke rül he -
ti el egy olyan szép boly gó, mint a Föld. De
hát ak kor hol van nak?” A kér dés re a je len -
lé võ Szi lárd Leó rög tön vá la szol: „Itt van -
nak kö zöt tünk. Ki csit fur csa az an gol ki ej -
té sük. Ma gya rok nak mond ják ma gu kat.”

Dr. Dá ni el Jó zsef

A ta ní tó kép zés kez de te Ba ján
A ta ní tók kép zé se Ma gyar or szá gon a 19.

szá zad má so dik fe lé ig nem volt egy sé ges.
1867-ig ha zánk ban 43 fe le ke ze ti kép zõ bõl
né hol egy, a leg több he lyen kétéves tan fo -
lya mon folyt a ta ní tók fel ké szí té se. A ta ní -
tó kép zés tar tal mi és szer ve ze ti ke re te i nek
meg újí tá sa, az ál la mi ta ní tó kép zõk fel ál lí -
tá sa, a kép zés há rom év re tör té nõ eme lé se
Eöt vös nagy je len tõ ségû nép ok ta tá si tör -
vé nye nyo mán kö vet ke zett be. E tör vény -
nek kö szön he tõ a ba jai kép zõ meg szü le té -
se is, mert in téz mé nyün ket ez a kor mány -
in téz ke dés hív ta élet re. (A ta ní tó kép zõ
ezért vette fel 1984-ben az ala pí tó, Eöt vös
Jó zsef ne vét.)

Bá ró Eöt vös Jó zsef 1848-ban és 1867-
tõl 1871-ig val lás- és köz ok ta tás ügyi mi -
nisz ter volt. Az ál ta la ki dol go zott és elõ ter -
jesz tett tör vény ja vas la tot 1868. de cem ber
5-én fo gad ták el. Az 1868. évi XXXVIII.
tör vény cikk a nép is ko lai köz ok ta tás tár -
gyá ban elõ ír ta:

„VII. fe je zet. A ta ní tó ké pez dék
81.§ Az ál lam az or szág kü lön bö zõ vi dé -

ke in 20 ta ní tó ké pez dét ál lít fel.
82,§ A ké pez dé nek egy gya kor ló is ko lá -

val kell ös  sze köt ve len ni, mely ben a nö ven -
dék-ta ní tók gya kor la ti lag ké pez tet hes se nek.

83.§ A tan in té zet hez leg alább 2 hold nyi
kert nek kell csa tol tat ni, hogy a nö ven dé kek
a földmívelésben, a gyü mölcs- és szõ lõ ter -
mesz tés ben gya kor la ti ok ta tást is nyer je nek.

87.§ A ké pez dei tan fo lyam 3 év.
IX. fe je zet. A ta ní tók ról
133.§ Ta ní tói hi va tal ra ezen túl csak olyan

egyé nek ké pe sí tet tek, a kik va la mely nyil -

vá nos ké pez dé ben az egész tan fo lya mot be -
vé gez ték s a kö te le zett vizs gá kat letevén
(bé lyeg men tes) ta ní tói ok le ve let nyer tek.”

A tör vény jog erõ re emel ke dé se utá n a
kép vi se lõ ház ban nagy vi ta zaj lott az új is -
ko lák he lyé nek ki je lö lé sé rõl. Ba ja vá ro sa
min den ben meg fe lelt azok nak a kö ve tel -
mé nyek nek, ame lye ket a fõ ha tó ság a ta ní -
tó kép zõk szék he lyé vel kap cso lat ban tá -
masz tott. Kis vá ros, ugyan ak kor vi rág zó
vá ros volt je len tõs is ko lák kal, nyel vi-nem -
ze ti sé gi ha tá ro kon. Ak ko ri ban a leg je len -
té ke nyebb pol gá ro so dó vi dé ki vá ro sok kö -
zé tar to zott. Észak-Bács ka von zás köz -
pont ja volt, ke res ke dõ vá ros, amely ben or -
szá gos vá sá ro kat is tar tot tak. Ran gos pénz -
in té ze tek kel, tisz tes cé hes szer ve zõ dé sû
ipar ral, du nai ki kö tõ vel és át ke lõ hel  lyel
ren del ke zett. Mind ezek alap ján he lyi kez -
de mé nye zés in dí tot ta el a ba jai ta ní tó kép -
zõ meg ala ku lá sát. A ter ve zet rõl ér te sül ve
Czirfusz Fe renc ba jai fõ gim ná zi u mi ta nár,
prak ti zá ló ügy véd és vá ro si kép vi se lõ ve -
ze té sé vel he lyi moz ga lom in dult.

A ki tû nõ pe da gó gus-po li ti kus ha mar
meg gyõz te a vá ros ve ze tõ sé gét a ta ní tó -
kép zõ je len tõ sé gé rõl. Így az 1870. jú ni us
19-én tar tott ta nács ülés ha tá ro za ta alap ján
ké rés sel for dul tak bá ró Eöt vös Jó zsef val -
lás- és köz ok ta tás ügyi ma gyar ki rá lyi mi -
nisz ter hez, hogy Ba ját je löl je ki az egyik
fel ál lí tan dó ta ní tó kép zõ szék he lyé ül. A vá -
ros ve ze tõ sé ge ígé re tet tett az or szá gos
költ sé gen lét re ho zan dó is ko la tá mo ga tá sá -
ra. Ezt kö ve tõ en Czirfusz Fe renc sze mé -
lye sen foly ta tott meg be szé lést Mol nár

Ala dár mi nisz te ri osz tály ta ná csos sal, aki
1970. jú li us 15-én meg be szé lé sek re Ba já -
ra lá to ga tott. A tár gya lá so kon ki ala kí tott
meg ál la po dá sok ha tá ro za ta it a vá ro si ta -
nács meg erõ sí tet te. Loosz Zsig mond vá ro -
si fõ bí ró ve ze té sé vel jegy zõ köny vi leg az
aláb bi vég zés szü le tett:

„...el ha tá roz ta tik, hogy a vá ro si kö zön ség
az ál la mi ta ní tó ké pez de fel ál lí tá sá hoz ma ga
ré szé rõl min den tõ le tel he tõ ál do za tot kész -
sé ge sen meg hoz za, kü lö nö sen pe dig, hogy
a fel ol va sott szak bi zott mány-je len tés köz -
gyû lé si leg el fo gad tat ván, en nek foly tán a
vá ro si kö zön ség a fen ti cél ra szük sé ges és
tel je sen al kal mas és elég sé ges tel ket, va la -
mint 3 hold nyi ker tet a min ta gaz da ság fel ál -
lí tá sá ra, s vég re 300 000 db jó mi nõ sé gû
fal tég lát  sa ját költ sé gén elõállítandja és a
fen ti cél ra átadandja... Hogy to vább a kér -
dé ses ké pez dé nek az év foly tán vá ro sunk -
ban le en dõ fel ál lí tá sa cél já ból a vá ros tu laj -
do ná hoz tar to zó úgy ne ve zett csend õr lak ta -
nyát azon nal át en ge di.”

Min den szük sé ges in téz ke dés meg té te -
lé re az aláb bi bi zott sá got je löl ték ki: ve ze -
tõ je Loosz Zsig mond vá ro si fõ bí ró, to váb -
bá Latinovits Gá bor pré post, dr. Ivánovits
Pál vá ro si fõ or vos, „or vos-se bész tu dor”,
Czirfusz Fe renc, Dregán Pé ter és Cserta
Já nos vá ro si kép vi se lõk.

A vá ros fõ bí rá ja a fel ter jesz tés kí sé rõ le -
ve lé ben az aláb bi ak kal erõ sí tet te meg a ha -
tá ro zat ban fog lal ta kat: „nem ké sünk … ré -
szünk rõl a leg eré lye seb ben oda tö re ked ni,
hogy a ma gas kor mány nak bölcs in téz ke -
dé se a mi igény te len, de jó aka ra tú ha za fi -
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as tá mo ga tá sunk kal sze ren csé sen ta lál koz -
ván el ér hes sük azon öröm na pot, a mi dõn
vá ro sunk ban a nép ne ve lés eme meg szen -
telt ol tá rát dísz le ni szem lél hes sük... A vá -
ros fõ bí rá ja: Loosz Zsig mond sk. stb.”"

