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A Szel le mi Kul tu rá lis Örök ség Egyez -
ményt az UNESCO töb bek kö zött azért al -
kot ta meg 2003-ban, hogy rá irá nyít sa a fi -
gyel met az örök sé gü ket tu da to san õr zõ kö -
zös sé gek kéz zel meg fog ha tat lan szel le mi
örök ség ele me i re (intangible heritage),
azo kat tár sa dal mi szin ten – el sõ sor ban a fi -
a ta lok kö ré ben – tu da to sít sa, ez ál tal elõ se -
gít se a nem ze dék rõl nem ze dék re át örö kí -
tett kul tu rá lis ja vak to vább élé sét. 

Ma gyar or szág ré szes tag ál lam ként a
fent em lí tett egyez ményt 2006-ban ra ti fi -
kál ta, és 2008-ban meg ala kult a Szel le mi
Kul tu rá lis Örök ség Ma gyar Nem ze ti Bi -
zott sá ga, amely nek leg fon to sabb fel ada ta

ha zánk szel le mi kul tu rá lis örök ség jegy -
zé ké nek ös  sze ál lí tá sa. A ma gyar re gisz ter
év rõl év re fo lya ma to san bõ vül. Leg utóbb
2013. szep tem ber 20-án, Kõ sze gen Ha -
lász Já nos ál lam tit kár a Kul tu rá lis Örök -
ség Na pok ke re té ben hir det te ki a nem ze -
ti jegy zék re ke rült öt új örök ségele met,
ame lyek a követ-kezõk: a kõ sze gi „Szõ lõ
Jö vés” ün ne pe, a Sze ged mel let ti tá péi
gyé kény szö vés, a szil va lek vár-fõ zés szat-
már-beregi ha gyo má nya, a Du na ma gyar -
or szá gi al só sza ka szá nak ha gyo má nyos
ha lá sza ta, va la mint a bu ko vi nai szé kely
bet le he mes já ték, az ún. „csobánolás”.
Ezek kel együtt már ti zen nyolc szo kás, áb -

rá zo lás, kész ség, tu dás, ki fe je zé si for ma
gaz da gít ja a szel le mi kul tu rá lis örök ség
ma gyar nem ze ti jegy zé két. 

A Ba ja kör nyé ki kis ha lá szok je lö lõ
nyom tat vá nyát négy egye sü let ké szí tet te
el: a fajszi Dunagyöngye Kis ha lász Egye -
sü let, a ba jai Ge menc Kis ha lász Sport -
egye sü let, a sükösdi Sár köz Kis szer szá -
mos Ha lász Egye sü let, va la mint a szek -
szár di Szek szárd és Vi dé ke „Bé ke” Kis ha -
lá szok Egye sü le te. A fel ter jesz tést pe dig a
négy egye sü let ér dek vé del mi szer ve ze te,
az Or szá gos Kis ha lász Ér dek szö vet ség
nyúj tot ta be a Szel le mi Kul tu rá lis Örök ség
Igaz ga tó sá gá ra.
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Ha lá sza ti örök ség a Du na men tén
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Kis ha lá szok nak, vagy más ki fe je zés sel
él ve kis szer szá mos ha lá szok nak ne vez zük
azo kat a ha lász em be re ket, akik a hi va tá sos
nagy há lós ha lá szok kal el len tét ben olyan
ki sebb mé re tû ha lász esz kö zö ket hasz nál -
nak, amik kel azo kon a vi zes élõ he lye ken
is le het ha lász ni, ahol más tí pu sú ha lász -
esz közt (pl. nagy há lót) nem le het ha té ko -
nyan al kal maz ni (pl. bok ros part szé lek,
kö ve zé sek, tus kós med rek, ná da sok). A
kis ha lá szok ka te gó ri á já ba tar toz tak egy kor
a pa raszt ha lá szok, mel lék fog lal ko zá sú ha -
lá szok, és nap ja ink ban a rek re á ci ós sza -
bad idõ te vé keny sé get foly ta tó kis ha lá szo -
kat so rol juk ide.

A fel ter jesz tést ké szí tõ sze mé lyek ha gyo -
má nyos ha lá szat alatt a ha lak sa ját ké szí té sû
esz kö zök kel tör té nõ el ej té sét ér tik a Du nán
és mel lék ága in, ár te rü le te in, a fo lyó Duna-
földvár és Moh ács kö zöt ti al só sza ka szán. 

A tá jon al kal ma zott ún. kis szer szá mos,
csó na kos ha lá szat hoz hoz zátar to zik a ha lá -
szat tal kap cso la tos esz kö zök nek (milling,
kece, var sa, eme lõ há ló, do bó há ló stb.) és
egyes ha lá szok nál a ví zi jár mû (csó nak) el -
ké szí té se is. A há ló kö tés for té lyai, szer -
szám ké szí té si prak ti kák még ma is apá ról
fi ú ra örök lõd nek kö rük ben. 

A leg fon to sabb kis ha lász esz kö zök kö zül
ke vés bé is mert a milling, amit Solymos Ede
– a ba jai mú ze um egy ko ri igaz ga tó ja – a
tárgy szép sé gé re utal va a ha lász esz kö zök ki -
rály nõ jé nek ne ve zett. Ez zel a fur csa ne vû,
ka nál hoz ha son ló esz köz zel a fel szín kö ze -
lé ben úszó ha lak ra ha lász nak csó nak ból. A
má sik jel leg ze tes, kis ha lá szok ál tal hasz nált
szer szám a kece, ami egy A-be tû ala kú fa ke -
ret re erõ sí tett, két szé lén rit ka, kö ze pén sû rû
szö vé sû, ún. tü kör há lót je lent. A há lós rész
al já ra ré gen ló láb szár cson tot erõ sí tet tek

súly ként, in nen eredt a cson tos kece el ne ve -
zé se. Ké sõbb tég lát al kal maz tak, ma már in -
kább ólom sú lyo kat rög zí te nek rá. A kör ala -
kú, szé lén ólom go lyók kal sú lyo zott do bó há -
ló hasz ná la ta nagy kéz ügyes sé get igé nyel. A
há lót ös  sze hú zó kö te let, és a há ló egyik sar -
kát kéz ben, egy ólom súlyt pe dig a száj ban
kell a be do bá sig tar ta ni ah hoz, hogy szép
egyen le te sen te rül jön el a víz te te jén a szer -
szám. Ha a ha lász nem en ge di el idõ ben a
szá já ban tar tott ólom go lyót, ak kor a fo ga is
ve szély be ke rül het. A re kesz tõ ha lász esz kö -
zök kö zé so rol ha tó var sa szin tén fon tos kis -
ha lász szer szám, ré geb ben vesz  szõ bõl ké -
szí tet ték, ma már ki zá ró lag há ló ból kö tik
var sá ju kat a ha lá szok.

Mi vel a kis szer szá mos ha lá szat a ter mé -
sze tes élõ vi ze ken tör té nik, ezért a kis ha lá -
szok is ezer nyi szál lal kö tõd nek a ter mé -
szet hez. A ha lá szó em ber az idõk fo lya -
mán meg ta nult együtt él ni a ter mé sze ti
kör nye zet tel. Az örö költ és ta nult is me re -
tek egy aránt hoz zá já rul nak a ha lá szat si ke -
ré hez. Az ered mé nyes hal fo gás ér de ké ben
a kis ha lász nak is mer nie kell a ha lak éle tét,
élet cik lu sa it, táp lál ko zá si szo ká sa it, sza po -
ro dá su kat és ívó he lye i ket. A ha lász nak a
ha lak tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sa
mi att fi gye lem mel kell kí sér nie a víz já rást,
és an nak vál to zá sa sze rint tud nia kell,
hogy mi kor, hol és mi lyen hal ta lál ha tó, a
kü lön bö zõ év szak ok ban me lyik ha lász -
szer szám mal ér de mes ha lász ni. Eb ben a
na gyon fi no man ös  sze han golt rend szer ben
a kis ha lász nak ál lan dó an fi gyel nie kell,
hogy a leg op ti má li sabb ha lá sza ti mó dot és
he lyet vá las  sza a zsák mány szer zés re. 

Andrásfalvy Ber ta lan A víz a ma gyar
tör té ne lem ben című ta nul má nyá ban hang -
sú lyoz za, hogy az em be ri ség a kez de tek tõl

az õt kö rül ve võ ter mé szet biodiverzi-
tásából él. A nép rajz ku ta tó meg fo gal ma zá -
sa sze rint „Az em ber te rem té se óta ré sze is
e biodiverzitásnak, egyik al ko tó ele me, aki
több ezer nem ze dé ken át ta nul ta ki, mi ként
kell leg job ban hasz nál nia és egy ben meg is
vé de nie az õt el tar tó kör nye ze tet. Eb ben az
em bert egye te me sen jel lem zõ tö rek vés ben
csak egy má sik em ber kap zsi sá ga aka dá -
lyoz hat ja meg, míg a ter mé szet ad ta kin -
csek leg ered mé nye sebb ki hasz ná lá sa töb -
bek együtt mû kö dé sé vel le het sé ges csak.
Így az em ber és ter mé szet kap cso la tá nak
mély sé ge, ered mé nyes sé ge egy részt a ha -
gyo má nyok ban tu dás sá lett ta pasz ta la tok -
tól, is me re tek tõl, más részt em ber és em be -
rek együtt mû kö dé sé tõl, a tár sa dal mi vi -
szo nyok tól függ. Ez utób bit az em be rek
egyen lõ sé gé nek, a ter mé szet hasz ná la tá -
ban egyen lõ vagy mél tá nyos jo gá nak tu da -
ta, ál ta lá nos el is me ré se, har mo ni kus
együtt mû kö dé se jel le mez te.” (Andrásfalvy
Ber ta lan: A víz a ma gyar tör té ne lem ben.
http://www.matud.iif.hu/2013/11/06.htm)

A kis ha lász te vé keny sé ge ré vén ide je ko -
rán ér zé ke li, ész le li a ter mé szet ben vég be -
ment vál to zá so kat. Kü lö nö sen ér zé ke nyen
érin tik az olyan ne ga tív fo lya ma tok, mint
ami lyen a kör nye zet szen  nye zés vagy a
rend el le nes idõ já rá si vi szo nyok. A vi zek
élõ vi lá gá nak és a hal ál lo mány fenn tart ha -
tó sá gá nak ér de ké ben na gyon oda fi gyel a
ter mé sze tes kör nye zet re, azt nem vál toz tat -
ja meg, és nem vé gez olyan te vé keny sé get,
amely a ter mé sze tet ká ro san be fo lyá sol ná.

A ha lá sza tot a nép rajz tu do mány a ma -
gyar ság egyik „õs fog lal ko zá sa ként” tart ja
szá mon, amely mes ter ség nek a tu dás anya -
ga apá ról fi ú ra szállt. Nap ja ink tár sa dal -
má nak fel gyor sult és meg vál to zott élet vi -
te lé bõl adó dó sa já tos sá gok mi att a ha lá -
sza ti te vé keny ség és tu dás kö vet ke zõ ge -
ne rá ci ók szá má ra tör té nõ át örö kí té se egy -
re na gyobb ne héz sé gek be üt kö zik. 

A ha gyo má nyos ha lá sza tot a szel le mi
kul tu rá lis örök ség nem ze ti jegy zé ké re fel -
ter jesz tõk mun ká já nak egyik cél ja, hogy az
ér dek lõ dõ if jú ge ne rá ci ó hoz kö ze lebb hoz -
za ezt az el fe le dés re ítélt „õsi” mes ter sé get.
A kis ha lá szat tu da to sí tá sá nak kö szön he tõ en
re mél he tõ leg pár év ti zed el tel té vel nem
csak a mú ze u mok ban lát ha tók majd a ha lá -
szat tal kap cso la tos esz kö zök, fény kép fel vé -
te lek, ha nem élõ gya kor lat ként to vább ha -
gyo má nyo zó dik ez a ré gi te vé keny ség. 

Egyes em be rek az in for má ció hi á nyá ból
haj la mo sak a kis ha lá szo kat azo no sí ta ni a
vi ze ket kö nyör te le nül ki zsák má nyo ló rap-
sicokkal. Az Or szá gos Kis ha lász Ér dek -
szö vet ség rég óta azon fá ra do zik, hogy ezt
a tév hi tet el osz las sa, va la mint szo ro sabb

Az Országos Kishalász Érdekszövetség bemutatkozó sátra
a Kulturális Örökség Napok kőszegi rendezvényén
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együtt mû kö dést kös sön a hor gá szok kal,
hor gász egye sü le tek kel, an nál is in kább,
mi vel a hor gá szat szin tén a kis szer szá mos
ha lá szat egyik ága.

A je lö lõ nyom tat vány ban a fel ter jesz tõk
ki tér tek az örök ségelem meg õr zé sét ve szé -
lyez te tõ, aka dá lyo zó té nye zõk re is. Itt el sõ
he lyen kell megemlítani A hal gaz dál ko dás -
ról és a hal vé del mé rõl szó ló 2013. évi tör -
vény ter ve zet, amely nek a hor gá szat és a ha -
lá szat rend jé rõl szó ló fe je ze te sze rint „Ti los
fo lyó ví zen olyan hal fo gó esz köz vagy ké -
szü lék, to váb bá olyan fo gá si mód al kal ma -
zá sa, amely az ak tu á lis víz ál lás ese tén a fo -
lyó, a holt ág vagy a mel lék ág med ré nek fe -
lé nél töb bet ke reszt irány ban el zár.” Ezt
azon ban már az el sõ ha lá sza ti tör vény is ti -
lal maz ta 1888-ban. Az 1888. évi XIX. tc.
sze rint ti los volt „min den ál lan dó hal fo gó
ké szü lék (pl. re kesz, ko sár, zár há ló) al kal -
ma zá sa, mely kö zön sé ges víz ál lás mel lett, a
part tól de rék szög ben mér ve a víz fo lyás fe -
lé nél töb bet el zár.” 

A kis ha lá szat ra néz ve ked ve zõt le nül
hat na, ha meg va ló sul na az a szán dék, ami
a 2013. évi ha lá sza ti tör vény ter ve zet in -
dok lá sá ban sze re pel, amely sze rint ál la mi
ha lász je gyet csak azok a „kis szer szá mos
ha lá szok vagy hob bi (rek re á ci ós) ha lá szok
kap ják, akik csa lád juk el lá tá sá ra ha lász -
esz kö zök kel fog hat nak ha lat, de nem ér té -
ke sí tik azt. Az al kal maz ha tó esz kö zök ren -
de le ti úton lesz nek meg ha tá roz va. Ezek a
ha lá szok csak ak tív esz kö zö ket hasz nál -
hat nak majd, ame lyek nél a ha lász nak fo -
lya ma to san je len kell len nie az esz köz -
hasz ná lat so rán.” Ez az utób bi ki té tel a var -
sá val tör té nõ hal fo gás mód ját tö röl né ki a
ha lá sza ti tech no ló gi ák so rá ból. 

Bíz zunk ben ne, hogy a Du na ma gyar or -
szá gi al só sza ka szán élõ ha gyo má nyos ha -
lá szat fenn ma ra dá sát elõ se gí ti a szel le mi
kul tu rá lis örök ség nem ze ti jegy zé ké re va ló
fel ke rü lés. 