A meg ál la po dást sem po li ti kai sem ok ta -
tás ügyi szem pont ok nem aka dá lyoz ták, a
vá ros pe dig a je len tõs anya gi tá mo ga tás tel -
je sí té sé re ígé re tet tett, s azt fo lya ma to san tel -
je sí tette. 3 hold ker tet, épü le tet, 300 000 db
jó mi nõ sé gû fal tég lát adott a ta ní tó kép zõ
cél ja i ra. Mi u tán a ta ní tást már az 1870-es
év ben meg kel lett kez de ni, ide ig le ne sen át -
en ged ték az ak ko ri csend õr lak ta nyá ul és
tisz ti la kul szol gá ló épü le tet. (en nek he lyén
a mai, Sze ge di úti fõ épü let tel szem ben lé võ
épü let együt tes ta lál ha tó.)

Eöt vös Jó zsef 1870. jú li us 23-án kelt le -
ira tá val ren del te el a ta ní tó kép zõ fel ál lí tá sát:
„..el ha tá roz tam egy ál la mi ta ní tó ké pez dét
Ba ján fel ál lí ta ni s már a fo lyó év ok tó ber hó -
ra meg is nyit ni. B. Eöt vös Jó zsef s.k.”

1870. szepetember 30-án ala kult meg az
is ko la igaz ga tó ta ná csa, és az in té zet, a Ba -
jai Ma gyar Ki rá lyi Ál la mi Ta ní tó ké pez de
1870. ok tó ber 17-én meg kezd te mû kö dé -
sét. „Szá mos tan ügy ba rát je len lét ében
meg nyit ta tott”, az el sõ tan év ben 48 ren des
és 5 ma gán ta nu ló val.

A vá ro si ta nács 1872-ben a kép zõ épí té sé -
re 1000 négy szög öl nyi tel ket ado má nyo zott
az ak kor vá sár tér bõl, azt Czirfusz Feernc-
nek, a ta ní tó kép zõ el sõ igaz ga tó já nak át ad ta.
Az alap kõ-le té tel 1872. au gusz tus 3-án tör -

tént szá mos vá ro si ér dek lõ dõ és he lyi, me -
gyei, or szá gos ve ze tõ je len lét ében. Az alap -
kõ-le té te li ok mányt „100 egyén lát ta el alá -
írá sá val”. Az épít ke zés 1873. jú ni us 14-én
fe je zõ dött be. Az in té zet az 1873-74. tan év -
tõl vég le ge sen új épü let be köl töz he tett. Ez
az épü let rész, amely 102 000 ko ro ná ba ke -
rült, a mai fõ épü let nek csu pán a fõ ka pu tól
nyu ga ti irány ban hú zó dó szár nya. Az épü let
mai ké pe 1893-94-ben ala kult ki, mi kor ki e -
gé szült a ke le ti szárn  nyal. 1892-ben fel épült
az önál ló tor na csar nok. Az in té zet hír ne ve
szün te len emel ke dett, né hány év múl va már
mind a négy osz tály ban pár hu za mos osz tá -
lyok is ta nul tak. Így 1904-ben meg épült a
120 ta nu ló be fo ga dá sá ra ter ve zett két eme le -
tes új in ter ná tus. 1902-ben csa tol ták az is ko -
lá hoz a két hol das gya kor ló ker tet. Az egész
te lek 17 280 m2, te hát ép pen 3 kat. hold,
amely bõl 2 500 m2 a be épí tett te rü let. Mind -
ezek hez az in téz mény to váb bi vá ro si és mi -
nisz té ri u mi anya gi tá mo ga tást is ka pott.

A szá zad el sõ év ti zed ében így ala kult ki
az in té zet te rü le te és épü let ál lo má nya,
amely az óta mind funk ci ó já ban, mind épü -
let egy sé ge i ben je len tõs vál to zá son ment
ke resz tül. A 20. szá zad leg ele jén, 1909-ben
Ma gyar ász Fe renc tör té nész a me gyei mo -
nog rá fi á ban így ír a ba jai ta ní tó kép zõ rõl: „a
hely be li ta ní tó kép zõ in té zet egyi ke az or -
szág legelsõrangú e ne mû in té ze te i nek”.

El is me rés sel kell szól nunk ar ról, hogy az
1870-tõl mû kö dõ in téz mény – ha kü lön bö zõ
szin te ken és szer ve ze ti ke re kek ben is –
mind a mai na pig, még a háborús évek ben
is, min den tan év ben bo csá tott ki jól kép zett,
a gya kor la ti élet ben helytál ló ta ní tó kat, akik
erõ sí tet ték a ba jai ta ní tó kép zõ jó hír ne vét.

Dr. Fátrai Klá ra

A bajai tanítóképzô épülete 1902-ben
(Goretich Antal gyûjteményébôl)

Egy meg ké sett szü le tés na pi üd vöz let
Ba ja vá ros kö szön ti Fe renc Fer di nánd trón örö köst 50. szü le tés nap ja al kal má ból

A 18. szá zad vé gé tõl az el sõ vi lág há bo rú
ki tö ré sé ig az eu ró pai ál lam fõk kö zött egy
mai lo gi ká val ne he zen kö vet he tõ, a hi va ta -
los dip lo má ci ai érint ke zés és a ma gán le ve le -
zés ha tá rán egyen sú lyo zó kap cso lat tar tá si
rend szer ala kult ki. Ma gyar or szág Auszt ri á -
val és a Bécs ben tar tóz ko dó ural ko dó val e
hi va ta los dip lo má ci ai nyel ven érint ke zett.
Ter mé sze te sen ez a nyelv fo lya ma to san vál -
to zott, ala kult at tól füg gõ en, hogy a ma gya -
rok ép pen ho gyan vi szo nyul tak a Habs burg
csa lád hoz. Az 1848-49-es sza bad ság harc le -
ve ré sé tõl az el sõ vi lág há bo rú ki tö ré sé ig a
ma gyar ság és az ural ko dó csa lád kap cso la ta
szin te tel jes egé szé ben meg for dult, és ez zel

pár hu za mo san az ural ko dó, I. Fe renc Jó zsef
meg íté lé se is át ala kult. A sza bad ság harc le -
ve ré sét kö ve tõ meg tor lás után  min den ki ál -
tal gyû lölt ural ko dó 1914-re a köz tisz te let -
ben ál ló „Fe renc Jós ká vá” ala kult át. I. Fe -
renc Jó zsef meg íté lé sé ben nagy sze re pet ját -
szott a ki egye zés utá ni gaz da sá gi fel len dü -
lés, a gya ra po dás, Ma gyar or szág fej lõ dé se,
va la mint az a tény, hogy a 20. szá zad ele jé -
re a „48-as” ge ne rá ció ki halt, így el fe lej tet -
ték fi a tal ko ri tet te it. A ma gya rok kö ré ben el -
sõ sor ban nem Fe renc Jó zsef, ha nem a fe le -
sé ge, Er zsé bet ki rály né – Sissit 1867-ben ki -
rály nõ vé ko ro náz ták, de so ha sem élt jo ga i -
val – volt nép sze rû. A Fe renc Jó zsef csa lád -

ját súj tó tra gé di ák – 1867-ben test vé re, Mik -
sa ki vég zé se Me xi kó ban, 1889-ben Ru dolf
fõ her ceg ön gyil kos sá ga, vé gül Sissi 1898-as
meg gyil ko lá sa – ár nyé ká ban a ren dü let le nül
dol go zó „csá szár és ki rály” – és csa lád ja –
irá nyá ban a bi ro da lom összes né pe táp lált
egy faj ta szim pá ti át. E szim pá tia meg nyil vá -
nu lá sa volt a Ma gyar or szá gon nép sze rût len
Fe renc Fer di nánd trón örö kös 50. szü le tés -
nap já ra kül dött ba jai üd vöz lõ fel irat is.

„6177 kig. [köz igaz ga tá si] 1914.
El nök lõ fõ is pán úr õmél tó sá ga a köz -

gyû lést meg nyit ván me leg sza vak kal üd -
vöz li az új virilis és vá lasz tott tör vény ha tó -
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sá gi bi zott sá gi ta go kat és a köz ja vá ra hat -
ha tós köz re mû kö dé sü ket ké ri. Majd
aposzt ro fál ván a ma gyar nem zet nek õse i -
tõl örök lött ha gyo má nyos hû sé gét az Ural -
ko dó csa lád iránt, azon al ka lom ból, hogy
Ferencz Fer di nánd fõ her ceg és Õ Csász.
[Csá szá ri] és Kir. [Ki rá lyi] Fen sé ge a
múlt év de cem ber ha vá ban ün ne pel te szü -
le té sé nek öt ve ne dik for du ló ját, elõterjesz-
tendé, hogy Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi
bi zott sá ga Õ Fen sé gé nek a Trón örö kös
Urat ezen al ka lom ból a mi nisz ter el nök úr
út ján mély hó do lat tal üd vö zöl je.

Ha tá ro zat.
Fõ is pán úr õ Mél tó sá gá nak elõ ter jesz té -

se osz tat lan lel ke se dés sel el fo gad tat ván,
Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi köz gyû lé se el -
ha tá roz za, hogy Ferencz Fer di nánd fõ her -
ceg Úr Õ Csász. és Kir. Fen sé gét szü le té -
sé nek öt ve ne dik év for du ló ja al kal má val a
kor mány el nök úr út ján hó do lat tel jes tisz te -
let tel üd vöz li.

Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá -
nak 1914. évi feb ru ár hó 27-én tar tott ren -
des köz gyû lé sé bõl.

Fel ter jesz tés.
Nagy mél tó sá gú Mi nisz ter el nök Úr!
Ke gyel mes Úr nak!
A ma gyar nem zet nek õse i tõl örök lött ha -

gyo má nyos hû sé ge az Ural ko dó és az
Ural ko dó csa lád ja iránt öröm mel ra gad
meg min den al kal mat, hogy azon hû sé gét
meg is nyi lat koz tas sa.

Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga is
a más na pon tar tott ren des köz gyû lés ében
mél tó sá gos dr. Purgly Sán dor fõ is pán úr in -
dít vá nyo zá sá ra egy ön te tû lel ke se dés sel el -
ha tá roz ta, hogy Õ csász. és kir. Fen ség,
Ferencz Fer di nánd trón örö kös fõ her ceg
urat szü le té sé nek öt ve ne dik év for du ló ja al -
kal má val a leg mé lyebb hó do lat tal üd vöz li.

Mély tisz te let tel kér jük Nagy mél tó sá go -
to kat, hogy a tör vény ha tó ság nak ezen hó -
do ló üd vöz le tét Õ csász. és kir. Fen sé ge elé
jut tat ni ke gyes ked jék.

Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá -
nak 1914. évi feb ru ár hó 27-én tar tott ren -
des köz gyû lé sé bõl.”

Fe renc Fer di nánd trón örö kös – 1896-ban
lett trón örö kös édes ap ja, Kár oly La jos fõ -
her ceg ha lá la után – meg íté lé se mind Auszt -
ri á ban, mind Ma gyar or szá gon ne ga tív nak
mond ha tó; el lent mon dá sos sze mé lyi ség
volt, eb bõl kö vet ke zõ en po li ti kai kar ri er je is
fe le má san ala kult. A Habs burg csa lá di ha -
gyo má nyok nak meg fe le lõ en ka to nai ne ve -
lést ka pott, a gya log ság nál szol gált tisz ti
rang ban, de so kat be te ges ke dett, 1895-ben

meg sza kí tot ta ka to nai szol gá la tát tü dõ ba ja
mi att, és Egyip tom ban ke zel ték gyógy für -
dõ ben. 1892-93-ban vi lág kö rü li utat tett a
Kaiserin Elizabeth cir ká ló val, mely rõl úti -
nap lót írt. Nap ló ját az egyip to mi ke ze lé se
alatt saj tó alá ren dez te, és még ab ban az év -
ben meg is je lent. Alfred Hölder ki adó el is -
me rés sel szólt a fõ her ceg írói mun kás sá gá -
ról. Fe renc Fer di nánd éle te édes ap ja ha lá la
után, 1896-ban gyö ke res for du la tot vett,
ugyan is õ lett az Oszt rák-Ma gyar Mo nar -
chia trón örö kö se. Fe renc Jó zsef nem von ta
be utód ját az ál lam ügyek in té zés be, en nek
el le né re a trón örö kös po li ti kai sze re pe fo ko -
za to san nõtt. Szék hely ét Bécs ben a Bel ve -
dere kas tély ban ren dez te be, ide gyûj töt te
ma ga kö ré a hoz zá ha son ló an gon dol ko dó
po li ti ku so kat és ka to nai szak ér tõ ket. Fe renc
Fer di nánd ha ta lom ra ke rü lé se után a mo nar -
chia át fo gó bel sõ re form ját akar ta meg va ló -
sí ta ni, amely ben a meg lé võ du a lis ta rend -
szert el sõ lé pés ben trialistává kí ván ta ala kí -
ta ni a szlá vok be vo ná sá val. A mo nar chia
bal ká ni te rü le te in élõ dél szláv né pe ket –
szlo vé nek, hor vá tok – kí ván ta egye sí te ni
egy szö vet sé gi ál lam ban, amely azu tán
Auszt ri á val és Ma gyar or szág gal egyen ran -
gú part ner ként al kot ná az ál lam szö vet sé get.
A dél szláv né pek mo nar chi án be lü li önál ló
ál la mi ke ret be szer ve zé sét a ma gya rok han -
go san el le nez ték – a tör té nel mi Ma gyar or -
szág te rü le te i bõl vett vol na el je len tõs da ra -
bo kat –, az oszt rá kok til ta koz tak el le ne, és
ér de kes mó don a dél szláv na ci o na lis ták is. A
dél szláv né pek na ci o na lis ta po li ti ku sai ek -
kor már önál ló dél szláv egy ség ál lam ban
gon dol kod tak, amely az Oszt rák-Ma gyar
Mo nar chia te rü le te i bõl és a bal ká ni ál la -
mok ból ala kult vol na meg. E né zet nek leg -
han go sabb szó szó lói a szer bek vol tak, akik
fo lya ma to san tá mad ták az el kép ze lést és
meg al ko tó ját is. A trón örö kös táv la ti ter ve i -
ben sze re pelt a mo nar chia észa ki szláv né -
pe i nek – cse hek és szlo vá kok – egy sé ges
szö vet sé gi ál lam ba szer ve zé se és ez zel a
mo nar chia négy pó lu sú vá té te le is. Fe renc
Fer di nánd erõs és köz pon to sí tott szö vet sé gi
ál la mot kép zelt el, amely ben Ma gyar or szág
1867-ben, a ki egye zés sel rög zí tett jo ga it
egy ér tel mû en meg nyir bál ta vol na, így a ma -
gya rok kö ré ben a trón örö kös min dig is nép -
sze rût len volt, so kan „ma gyar gyû lö lõ nek”
bé lye gez ték meg. A bi ro da lom több pó lu sú
át szer ve zé sé nek ter ve ze te Bécs ben sem ara -
tott osz tat lan si kert, így iga zá ból sa ját ha zá -
já ban sem sze ret ték a fõ her ce get. Ka to nai
ügyek ben a k.u.k. had se reg mo der ni zá ci ó ját
te kin tet te a leg fon to sabb fel adat nak, mi vel
egy ér tel mû volt, a bi ro dal mi had se reg egy
össz eu ró pai konf lik tus ban mind tech ni kai
szín vo na lá ban, mind lét szá má ban el ma rad

le het sé ges el len fe le i tõl. A há bo rút azon ban
meg ve tet te, po li ti kai ka lan dor ság nak tar tot -
ta; kü lö nö sen az Orosz or szág el le ni há bo rú -
tól félt, amely sze rin te mind két bi ro da lom -
ban a mo nar chia vé gét je lent het né. A há bo -
rút el íté lõ meg gyõ zõ dé sé nek el lent mond a
Franz Conrad von Hötzendorffal, a há bo rú
párt ján ál ló k.u.k. ve zér ka ri fõ nök kel ápolt
jó kap cso la ta. Hötzendorf 1911-ben pre ven -
tív – meg elõ zõ – há bo rút ké szí tett elõ Szer -
bia el len, ezért Fe renc Jó zsef le vál tot ta a ve -
zér ka ri fõ nö köt, de a trón örö kös köz ben já -
rás ára 1912-ben vis  sza he lyez ték hi va ta lá ba.