A fel ter jesz tõk azt re mé lik, hogy a ha lá -
sza ti örök ségelem nyil vá nos ság ra ho za ta la

se gít majd a szel le mi kul tu rá lis örök ség
szé le sebb mû ve lé sé ben és meg je le né si for -
má i nak to váb bi fej lesz té sé ben. Ta lán a
rend sze res tu da to sí tás sal ez a te vé keny ség
élõbb va ló ság gá vá lik, le he tõ sé get te remt -
ve an nak a min den na pi gya kor lat ba va ló
át ül te té sé re, a fel hal mo zott tu dás anyag nak
a szé le sebb kör ben va ló meg is mer te té sé re. 

Rö vid írá so mat Papp Kin cses Eme se ál -
tal a szel le mi és tár gyi örök sé günk rõl meg -
fo gal ma zott mon da tok kal zár nám. Az er -
dé lyi ma gyar iro da lom tör té nész, pub li cis ta
gon do la tai meg szív le len dõk: „A mi nem -
ze dé künk tár gyi és szel le mi kul tu rá lis erõ -
for rás ok kin cses há zát örö köl te. Kul tu rá lis
örök sé günk min den for má ja tö ré keny. He -
lyi né pi ha gyo má nya ink (da la ink, me sé -
ink, tán ca ink, kéz mû ves sé günk, tár gyi em -
lé ke ink), épí tett örök sé günk, tör té nel mi
em lé ke ink, mú ze u ma ink, a kol lek tív kul -
tu rá lis táj, nyel vi ér té ke ink meg men té se: a
kul tu rá lis ér ték men tés kö te les sé günk.”

Kothencz Ke le men

Városi kitüntetések
Baja Város Képviselő-testületének 2014. december 14-én tartott ünnepi ülésén

az alábbiak kaptak kitüntető címet, illetve kitüntető díjat

Baja Város díszpolgára kitüntető díj
Pump Károly

Baja Városért kitüntető cím
Dr. Jávor Béla

Menczer György

Baja Város Közszolgálatáért kitüntető díj
Müller Zsuzsanna

Baja Város Oktatásáért kitüntető díj
Keglevichné Siska Judit

Keresztes József

Baja Város Kultúrájáért kitüntető díj
Dr. Kosóczki Tamás

Baja Város Egészségügyéért kitüntető díj
Dr. Váry Attila

Baja Szent Rókus Kórház szakdolgozói

Baja Város Sportjáért kitüntető díj
Gálos Tamás

Baja Város Fejlesztéséért kitüntető díj
Szalai Ottó

Baja városában végzett szociális
munkáért  kitüntető díj

Józsefvárosi Plébánia Karitasz Csoportja

Baja Város Közbiztonságáért kitüntető díj
Heffler Zsolt

Baja Város Kisebbségeiért kitüntető díj
Markovics Józsefné

Az 1956-os forradalom Emlékdíja
vitéz Szeile Lajos

Baja Város Polgármestere kitüntető díja
Bácska Banda

Baja Város Mestere kitüntető díj
Inotai Csabáné Vincze Zsuzsanna

Állami, illetve megyei kitüntetést kaptak
Dr. Pataki László az egészségügyi ellátás
érdekében kifejtett kiemekedő szakmai és
közszolgálati tevékenységéért november
12-én Pro Sanitate-díjban részesült.
A főorvos úr 50 éve, 1963 óta dolgozik a
bajai kórház urológiai osztályán. 

Ottmár Attila színházpedagógus novem-
ber 28-án Kecskeméten vette át a magyar
oktatás és köznevelés kategóriában elnyert
Bács-Kiskun Megyei Príma díjat.
Az általa vezetett Színistúdió jelentős sze-
replője a bajai kulturális életnek.

Dr. Gál Zoltán zenepedagógus, újságíró
sok évtizedes munkájának elismeréseként
november 29-én a Polgármesteri Hivatal
dísztermében kapta meg a Pilinszky János
Alapítvány által odaítélt Pilinszky-díjat.

Minden kitüntetettnek tisztelettel gratulál a Bajai Honpolgár szerkesztőbizottsága.
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A Bajai Honpolgár Alapítvány támogatói 2013-ban

Papp La jos 1921. szep tem ber 14-én szü -
le tett Gyenesdiáson. Ap ja gaz dál ko dó volt,
Papp La jos már gyer mek ként dol go zott a
csa lá di gaz da ság ban, és nap szá mos ként
mun kát vál lalt gaz dag pol gá rok nál. Ki lenc
gyer mek kö zül õ volt a má sod szü lött.
Szülőhelyén vé gez te el a hat ele mit. Rend -
sze re sen járt Keszt hely re a na za ré nus gyü -
le ke zet be. 

1940-ben át köl töz tek Zalátára. Foly tat -
ták a csa lá di gaz dál ko dást. Gyü le ke ze ti
összejövetlre 50 kilométert bi cik li zett
Beremendre, ahol meg is mer te ké sõb bi fe -
le sé gét, Vég vá ri Ilon kát. Így val lott ró la:
„...itt is mer tem meg... akit a szí vem be zár -
tam szép hang já val, vé kony de re ká val,
hos  szú, sö tét ha já val és hí võ ba rát sá gá val.”

1942. ok tó ber 4-én vo nult be ka to ná nak.
Más nap ért vo na tuk To kaj ba. A fegy ve res
ki kép zés és szol gá lat el uta sí tá sa mi att
konf lik tus ba ke rült a tisz tek kel. Pa rancs el -
hang zá sa kor a kö vet ke zõ mó don je len tett:
„Alá za to san je len tem, hit bé li meg gyõ zõ -
dé sem és Jé zus Krisz tus ta ní tá sa alap ján
em bert nem öl he tek és így fegy vert sem
fog ha tok.” Fog dá ba ke rült. Két hét múl va
a mis kol ci bör tön be vit ték. A had bí ró így
hir det te ki az íté le tet: „Kap öt év bör tönt,
és ott ro had jon!” Itt volt 1942 ok tó be ré tõl
1943 jú ni u sá ig, majd át szál lí tot ták az ung -
vá ri bör tön be. 1943 au gusz tu sá ban két tár -
sá val át vit ték Kas sá ra, ahol egy fõ had nagy
imi gyen fo gad ta õket: „Most jöt tem a
frontrõl, öt ven em bert lõt tem agyon, ti te -
ket is agyon lõ döz lek.” Köz ben ös  sze rug -
dos ta a fi ú kat. In nen Jász be rény be irá nyí -
tot ták a cso por tot, ahol egy hé tig vol tak,
majd Er csi be ke rül tek.

A kál vá ria to váb bi ál lo má sa it Papp La -
jos sza va i val idéz zük fel: „Er csi bõl in dult
a ha jó. 160 je ho vis ta, 20 ad ven tis ta és 8
nazarénus tet te ki a mi százaunkat és ve -
lünk jött kb 15 ke ret le gény, az az fegy ve res
ka to nai õr. A Du nán Ba ján ke resz tül ha józ -

tunk a bol gár ha tár kö ze lé ig, Prahovo vá -
ro sá ig és ott ki száll tunk…Prahovóból kes -
keny vá gá nyú vas út ment egé szen Bor vá -
ro sá ig föl a ma gas hegy ség be. Sok-sok ki -
lo mé ter után oda ér tünk a bo ri vas út ál lo -
más ra. Ki száll tunk és gya log át men tünk
Bor vá ro sán a hegy al já ig. Ott volt a nagy
Ber lin Lá ger, óri á si nagy ba rak kok.

Már sok ezer zsi dó fiú volt a lá ger ben és
mi csak néz tük, hogy ho vá ér kez tünk. Az -
tán mind járt so ra ko zót hir det tek Jött Ba log
al ez re des úr és üd vö zölt ben nün ket mint
ma gyar mun ka szol gá la tos ka to ná kat és azt
mond ta: Néz zé tek ezt az óri á si ma gas he -
gyet! Ezt öt év alatt el kell hor da no tok a
he lyé rõl, mert ez alatt igen nagy ér ték fek -
szik: réz, ezüst és arany. Szor gal ma san
dol goz za tok! Kö szö nöm. Na gyon ren des

em ber volt, meg en ged te a zsi dók nak, hogy
es tén ként a ba rakk ja ik ban is ten tisz te le tet
tart sa nak. Nem is so ká ig volt ve lünk, ha za -
küld ték. Jött he lyet te egy go nosz al ez re -
des: Ma rá nyi Ede, aki ele ve nen meget te
vol na a zsi dó kat. Kez dõ dött a mun ka,
men tünk nap ról nap ra arany he gyet hor da -
ni, reg gel 6-tól es te 6-ig. Reg ge li re bú rizs
le ves volt, es te kap tuk meg a va cso rá val
együtt az ebé det is: na pi 60 dkg ke nye ret,
ami bõl ha tud tunk el ten ni, ak kor más nap
nap köz ben is tud tunk en ni.

Fúr tuk a he gyet és rob ban tot tuk, az tán a
kö ve ket a csil lék be pa kol tuk. A zsi dó kat,
ha nem jól dol goz tak, egy vagy két órá ra
ki kö töt ték. Lóg tak az em be rek a vasrú don
a hos  szú, nagy ét kez dé ben. A két ke zü ket
hát ra kö töt ték és a csuk ló juk nál fog va fel -
húz ták õket egy víz szin tes rúd ra úgy, hogy
a lá buk he gye ép pen csak a föld re ért. Ha
el ájul tak a fáj da lom tól, ak kor fel lo csol ták
õket, hogy to vább szen ved je nek.

Ké sõbb csi nál tak egy föld alat ti bun kert,
oda zár ták be, ha va la ki ros  szat csi nált. Éj -
jel és nap pal sö tét ben vol tak, csak dél ben
nyi tot ták ki az aj tót, amíg az ebé det be dob -
ták ne kik. A szük sé gü ket is bent kel lett vé -
gez ni ük... 

1944 szep tem be ré ben az oro szok már
na gyon meg kö ze lí tet ték a ha tárt Bul gá ria
fe lõl, ezért ha za ren del ték az egész tá bort.
Az egész ez re det fel so ra koz tat ták négy fõs
osz lop ba.. Az ez red pa rancs nok, Pa ta ki fõ -
had nagy úr is mel let tünk jött, aki mel les -
leg szen te si volt. Elõt tünk több száz mé te -
ren kí gyó zott a sor. Csak nap pal me ne tel -
tünk, ahol ért ben nün ket az éj sza ka, ott
alud tunk. Volt, hogy me zõn, szán tó föld ön
vagy egy fa lu ha tá rá ban. Egy szer gy ku ko -
ri ca táb la mel lett men tünk el és két fiú ki lé -
pett a sor ból, hogy tör jön egy csövet. Egy
ti ze des és Ju hász fõ had nagy a pisz to lyá val
mind a ket tõt has ba lõt te. Sa ját vé rük be
fagy va ma rad tak ott az út szé lén. Ez volt

Baja Város Önkormányzata

Szent Rókus Kórház

Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóság

Gemenc Zrt.

Ganz Kft.

Bajavíz Kft.

Dr. Péterfi Tamás

Arculat Nyomda Kft.

CIB Bank Zrt.

EMEL Kft.

Sümegi Borászat

Koch Pincészet

Göldner Cukrászat

Bányai Júlia Szakképző Iskola

A be szé lõ kéz irat

Papp La jos – egy bo ri túl élõ – jegy ze te i bõl

A munkaszolgálatos katona
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az el sõ ki vég zés, ami a ha za úton tör tént.
Egy ide ig az elõ zõ ese ten kí vül nem tör -
tént más le lö vés az ez red bõl, mert Pa ta ki
fõ had nagy úr fel vet te a jegy zõ köny vet er -
rõl a ti ze des rõl és a Ju hász fõhadnagyról,
hogy ho gyan mer tek lõ ni.

Már el hagy tuk Pancsovát, ami kor is fe -
ke te egyen ru hás svá bok ke rül tek mel lénk,
akik a me net mind két ol da lán, 50 mé te ren -
ként áll tak fel, és így a ke ret le gé nyek kel
együtt kí sér tek ben nün ket to vább…A fe -
ke te ru há sok út köz ben fo lya ma to san ir tot -
ták a zsi dó kat.

Egy ké sõ dél után oda ér tünk Cserven-
kára, és a tég la gyá ron kí vül a me zõn te le pí -
tet ték le az ez re dün ket. (A magyar keretet
itt az SS váltotta fel. szerk.) En gem be küld -
tek a vá ros ba és egy ven dég lõ nek az ud va -
rá ba szál lá sol tak el a ló val. A me zõ rõl es te
hu szon ötö sé vel be hoz ták a tég la gyár göd -
ré hez a zsi dó kat, fel ál lí tot ták õket sor ba,
szem be a gö dör rel és mö gü lük rej tek hely -
rõl meg szó lal tak a gép pus kák. Ez folyt kb.
10 órá tól haj na lig. Szól tak a gép pus kák.
1100 em ber sír ja lett a gö dör. Volt olyan,
aki élet ben ma radt és mi kor min den el csen -
de sült, ki má szott a gö dör má sik ol da lán és
be me ne kült egy szerb ház ba és el me sél te,
mi tör tént. Mi kor ab ba hagy ták a mé szár -
lást, rá rob ban tot ták a föl det a gö dör re.

A tör tén tek elõtt, ko ra es te Pa ta ki fõ had -
nagy úr az ud var ba, ahol én vol tam, ho zott
egy fér fit, akin ma gyar ka to na ru ha és pus -
ka volt, mint ha õriz ne ben nün ket. A fõ had -
nagy úr szólt, hogy csitt és sen ki nek ne
szól junk sem mit. Hát ak kor lát tam ám,
hogy ez az a zsi dó or vos, aki be kö töz te a
meg sé rült ke zem az úton. A fé le lem tõl re -
meg ve töl töt te ve lünk az éj sza kát. Nem tu -
dom, hogy a fõ had nagy úr ho gyan tud ta
ki hoz ni a me zõ rõl, de így meg men tet te az

éle tét. Úgy tu dom, ez az em ber túl él te a
há bo rút és ki ke rült Svájc ba.”  

Zombor volt a kö vet ke zõ ál lo más. Ott
ket té osz tot ták a cso por tot. Papp Lajosék
lovakkal együtt vo nat ra ke rül tek, és el in -
dul tak Szentkirályszabadja re pü lõ te ré re. A
sze rel vényt re pü lõ tá ma dás ér te. Papp La -
jos ki ug rott a sze rel vény bõl és bú vó he lyet
ke re sett, így meg me ne kült. Moz dony cse re
után to vábbin dul tak.

A má sik cso por tot Zomborból Ba ján ke -
resz tül ve zé nyel ték Moh ács ra. On nan vo -
nat tal men tek to vább. Szentkirályszabad-
ján ta lál kozott a két cso port.

Papp La jos itt a re pü lõ tér parancsnokhe-
lyettesének ko csi sa lett Bor ból szár ma zó
két ló val. Új pa rancs ér ke zett, hogy in nen
vi gyék a zsi dó kat Né met or szá ga. A pa-
rancsnokhelyettes uta sí tá sa sze rint Papp
La jos nak kel lett a két lo vas ko csi val vin ni a
tisz te ket a cso port élén. A parancsnokhe-
lyettes az zal in dí tot ta út nak: „La jos kám,
Né met or szág ba kell vin ni a zsi dó kat, saj -
nos ma gá nak kell ko csin a né met tisz te ket
fu va roz nia, mert nincs más, akit küld het -
nék. Vi gyáz zon, hogy ma gát be ne dob ják
a zsi dók kö zé, mert ak kor vé ge van.”

A menet elindult Győr felé és onnan Mo -
son ma gya ró vá rig. Ott éj sza káz tak. Friss pa -
rancs sze rint át kel lett ad ni a zsi dók fel ügye -
let ét újabb SS-ka to nák nak. Itt el vált Papp
La jos út ja a cso port tól. A négy tisz tet vis  sza -
fu va roz ta Szentkirályszabadjára. Szom bat -
hely re ment és új ra a parancsnokhelyettes
ko csi sa lett. Az orosz ka to nák kö ze led té nek
hí ré re ci vil ru hát öl töt tek, így ta lál koz tak
azok kal. A parancsnokhelyettes szer zett ne -
ki egy menet le ve let, ami vel sza ba don köz le -
ked he tett. A tá bo ri vi szon tag sá gok, ki vég zé -
sek, bün te té sek, ve ré sek túl élé sét is te ni
gond vi se lés nek te kin tet te.

El in dult ha za ne héz, de öröm te li gya log -
lás sal. Vég re új ra ta lál ko zott a csa lád.
1945 jú li u sá ban vis  sza köl töz tek Zalátára,
s új ra kezd ték a gaz dál ko dást. 1947 szep -
tem be ré ben há zas sá got kö tött a hû sé ge sen
vá ra ko zó Végvári Ilo ná val. Há rom gyer -
me kük szü le tett, La jos, Haj nal ka, Sá ri ka.
1948-tól Beremenden a MÁV-nál dol go -
zott, 1960-ban há zat épí tett, s ott fe jez te be
7-8. osz tá lyos ta nul má nya it is. A gye re kek
is ko láz ta tá sa mi att 1969-ben két lé pés ben
Ba já ra köl töz tek, elõbb a fe le ség és a gye -
re kek. A beremendi ház el adá sa után Papp
La jos is kö vet te õket, és a ba jai MÁV-nál
vál tó õr ként dol go zott to vább és szak tan fo -
lya mo kat vég zett. A Nim ród ut cá ban épí -
tet tek há zat. Fe le sé ge 2005. jú ni us 16-án
fe jez te be föl di éle tét, Papp La jos pe dig
2012. feb ru ár 5-én halt meg. A szentistváni
te me tõ ben nyug szik.

Örök mementóként ha lá lá ig õriz te azt az
érc rö göt, amit a bo ri érc bá nyá ból ho zott
ma gá val. 57 évi há zas ság nak, három gyer -
mek nek, 14 uno ká nak, 17 déd uno ká nak
örül het tek.

Ez hát egy em ber meg él te ese mény sor a
20. szá za di ma gyar és eu ró pai tör té ne lem
ször nyû sé ge i bõl.

Dr. Szentjóbi Szabó Tibor

Köszönet az 1%-ért

Olvasóink a 2012. évi adójuk 1%-ának
felajánlásával 145 453 Ft-tal járultak
hozzá lapunk nyomdaköltségének fede-
zetéhez. A segítséget hálásan köszönjük,
folytatására számítunk.

Adószámunk: 19047403-1-03
Baja Honpolgár Alapítvány kuratóriuma

Egy sors for dí tó vé let len kap csán
2013. ok tó ber 28-án az Eöt vös Jó zsef Fõ -

is ko la Mû sza ki Ka ra dr. Szlávik La jos tan -
szék ve ze tõ fõ is ko lai ta nár ál tal szer ve zett
igen tar tal mas, szín vo na las ün nep sé gen em -
lé ke zett meg az 50 éves ba jai fel sõ fo kú víz -
ügyi kép zés rõl. A fõ is ko la rek to ra, dr.
Melicz Zol tán szólt az in téz mény öt év ti ze -
des te vé keny sé gé rõl, fej lõ dé se ál lo má sa i ról
is ko la tör té ne ti ki ál lí tás sal ki egé szít ve, és fo -
gad ta az or szá gos szak mai fõ ha tó ság ok kö -
szön té sét. Rit kán le het en  nyi „vi zes” mér nö -
köt együtt lát ni.

Ez al ka lom mal Knézy Pé ter víz ügyi mér -
nök, volt tan szék ve ze tõ fõ is ko lai ok ta tó kol -
lé gám mal in téz mény egy sé ge ink (a köz tu -

dat ban még ma is ál ta lá ban víz ügyi fõ is ko la
és ta ní tó kép zõ) hely ze té rõl be szél get ve
olyan ke vés sé is mert, csa lád juk ban õr zött
in for má ci ó kat kap tam, ame lyek – úgy vé -
lem – köz ér dek lõ dés re tart hat nak szá mot.
Kol lé gám édes ap ja, Knézy Pál mû sza ki
mér nök az 1950-es, 60-as évek ben Ba ja vá -
ros ta ná csa mû sza ki osz tá lyán ve ze tõ mun -
ka kör ben, majd a víz ügy-igaz ga tó ság fõ -
mér nö ke ként dol go zott. Egyi ke volt a Csil -
lag vizs gá ló lét re ho zó i nak, ne vé hez fû zõ dik
töb bek kö zött a for gat ha tó do bú vizs gá ló to -
rony, több tük rös táv csõ ter ve zé se, el kép ze -
lé sei sze rint ké szí tet ték a Du na-híd le bom -
bá zá sa után a fo lyót át hi da ló két ide ig le nes

fa tor nyot. A vá ros, ér de mei elõtt tisz te leg ve
ut cát is ne ve zett el ró la.

A fõ mér nök hi va ta li fel ada ta i ból adó dó -
an éven te több al ka lom mal vett részt Bu da -
pes ten a szak igaz ga tá si szer vek nél, mi nisz -
té ri u mok ban ér te kez le te ken, meg be szé lé -
se ken. Az egyik mi nisz té ri u mi ér te kez let
szü ne té ben fo lyo sói be szél ge tés so rán tu -
do má sá ra ju tott, hogy a fõ ha tó ság az or -
szág ban mû sza ki fel sõ fo kú tech ni ku mokat,
köz tük víz ügyi fel sõ ok ta tá si in té ze tet ter -
vez lé te sí te ni. Knézy Pál azon nal fel is mer -
te vá ro sá ra vo nat ko zó an a hír ér té két, je len -
tõ sé gét, és ha la dék ta la nul fel hív ta te le fo -
non Far kas Lász lót, Ba ja vá ros ak ko ri ta -
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nács el nök ét. A ta nács el nök sem tét len ke -
dett. Sür gõ sen egyez te tett a szük sé ges szer -
vek kel, fó ru mok kal, és ko ra dél után már
hív ta is vis  sza a fõ mér nö köt az zal a meg bí -
zás sal, hogy je lent se be: a vá ros ké ri a víz -
ügyi tech ni kum Ba já ra te le pí té sét, mert a
te le pü lés vál lal ja és biz to sít ja a meg fe le lõ
fel té te le ket, kö rül mé nye ket, mind eh hez víz
mel let ti kör nye ze te is igen ked ve zõ.

A sür gõs el ha tá ro zás, in téz ke dé sek ered -
mé nye ként az or szá gos szak mai szer ve ze -
tek egyet ér té sé vel 50 év vel ez elõtt ná lunk
nyi tot ta meg ka pu it a fel sõ fo kú víz ügyi
tech ni kum. Az ak kor ala ku ló 40 fel sõ fo kú
tech ni kum ból az egyet len víz ügyi – Ba ján!
1962-ben elõ ször még csak le ve le zõ ok ta -
tás in dult, majd 1963-ban már a nap pa li
kép zés is el kez dõ dött. Sõt, ba jai szék hely
mel lett Ba ja fenn ha tó sá ga alatt to váb bi
kon zul tá ci ós köz pon tok is mû köd tek Bu -
da pes ten, Szol no kon, ké sõbb Sió fo kon is.
Az el sõ szak tech ni ku si ok le ve lek ki adá sa
1965-ben tör tént. 1970-tõl kezd ve a tech -

ni kum fõ is ko lá vá ala kult, és je len leg az or -
szág ban a há rom fel sõ fo kú vi zes kép zést
nyúj tó is ko la kö zül a ba jai az egyik, or szá -
go san és nem zet kö zi leg is is mert és el is -
mert víz ügyi in téz mény, a víz ügyi szak ma
je len tõs bá zi sa. Az ada tok sze rint ha zánk -
ban 10 víz ügyi mér nök bõl a ma ak tí vak
kö zül leg alább 5 ná lunk sze rez te meg dip -
lo má ját. A víz ügy or szá gos tiszt ség vi se lõi
kö zül is szá mo san itt vé gez tek vagy ta ní -
tot tak, ta ní ta nak. 

A kez de tek hez kel lett te hát va la ki, aki nek
„fü le volt a hal lás ra”, gyor san gon dol ko dott
és ha tá ro zot tan cse le ke dett. És per sze a vá -
ros, Ba ja vá ro sa, amely az or szá gos fõ ha tó -
ság ok tá mo ga tá sá val, a he lyi szak mai-szel -
le mi erõk egye sí té sé vel, anya gi, tár gyi for -
rá sok (föld te rü let, épü le tek, ké sõbb szol gá -
la ti la ká sok stb.) biz to sí tá sá val já rult hoz zá
az in té zet meg ala ku lá sá hoz.

A vá ros, amely nem csak a víz ügyi is ko -
lát hoz ta ide, ha nem kö zel 150 év vel ez -
elõtt már ha son ló óri á si ös  sze fo gás sal az

ak kor még kö zép fo kú ta ní tó kép zõt is ide
kí ván ta. Mi, ba ja i ak büsz kék le he tünk ar ra,
hogy Eöt vös Jó zsef kul tusz mi nisz ter 1868-
as nép ok ta tá si tör vé nye alap ján 1870-ben
az or szág ban a bu dai és sá ros pa ta ki ta ní tó -
kép zõ vel együtt Ba ja le he tett el sõ ként az
egyik ál la mi ta ní tó kép zõ szék he lye.

Ba ja vá ro sa ké sõbb is, ne he zebb idõ -
szak ok ban is se gít sé gé re si e tett fõ is ko lá i -
nak. 1958-ban a kép zõ fel sõ fo kú vá vá lá sá -
nak, majd 1995-ben a két in téz mény in teg -
rá ci ó já nak elõ ké szí té se ide jén min den le -
he tõ sé gé vel ki állt az in téz mény, az in téz -
mé nyek fenn ma ra dá sa, ér té ke i nek meg õr -
zé se mel lett.

Több fon tos vál to zás után je len leg a két
fõ is ko la egye sí tett jog utó da az Eöt vös Jó -
zsef Fõ is ko la, amely Mûszaki-Közgaz-
daságtudományi Ka ron és Ne ve lés tu do má -
nyi Ka ron ké pez mér nö kö ket, köz gaz dá -
szo kat, ta ní tó kat és óvo da pe da gó gu so kat.

Dr. Fátrai Klá ra

Az alábbi írások szerzője, Cserenkó Gábor Kalocsán született 1978-ban. Bajához az Eötvös József Főiskolán folytatott 
tanulmányainak évei kötik. Jelenleg az ELTE TáTK könyvtárában dolgozik. 

Első kötete Talán a dalok címen 2012-ben jelent meg. A szilánkok, forgácsok alcím jelzi, hogy szívesen ír egyperceseket.

Bá jos mo so lyú és ked ves. A kö ze lé ben
száz ból száz is ezt ér zi. De ácsi, mert ese -
tünk ben csak is mun ka kap cso lat ról le het
szó. Ugyan is ál lan dó an ar ról fe cseg (rég óta
is mert nõ kol le gá já nak, nem ne kem), hogy
kép zeld, kép zeld a Ben ce, a Ben ce. Hogy
õk a bor só meg a hé ja. Olyan tí pus, aki fáj -
ront után min dig si et ve el ro han. Par ti ba
vág ja ma gát, az tán go. És a hét vé gé ken is,
ide- meg oda. Egy szer te lek, más kor Ba la -
ton. Gril le zés a ho mo kon. Sû rû az idõ be -
osz tá sa, mint a szem pil lá ja.

Bá jos mo so lyú és ked ves. Nyílt a te kin te -
te. Ér dek lõ dõ. Kí ván csi ar ra, hogy ki vagy,
mert új vagy. Hát, te hon nan pottyantál, kér -
di. De mon dom, szi go rú an csak mun ka kap -
cso lat. Iga zá ból nem is ér dek lõ dõ an  nyi ra.

Ezt csak az elõbb ta lál tam ki. Csak pi cit.
Távolságottartón ér dek lõ dõ. Be tar tón.

Bá jos mo so lyú és ked ves, de csú nya a
láb fe je. Gö csör tös és arány ta lan. Uj jai be -
gör bül nek a szan dál tal pon. Mint va la mi
ma ki nak. Ezt most nem azért írom le, mert
meg tud tam, hogy van ne ki a kra pek, aki
nem én va gyok. Ha nem azért, mert lak -
koz za a láb kör me it.

K i e m e l i.
Fel tû nõ vé te szi.
Szí nes sé, ri kí tó vá, har sán  nyá.
Szé pen fes ti, de nem a szé pet. 
A ke ze oké. Né zé se oké. Min de ne oké. A

stí lu sa, a be szé de, a ru há ja. Öl tö ze te, vi sel -
ke dé se, sze me szí ne, ked venc ol vas má nyai
rend ben. Ro kon szen ves, ke cses, tö ré keny.

Olyan egész ez a lány. Jó le het an nak a kra -
pek nak, mor mo gom. Len nék én is a kra pek.

Mit ne kem ak kor egy láb fej? (ill. ket tõ)
De hát pont ez az! Mert ki hang sú lyoz za

a láb fe je lé te zé sét.
Lát ta a té vé ben, az ut cán, az új sá gok ban.

Hogy kell. Hogy így kell. Hogy lak koz ni
kell. Hisz min den ki lak ko zik. A ba rát nõ, a
fod rász csaj, az el adó lány. Min den ki fest,
min den ki hang sú lyoz. A szo li ban, a bu li ban,
az öl tö zõ ben, az uszo dá ban, a plázában, a
bugyiboltban, a neten, a jutubon.

Ak kor már õ is ki hang sú lyoz za sa ját láb -
fe je lé te zé sét! Ami or mót lan. Ami nem baj,
de or mót lan. Bum for di, nagy, idom ta lan.

És szí nes pöt  työk kel szánk ba rág ja,
hogy van ne ki. 

Bá jos

Ta lál ko zá sok
Nem tu dom, hogy mit csi nál jak. Hagy -

jam vagy ne? Ta lál koz tam a csá vó val, akit
aján lot tál a társ ke re sõn. Nem tet szik. Ked -
ves, meg elõ zé keny, ud va ri as is, meg min -
den. De nem ér zem azt a bi zo nyos szik rát,
ér ted. Nem jön be és kész. Iz zad és pö sze.
Ígér tem ne ki egy kö vet ke zõ ta lál ko zót is,
de ne kér dezd mi ért. 

Jó csaj ka te gó ria, kel le mes. Meg ér te
randira hív ni. Csetelünk, le ve le zünk már
las san két hó nap ja, és teg nap vég re haj -
lan dó volt ös  sze fut ni ve lem egy ká vé zó ban.
Hi bát lan, apám, hi bát lan! Meg hív tam, bár
mond tad, hogy ne min dig én fi zes sek ilyen -
kor, de tu dod, hogy én azt nem tu dom meg -
áll ni. Mind egy, ivott egy capuccinót, én

meg ás vány vi zet. Et tõl ta lán még nem dõl
ös  sze a vi lág! Ha meg ös  sze dõl, ak kor egy
ide ig nem ran di zom. Tu dod, ha nin csen
pén zem, ak kor se ho vá se me gyek. De sze -
rin tem ez ös  sze jön, ez olyan nak lát szik.
Nem úgy, mint a múlt ko ri, meg az ed di gi -
ek. Azok kup lun go sok vol tak mind, de ez a
mos ta ni, ez más!