Fe renc Fer di nán dot a Habs burg csa lá don
be lül is ki kö zö sí tet ték ran gon alu li – mor ga -
na ti kus – há zas sá ga mi att. 1896-ban, mi kor
trón örö kös lett, szin te kö te le zõ vé tet ték szá -
má ra a nõ sü lést, de ez nem ment egy sze rû -
en. Az ural ko dó csa lád csak rang ban hoz zá
il lõ csa lád ból szár ma zó, a bi ro dal mi po li ti -
ká ba il lesz ke dõ meny as  szonyt fo ga dott el,
így a le het sé ges je löl tek szá ma igen kor lá -
to zott volt. Fe renc Fer di nánd vé gül sze rel -
mi há zas sá got kö tött Chotek Zsó fi á val, aki
egy ré gi cseh fõ ne me si csa lád ból szár ma -
zott, és édes ap ja dip lo ma ta ként dol go zott.
Chotek Zsó fi á val az 1890-es évek kö ze pén
is mer ke dett meg Iza bel la fõ her ceg nõ egyik
es té lyén – az ud var höl gye volt –, és meg is -
mer ke dé sük tõl kezd ve ki tar tott vá lasz tott ja
mel lett. A csá szár és a trón örö kös bel sõ vi -
tái el hú zód tak, így csak 1900-ban há za sod -
hat tak ös  sze, de az zal a ki kö tés sel, hogy a
gye re kek nem vi sel he tik a Habs burg ne vet
és trón örö kö sök sem le het nek. A há zas ság
ha tal mas konf lik tus hoz ve ze tett a csa lá don
be lül, Fe renc Fer di nánd test vé rei még az es -
kü võ re sem men tek el, a Habs burg csa lá dot
mos to ha any ja és mos to ha test vé rei kép vi -
sel ték. Fe renc Jó zsef hos  szú ide ig a Chotek
Zsó fi át meg il le tõ hi va ta los meg szó lí tást –
die künftige Kaiserin-Gemahlin – sem volt
haj lan dó meg ad ni ne ki, ami az ud va ri élet -
ben, dip lo má ci ai le ve le zés ben és még több
hi va ta los he lyen spe ci á lis hely ze te ket te -
rem tett. Az idõs csá szár csak 1909 után tett
bi zo nyos ki sebb en ged mé nye ket, de ezek
csak for ma sá gok vol tak.

Ba ja vá ros 1914. évi szü le tés na pi üd vöz -
lõ fel ira ta hang sú lyoz za Ma gyar or szág hû -
sé gét a Habs burg csa lád hoz, és en nek egyik
ki fe je zé se ként köny ve li el a ba jai fel ira tot
is. A dip lo má ci ai le ve le zés pro to kol lá ris ré -
szét te kint ve egy ilyen üd vöz lés a min den -
na pi gya kor lat szer ves ré sze volt, de az
egés  szel volt egy prob lé ma, amely e szü le -
tés na pi üd vöz let nek más ér tel me zést is ad -
hat. Fe renc Fer di nánd trón örö kös 1863. de -
cem ber 18-án szü le tett, az az e ked ves so rok
több mint 2 hó na pot kés tek.

Sar lós Ist ván
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Tamburás emlékeim
II. rész

1957-tõl kezd ve, Dávodon és Püspök-
pusztán (mert oda köl töz tem) kö rül be lül
öt ven kü lön bö zõ ze ne ka ri va ri á ci ó ban mu -
zsi kál tam. Ez volt a dávodi kez dés: pl.
Hepe Ist ván he ge dû, Valkai Má tyás har -
mo ni ka és én, E-kont ra. Ez zel a tri ó val az
1957-es far san got vé gig ját szot tuk, ami
azok ban az évek ben, 1963-ig még min den
év ben há rom na pig tar tott. De nap pa lo kon
is elég hos  szan ze né vel masz káz tunk.
1958-ban Bugyáki Le ven té vel (har mo ni -
ka) du ó ban vé gigze nél tük a far san gi ün ne -
pe ket a püs pök pusz tai kocs má ban. Rácz
Jó zsef fel (har mo ni ka) du ó ban egy hé ten
két la ko dal mat is le ját szot tunk. Sze re ná -
do kat ad tunk kü lön bö zõ ab la kok alatt.

Bent a fa lu ban, Dávodon is mind a két
ze ne kar ba be száll tam. Sõt, az egyik leg ak -
tí vabb tag let tem. Eb ben az idõ ben ala kult
ki a ra gad vány ne vem, a Ben dzsó. Ezt a ne -
vet azért ra gasz tot ták rám, mert egy mû bõr
tok ban ál lan dó an ma gam mal ci pel tem fél -
tett hang sze re met, a kont rát. 

Va sár nap dél után, ami kor a kocs mák ban
bál volt, nem is csak egy he lyen szólt a
tam bu ra ze ne.

Csor dás ban da: Var ga Mi hály E-prím,
Var ga Ist ván (Ka csa) A-basszprím, Ma jor
Jó zsef E-basszprím, Ma jor Sán dor E-kont -
ra. (ke reszt fo gás sal), Far kas Mi hály nagy -
bõ gõ, Mintál Fe renc har mo ni ka.

Új ma jo ri ban da: Gelányi Jó zsef E-prím,
Facskó Fe renc E-tam bu ra, má sod prím.
Szaszkó Jó zsef he ge dû, Gelányi Fe renc A-
basszprím, Ar nold Jó zsef A-basszprím
(ok tá vos), Gyön gyö si Já nos E-kont ra,
Gelányi Im re nagy bõ gõ.

Eb ben az idõ ben kezd te meg a ju go -
szláv te le ví zió új vi dé ki stú di ó ja a fo lya -
ma tos köz ve tí tést. A ze nés mû so rok igen
je len tõs ré sze tam bu ra ze ne volt. Az adás
több nyi re két nyel vû volt. Na gyon sok
volt a ma gyar nép dal és a ma gyar nó ta.
Ele in te ta lán több is volt a csár dás, mint a
szlá vok nak szánt kó ló. Na gyon so kat
hall gat tam a tam bu ra prím Pa ga ni ni jé nek,
Ba lázs Ja ni ká nak já té kát. Ezek bõl a ze ne -
hall ga tá sok ból fel mér he tet le nül sok in -
for má ci ót gyûj töt tem.

Mi, dávodiak még 1960-ban is tisz ta
tam bu ra ze ne kar ral ját szot tuk a la ko dal -
ma kat, és dávodi néptáncegyüttes kí sé re -
tét is 100%-os tam bu ra ze né vel pre zen tál -
tuk. A ki tû nõ ze ne kart és a tánc együt test
a min den ko ri zsû ri min dig meg kü lön böz -
te tett bí rá lat tal ke zel te. Mond ván, a

100%-os tam bu ra ze ne kar egye dül ál ló in -
téz mény. És így ment ez hos  szú éve ken
ke resz tül. Én in nen tõl kezd ve (1960) szá -
mí ta nám a dávodi ze ne kar in du lá sát.
Min den fel lé pés kor ural tuk a me zõnyt.
Ez a szép ered mény ter mé sze te sen nem -
csak a dávodi ze ne kar nak, ha nem a bács -
kai nép vi se let nek is kö szön he tõ volt. A
zsû ri ne vé ben min dig Kál mán La jos ta nár
úr mél tat ta a tán co sok szép pro duk ci ó ját,
a ze ne kar ere de ti hang sze re lé sét és au ten -
ti kus stí lu sát. Ugyan ak kor a leg mé lyebb
ag go dal mát fe jez te ki azért, hogy év rõl
év re  egy re ke ve sebb a ze ne kar ok ban a
táj egy ség re iga zán jel lem zõ hang szer, a
tam bu ra. Egy re több úgy ne ve zett mo dern
hang szer jött. És szép las san fel hí gí tot ták
a tisz tán tam bu rák ból ál ló ze ne ka ro kat.
Jöt tek a har mo ni kák, a gi tá rok, a sza xo fo -
nok, a do bok, az or go nák stb. Ez alól ki -
vé tel volt Dávod, ahol még a hat va nas
évek de re kán is bár mi kor ös  sze le he tett
ál lí ta ni 100%-ban tam bu rá sok ból ál ló ze -
ne kart. Nem volt ne héz, mert a volt új ma -
jo ri ze ne kar tag ja i ból a hat va nas évek ele -
jén még mind nyá jan él tünk és ha csak le -
he tett, ze nél tünk.