Bajai Honpolgár 72014. január

Jaj is te nem, ez tény leg megint ran diz ni
akar! Azt hit tem, el fe lej tet te, de nem. Írt,
kér de zi, hogy mi kor, meg hogy hol. Most
mit csi nál jak? Nem hit tem, hogy ko mo -
lyan gon dol ja. Mert hát nem is tet szik.
Bas  szus! Mond jam le? Most hall gat ha tom
két órán ke resz tül a pö sze sza va it. De nem
aka rok seg get csi nál ni a szám ból, ha már
meg ígér tem ne ki, el me gyek.  

Sze rin tem vág ja, hogy nem meg dön te ni
aka rom, ha nem an nál ko mo lyab bat sze -
ret nék. Sok a kö zös pont, ha son ló an lá -
tunk bi zo nyos dol go kat. Ez mond juk a
chat alatt is ki de rült, de most leg alább
már tu dom, hogy nem ka mu. A ke zét vi -
szont nem en ged te meg fog ni, de sze rin tem
nem kell hoz zá sok. 

Nem sze re tek egye dül len ni. In kább bent
ma ra dok éj fé lig az iro dá ban, hogy csak alud -
ni kell jen ha za men ni. Né ha sze ret ném, ha
len ne va la kim, né ha nem. Jut eszem be: nem
is olyan gáz ez a csá vó, aki vel ta lál koz ga tok.

A par ton ro man ti káz tunk. Mun ka után.
Mi re át bum li zott a vá ro son, ad dig ra el ment
sze gény nek min den ere je. Én is fá rad tan ér -
kez tem, hi á ba: a me ló és a min den na pi tü -
le ke dés el szív ja az em ber ener gi á it. Az tán
fel töl tõd tünk egy más tól. Nem si e tett ha za,
utol só bus  szal ment. Csók csa ták.

Nagy sze rû tör té ne te ket me sél és szen ve -
dé lye sen. Úgy ad ja õket elõ, hogy nem le -
het nem fi gyel ni ar ra, amit mond. Ren ge -
te get ta nu lok tõ le. Tisz tá ra, mint va la mi
szí nész. Már a pöszeségét se hal lom, hoz -

zá szo kott a fü lem. Na gyon tá jé ko zott, én
meg azon ka pom ma gam, hogy száj tát va
hall ga tom, ami ket mond. Va la hogy meg -
szû nik az idõ, ha ve le va gyok. 

Va la mi nem jó. Na gyon já rat lan, alap
dol gok kal nincs kép ben. Ez za var. Mint ha
el zár ták vol na ed dig a vi lág elõl, és most
hir te len ki re pedt a bu rok, ami ben élt. Ed -
dig ezt ész re se vet tem. De ez így nem jó.
Ide ges le szek, hogy el kell ma gya ráz nom,
hogy ki volt az el sõ ki rá lyunk. Meg a
wales-i bár do kat. Hogy az va jon mi. Bu -
tus ka ez a lány. Szin te szel le mi anal fa bé ta.
S ne kem fon tos, hogy a part ner ne le gyen
az. Mi ért csak most tû nik fel ez? Nem tu -
dom, mit csi nál jak. Hagy jam vagy ne?

Cserenkó Gá bor

A Megbékélés kápolnájának napja
B. Mikli Fe renc nek nincs szük sé ge meg -

em lé ke zé sek re, év for du lók ra, hogy ma gá -
ra von ja fi gyel mün ket. A ki lenc ven két esz -
ten de je szü le tett, hat hó nap pal ez elõtt el -
hunyt fes tõ mû vész tár gyi és szel le mi ha -
gya té ka – a mú ze um kép zõ mû vé sze ti
gyûj te mé nyé ben, ba jai in téz mé nyek fa la in
és az egy ko ri Szerb-te me tõ ká pol ná ban –
min den ba jai em ber kö zös, élõ örök sé ge. 

2013. no vem ber 28-án, B. Mikli Fe renc
szü le tés nap ján az Ady End re Vá ro si
Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont mun ka -
tár sai, a Bács ka i ak Egy má sért Köz hasz nú
Egye sü let, az ese mény fõ szer ve zõ je, Me -
zei Mar gó mû ve lõ dés szer ve zõ azért in vi -
tál ták a ba jai kö zön sé get a Meg bé ké lés ká -
pol ná já ba, hogy együtt em lé kez zünk Fe ri
bá csi ra. Hogy sok ap ró gyer tya láng mesz -
 sze vi lá gí tó fé nyé ben hét köz nap és ün nep
né hány órá ra ös  sze kap cso lód jék. 

A Szent György Ká pol na Nap ja, B. Mikli
Fe renc re em lé kez ve, egy szer re vál hat a ká -
pol na tör té ne té nek, sor sá nak, pusz tu lá sá nak
és fel újí tá sá nak, meg újult funk ci ó já nak, új já -
szer ve zõ dött kö zös sé gé nek, egy va ló di bács -
kai kul tu rá lis ha gyo mány ápo ló ma ga tar tás
foly to nos sá gá nak is ün ne pé vé. A hét köz nap -
ok hos  szú so rát, a szür ke me ne te lés út ját
vég re egy ki vi lá gí tott ál lo más sza kít ja meg. 

A más fél éve iro dal mi fel ol va só es tek ál -
tal Me zei Mar gó mû ve lõ dés szer ve zõ mun -
ká já nak kö szön he tõ en új já é ledt ká pol na
110 éve épült. A 18. szá zad ban már lé te zõ
sír kert ben 1903-ban Vujity Josif ha lá la után
fe le sé ge, Szokolovity Katerina emel te tett
ká pol nát a vá ros rész ben élõ Iszkáitz And rás
épí tõ mes ter rel. A te me tõ ká pol na a má so dik
vi lág há bo rú ban sé rült meg elõ ször, a há bo -
rú után több ször ki fosz tot ták. A vá ros tu laj -

do ná ba ke rült épü let és a kör nye zõ sír kert
tör té ne té nek szo mo rú fe je ze te volt, ami kor
– vá ros ren de zé si cél lal – az 1980-as évek
ele jén fel szá mol ták a te me tõt, va la mint az
épít te tõ csa lád szen tély alat ti krip tá ját. (A
tra gi kus ese mé nye ket Bá lint At ti la 1982-
ben fény ké pek kel do ku men tál ta, 1988-ban
gyö nyö rû gra fi kai la po kon dol goz ta fel,
me lyet több ki ál lí tás ban is lát ha tott a kö -
zön ség az 1990-es évek kö ze pén.)

A ká pol na szom széd sá gá ban élõ B. Mikli
Fe renc fes tõ mû vész, Ba ja vá ros dísz pol gá ra
– aki nek édes ap ja is dol go zott a ká pol na fel -
épí té sé nél –, szót és tet tet nem kí mél ve éve -
ken át küz dött azért, hogy a vá ros fel újít sa a
sír ke re tet, a ká pol nát és kör nyé két. 14 év vel
ez elõtt, 1999-ben az ál ta la díj ta la nul el vég -
zett fes té sze ti mun ká nak kö szön he tõ en
meg szü le tett a Szent György secco, s a ká -
pol na ap szi sá nak pas siótör té ne te. A ká pol na
át adá sá ra 1999. no vem ber 20-án ke rült sor.

„Ne csak azt a mû vészt di csér jük – ír ja
Kas sák La jos –, aki tük rö zi ko rát, ha nem
azt is, aki meg akar ja vál toz tat ni.” B. Mikli
Fe renc éle te, mû vé sze te vég sõ so ron ezt
pél dáz za, ez volt szán dé ka, cél ja és ér de me
– ki mond va, ki mon dat la nul. A hét köz nap ok
egy for ma, egy ne mû, szür ke so rát sze ret te
vol na az ün nep nap ok ki vi lá gí tott ál lo má -
sa i vá ten ni. Mikli Fe ri bá csi úgy hit te: az
út po ra a ván do rok pa lást ja. Ván dor volt õ
ma ga is. A szür ke hét köz nap ok ván do ra.
De most már tud juk, a szür ke sé gért a leg -
szebb „ün nep lõ ru hát” kap ta aján dék ba. A
por rá om lott lé te zés hét köz na pi, ál do za to -
san szür ke mun ká já ból má ra az ma radt be -
lõ le, ami már so ha nem vá lik por rá. 

Ezek a sza vak, gon do la tok egy fes tõ s egy
ün nep szü le tés na pán meg fo gal ma zó dó té to -

va ta po ga tó zá sok a mû vé szi mun ka, a kö -
zös ség szol gá la ta, a kul tu rá lis örök ség, a he -
lyi ha gyo mány, a bács kai mû vé szi je len lét
fe le lõs sé ge, sze re pe kö rül. Bi zony ta lan
meg sej té se an nak, ho gyan le het a te her bõl
ál do zat, s az ál do zat ból sza bad ság és öröm.
S ezt leg meg gyõ zõb ben ma ga a va ló ság bi -
zo nyít ja, Fe ri bá csi éle té nek sok-sok pil la na -
ta: a vé ge ken ma radt, a provincialitás ter hét
vál lal va õr szem ként töl töt te éle tét, ám szá -
má ra ez a kör nye zet, ez a mi liõ termette a
leg íze sebb gyü möl csö ket. Ba ja hét köz nap jai
olyan ele mi is ko lá ja volt a gond vi se lés nek,
mely ben a leg ma ga sabb tu dást ta nul ta.

Fe ri bá csi ars po e ti cá ja volt: szol gál ni
min de nek elõtt. Át ad ni a seccón is meg je -
le nõ édes apa, édes anya és mes ter, Rudnay
Gyu la mû vé szi, szel le mi örök sé gét: a mû -
vé szet re ne ve lés fon tos sá gát. Na gyon elé -
ge dett és bol dog len ne ma ve lünk – kö szö -
net ér te Mind nyá juk nak!

Ko vács Zi ta

Köszönetnyilvánítás

A Meg bé ké lés Ká pol ná ja Nap ján tar tott
egész na pos ren dez vény si ke ré ért kö szö -
ne tet mon dunk Ko vács Zi tá nak, Csu-
bákné Besesek And re á nak, Vidovits Iván -
nak, Tóth Fe renc nek, Pé ter Andrásnénak,
Bagényi Lász ló nak, Csáky Józsefnének,
Mun ká csi Sán dor nak, Bohner Krisz ti ná -
nak. Meg kö szön jük a sok be kül dött fo tót,
do ku men tu mot a ká pol na meg men té sé -
nek és fel újí tá sá nak tör té ne té ről.

Ady End re Vá ro si Könyv tár és Mû ve -
lõ dé si Köz pont
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Képek a Szent György-kápolna Napja eseményeiből

Jelenetek a Szent György secco alkotásának mozzanatairól



Bajai Honpolgár 92014. január

Je len tõ sebb ba jai év for du lók 2014-ben
300 éve
1714. de cem ber 3-án III. (VI.) Kár oly

ma gyar ki rály KI VÁLT SÁG LE VÉL LEL
MEG ERÕ SÍ TET TE Ba ja vá ros I. Li pót
csá szár ál tal ado má nyo zott ME ZÕ VÁ RO -
SI SZA BA DAL MÁT.

190 éve
1824. au gusz tus 28-án szü le tett Ba ján

BENDE IM RE (†Nyitra, 1911. márc. 26.)
hit tu dós, 1893-tól nyitrai me gyés püs pök.

165 éve
1849. már ci us 17-én szü le tett Zág ráb -

ban MARGALITS EDE (†Zombor, 1940.
jún. 23.) iro da lom tör té nész, fi lo ló gus,
egye te mi ta nár, a ba jai ta ní tó kép zõ ta ná ra
(1870-71), a ba jai gim ná zi um ta ná ra
(1871-1879).

1849. de cem ber 23-án szü le tett Ba ján
DONÁTH GYU LA (†Bp., 1944. ápr. 11.)
ideg gyógy ász or vos pro fes  szor.

160 éve
1854. ok tó ber 26-án szü le tett Bácson

DÉ RI MIK SA (†Merano, 1938. márc. 3.)
a kor sze rû elekt ro tech ni ka el mé le ti és gya -
kor la ti meg ala po zó ja, a transz for má tor
egyik fel fe de zõ je. 1865-72 kö zött a ba jai
gim ná zi um ta nu ló ja volt.

155 éve
1859. feb ru ár 5-én szü le tett Bécs ben

HELLER RI CHÁRD (†Ba ja, 1930. jún.
11.) ta nár, a Ba jai Alsófokú Ke res ke del mi
és Ipa ros ta nonc Fiú is ko la, majd a Pol gá ri
Fiú is ko la a meg szer ve zõ je és igaz ga tó ja
(1882-1923).

1859. de cem ber 1-én je lent meg az el sõ
ma gyar nyel vû ba jai hír lap, a BA JAI
KÖZ LÖNY el sõ szá ma (mu tat vány lap).

150 éve
1864. feb ru ár 11-én szü le tett Ba ján

BALASSA JÓ ZSEF (†Bp., 1945. febr.
26.) nyel vész, ta nár.

130 éve
1884-ben a he lyi ipa ro sok meg ala kí tot -

ták el sõ szer ve ze tü ket, a BA JAI IPAR TES -
TÜ LE TET.

135 éve
1879-ben vet te át tu laj do ná ba és irá nyí -

tá sa alá a cisz ter ci rend a ba jai fõ gim ná zi -
u mot, a mai III. Bé la Gim ná zi u mot.

1879. feb ru ár 27-én szü le tett Sza bad kán
BOR BÍ RÓ (Vojnich) FE RENC (†Ligo-

nier, USA, 1962. dec. 31. ) Ba ja pol gár -
mes te re volt (1915-1918 és 1921-1937).

1879. au gusz tus 3-án szü le tett Hejõc-
sabán TORDAI ÁNYOS (†Ba ja, 1938.
jan. 17.) cisz ter ci ta nár, iro da lom tör té nész,
író, a ba jai gim ná zi um igaz ga tó ja (1924-
1938).

125 éve
1889. má jus 5-én szü le tett Ba ján

BERNHART SÁN DOR (†New York,
1984. márc. 28.) Ba ja pol gár mes te re
(1937-1944).

120 éve
1894. jú ni us 3-án avat ták fel a TÓTH

KÁL MÁN SZOB ROT.
1894. au gusz tus 12-én szü le tett Ba ján

MISKOLCZY DE ZSÕ (†Bp., 1978. dec.
30.) or vos, ne u ro ló gus, a mo dern ideg- és
el me or vos lás egyik út tö rõ je, aka dé mi kus,
posz tu musz Ma gyar Örök ség díj (2009).

115 éve
1899. feb ru ár 21-én szü le tett Vá con

MISKOLCZY FE RENC (†Ba ja, 1994.
máj. 15.) fes tõ mû vész, kép zõ mû vész, Ba -
ja dísz pol gá ra (1980).

110 éve
1904. feb ru ár. 22-én kezd te meg mû kö -

dé sét a MA GYAR KI RÁ LYI KERT MUN -
KÁS IS KO LA a Bereczki Má té Szak kö -
zép is ko la jog elõd je.

1904. feb ru ár 25-én szü le tett Ba ján FE -
NYÕ A. END RE (†Bp., 1971. szept. 14.)
fes tõ mû vész, mû kri ti kus.

1904. au gusz tus 3-án szü le tett Ba ján
MA JOR MÁ TÉ (†Bp., 1986. ápr. 14.) épí -
tész, egye te mi ta nár, aka dé mi kus, Ba ja
dísz pol gá ra (1974).

105 éve
1909. már ci us 7-én szü le tett Vész tõn

BÉR CI LÁSZ LÓ (†Ba ja, 1997. júl. 27.)
fény ké pész (Ba ján 1943-1997), a né pi írók
kö ré nek port ré fo tog rá fu sa.

1909. má jus 19-én szü le tett Ba ján ifj.
ÉBER SÁN DOR (†Ba ja, 1985. júl. 5.)
fes tõ mû vész-ta nár.

1909. au gusz tus 26-án avat ták fel a BA -
JAI DUNA-HÍDAT és meg in dult a for ga -
lom a BAJA-BÁTASZÉKI VAS ÚT VO -
NA LON.

100 éve
1914. feb ru ár 15-én szer vez te meg

Bajaszentivánon, ha zánk ban az EL SÕ GAZ -

DA GIM NÁ ZI UM elõ adá sa it a Ma gyar Gaz -
da szö vet ség és a Ba jai Szé che nyi Szö vet ség,
Bellosics Bá lint kez de mé nye zé sé re.

1914. jú ni us 13-án szü le tett Ba ján KA -
RIG SÁ RA (†Bp., 1999. febr. 2.) Jó zsef
At ti la-dí jas köl tõ, mû for dí tó, kri ti kus.

95 éve
1919. de cem ber 12-én el hunyt Bu da pes -

ten BAYER JÓ ZSEF (sz. Ba ja, 1851. nov.
23.) szín ház tör té nész, aka dé mi kus.

85 éve
1929. jú li us 21-én szü le tett Ba ján BÍ RÓ

LA JOS (†Chi le, 1993. aug. 24.) geo ló gus
pro fes  szor.

1929. szep tem ber 1-én meg ala pí tot ták a
BA JAI ZE NE IS KO LÁT, a Liszt Fe renc
Ze ne is ko la (AMI) jog elõd jét.

1929. szep tem ber 5-én meg kezd te mû -
kö dé sét a BA JAI R. K. ÉR SE KI TA NÍ TÓ -
NÕ KÉP ZÕ a zár dá ban.

1929. de cem ber 27-én szü le tett Ba ján
UDVARDI ER ZSÉ BET (†Keszt hely, 2013.
febr. 4.) Kos suth- és Mun kácsy Mi hály-dí jas
fes tõ mû vész, Ba ja dísz pol gá ra (1998).

80 éve
1934. már ci us 11-én szü le tett Katymá-

ron KÕ HE GYI MI HÁLY (†Ba ja, 2001.
jún. 18.) ré gész, a ba jai mú ze um igaz ga tó -
ja, Ba ja dísz pol gá ra (posz tu musz 2001).

1934. jú ni us 24-én fel avat ták a TÜRR-
EMLÉKMÛVET.

75 éve
1939. de cem ber 2-án szü le tett Ba ján

KÁR PÁ TI EGON (†Bp., 2010. okt. 25.)
or vos, gyógy szer ku ta tó.

70 éve
1944. áp ri lis 11-én szü le tett Garán

SCHMIDT AN TAL (†Ba ja, 2010. júl. 8.)
hid ro bi o ló gus, a Ba jai Hon pol gár szer -
kesz tõ-bi zott sá gá nak tag ja, Ba ja dísz pol -
gá ra (2009).

1944. szep tem ber 21-én tör tént a ba jai
DU NA-HÍD LE BOM BÁ ZÁ SA.

50 éve
1964. ja nu ár 1-én kezd te meg mû kö dé -

sét a KIS MO TOR és GÉP GYÁR 5. szá mú
BA JAI GYÁR EGY SÉ GE.

40 éve
1974. au gusz tus 20-án el hunyt New

York ban MISKOLCZY LÁSZ LÓ (sz. Ba -
ja, 1900. aug. 9.) Kos suth-dí jas épí tész.
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35 éve
1979. jú ni us 2-án el hunyt NAGY AND -

RÁS (sz. Bp., 1898. nov. 5.) épí tész, Ba ja
fõ épí té sze (1929-1960).

30 éve
1984. már ci us 28-án el hunyt New York -

ban BERNHART SÁN DOR (szül. Ba ja,
1889. május 5.) Ba ja pol gár mes te re
(1937-1944).

25 éve
1989 de cem be ré ben je lent meg el sõ al -

ka lom mal a BA JAI HON POL GÁR cí mû
lap (pró ba szám).

20 éve
1994. má jus 15-én el hunyt Ba ján

MISKOLCZY FE RENC (sz. Vác, 1899.

febr. 21.) fes tõ mû vész, kép zõ mû vész, Ba -
ja dísz pol gá ra (1980).

15 éve
1999. feb ru ár 2-án el hunyt Bu da pes ten

KA RIG SÁ RA (sz. Ba ja, 1914. jún. 13.) Jó -
zsef At ti la-dí jas köl tõ, mû for dí tó, kri ti kus.

1999-ben át ad ták a ba jai RO-RO Kikötőt.

10 éve
2004. feb ru ár 19-én el hunyt Sze ge den

SÁROSY JÓZSEFNÉ (sz. Ba ja, 1923.
aug. 27.) pe da gó gus, a Ba jai Hon pol gár
szer kesz tõ-bi zott sá gá nak tag ja, „Ba ja Vá -
ro sért” cím ki tün te tett je (2003).

2004. au gusz tus 18-án el hunyt Bu da pes -
ten LUKIN LÁSZ LÓ (sz. Ba ja, 1926. jan.
30.) ze ne pe da gó gus, kar nagy, mû for dí tó,
elõ adó mû vész, ze nei is me ret ter jesz tõ.

5 éve
2009. ja nu ár 1-én meg ala kult Ba ján a

CÉD RUS RE FOR MÁ TUS EGYE SÍ -
TETT SZO CI Á LIS IN TÉZ MÉNY.

2009. áp ri lis 26-án Ba ján ren dez ték meg
az or szág ban el sõ al ka lom mal a Nem ze ti
Vág ta elõ vá lo ga tó ját, az 1. BÁCS KAI
VÁG TÁT.

2009. au gusz tus 29-én el hunyt Ba ján
HU SZÁR PÁL (sz. Sze ged, 1942. jún.
24.) uro ló gus or vos, or go na mû vész, a "Ba -
ja Vá ro sért" cím ki tün te tett je (2000).

2009. no vem ber 12-tõl a SZENT RÓ KUS
KÓR HÁZ ne vet vi se li a ba jai kór ház.

2009. no vem ber 21-én avat ták fel a BEN -
CE FE RENC MÛ FÜ VES CSAR NO KOT a
Vas vá ri P. ut cai sport cent rum ban.

Ös  sze ál lí tot ta: Jász Ani kó

A pi ros lám pa ki gyul la dá sá ig
Bor dély ház-ala pí tás Ba ján az el sõ vi lág há bo rú után

Az em be ri tár sa da lomnak a kezdetektől
egyik spe ci á lis kí sé rõ je len sé ge a pros ti tú -
ció. Az em be ri faj egye di jel lem zõ je, hogy
nem pusz tán az utód nem zés cél já val lé te sít
sze xu á lis kap cso la tot, ha nem an nak él ve ze -
ti ér té ke mi att is, így a szex már az ókor ban
ke re sett szol gál ta tás sá, áru cik ké vált. Több
ne ves óko ri po li ti kus, író, fi lo zó fus is el ítél -
te a leg õsibb mes ter sé get és an nak mû ve lõ -
it, elég csak Démoszthenész hí res szó nok la -
tá ra gon dol nunk. A ró mai Ulpianus már az
i. e. 3. szá zad ban írt mû vé ben meg pró bál ta
meg ha tá roz ni a pros ti tú ció fo gal mát, amely
ná la anya gi el len szol gál ta tás fe jé ben nyúj -
tott nyil vá nos, vá lo ga tás és lel ki von zó dás
nél kü li sze xu á lis kap cso la tot je len tett. A
pros ti tú ció meg ha tá ro zá sa az év szá zad ok
so rán so kat vál to zott, fi no mo dott, de lé nye -
ge alap já ban vé ve nem vál to zott. A pros ti tú -
ció meg íté lé sét min den eset ben a tör té nel mi
kor szak hoz köt he tõ er köl csi nor mák rend -
sze re, a ha ta lom ér dek ér vé nye sí tõ ké pes sé -
ge és a pil la nat nyi tör té nel mi (gaz da sá gi)
hely zet ha tá roz ta meg. Az ál lam ha ta lom há -
rom mo dell alap ján vi szo nyul hat a pros ti tú -
ci ó hoz: reglementáció (tör vé nyi sza bá lyo -
zás, el len õr zés), prohibicionista mo dell (tel -
jes til tás), abolicionista mo dell (pros ti tu ált
em be ri jo ga it vé dõ). A tör té nel mi pél dák
Ma gyar or szá gon a reglementációs mo dell -
hez tar toz tak, az az az ál lam ha ta lom a rend -
fenn tar tó erõk se gít sé gé vel en ge dé lyez te a
pros ti tu ál tak mû kö dé sét és fo lya ma to san
nyil ván tar tot ta õket, va la mit a köz egész ség -
ügyi há ló zat ra tá masz kod va 1840-tõl or vo -

si kont rollt – se gít sé get – is adott ne kik. Ez -
zel az ál lam a le gá lis pros ti tú ci ót tár sa dal mi
kor lá tok kö zé szo rí tot ta és a „sen ki re sem
tar to zó” ma gán élet be szám ûz te. A sza bá -
lyo zás sal a tár sa da lom meg va ló sít egy faj ta
kont rollt a pros ti tú ció fe lett, amely nek se -
gít sé gé vel ha té ko nyan ki szû ri a rá ve szélyt
je len tõ egész ség ügyi és bûn ügyi, ke vés bé
ha té ko nyan az er köl csi ve szé lye ket.

Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chi á ban mind
az oszt rák, mind a ma gyar ol da lon a regle-
mentációs mo dell sze rint sza bá lyoz ták a
pros ti tú ci ót, e sza bá lyo zás Ma gyar or szá -
gon az el sõ vi lág há bo rú után is ér vény ben
ma radt an nak el le né re, hogy ren de le ti úton
ol dot ták meg. A köz egész ség ügyi tör vény
– 1876. évi XIV. tör vény – 91. pa ra gra fu sá -
ban fog lal ko zott az üg  gyel, és a pros ti tú ció
sza bá lyo zá sát a tör vény ha tó ság ok ügy kö -
ré be so rol ta. Ba ja tör vény ha tó sá gi jo gú vá -
ros ese té ben a ren de le tet a tör vény ha tó sá gi
bi zott ság dol goz ta ki, ame lyet a köz gyû lés
fo ga dott el. A ba jai köz gyû lés 1882. au -
gusz tus 2-án fo gad ta el a vá ros pros ti tú ci ós
sza bály ren de let ét, amely a XXII. sor szám -
mal ke rült be a vá ro si sza bály ren de le tek
kö zé. A ma gyar or szá gi tör vény ha tó ság ok
ki sebb vál toz ta tá sok kal az 1867-es pes ti
sza bály za tot vet ték át – Sza bá lyok a kéjel-
gés-bordellházak és kéj höl gyek rõl. Pest,
1867. ok tó ber 31. –, el sõ sor ban a bor dély -
há zak szá má val és a lá nyok egész ség ügyi
fe lül vizs gá la tá nak há ló za tá val al kal maz -
kod tak a he lyi vi szo nyok hoz. Az or szá gos
sza bá lyo zás nak meg fe le lõ en a ba jai sza -

bály ren de let is meg kü lön böz tet te a bor -
dély há zi és a ma gán kéj nõ ket. A bor dély -
ház ban dol go zó lá nyok bár cát, míg a ma -
gán zók tûrvényt kap tak, amel  lyel ûz het ték
mes ter sé gü ket. A bor dély ház tu laj do no sa
ún. bor dély köny vet ve ze tett, ame lyet nap ra
pon to san, a sza bály ren de let ben elõ írt
szem pont ok sze rint nap ló sze rû en kel lett
ve zet nie és min den hó nap el sõ fe lé ben a
rend õr ka pi tány sá gon kel lett meg újí ta nia.
Ba ján a lá nyok kö te le zõ or vo si vizs gá la tát
min den szer dán és szom ba ton vé gez ték, de
rend kí vü li eset ben az ügye le tes ha tó sá gi
or vost bár mi kor ki hív hat ták. Bor dély tar tá si
en ge délyt bûntetlen elõ é le tû, ál ta lá ban fér -
je zett nõk kap tak, en nek el sõd le ges oka az
volt, hogy a lá nyok na pi or vo si el len õr zé sét
a tu laj do nos nak kel lett el vé gez nie. A sza -
bály ren de let 8 §-a ér tel mé ben Ba ja vá ros
te rü le tén leg fel jebb 10 bor dély ház mû köd -
he tett, és egy ben ma xi mum 8 kéj nõ dol -
goz ha tott. Már a sza bály ren de let is meg ál -
la pít ja, hogy ki adá sa kor, 1882-ben 15 bor -
dély mû kö dött a vá ros ban, de nem ír ták elõ
a kény szer be zá rást, csak az en ge dé lyek
meg adá sát szi go rí tot ták, kor lá toz ták. A
bor dé lyok szá má ra a ha tó sá gok olyan vá -
ros köz pont hoz kö ze li, de fél re e sõ ut cá kat
je löl tek ki, ahol nem za var ták a vá ros éle -
tét, és az el len õr zé sük is vi szony lag kön -
 nyen meg old ha tó volt. A tu laj do no sok sem
szí ve sen vit ték ki vál lal ko zá su kat a vá ros
szé lé re, mi vel ott sok kal kor lá to zot tabb for -
ga lom ra szá mít hat tak. Ba ján a 19. szá zad
vé gén és a 20. szá zad ele jén több he lyütt is
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mû köd tek nyil vá nos há zak, ilyen volt a mai
Orosz lán ut ca és a mai Par ti ut ca. A Par ti
ut ca „vi gal mi ne gyed” jel le gét már a ko ra -
be li for rá sok is hang sú lyoz ták. A szi go rú
or vo si el len õr zés és a kéj nõ ket fo lya ma to -
san „zak la tó” ha tó sá gok mi att a bor dély há -
zak szá ma Ba ján fo ko za to san csök kent.
1915-ben dr. Schreiber Emil ál lam rend õr -
sé gi ta ná csos rész le te sen fog lal ko zott
köny vé ben a ma gyar or szá gi pros ti tú ci ó val,
a rend õr ség nyil ván tar tá sa sze rint ek kor
Ba ján már csak 3 bor dély ház és egy ma -
gán kéj nõ dol go zott, ez ös  sze sen 13 fõt je -
len tett. Az el sõ vi lág há bo rú, va la mit a ve le
pár hu za mo san és utá na je lent ke zõ gaz da -
sá gi és tár sa dal mi vál ság nem ked ve zett a
pi ros lám pás há zak mû kö dé sé nek. Az 1918
vé gé tõl 1921 au gusz tu sá ig Ba ján mû kö dõ
szerb köz igaz ga tás, a Narodna Uprava, éj -
sza kai ki já rá si ti lal ma gya kor la ti lag be til -
tot ta a nyil vá nos há za kat. 1922-ben Ba ja
éle te las san vis  szatért  a ré gi ke rék vá gás ba,
a vá ros új ra – je len tõs vál toz ta tá sok kal és
több let fel ada tok kal – a du a liz mus ban meg -
szo kott ke re tek kö zött mû kö dött, így meg -
je len tek az el sõ bor dély en ge dé lye zé si ké -
rel mek is a he lyi rend õr ka pi tány sá gon. Egy
bor dély ház meg nyi tá sa hos  szas elõ ké szü le -
te ket igé nyelt, a ki sze melt épü let er re a cél -
ra tör té nõ át ala kí tá sa mel lett a rend õr ka pi -
tány ság nak, a mér nö ki hi va tal nak és a tisz -
ti or vo si szol gá lat nak is mi nõ sí te ni kel lett
mind a ter ve ket, mind az épü le tet, mind az
át ala kí tá so kat.