A volt új ma jo ri  ze ne kar ról egy nagy sze -
rû fény kép még ma is meg van. Még hoz zá
igen ki tû nõ he lye ken, a Ba jai Türr Ist ván
Mú ze um ban és a dávodi Pi pacs-ház ban, a
hely tör té ne ti em lék ház ban.

Szaszkó Jó zsef és Gelányi Im re, (1912-
1998) ab ba hagy ta a ze nét. Ek kor je lent
meg az el sõ fi a tal, Robár Ist ván, aki elõ -
ször nagy bõ gõz ni kez dett. Ké sõbb õ volt a
ze ne kar ok elekt ro ni kai fej lesz tõ je. Igen jó
bas  szus gi tárt ké szí tett, ami bõ ven meg fe -
lelt a nagy bõ gõ nek. Kü lö nös tech ni ká val,
elekt ro mos erõ sí tõ vel mû kö dött. A tam bu -
ra bõ gõ nél igen csak erõ sebb han got pro du -
kált. A tam bu rák ra is rá ke rül tek a
„piköpök”, az az mik ro fo nok. Et tõl az idõ -
tõl kezd ve az új, ha tal mas dávodi mû ve lõ -
dé si há zat is felhangosítottuk, és így is mét
na gyobb sze rep hez ju tot tak a tam bu rák is,
ame lyek nek a hang ja it nem nyel te el a ha -
tal mas tö meg (négy-öt száz sze mély.)

Las san el jött az 1960-as év po li ti kai ha -
tá sa. A po li ti kai ká osz hang fo gót ra kott a
tam bu rák ra, a kul tú rá ra, ami ala po san
meg cson kí tot ta, il let ve meg ti ze del te a ma -
gyar nép ze nét.

Ám mi, túl élõk nem ad tuk fel a har cot.
Be le ka pasz kod tunk az utol só szal ma szál -
ba is. Csak a ze ne sze re te te mi att in gyen,
il let ve bor ra va ló ért ze nél tünk. 

1961: Akik ma rad tak: Var ga Mi hály
(Csor dás) E-prím, 38 éves (+1993), Gelá-
nyi Jó zsef E-prím, 36 éves (+1980), Facs-
kó Fe renc A-basszprím, 43 éves (+1987),
Var ga Ist ván (Ka csa) A-basszprím, 38
éves (+1980), Ar nold Jó zsef A-basszprím
(ok tá vos), 42 éves (+200?), Hor váth Jó -

Az egykori újmajori tamburazenekar
Álló sor (balról jobbra): Kátai Péter öregvôfély (természetesen nem a zenekar tagja volt),

Facskó Ferenc A-basszprím, Arnold József A-basszprím (oktáv), Gyöngyösi János 
kontra, Gelányi Imre nagybôgô. Guggolnak: Gelányi József prímtambura, 

Gelányi Ferenc A-basszprím, Szaszkó József hegedû
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zsef A-basszprím, 28 (+200?), Gyön gyö si
Já nos E-kont ra, 28, Far kas Mi hály (Mika)
bõ gõ, 39 (+200?). És be lép még: Ma gyar
Já nos har mo ni ka, 30 (+1988) (A fen ti ze -
ne kar min den tam bu rás idõk nek a leg jobb
dávodi ze ne ka ra.)

1961-ben va gyunk! Az egész te le pü lést
a po li ti kai hely zet ká o sza hat ja át. A né pi
kul tú ra ra va ta lon fek szik. Min den ki tõl el -
vesz nek min dent, ami vel még ren del ke -
zik! (a föl de ket,  fo ga to kat, te nyész ál la to -
kat – és a töb bit!) Tánc cso port nincs. Sem -
mi sincs. De élet van. La ko dal mak is van -
nak. Ze né nek is kell len ni. És jöt tek a la ko -
dal mak és egyéb ren dez vé nyek szép sor -
ban. Köz ben új tánc ge ne rá ció ér le lõ dött és
las san el ér kez tünk ar ra a pont ra, hogy az
újabb tánc cso por tot is mét ne künk kell kí -
sér ni. Az Agatics Já nos ko re og ra fál ta na -
gyon sta bil tánc együt tes már a be mu tat ko -
zás kor óri á si si kert ara tott. Meg nyer te Ka -
lo csán az ott meg ren de zett me gyei kul tu -
rá lis se reg szem le nép tánc ver se nyét.

Kb. eb ben az idõ ben in dul tak meg az
Arany ho mo ki na pok Kecs ke mé ten, ahol
hos  szú éve ken ke resz tül rend sze re sen
részt vett a dávodi kul túr cso port. Ze né vel,
ének kel és tánc cal. 

Agatics Já nos ka to nai be vo nu lá sa mi att
egy kis idõ re csi kor gott a mun ka, mert a
tánc cso port is, a ze ne kar is ve ze tõ nél kül
ma radt. Sze ren csé re kéz nél volt Mé szá ros
Józsefné és Dózsáné Bü ki Ka ti né ni, akik -
nek a bá bás ko dá sa mel lett talp ra állt a
tánc cso port és a ze ne kar is le volt köt ve.
1962. szep tem ber 29-én, a nép had se reg
nap ján az új együt tes is (is ko lá sok) nagy -
sze rû en be mu tat koz tunk Ba ján, a Zal ka
Má té pán cé los lak ta nyá ban. Te hát egy -
szer re két tánc cso port is volt. A nagy si ker
új ra erõt adott az együt tes  za var ta lan mû -
kö dé sé hez. És ez így ment még éve ken ke -
resz tül. Úgy, hogy Dávodon volt egy szer -
re egy kis és nagy tánc cso port is.

1961-tõl rend sze re sen részt vet tünk
Kecs ke mé ten, a Szék tói Sta di on ban, az
arany ho mo ki ren dez vé nye ken, amit ál ta -
lá ban éven te mint egy 20-30 kü lön bö zõ
kul túr cso port tal bo nyo lí tot tak le. A mo nu -
men tá lis ese mé nye ket ál ta lá ban Rábai
Miklós, a Ma gyar Ál la mi Népiegyüttes
ve ze tõ ko re og rá fu sa ren dez te meg – fan -
tasz ti kus hoz zá ér tés sel. Itt vi szont el kell
me sél nem egy fe led he tet len ese ményt.
Kb. a hat va nas évek ele jén ( 61-63?) tör -
tént. A Szék tói Sta di on ba meg ér kez ve az
öl töz kö dés után meg in dult az együt te sek
fel vo nu lá sa. A pá lya kö ze pe tá ján állt a
do bo gó (al kal mi dísz tri bün), ame lyen a
dísz ven dé gek és a zsû ri tag jai fog lal tak
he lyet. A ze nés me net tán cot a kecs ke mé ti

Hírös együt tes kezd te meg.  Utá na a dávo-
di néptáncegyüttes hét-nyolc ta gú tam bu -
ra ze ne kar ral. Majd va la me lyik kis kun sá gi
cso port kö vet te, ze ne nél kül! Utá na
Szeremle kö vet ke zett két szál ci gány he -
ge dûs sel. Majd sor ra jöt tek ho mok hát sá gi
tánc együt te sek, egy-egy tan gó har mo ni ka
kí sé re té vel. Ek kor kap tuk meg pa rancs ba,
hogy a dávodi ze ne kar ból, akik csak tud -
nak, men je nek vis  sza a dísz tri bün mö gött
és se gít sék az utá nuk vo nu ló együt te sek
ze nei kí sé re tét. Szá mom ra ez  él mény
volt. Kö rös kö rül fut ká roz tam a dísz tri bün
kö rül és se gí tet tem a na gyon hi á nyos nép -
ze nei kul tú rá val küsz kö dõ kis kun sá gi
együt te se ket. És ami na gyon kü lö nös! Ab -
ban az idõ ben Kecs ke mét sem állt va la mi
jól a nép ze né vel, mert ki érez he tõ volt,
hogy a ze ne is ko la ta nu lói nem na gyon is -
mer ték a nép da lo kat.