A bor dély ház ki ala kí tá sá nak és meg nyi -
tá sá nak vi szon tag sá ga it jól mu tat ja az
aláb bi 1922 nya rán a be adott kér vény re írt
rend õr ka pi tá nyi vá lasz.

„THJF. Ba ja Vá ros Ta ná csa
1922. júl. 24.
13646. szám
M. [ma gyar] Kir. [ki rá lyi] Ál la mi Rend -

õr ség Ba jai Ka pi tány sá ga
5124. szám
1922. rk.
Tárgy. Kér vény Xxxx Yyyyy szül. Xxxx

Yyyyy [a tu laj do nos ne vét ilyen ese tek ben
sze mé lyi sé gi jo gok mi att nem kö zöl jük]
bor dély ház-tu laj do nos, kecs ke mé ti la kos -
nak bor dély en ge dély meg adá sa iránt.

Vég ha tá ro zat.
Xxxx Yyyyy szül. Xxxx Yyyyy sándorfal-

vai szül. 39 éves rk. val lá sú, fér jes, kecs ke -
mé ti la kos nak a tu laj do nát ké pe zõ Par ti ut -
ca 22. szá mú ház ra néz ve bor dély nyi tá sá -
ra szük sé ges en ge délyt Ba ja vá ros prost.
szabr. 1. §-ának 2.) pont ja alap ján a prost.
sza bály ren de let ben fog lalt sza bá lyok be -
tar tá sa és az aláb bi fel té te lek kü lön ki kö té -
se mel lett meg adom:

1.) A bor dély há zi üz let he lyi sé gé ül szol -
gá ló ház az ira tok nál el fek võ terv rajz sze -
rint át ala kí tan dó, ne ve ze te sen:

a ka pu be já rat és a fo lyo só zárt fo lyo só -
vá át ala kí tan dó oly képp, hogy a bor dély -
há zi üz let foly ta tá sá val já ró zaj az ut cá ra
va ló ki ha tá sa le he tõ leg gá tol tas sák és,
hogy a szom szé dok éj je li nyu gal ma zak la -
tás nak ki té ve ne le gyen. A bor dély üz let re 5
kéj nõ tar tá sát en ge dé lye zem.

2.) Le ány szo bá ul a terv rajz ban 1-5 szám
alatt jel zett he lyi sé gek szol gál hat nak oly
fel té tel mel lett, hogy min den le ány szo ba a
fo lyo só ba, il let ve ud var ra nyí ló aj tó val és
szel lõz te tés re al kal mas ab lak kal lá tan dó
el, és egy-egy szo ba bel vi lá ga circa 30
köb mé ter le gyen. Min den le ány szo ba kü -
lön mos dó ké szü lék kel (le he tõ leg víz ve ze -
té kes csap pal) el lá tan dó.

3.) A terv rajz ban 6 szám alatt jel zett he -
lyi ség le ány szo bá ul va ló hasz ná la tát nem
en ge dé lye zem azért, mert köz vet len a fõ be -
já rat nál fog lal he lyet, túl ki csiny s an nak
meg na gyob bí tá sa ese tén a fo ga dó szo ba
vál nék hasz nál ha tat lan ná.

4.) A Par ti ut ca 20. szá mú ház tel ké re
szol gá ló vi lá gí tó ab la kot en ge dé lyes be ra -
kat ni kö te les.

5.) A ház te lek kert fe lõ li ol da la 2 mé ter
ma gas tég la ke rí tés sel ha tá ro lan dó el.

6.) Víz öb lí té ses mo dern és hygienikus kö -
ve tel mé nyek nek meg fe le lõ closett épí ten dõ.

7.) A te lek dé li ol da lán a szom széd dal
kö zös hasz ná la tú kút meg szün te ten dõ oly -
képp, hogy ezen szom széd hoz szol gá ló kút -
nyí lás el fa la zan dó, a te lek bel sõ ré szén egy
szi vat  tyús kút épí ten dõ.

Ezen ki kö tés azon ban ér de kelt szom -
széd nak eb bõl szár ma zó ma gán jo gi igé -
nye it nem érin ti.

8.) A szenny víz ös  sze gyûj té se az ud var
meg fe le lõ he lyén oly zá ró tar tály ké szí ten -
dõ, mely a szenny víz el szi vár gá sát, va la -
mint a szag ki öm lé sét tel jes mér ték ben
meg aka dá lyoz za.

Ezen vég ha tá ro zat az zal kéz be sí ten dõ fo -
lya mo dó nak, és ér de kelt szom szé dok nak,
hogy az el len a kéz be sí tés tõl szá mí tott 15 nap
alatt a ba jai m. kir. államrendõrkapitányság-
nál be nyúj tan dó fel leb be zés sel le het él ni.

In dok lás.
En ge dé lyes sza bály sze rû ok má nyok kal

iga zol ta, hogy bír azon sze mé lyi kel lé kek -
kel, me lye ket a prost. szabr. a bor dély üz let
foly ta tá sá hoz meg kí ván.

A bor dély üz le tül szol gá ló ház, mely nek
bel sõ ma gas sá ga 2.7 m; a ki kö tött át ala kí -
tá sok fo ga na to sí tá sa után meg fe lel azon
fõbb kö zeg ész sé gi kö ve tel mé nyek nek, ame -
lye ket az or vo si szak ér tõi vé le mény meg kí -
ván. A prost. szabr. 8. §-a sze rint az en ge -

dé lyez he tõ lét szám 10, mely bõl egy bor -
dély üz let sem áll fenn.

Azon in kább luxukiosus kö ve tel mé nyek -
hez, hogy a bor dély üz le tül szol gá ló hely -
ség leg alább 3 ? - 4 m.-re magasíttassék, a
rend õr ha tó ság már azért sem ra gasz ko -
dott, mert a vá ros te rü le tén bor dély ház
nem lé vén an nak lé te sí té sé nél a nél kü löz -
he tet len egész sé gi szem pont okon kí vül más
szem pont ok fi gye lem be vé te lé vel ne héz sé -
ge ket nem akart tá masz ta ni.

A kért en ge dély a szom szé dok el len zé se
da cá ra azért volt ki ad ha tó, mert ezen ut ca a
fõbb for gal mi vo na lon kí vül, a vá ros köz -
pont já hoz kö zel fe küd vén a rend õri el len õr -
zés gya kor lá sá ra al kal mas he lyen van, s az
ezen tárgy ban meg ke re sett vá ro si ta nács
801/kig. 921. szá mú át ira tá ban prostitutio
cél já ra, mint olyan ut cát tar tot ta leg al kal -
ma sabb nak, mely fél re esõ ut ca és amely -
ben év ti ze de ken át folyt a prostitutionális
ke re set és úgy a la kos ság köz tud tá ba ment
át, a Par ti ut ca szó ban for gó jel le ge.

Ba ja, 1922. jú li us 19-én"

A köz igaz ga tás gé pe ze te a két vi lág há -
bo rú kö zött is las san dol go zott, a kü lön bö -
zõ ha tó sá gok kí vá nal ma i nak, ész re vé te le i -
nek a tu laj do nos csak 1923 vé gé re tu dott
meg fe lel ni, így az en ge dély ki adá sá ra csak
1923 de cem be ré ben ke rült sor.

„THJF. Ba ja Vá ros Ta ná csa
Ér ke zett: 1923. dec. 21.
18386. szám.
7951 ált.
1923. szám.
Tárgy: Xxxx Yyyyy ba jai la kos kér vé nye

az 5124/922 szá mú vég ha tá ro zat tal en ge -
dé lye zett bor dély há zá nak üzem be he lye zé -
se iránt.

Vég ha tá ro zat.
A fo lyó hó 13.-án to váb bá fo lyó 20.-án

meg tar tott szem lék al kal má val meg ál la pí tást
nyert, hogy en ge dé lyes a bor dély há zi en ge -
dély ben az üz let hely sé gül be je len tett ház át -
ala kí tá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket lé nye gé -
ben fo ga na to sí tot ta, a meg ál la pí tott fel té te -
lek tõl el té rõ azon át ala kí tá sok pe dig, hogy a
le ány szo bá kat a váz rajz ban fel tün te tett el he -
lye zés tõl el té rõ en he lyez te el köz er köl csi és
köz egész ség ügyi szem pont ból nem ki fo gá sol -
ha tók to váb bá azon hi ány ból, hogy az elõ írt
víz öb lí té ses klosettet épí te tett két fal ból épí te -
tett és ce ment tar tály fö lé emelt nyi tott klo-
settet épí te tett, te kin tet tel ar ra, hogy ez köz -
tisz ta sá gi és köz egész ség ügyi szem pont ból
lé nye ges hát rányt az or vos szak ér tõi vé le -
mény sze rint nem je lent, ez út tal el te kint és a
bor dély ház üzem be he lye zé sét a rend õr ha tó -
ság meg en ge di.
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Te kin tet tel azon ban ar ra, hogy a fel té -
te lek tel je sí té sé ben még egyéb ki sebb hi á -
nyok is ész lel tet tek, kö te le zi en ge dé lyest a
rend õr ha tó ság, az üzem be he lye zé si en -
ge dély el vo ná sá nak ter he mel lett ar ra,
hogy zá ros 30 nap alatt az egyik tég la kö -
ve ze tû le ány szo bát ki pad lóz tas sa, az
egyik sö tét nek ta lált le ány szo ba ab la ká -
nak fel sõ spa let tá ját ab lak üveg gel fel cse -
rél tes se és az ös  szes le ány szo bák mos dó -
kész le te it ala po san ki ja ví tas sa, hogy azok
tisz tán tar tá sa tel jes mér ték ben fenn tart -
ha tó le gyen.

Ezen vég ha tá ro zat tal egyi de jû leg egy
ház sza bályt ad ki a rend õr ha tó ság, mely -
nek en ge dé lyes en ge dély el vo ná sá nak ter -

he mel lett ma gát alá vet ni tar to zik és kö te -
les azt a kéj nõk kel szi go rú an be tar tat ni.

Ezen vég ha tá ro zat el len a kéz bes tés tõl
szá mí tott 15 nap alatt en ge dé lyes a ba jai
ka pi tány ság hoz be nyúj tan dó fel leb be zés -
sel él het.

Ba ja, 1923. de cem ber hó 20.-án.
A rend õr ka pi tány ság ve ze tõ je:
[ol vas ha tat lan alá írás]
m. kir. rend õr fõ ta ná csos.„

A kí vánt ki sebb vál toz ta tá so kat még
1923 de cem be ré ben meg csi nál ták, így
1924 ja nu ár já ban a Par ti ut ca 22. szám
alatt is mét mû kö dött bor dély ház Ba ján. A
Par ti ut ca is mét „vi gal mi ne gyed dé” vált,

mi vel ek kor már fo lya mat ban volt egy sze -
ge di la kos bor dély nyi tá si ké rel me is, aki a
9. szá mú há zat sze mel te ki er re a cél ra. A
ba jai pi ros lám pás há zak ki sebb meg sza kí -
tá sok kal egé szen az 1940-es évek vé gé ig
mû köd tek. A ma gyar kor mány New York -
ban 1950. már ci us 21-én csat la ko zott „Az
em ber ke res ke dés és má sok pros ti tú ci ó ja ki -
hasz ná lá sá nak el nyo má sa tár gyá ban”
egyez mény hez, amely el ítél te mind az em -
ber ke res ke del met, mind a pros ti tú ci ót. A
ha tal mon lé võ kom mu nis ta kor mány a tel -
jes tör vé nyi til tás út já ra lé pett, ez zel a klasz-
  szi kus ér te lem ben vett a bor dély há zak ide -
je vé get ért.

Sar lós Ist ván

Szí nek a víz ben és a pa pí ron
A 20. szá zad 14 ba jai kö tõ dé sû fes tõ mû -

vész ének ös  sze sen 24 víz fest mé nyé bõl
nyílt ki ál lí tás az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la
Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá já ban 2013 de -
cem be ré ben. A 2014 ja nu á rig lát ha tó tár lat
a Türr Ist ván Mú ze um kép zõ mû vé sze ti
gyûj te mé nyé nek több száz da ra bos ak va -
rell-kol lek ci ó já ból vá lo ga tott re mek mû ve -
ket mu tat ta be, me lyek kö zül a leg ko ráb bi -
ak a szá zad el sõ két év ti zed ének pa let tá já -
ról szár maz nak: id. Éber Sán dor gyö nyö rû
Atya is ten cí mû ta nul má nya, a nagy bá nyai
gyö ke rû Ferenczy-tanítvány, De li An tal
1926-os itá li ai ta nul mány út ja so rán ké szí -
tett prog res  szív ak va rell je, a Kö tél hú zók,
va la mint Miskolczy Fe renc 1925-ben spa -
nyol or szá gi ta nul mány út ja so rán al ko tott
len dü le tes, szug gesz tív Segovia és Toledói
híd cí mû mû ve. Id. Éber Sán dort a Ta ní tó -
kép zõ Fõ is ko la ka ted rá ján 1925-ben tör tént
nyug díj ba vo nu lá sa után Ágos ton Ven cel
kö vet te, akit jól meg fon tolt raj zos ak va rell -
jei, „kön  nyû kéz já rá sa”, szín ak kord ja i nak
egy más ba ölel ke zõ fi nom fe lü le tei az ak va -
rell tech ni ka vir tu ó zá vá avat ják. 

Az 1930-as évek poszt imp res  szi o nis ta
kor sza ká ból Gráber Mar git és Egry Jó zsef
víz fest mé nye i ben gyö nyör köd he tünk, me -
lyek bõl idõt len böl cses ség, élet sze re tet,
gyen géd re a liz mus, mély em ber- és ter mé -
szet köz pon tú ság árad.

Az 1935-ben ál la mi víz fest mény dí jat
nyert, a bu da pes ti Kép zõ mû vé sze ti Fõ is -
ko lán 1939-1949 kö zött ak va rell fes tést ta -
ní tó Elekffy Je nõ lí rai táj ké pe mel lett a 40-
es évek „fi nom re a lis ta” fes té sze té nek vo -
nu la tát pél dáz za Szurcsik János Ját szó pa -
raszt gye re kek című mû ve. 

Az 1947-ben ala pí tott Sza bad aka dé mia,
majd mû vész te lep mes te re, Rudnay Gyu la

Bábonyt áb rá zo ló himnikus kom po zí ci ó ja
mel lett a kö zel múlt ban el hunyt ta nít vány,
B. Mikli Fe renc mes te ri en meg ra ga dott
port ré ké pe, ak va rell ta nul má nya lát ha tó.
Weintrager Adolf egy szer re exp res  szív és
ér zé ki nõi arc ké pe ab ban az idõ szak ban
szü le tett, ami kor a mû vész Ba ján, a Rud-
nay ve zet te sza bad is ko lá ban pró bál gat ta
szár nya it. Ké sõbb, mint sokan tudják, a
Képzőművészeti Főiskola elvégzése után
õ is a ba jai Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lán ok ta tott,
1973-1987 kö zött a Vi zu á lis Ne ve lé si Tan -
szék ve ze tõ je volt. 