Dr. Olsvai Im re ta nár úr eb ben az idõ ben
az 1960-70-es évek ben meg kü lön böz te tett
fi gye lem mel kí sér te a ma gyar dél vi dék
nép ze nei hely ze tét. Sõt! Még az ak ko ri Ju -
go szlá vi á ban is több ször meg for dult. Szer -
bia te rü le tén, Bács ká ban, de a Drá va mind -
két part ján is hos  sza san vizs gá ló dott, kü lö -
nö sen a tam bu ra ze ne ak ko ri hely ze te ér de -
kel te. Az or szág ha tá ron  át íve lõ ha tá sa
szem pont ja i ból is ta nul má nyoz ta, hi szen a
kul tú rá kat eb ben a tér ség ben na gyon ne héz
len ne szét vá lasz ta ni. Eb ben az idõ ben már
ké szü lõ dött a dok to ri dis  szer tá ci ó ja anya -
gá nak gyûj té sé hez. És tud juk, hogy ezen a
ve gyes nem ze ti sé gû, ve gyes la kos sá gú te -
rü le ten ezek ben az  évek ben, sõt még a
nyolc va nas évek ben is bõ sé ge sen le he tett
dús kál ni egy ze ne sza kos dok to ri dis  szer tá -
ci ó hoz szük sé ges in for má ci ók ban.    

Az 1970-es évek re, az elekt ro ni ka fej lõ -
dé sé nek kö szön he tõ en, va la hogy új ra sta -
bi li zá ló dott egy újabb ze ne kar, amely
ugyan egy kö zön sé ges la ko dal mi ban da,
ám de töb ben, több hang sze ren is ját szot -
tunk. Cse ré vel, bár mi kor ké pe sek vol tunk
tam bu ra ze né vel tán cot kí sér ni és nép da lo -
kat elõ ad ni az aláb bi ta gok kal: Tóth Jó zsef
har mo ni ka, Robár An tal har mo ni ka, tam bu -
ra, sza xo fon, Var ga Im re B-tenor, sza xo fon,
dob, bõ gõ, Robár Ist ván bas  szus-gi tár, tam -
bu ra bõ gõ, Gyön gyö si Já nos E-kont ra, ifj.
Var ga Mi hály dob és ki se gí tõ prím.

Még ez a ze ne kar is tu dott nép tánc ze nét
nyúj ta ni. És még min dig mû kö dõ ké pes tu -
dott len ni egy tam bu ra ze ne kar is; de már
kény te len volt „be se gí tõt” (öreg tam bu -
rást) és tan gó har mo ni kást is al kal maz ni,
hi szen itt már csak há rom-négy hang szer
volt so rol ha tó a tam bu rák kö zé. A töb bi
ze ne kar ban is vol tak már har mo ni kák.
Sõt! Ak kor már va la men  nyi ze ne kar ban

alap hang szer nek szá mí tott a har mo ni ka.
Har mo ni káz ni tu dó fi a tal em ber pe dig
(Ma gyar ta nár úr ok ta tó mun ká ja kö vet -
kez té ben) bõ sé ge sen volt Dávodon. 

1963 után is még min dig tam bu ra kí sé ret -
tel mû kö dött az ak kor ki vá ló dávodi tánc-
cso port. Ek kor kez dõd tek meg a ki vá lóbb -
nál ki vá lóbb ered mé nyek, a tánc cso port
éle té ben. A ko re og rá fus Agatics Já nos volt,
aki ez idõ re már le sze relt a ka to na ság tól,
új ra talp ra ál lí tot ta a tánc cso por tot.

1966-ban Ma gyar ék el köl töz tek Bács al -
más ra, Agatics Já nos ko re og rá fus pe dig
Bu da pest re tá vo zott. Én is fel men tem Bu -
da pest re dol goz ni. Nem ma radt Dávodon
ko re og rá fus, nem ma radt ze ne kar ve ze tõ,
nem ma radt kont rás. Az ese mény ak kor
nagy vér vesz te sé get je len tett a tánc cso -
port nak és a ze ne kar nak is.

A hat va nas évek vé gén sor ra vál toz tak a
kul túr ház ve ze tõi. Já vor Mi hályt a lel ke se -
dés tü zel te, de a szak ér tel me egé szen más
te rü le ten volt ki emel ke dõ. Az õt kö ve tõ ifj.
Gál Jó zsef is va la mi egé szen más szak mát
ta nult. Na gyon mes  sze állt tõ le a kul tu rá lis
fel ada tok le ve zény lé se. Utá na Janovics
Im re vet te át a kul túr ház irá nyí tá sát. Ám õ
nem dávodi volt. Nem is mer te a he lyi szo -
ká so kat és a szak kép zett sé ge sem nép mû -
ve lõ volt, ha nem a me zõ gaz dász szak má -
ban volt oda ha za. Ha ma ro san le is mon -
dott. Én majd nem négy évig mu zsi kál ni
ki zá ró lag egy-egy la ko da lom ra és a hang -
sú lyo sabb fel lé pé sek re jár tam ha za. (Azt
saj nos nem tu dom már pon to san, hogy
hány szor, de kb. tíz-ti zen öt re em lék szem.)
Plusz a fel lé pé sek. Ott hon és Pes ten.

1971-ben Janovics Im ré tõl Tö rök
Gergelyné vet te át a tánc cso port ve ze té sét.
Em ber fe let ti erõ fe szí tés sel si ke rült biz to sí -
ta nia az új tánc ge ne rá ció együtt ma ra dá sát.
Igaz, hogy ez után már csak is ko lá sok ból
állt a tánc cso port, még is irigy lés re mél tó
ered mé nye ket ért el. A több éves meg fe szí -
tõ mun ka 1973-ra is mét a csúcs ra jut tat ta a
dávodi néptáncegyüttest. El söp rõ si ker rel
nyer te meg a me gyei if jú sá gi tánc cso port -
ok ver se nyét Kis kõ rös ön. Itt for dult elõ
leg elõ ször, hogy a ze né szek pénzt kap tak a
köz re mû kö dé sért. Va la men  nyi en 10 fo rin -
tot kap tunk, még pe dig tíz- és húsz fil lé re -
sek ben. De hát ez ak kor már va la mi volt.
(Ezért már le he tett kap ni öt fröc  csöt.) 

Ugyan azon az ese mé nyen mu tat ko zott be
a Dávodi Pá va kör nõi ének- és tánc cso port -
ja is, ame lyet ifj. Var ga Mihályné (Mikli,
Ta kács Ka ta lin) szer ve zett meg. Ké sõbb ki -
vá ló együt tes sé fej lõ dött. En nek az együt -
tes nek a ze nei kí sé re te is a ze ne ka runk ra há -
rult, amit én so ha nem is saj nál tam, mert a
16-18 har min cas éve it ta po só me nyecs ke –
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csak a fi a ta los és szép meg je le né sé vel is –
iga zi él ményt nyúj tott.  Min den fel lé pé sük -
kel nagy si kert arat tak, és  osz tat lan örö met
sze rez tek a min den ko ri pub li kum nak. Kü -
lö nö sen a fér fi ak nak.

1973 au gusz tu sá ban volt Dávodon egy
Dávod-Bátmonostor érintettségû la ko da -
lom. És mint ven dég je len volt a la ko da -
lom ban egy bátmonostori fi a tal ci gány -
lány. Le he tett kb. 11 éves. Meg tud tam,
hogy Bátmonostoron na gyon-na gyon nép -
sze rû a kis lány, Ba logh Zsókának hív ják.
Ké sõbb, fel nõtt ko rá ban, kulcs fi gu rá ja lett
a Ba ja és kör nyé ke nép ze né jé vel és a nép -
tánc cal kap cso la tos kul tu rá lis éle té nek. A
kis lány nagy lány lett és ze nét ta nult. Ze nei
ta nul má nya it a kecs ke mé ti Ko dály in té zet -
ben vé gez te a nyolc va nas évek ele jén. At -
tól az idõ pont tól kezd ve Zsókával vé gig

együtt vol tunk és együtt mu zsi kál tunk. A
Bács ka tánc együt tes nek, il let ve a Bács kai
ha gyo mány õr zõ egye sü let nek mind a ket -
ten ala pí tó tag jai vol tunk. Na gyon rit kán
volt olyan ese mény, hogy ne lép tünk vol na
fel kö zö sen. Akár Ma gyar or szá gon, akár
kül föld ön. Mind ez tar tott kb. 1993-94-ig. 

És el ér tünk az 1974-es év hez. Ma gyar
Já nos és csa lád ja is mét vis  sza köl tö zött
Dávodra. Ma ga ez a tény erõ sen ins pi rál ta
a dávodi kul tu rá lis élet fel fris sü lé sét, egy
ma ga sabb szint re va ló emel ke dé sét. Sõt!
Most kez dõ dött el iga zán az ének és a ze -
ne kar va ló ban ma gas csúcs ra emel ke dé se.
Ma gyar Jánosné meg ala pí tot ta a dávodi
fér fi kó rust, ami ab ban az idõ ben (egy kis
vi dé ki fa lu ban) igen csak nagy ese mény nek
szá mí tott. Az ének kar ral a meg szám lál ha -
tat lan ha zai fel lé pés mel lett még kül föld ön

is meg for dul tunk. (Nem is egy szer!) A ze -
ne kar pe dig ze ne ta ná ri ve ze tés sel, rend -
sze re sí tett ok ta tás sal na gyot fej lõ dött. És
úgy állt ös  sze, hogy fej let tebb kul tú rá jú
tánc cso por to kat is bár mi kor el tu dott lát ni.
De min den egyéb, más fé le fel ada tot is
meg tu dott ol da ni. 

Az 1974-es tamburazenekari kom bi ná -
ció va la hogy így állt ös  sze: Magyar János
harmonika, Varga Mihály E-prím, Facskó
István E-prím, Varga István A-basszprím,
Facskó Ferenc A-basszprím, Gyöngyösi
János E-kontra, Batánovics Lajos bôgô.

Elõ ször még he ten vol tunk, de Var ga Ist -
ván és Facskó Fe renc ha lá la, va la mint Facs-
kó Ist ván ki ma ra dá sa mi att vé gül csak né -
gyen ma rad tunk. 

Folytatjuk
Gyöngyösi János

Jánosbám a men  nyek or szá gá ban
Tör tént pe dig, hogy Jánosbám, aki az

Arany ka lász Tszcs egyik ko csi sa volt egy
ma gyar me zõ vá ros ká ban, mi u tán ivó tár sa -
i val a kocs má ban mell re szív ta a szo ká sos
reg ge li 3-4 fél de ci jét, meg hall va a tsz-el -
nöktôl az nap ra ne ki ítélt mun kát, olyan
utá lat fog ta el, hogy a gu ta ütés tõl ta lál va,
le for dul t a bak ról s ki múlt. 

Két an gyal ka va la mi nagy erõl köd ve
fel ci pel te a lel két a mennyországba s át ad -
ta Szent Pé ter nek. Szent Pé ter elõ ször is
át adott ne ki elis mer vény fe jé ben egy fel -
hõt, és is mer tet te ve le az égi szo ba ren det:
reg gel hat tól dé lig hal le lu jáz ni kell, s dél -
tõl es te ha tig ho zsan náz ni.

– Hogy? Mit? Mit kell itt csi nál ni? S
leg alább kap-e-e az em ber köz be ëgy pár
po fa fröc  csöt?

Pé ter meg néz te ha ra go san, s an  nyit
mon dott ne ki:

– Ma ga is meg fog ja kap ni a ma gá nak
já ró man nát – és to va re pült. Jánosbám
meg va kar ta a ha ja he lyét, s meg bot rán koz -
va mo rog ta:

– Ne kem az an gyal kák azt mond ták,
hogy a mënnyországba visz nek, s nézd
mëg mit këll itt csi nál ni. Énekëlni këll itt
mind ëgy sár ga ri gó, s még ëgy po fa sört se
kap a zembër. Mëgihas sák magik a man-
nájukot, de én osztá man nát nem iszom!

Nagy szo mo rú an rá ült a fel hõ jé re, s el -
kezd te az al le lu já zást. – Allelúja,! Allelúja!
hállëëëëluja!

Egy át szel le mült an gyal ka lej tett el mel -
let te. Meg szó lí tot ta:

– Hé! Te! Nem vóna szá mom ra ëgy
cigárid? Jut tass bár ëgy csik ket no.

Az an gyal ka meg néz te nagy meg bot rán -
koz va, s csak an  nyit „só haj tott”: Hal le lu ja
– s to va reb bent.

Hëj! – ki ál tott utá na Jánosbám. – Ha az
embër tisz tës sé gë sën kér dez, fe lel het nél
rendëse bben ës. An gyal... beképzëlt alak.
A-a-a-a-a. Na, jól nézëk ki.

Rá ült új ra a fel hõ jé re to vább al le lu jáz ni,
de most már sok kal mér ge seb ben.

– Alleëlúja! Allëlúja! Lúja! Aszondom!
Lújaaa!

Úgy, de úgy or dí tott mér gé ben, hogy a
Jó is ten is fel éb redt – aki nem mes  sze on -
nan a dé li pi he nõ jét tar tot ta. El ámul va kér -
dez te:

– Ugyan mi fé le alak ke rült a menny be,
aki így or di bál?

Hí vat ta Pé tert. Az jött is fu tó lé pés ben,
ahogy az öreg lá bai bír ták, s hall ják ket ten
áj ta tos kod ni a õ mód ján Jánosbámot.

– Luja! Luja! A szëntjit a fü led nek Luja!
Sze lí den szó lott az Úr, mi helyt szó hoz

ju tott: – Hát ne ked mi a ba jod, édes fi am?
De hát Jánosbámot ép pen „jó kedv ében”

ta lál ták, s már jócs kán szom jas is volt.
– Hát mit gon dol nak magik? Mi nek né zik

itt az embërt? Bõgedëzni këll itt egész nap,
s még in ni se ad nak ren desën. Man nát ad -
ná nak in ni. Igyák mëg magik a mannájikot!
Én osztá man nát nem iszom! S éjen
hëjábavalóságot nem énekëlëk! Tuggyák
mëg! – ez zel há tat for dí tott ne kik.

– Pé ter! – szólt az Úr is ten. – Úgy lá tom,
hogy ev vel a jó em ber rel itt a menny ben
nem bol do gu lunk. Az õ szá má ra az lesz a
fel ada tom, hogy õ fog ja le hor da ni ab ba a
fa lu ba, ahon nan jött, az is te ni su gal la ta i -
mat. Így az tán idõn ként kap cso lat ba ke rül
a szo kott kör nye ze té vel, s így a lel ke meg -
nyug vás ra ta lál.

Meg is kap ta az el sõ fel ada tát, s út ra kelt
a fa lu ja fe lé. Oda meg ér kez ve az el sõ út ja
a meg szo kott kocs má já ba ve ze tett. Ott ta -
lál ta az ivó cim bo rá it is. Ren delt egy jó hi -
deg fröc  csöt, ami va ló ban a lel ki meg -
nyug vá sát je len tet te. Mi u tán széj jel si mí -
tot ta a har csa ba ju szát, már lé lek ben meg -
nyu god va, ma ga biz to san mondta:

– No, mégëggyet! Mégëggyet! S még-
ëggyet! – Így az tán ott ül a mai szent na -
pig. Így a fa lu ja ta nács el nö ke s a mai pol -
gár mes te ri hi va tal is hi á ba vár a to váb bi is -
te ni su gal la tok ra.