Udvardi Er zsé bet a du nai táj ál lan dó an
vál to zó at mosz fé rá já nak, az em be ri sors
ter mé szet ben tük rö zõ dõ im pul zu sa i nak
pil la nat ké pe it ra gad ta meg sa já tos tech ni -
ká já val – je len eset ben az ak va rell ér zé ki
esz köz hasz ná la tá val. Ko vács Lász ló egy -
sze rû sé gé ben is meg ha tó víz fest mé nye
meg mu tat ja, ho gyan le het hivalkodás-
mentesen, ma gá tól ér te tõ dõ en be szél ni va -
la mi rõl. Ter mé sze tes böl cses ség gel mu tat -
ja fel a Har gi ta vi lá gát. A ki ál lí tás leg fi a ta -
labb mû ve a Dú dol ga tok a Du ná nak cí mû
ak va rell Ne mes Ist ván ecset je nyo mán
szü le tett 2001-ben. Az égi és a föl di vi lág
pan te isz ti kus meg fo gal ma zá sa a re ne -
szánsz mes te rek tar tal mi és stí lus bé li kö -
ve tõ jé vé avat ja mû vé sze tét. 

A Gya kor ló Is ko la ga lé ri á já ban ren de -
zett te ma ti kus ki ál lí tás ez út tal az ak va rell
al kal ma zá sá nak vir tu óz vi lá gá ba en ge dett
be pil lan tást. Nem csak szí ne ket lát hat tunk
a víz ben és a pa pí ron, de lát ha tó vá vált,
ho gyan dol go zik a mû vész az anyag gal – a
víz fes ték kel. Hi szen min den al ko tó mû -
vész anyag gal dol go zik: kõ vel, fá val, fém -
mel, agyag gal, mû anyag gal, fes ték kel,
vagy ak va rel lel és pa pír ral, ezért min den,

ami a fe jé bõl, a ke ze alól ki ke rül, anyag -
ban re a li zá ló dik. Szá má ra és szá munk ra is.
Aki pe dig le ír ni, el be szél ni, meg mu tat ni
akar ve le, an nak va la mi lyen for má ban az
anyag di csé re tét is kell mon da nia. S ez is a
20. szá zad vív má nyai kö zé tar to zik: hogy
meg szün tet te a kü lönb sé get anyag és
anyag kö zött. Nincs olyan ter mé ke a ter -
mé szet nek vagy az em ber nek, ami adan dó
eset ben ne le het ne al kal mas mû vé szi meg -
for má lás ra. Ma az anyag re ne szán szát él -
jük min den te rü le ten. A leg egy sze rûbb,
leg hét köz na pibb anyag épp úgy okoz hat
örö met, mint a leg ne me sebb. Egy kép fak -
tú rá ja pe dig az ál tal nye ri meg tet szé sün ket
(vagy ép pen nem tet szé sün ket), hogy a fes -
ték anyag sa já tos éle tét, moz gá sát fe dez zük
fel ben ne. A „szép” meg je lö lés sel ne megy -
szer an nak az örö münk nek, fel is me ré sünk -
nek adunk ki fe je zést, hogy ezt az éle tet,
anyag sze rû meg je le nést az adott mû al ko -
tás ban fel is mer ni vél jük.  

A Gyakorló Iskola kiállítótermében lát-
ható művek időben széles, mintegy évszá-
zadnyi távolságot ölelnek fel, de abban
megegyeznek, hogy az anyag, a vízfesték
lehetőségeinek vizuálisan hatékony for-
máit, megnyilatkozásait keresik.

A mû vé szek ál tal hasz nált for mai ele -
mek, a szí nek in ten zi tá sa, a fak tú ra já té kai
el bír ják, sõt igény lik kép ze le tünk sza bad
já té kát Vá las  szuk ki a ne künk tet szõ, hoz -
zánk kö zel ál ló mû vek kö zül azt, azo kat,
ame lyek nem csu pán sze münk re hat nak,
de in ten zív mó don a víz fes ték és a pa pír
köl csön ha tás ára épít ve ér tel mi mun kát is
kí ván nak tõ lünk: be szip pan ta nak az egyes
ré szek és a fak tú ra ös  sze füg gé se i be.

Kovács Zita
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Tam bu rás em lé ke im 
I. rész

1933. áp ri lis 5-én Püs pök pusz ta egyik
ma jor já ban, Új ma jor ban szü let tem, amely
1951. jú li us el se jé ig köz igaz ga tá si lag az
ak ko ri Ba ra nya me gyé hez, Moh ács vá ro -
sá hoz tar to zott. En nek el le né re ér zel mi leg
egész éle tem ben bács ka i nak, dávodinak
érez tem ma ga mat.

Saj nos, 1938-tól, a szü le im el vá lá sa kö -
vet kez té ben, fel vált va két hely ség, Ba ja
vá ros és Püs pök pusz ta lett a gyer mek ko -
rom, fi a tal sá gom, szín- és élet te re.

Ab ban az idõ ben, az is ko la mi att, a te le -
ket ál ta lá ban Ba ján, a nya ra kat pe dig a
Dávodtól hat ki lo mé ter re lé võ Püspök-
pusztán, Új ma jor ban töl töt tem el. A tan -
évek ben vol tak át fe dé sek. Volt olyan eset,
hogy a tan évet Püspökpusztán kezd tem el,
de min dig Ba ján fe jez tem be. A ta nul má -
nyi ered mé nye im min den tan év ben jók
vol tak. 1944-ben az ele mi is ko la ha to dik
osz tá lyát is Püspökpusztán kezd tem el, de
azt a má so dik vi lág há bo rú mi att ab ba -
hagy tam. A he te dik és a nyol ca dik osz tályt
csak 1962-ben fe jez tem be.

Ba ján Szentistvánon, a Szent Gel lért ut -
ca 21. szám alatt lak tunk, ahol egy kis ol -
dal szo ba fa lán sor ban fel akaszt va lóg tak a
kü lön bö zõ hangszerremekek, ame lye ket a
fel me nõ im még a Dél vi dék rõl (1919, Tö -
rök be cse) tör té nõ ki te le pí té sük után, az
1920-as évek de re kán jut tat tak át a zöld-
ha tá ron Ma gyar or szág ra. A hang sze rek
mind egyi ke Ranga gyárt má nyú volt. (A
Ranga hang szer gyár a dél vi dé ki tam bu rá -
sok kö re i ben igen is mert volt. A köz pon ti
gyár Új vi dé ken volt, de vol tak fi ók mû he -
lyei Sza bad kán, Zomborban, Eszé ken és
Zág ráb ban.) Meg is is mer ked tem a már kás
hang sze rek kel. Ezek voltak: egy É prím-
tam bu ra, egy Á bassz-prím tam bu ra, egy
tam bu ra-csel ló és édes apám leg ked vel tebb
hang sze re, egy É tam bu ra-kont ra. 

1938-ban még élt az apai nagy apám. Õ
ak kor több ször is a ke zem be ad ta a tam bu -
ra-prí met, hogy ta nul jak raj ta. A ze ne
meg ér té sé hez és meg ta nu lá sá hoz bõ sé ge -
sen el lá tott jobb nál jobb, hasz no sabb nál
hasz no sabb in for má ci ók kal. (Nagy apám
1900-tól Trianonig Törökbecsén kán tor ta -
ní tó volt, a tam bu ra hang sze rek mind egyi -
ké nek mes te re.) 

A ki in du lá si alap a ze ne ta nu lás hoz a Sze -
ret nék szán ta ni, hat ök röt haj ta ni cí mû nép -
dal meg ta nu lá sa volt. Va la men  nyi hang -
nem ben meg kel lett ta nul nom, amel  lyel –
mind ez a ké sõb bi ek ben ki de rült – igen je -

len tõs ta pasz ta la tot sze rez tem. A kö vet ke zõ
fel ada tom a nó ta és nép dal kincs meg szám -
lál ha tat lan so ka sá gá nak fo lya ma tos ta nu -
lá sa és a „csa lá di” ze ne kar ral, apám mal
tör té nõ na pon kén ti gya kor lás volt. 

A má so dik vi lág há bo rú elõtt Ba ján,
Szentistvánon több tam bu ra ze ne kar is
volt. Né hány tam bu rás név re még em lék -
szem: Ri deg test vé rek. Õk hár man, né gyen
is vol tak. Több hang sze ren is ját szot tak.
Ka to na ze né szek is vol tak köz tük. Ze ne i leg
na gyon kép zet tek vol tak. És vol tak még:
Hó dos Já nos, Gaján test vé rek, Má tyás és
Pál, Gyön gyö si And rás (nagy apám),
Gyön gyö si Já nos (édes apám), Garisa Já -
nos, Markó Já nos és Má tyás, Boszkovics
Er nõ és még igen sok, már ré gen el fe le dett
ki tû nõ tam bu rás, akik már na gyon ré gen
fent ját sza nak az örök ké va ló ság ban.  

1942 nya rán ép pen Új ma jor ban tar tóz -
kod tam édes anyám nál. Még most is na -
gyon jól em lék szem ar ra a hír re, ami kor
azt hal lot tam, hogy a Gelányi gye re kek a
hét vé gén el utaz nak Zomborba, a vá sár ra
tam bu rá kat ven ni. Na gyon sze ret né nek Új -
ma jor ban egy tam bu ra ze ne kart ala kí ta ni.
El is utaz tak va sár nap haj nal ban egy nagy
hin tó val. Es te meg is ér kez tek Zomborból
öt hang szer rel. Ám nagy bõ gõt nem tud tak
ven ni, mert an  nyi pén zük nem volt. Azt
mond ták, hogy egy jobb, va la mi re va ló
tam bu ra bõ gõ há rom te hén árá ba ke rül ne.
Bi zony ilyen sok pénzt, ilyen ha tal mas
össze get õk egy elõ re,nem tud nak elõ te -
rem te ni se hon nan sem. És nagy bõ gõ nél -
kül kezd ték el a min den na pos es ti gya kor -
lá sa i kat. És gya ko rol tak és gya ko rol tak...

Ezt a prob lé mát meg hal lot ta Unger Já -
nos mél tó sá gos úr, a püs pök pusz tai bér -
gaz da ság fõ bér lõ je. Egy szer fog ta ma gát
és el jött meg hall gat ni, hogy hol is tar ta nak
ezek a Gelányi gye re kek a ze né lés sel. Va -
ló szí nû leg meg tetsz he tett ne ki a fi úk ál tal
pro du kált ze ne szó, mert az aláb biakat
mondta: Fi úk! Tud já tok meg, hol le het  egy
jó bõ gõt ven ni, és én meg ve szem nek tek!
Más nap már Her ceg szán tó ról vit tek egy
szak ér tõt Olánszki Ferenc sze mé lyé ben.
És há rom nap múl va már volt bõ gõ je az új
ze ne kar nak. A Her ceg szán tó val szom szé -
dos Béregrõl hoz ták, 350 pen gõ ért vet ték
meg. És meg ala kult az el sõ új ma jo ri tam -
bu ra ze ne kar, amely há rom hó nap múl va
már az zal állt elõ, hogy el tud ja vál lal ni a
Katalin-bálat! És 1942-ben a Ka ta lin-bál -
ban már õk húz ták a talp alá va lót.

A ze ne kar tag jai: Gelányi Jó zsef É tam -
bu ra prím, Facskó Fe renc É má sod-prím (ő
már kép zett volt), Gelányi Fe renc Á bassz-
prím, Du dás Jó zsef É bassz-prím, Óbert
(Or mai) And rás É kont ra. (ke reszt fo gás),
Gu lyás Já nos bõ gõ (húszéves lett és katoná-
nak kellett men nie. Ha ma ro san „hõ si ha lált
halt.” He lyé be Bo ros Jó zsef lé pett.)

És az idõ mú lott. Ide ért há bo rú. És egy -
szer an nak is vé ge lett. 

A leg el sõ pro duk tív ze né szi meg pró bál -
ta tá som 1948. már ci us 15-én, Ba ján volt.
15 éves vol tam. Em lé ke zé sem sze rint az
1947-ben vég leg meg szün te tett Gyön gyös-
bok ré ta ne vû nép mû vé sze ti moz ga lom
után lét re hoz ták a kör ze ti, já rá si és me gyei
kul tu rá lis se reg szem lé ket. Így ke rült sor
Ba ján 1948. már ci us 15-én, az 1848-as for -
ra da lom 100. év for du ló ján egy já rá si kul tu -
rá lis se reg szem lé re, ahol az ak ko ri dávodi
néptáncegyüttes is fel lé pett. A tánc cso por -
tot a dávodi tam bu ra ze ne kar kí sér te,
amely nek ve ze tõ je Var ga Mi hály volt. A
szép em lé kû Ma jor Sán dor bá csi egy ki csit
mé lyeb ben né zett a po hár fe ne ké re, mint
ahogy az il lett vol na. Emi att ne kem kel lett
be ugor nom a he lyé re kont rás nak. Min den
gya kor lás és pró ba nél kül vé gig kel lett kí -
sér nem a ré szem re ak kor még ab szo lút is -
me ret len tánc cso port pro duk ci ó ját. Sze ren -
csé re a nó tá kat mind is mer tem. Így a rám
tuk mált fel ada tot kü lö nö sebb gond nél kül
meg is ol dot tam. Sõt! Még kü lön ki emel ték
a ze nei tel je sít mé nye met. (A dávodi Csor -
dás ze ne kar ban ab ban az idõ ben még tel je -
sen is me ret len volt a kont ra ak kord-fo gá -
sa.) Meg kér tek, hogy ha Dávo-don já rok,
ke res sem meg õket.

A cen te ná ris em lék ün nep sé gen kb. 15-20
tánc együt tes lé pett fel. Va la men  nyi tánc cso -
port nak tam bu ra ze ne kar szol gál tat ta a ze nei
kí sé re tet. A ki vé tel Vas kút, amely min dig
fú vós ze ne kar ral, és Nagybaracska volt,
amely pe dig min dig ci gány ze ne kí sé ret tel
lé pett fel. Te hát az ak ko ri zenészegyüttesek
több mint 90%-a még tisz tán tambu-
razenekari kí sé ret tel sze re pelt. Ez az ün ne pi
ese mény so ro zat volt éle tem el sõ fel lé pé se.
Itt lát tam elõ ször, hogy mi lyen cso dá la to san
szép a bács kai ma gyar nép vi se let. (Saj nos,
ma már ki zá ró lag kü lön le ges al kal mak kor,
rend sze rint szín pa don lát hat juk ezt a szép
öl tö ze tet.)

Tízenéves ko rom ban már bent lak tunk
Ba ján a Köl csey Fe renc ut ca. 21. alatt. Ab -
ban az idõ ben ez a ház a Sangháj ra gad -
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vány ne vet vi sel te. Fõ leg szesz gyá ri mun -
ká sok lak ták. Apám is itt dol go zott. Õ már
szisz te ma ti ku san ta ní tott a ze né re. Ész re -
vet te, hogy igen jó a hal lá som, és ezért azt
ja va sol ta, hogy kont rás le gyek. Eb ben a
szel lem ben ok ta tott. Em lék szem, hogy
1948-ban, a Xl. nyá ri lon do ni olim pia alatt
– apám ja vas la tá ra – meg kel lett ta nul nom
a him nuszt D dúr hang nem ben le kí sér ni.
Ami kor azt már meg ta nul tam, ön szor ga -
lom ból meg ta nul tam É hang nem ben is.
Sõt! Utá na még Á hang nem ben is. Há la Is -
ten nek tíz szer is fel hang zott a ma gyar
him nusz. Ak kor még csak rá di ó ban. Ez jó,
lel ke sí tõ ér zés volt,  ins pi rált a gya kor lás -
ra. (Apám, ne kem ugyan so ha nem mond -
ta el, ze nész ba rá ta i nak gyak ran di cse ke -
dett ve lem, és töb bek nek mon do gat ta,
hogy én an  nyit fej lõ dök egy hó nap alatt,
amen  nyit õ egy fél év alatt fej lõ dött. )  

1949. feb ru ár 7-én édes apám vá rat la nul,
hir te len meg halt. Ak kor én rö vid del a 16.
szü le tés na pom elõtt vol tam. Ám édes apám
te me té se más nap ján (1949, feb ru ár 11.)
már ke zem be kel lett ven nem a hang szert,
és es te apám he lyét kel lett el fog lal nom a
ze ne kar ban és mu zsi kál ni.   