Lõrincz Ger gely



„Az el sõ ma dár egy kis ci ne ge,
Nem sér ti õt a tél nek hi de ge,
Nem há bo rít ja õt még sem mi vész,
Tél ben, vi har ban ví gan fü työ rész,
Ví gan ug rál a szá raz ága kon,
Ug rál, mi ként a gyer mek, gond ta lan,
Jön és megyen, más hol van un ta lan,
Alig ké pes kí sér ni õt a szem – ír ja Pe tõ -

fi Sán dor Há rom ma dár cí mû ver sé ben a
szá má ra ked ves élõ lény jel leg ze tes vi sel ke -
dé se it cso kor ba gyûjt ve. A hi deg év szak ban
la za csa pa tok ban kó bor ló és a té li ete tõ nél
rend sze re sen fel buk ka nó szén ci ne ge (Parus
ma jor) ál lo má nya ilyen kor az észak ról hoz -
zánk ér ke zõk kel gya ra po dik. Leg na gyobb
tes tû ci ne ge fa junk kö zel ve réb nagy sá gú:
test hos  szú sá ga 13-15, szárny mé re te a hí -
mek nél 7,4-8,2, a to jók nál 7,0-7,8 cen ti mé -
ter. A ma dár fe jé nek tol la za ta ké tol da li fe -
hér po fá ja ki vé te lé vel fe ke te, cit rom sár ga
mel lén és ha sán hosz  szá ban fe ke te sza lag
lát ha tó (a hí me ké a to jó ké hoz ké pest szé le -
sebb), há ta mo ha zöld, a ké kes szür ke szár -
nyon (ha son ló a fa rok szí ne ze te) fe hér csík
fi gyel he tõ meg. A fi a tal pél dá nyok szí nei az
idõ seb bek hez ké pest fa kób bak-tom páb bak,
és a hasoldali fe ke te sáv kes ke nyebb. A
mas  szív csõr és láb szür kés kék, a szem szi -
vár vány hár tyá ja sö tét bar na.

A szén ci ne ge sok fé le han gon ké pes
meg szó lal ni. Gaz dag re per to ár já ból leg -
töb ben a nap sü té ses tél vé gi na po kon fel -
csen dü lõ és a kö zel gõ ta vasz ra han go ló
"nyitni-kék" vagy más el hal lás sze rint "ki -
csit-ér" éne ket vár ják. Eb ben az idõ szak -
ban a hím revírt fog lal, amely bõl a köl té si
idõ szak ban igyek szik el ûz ni fel buk ka nó
ri vá li sa it. A bir to kolt te rü le ten be lül a ter -
mé sze tes vagy mes ter sé ges odút (utób bi a
ma dár ba rá tok ké szí tet te 32 mil li mé te res

be já ró nyí lá sú B tí pu sún túl le het akár pos -
ta lá da, üre ges ke rí tés osz lop, kály ha csõ
stb.) a to jó vá laszt ja ki, majd fé szek épí tés -
be kezd. A vé kony gyö kér és fû szál alap ra
mo hát hord, a fél gömb ala kú csé szét szõr -
szá lak kal, gyap jú val vagy más pu ha
anyag gal bé le li. A ki ala kí tás je len tõ sen
hoz zá já rul a 6-14, de jel lem zõ en 8-10
egyen ként mint egy 1,7 cen ti mé ter hos  szú -
sá gú to jás me le gen tar tá sá hoz (az el sõ to -
jást ál ta lá ban már ci us vé gén rak ja le). A
to jó kot lás ba az utol só to jás le ra ká sa után
kezd (ad dig be ta kar ja a fész ket), köz ben a
hím lát ja el ele ség gel. A két hét múl tán ki -
ke lõ fi ó ká kat mind két szü lõ szor gal ma san
ete ti. Az utó dok leg fon to sabb táp lá lé kai a
her nyók és pó kok, mel let tük ki sebb szám -
ban más ro va rok is elõ for dul nak. A szén ci -
ne ge ezek bõl na pon ta sa ját tö me gé nek
meg fe le lõ, 18-20 gramm nyi men  nyi sé get
ké pes el fo gyasz ta ni, te hát a csa lád kár te -
võ pusz tí tá sa a fi ó ka ne ve lés idõ sza ká ban
ös  szes sé gé ben ki lo gramm ok ban mér he tõ.
A gyor san nö võ fi ó kák szá má ra a pó ko kon
kí vül fon tos kal ci um for rás a csi ga héj. A
fel cse pe re dett utó dok 2,5-3 hét múl tán re -
pül nek ki az odú ból, a csa lád a to váb bi ak -
ban még egy-két hé tig együtt ma rad. A pá -
rok egy ré sze jú ni us ban má sod szor költ. 

A ve réb al ka tú ak (Passeriformes) rend jé -
be és a ci ne ge fé lék (Paridae) csa lád já ba tar -
to zó szén ci ne ge el sõ sor ban a lomb er dõk
ma da ra (leg in kább a gaz dag alj nö vény ze tû
öre gebb ál lo má nyo kat ked ve li), de meg ta -
lál ha tó a feny ve sek ben, a me zõ gaz da sá gi
mû ve lé sû te rü le te ken, a te le pü lé sek park ja -
i ban és kert je i ben is. Ba ján és kör nyé kén,
to váb bá egész Ma gyar or szá gon ál ta lá no san
el ter jedt, meg te le pe dé sé nek leg fon to sabb
fel té te le a meg fe le lõ fész ke lõ hely. Ha odú -
kat he lye zünk ki, ak kor azt cél sze rû még
õs  szel, de leg ké sõbb már ci us ele jé ig meg -
ten ni és nyí lá su kat nagy já ból dél ke le ti irány
fe lé tá jol ni. Az eur ázsiai el ter je dé sû faj nem
for dul elõ Iz lan don és a Skan di náv-fél szi get
észa ki vi dé kén, Ázsi á ban ke rü li a hi deg és a
si va ta gos vi dé ke ket, emel lett meg ta lál ha tó
Észak-Af ri ká ban. A tél vi szon tag sá ga i nak
túl élé sét se gí ti a ma dár de cem ber és feb ru -
ár kö zöt ti ete té se. Fon tos sza bály: ha egy -
szer el kezd tük az ele ség ki he lye zé sét, ak kor
azt az év szak vé gé ig foly tat ni kell. A szén -
ci ne ge szí ve sen fo gyaszt ja az ola jos mag va -
kat (nap ra for gó, tök), de csi pe ge ti a ki tett
sza lon nát, zsi ra dé kot is. 

A ma dár né pi el ne ve zé sei kö zül Ke le men
At ti la a kö vet ke zõ ket so rol ja fel: „ci ne ge,
tök ci ne ge, künpics, küncsics, szeg ci ne ge,

cince, cin, sze nes cin” (Madaraskönyv, Bu -
ka rest, 1978. 256. ol dal). To váb bi is mert
ha zai el ne ve zé sei „szén ci ne ge, szén cin ke,
tök cin ke, tükröscinege, szeg ci ne ge, szeg -
cin ke, tük rös cin” (Gozmány Lász ló: Eu ró -
pa ál lat vi lá ga – hét nyel vû név szó tár. Bu da -
pest, 1979. I. kö tet, 769. ol dal).

A szén ci ne ge ál lo má nya it leg in kább fész -
ke lé si le he tõ sé ge i nek gya ra pí tá sá val és a té -
li ete tés sel se gít het jük. A ma dár 1901 óta
vé dett, 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 25 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló

Bajai Honpolgár20 2014. február

Meg je le nik min den hó nap el sô nap ján
ISSN 1416-4469

Fõszerkesz tô:
Bá lint László

A szerkesztõbizottság tag jai:
Bálint Attila, dr. Dá ni el Jó zsef,

Jász Ani kó, Kothencz Kelemen, Ko vács Zi ta,
dr. La ki Fe renc, dr. Mayer János,

dr. Nebojszki László, Sarlós István

Lap ala pí tó:
Új vá ro si Ál ta lá nos Mû ve lô dé si Köz pont

Kiadó:
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

Az ala pít vány szám la ve ze tô bank ja:
OTP Bank Nyrt. Bajai Fiókja

Számlaszám: 11732033 20030119

Pos ta cím:
6500 Ba ja, Munkácsy Mihály u. 9.

Telefon: 79/322-945

Nyom dai mun kák:
Ar cu lat Nyom da Kft.

Ba ja, At ti la u. 15. Tel.: 79/428-944

KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

Vé den dõ véd te le nek: a szén ci ne ge

A fe hér alap szí nû to já so kat vál to za tos min -
tá za tú, tég la vö rös fol tok és pet  tyek dí szí tik

To já sa in ülõ szén ci ne ge, a ma dár min den al -
kal mas anya got fel hasz nál a fé szek épí tés hez