A prí má som azt mond ta, hogy ez ne kem
mun ka, nem pe dig szó ra ko zás. Itt a gyász
nem gyász! Az em ber nek el sõ a min den na -
pi be te võ. Én ma gam kü lön, mint fi a tal ko -
rú – bi zo nyos kap cso la tok kal – rend õr ka -
pi tá nyi en ge dél  lyel a Ha rang láb ut ca és a
Dankó Gá bor ut ca sar kán lé võ Li ba ven -
dég lõ ben kezd tem el az ak kor még csak
ze nei pró bál ko zást a mu zsi kus pá lyán. Az
el sõ ze ne ka rom Hor váth Gyu la (Cseszki)
É tam bu ra-prím ze ne ka ra volt. 

X Ti bor (Csicsó) cim ba lom, Ba la to ni
Ist ván Á bassz-prím, Ka zal Bé la har mo ni -
ka, Gyön gyö si Já nos É-kontra (4 hú ros),
Szuszics Fe renc bõ gõ (4 hú ros).

A szó ra ko zó he lyet rö vi de sen be zár ták.
Utá na Szeg hal mi ék Türr Ist ván lak ta nya
mel lett lé võ ven dég lõ jé ben foly tat tam a hi -
va tás sze rû mu zsi ká lást. (Ez volt ak kor a
ha jó sok ta lál ko zó he lye, a Mat róz. Az ak -
ko ri ín sé ges hely zet ben igen jó jö ve de le -
mért foly tat tuk a ze ne szol gál ta tást. Ám be -
kö vet ke zett a nagy ál la mo sí tá sok ko ra.
1949. jú ni us 30-ig be zár tak min den csár -
dát, kocs mát és ma gán tu laj do nú szó ra ko -
zó he lyet. Min den hol meg szûnt a szó ra ko -
zás és ter mé sze te sen a ze né lés is. Ba ján a
ha jó ál lo más mel lett lé võ Dobszai csárdá-
ban a De bel la csa lád tam bu ra ze ne ka ra mu -
zsi kált. Azt is be zár ták. (A De bel la ra gad -
vány név volt. Ma gya rul azt je len tet te,
hogy kö vér. A ren des ne vük Hor váth volt.)
Az ak ko ri Hor váth ze nész csa lád ké sei le -
szár ma zott jai még nap ja ink ban is mu zsi -

kál nak (2013). Ak kor még mu zsi kált az
At ti la ut cai Tax ven dég lõ ben az idõ sebb
Tax Im re ze ne ka ra is. Ezt is be zár ták. A
Türr Ist ván mú ze um mal szem be ni pin cé -
bõl ki-ki szû rõ dött még tam bu ra ze ne. Ott
még az 1980-as évek ben is mu zsi kál tak
va la mi öreg tam bu rá sok. A fel szol gá ló tól
ér dek lõd tem a ne vük iránt, de pon to san õ
sem tud ta, csak an  nyit tu dott, hogy Rolbek
és va la mi Po lyák sar jak. Ezek a ne vek Ba -
ján a tam bu rás kö rök ben va la mi kor nem
rossz csen gé sû ek vol tak. Igen jól is mer tem
még Scheib Ta mást is, aki Scheib Má tyás
uno ká ja, Scheib Már ton hang szer ké szí tõ
fia volt. Foly tat ta az ap ja fog lal ko zá sát,
még pe dig az Á bassz-prím to vább fej lesz -
té sé vel. Ap já val õ fej lesz tet te ki a nyolc hú -
ros á bassz-prímet... Á, É, H, Fisz han go -
lá sú „ok tá vos” hang szert, amely nek min -
den húr ja ok táv ban szólt. A hang sze ren õ
ma ga is mes te ri en ját szott. Egyéb ként õ is
tag ja volt a va la mi ko ri Bajai Tambu-
razenekarnak, ame lyik kel Sárosi Bá lint, az
ak ko ri le he tõ sé gek kö zött, egy igen ko -
moly tamburazenekari rá dió fel vé telt ké -
szí tett 1957-ben. (A fel vé tel ka zet tán még
most is a bir to kom ban van.)

Ak ko ri ban kezd te el gyár ta ni Scheib Ta -
más az Á prím-tam bu rá kat is. Nap ja ink -
ban ezek bõl már na gyon sok van for ga -
lom ban. Fõ leg a gye re kek sze re tik, mert
ki csi. Lé nye ge sen rö vi debb a nya ka.

Scheib Ta más az Á-prím gyár tást to vább
tes tál ta utód já nak, Hor váth Já nos nak.
(1933-2011), aki az utób bi 30-35 év ben
foly tat ta a tam bu rák ké szí té sét és ja ví tá sát
Ba ján és kör nyé kén. Saj nos, már két esz -
ten de je nincs kö zöt tünk. Az egyik fia, az
if jabb Hor váth Já nos igen ki vá ló prí más,
de sem a tam bu rák ké szí té sé vel, sem a ja -
ví tá sá val nem fog lal ko zik. In for má ci óm
sze rint a tam bu ra ok ta tá sá val fog lal ko zik.
Ki zá ró lag zárt, csa lá di ren dez vé nye ken
ját szik, ame lyek ta lán la ko dal mak vagy
va la mi lyen ki sebb tár sa sá gi ren dez vé nyek.

1949 nya rá tól csak ma gam nak va ló szó -
ra ko zás nak te kin tet tem a tam bu rá zást. Ám
1949-ben, ami kor a nagy po li ti kai vál to zá -
sok vol tak, be lép tem a SZIT-be. (Szak szer -
ve ze ti If jú mun kás és Ta noncmoz ga lom.) A
ve ze tõ je Kür tös Ádám volt, aki ké sõbb a
kör nyék egyik is mert po li ti kai sze mé lyi sé -
ge lett. Ek kor szûnt meg a Ma gyar Kom mu -
nis ta Párt (MKP), és Ma gyar Dol go zók
Párt ja (MDP) né ven „üze melt” 1956-ig.
Ugyan ak kor a SZIT-bõl Dol go zó If jú ság
Szö vet sé ge lett, és ezt a ne vet vi sel te mû kö -
dé se vé gé ig, 1956-ig.

Ál la mo sí tot ták a Ba jai Le gény egy le tet,
és fel osz lat ták az ott mû kö dõ ma gán tánc -
is ko lát. Kür tös Ádám nem en ged te szét szó -

ród ni a fi a ta lo kat, és lét re hoz ta az „If jú sá gi
kultúr-kört”, ami an  nyit je len tett, hogy foly -
ta tó dott a tánc ok ta tás. Ám a ze ne kar ra csak
fil lé rek ju tot tak. Az idõ sebb ze né szek több -
sé ge ab ba hagy ta ze ne szol gál ta tást, az ak ko -
ri fi a ta lok ból pe dig egy új ze ne kart szer vez -
tek. Ek kor be kap cso lód tam a kultúr-kör
tánc ze ne ka rá ba. Helvei ? (har mo ni ka) meg -
ma radt a ré gi ze ne kar ból. Kerényi Lász ló
ne vû Sz-alt sza xo fon, Stécz Pé ter dob és jó -
ma gam kont ráz tam. Az ott mû kö dõ tánc is -
ko lá nak mi szol gál tat tuk a talp alá va lót. Ab -
ban az idõ ben kez dett el di vat ba jön ni a szv-
ing, amely igen  te kin té lyes mun kát igé -
nyelt, hi szen ál lan dó an azt kel lett ját sza ni. A
nó ták: Ví gan él a fa vá gó, Ko lum busz föl fe -
dez te Ame ri kát, Bics ka Ma xi stb. Ha tal mas
bóv ligyûj te mény volt az egész, de fel mér he -
tet le nül sok ta pasz ta la tot sze rez tem ve lük.
Minden nek a gyü möl csét jó val ké sõbb, a
Moh ácsi-szi ge ten tud tam le szü re tel ni, mert
a ta nya vi lág ban az ilyen fé le „mo dern” ze ne -
szá mo kat az ak ko ri egy sze rû, két ke zi mun -
ká sok és pa raszt ze né szek nem is mer ték. En -
nek kö vet kez té ben a Moh ácsi-szi ge ten a ta -
nya vi lág szó ra ko zás ra éhe zõ fi a tal jai kö zött
ha tal mas nép sze rû ség re tet tem szert.

1952 ele jén be teg lettem, feb ru ár 20-án
be kel lett fe küd nöm a moh ácsi kór ház ba
egy igen hos  szan tar tó gyógy ke ze lés re.
Au gusz tus ti zen nyol ca di ká ig vol tam ott,
de ez az idõ szak, ze ne i leg, egész éle tem re
nagy be fo lyás sal volt.  

A kór ház hoz igen kö zel volt egy hí res
tam bu ra ze nés szó ra ko zó hely a Kos suth
La jos ut ca és az Eszé ki út sar kán. Már dél -
után meg szó lalt ott a na gyon jó tam bu ra ze -
ne. A ke rí té sen át na gyon sok szor ki oson -
tam a jó tam bu ra ze nét hall gat ni. A kont rás
„öt hú ros” kéz-tech ni ká ját fi gyel tem, és
ala po san ta nul má nyoz tam. (Én ad dig csu -
pán a „négy hú ros” tech ni ká val ját szot -
tam.) A kéz tech ni ká ra ki ter je dõ ala pos
meg fi gye lés igen ha tá sos volt, mert még a
kór ház ban is fo lya ma to san tud tam ta nul ni
és gya ko rol ni. A kór ház ból (1952) au gusz -
tus 18-án már nem Ba já ra, ha nem a Moh á-
csi-szi get re, Ho mo rúd ra köl töz tem idõs
nagy szü le im hez. Ez csak azért tör tént, hogy
le gyen va la ki fi a tal a ta nyán.

A Moh ácsi-szi get 10-12 ta nya bo kor ból
állt. Min den ta nya bo kor nak ne ve volt. Egy-
egy ta nya bo kor kö rül be lül 80, 100 ta nyá ból
állt. Ho mo rú don volt a leg na gyobb ta nya -
bo kor, ame lyen kö rül be lül 150-160 ta nya
volt. Ezért itt épült meg a gép ál lo más, a
pos ta, a nyolc osz tá lyos ál ta lá nos is ko la, a
víz to rony stb. De már ké szen volt a le en dõ
ta nács há za is. (Itt kell meg je gyez nem, hogy
a sû rûn la kott ta nyaten ger, a Moh ácsi-szi get
ak kor még nem volt vil la mo sít va.) 
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Ami kor a kór há zat el hagy tam, már is
meg ke res tek a ré gi, új ma jo ri ze né szek, és
au gusz tus 20-án már is la ko dal mat kel lett
mu zsi kál ni az ak kor még a Moh ácsi-szi ge -
ten lé võ új ma jo ri ze ne kar ral. A töb bi ze ne -
kar is meg tud ta, hogy egy kont rás ér ke zett a
„fa lu ba”. És azon nal hív tak is mu zsi kál ni.
Hi szen két igen jó ze ne kar is mû kö dött. Az
egyik ban da Ked ves Gyu ri bá csi ze ne ka ra
volt, a má sik Adamovics Ist vá né (Cicó Pis -
ta). Mind két ban da igen ki tû nõ tam bu rá sok -
ból állt, de már igen csak öre gek vol tak.
(Gyu ri bá csi már túl volt a het ve nen.) Két fia
is ki vá ló an ját szott a ze ne kar ban: Sán dor és
Ist ván. A ki öre ge dé sek mi att egy év alatt a
két ze ne kar szép las san eg  gyé zsu go ro dott.
Az új ra ös  sze állt ze ne kar élé re a ki tû nõ (B)-
tárogatós, a Moh ácsi-szi get hí res nó ta fá ja,
Fa ze kas Pis ta bá csi állt, aki ir dat lan tö me gû
nó tát és nép dalt is mert. És a nó tá kat bár mi -
kor el is tud ta éne kel ni! Ám igen csak fej te -
tõ re állt min den, mert Fa ze kas Pis ta bá csi
nem tu dott az É han go lá sú tam bu ra ze ne kar -
ral össz han got te rem te ni. A prob lé mát Kiss
Antalné, a homorúdi kán tor ol dot ta meg. Az
É han go lá so kat fel vit tük ef-re az az F-C-G-
D-re. Az Á bassz-prímet pe dig B-F-C-G -re.
Az É- kont rát F-C-Á-F-re. En nek meg fe le -
lõ en min den ki a tamburazenekari É alap fek -
vés ben ját szott. A to váb bi ak ban – mint ha mi
sem tör tént vol na – min den fenn aka dás nél -
kül foly tat tuk a mu zsi ká lást. Ho mo rúd és az
egész Moh ácsi-szi get bé kés éle té be bru tá li -
san be le kon tár ko dott a ter mé szet. 1956.
már ci us 12-én el sö pör te az egész Moh ácsi-
szi ge tet (kb. 350 négy zetki lo mé ter, 1200-
1300 ta nyá val) a je ges-ár víz.

A volt ze ne kar tag jai: Fa ze kas Ist ván B
tá ro ga tó, Adamovics Ist ván É-prím, Ked -
ves Ist vá, É bassz-prím, Gyön gyö si Já nos,
Á bassz-prím majd kont ra, Ked ves Sán dor
kont ra, Csa tai Ist ván har mo ni ka, Hor vát
Jó zsef bõ gõ, és én is be kap cso lód tam a ze -
ne kar ba. (Itt meg kell je gyez nem, hogy
még nem vol tam 100%-osan kész az öt hú -
ros kont ra-tech ni ká val. Ezért kb. két-há -
rom hó na pig még á bassz-prímen ját szot -
tam. Még pe dig csel ló funk ci ót. Az az má -
sod fek vés ben ter cel tem és fu ta moz tam.
Több ször még ön kén tes ki se gí tõ ink is vol -
tak. Pél dá ul Fe hér vá ri Sán dor, aki va sár -
nap dél utá non ként több ször is be szállt a
ze ne kar ba, és ez zel óri á si mér ték ben meg -
emel te a ze ne kar já té ká nak szín vo na lát. Õ
sem az alap dal la mot vit te, ha nem min dig
az alap dal lam ok táv ja kö zöt ti fu ta mo kat
ját szott. Én mind eköz ben ál lan dó an gya -
ko rol tam az „öt hú ros” tech ni kát, amit ha -
ma ro san, még ab ban az év ben meg is ta -
nul tam. Sõt! Én ma gam azt még to vább is
fej lesz tet tem. A ze ne kar az egész Moh á-
csi-szi get min den nép ze nei igé nyét (be le -
ért ve még az egy ko ri is ko lák tánc cso port -
jai pró ba és fel lé pé se i nek kí sé re tét is) nagy
köz meg elé ge dés sel ma ra dék ta la nul ki elé -
gí tet te. A le ír ta kon kí vül még jó né há nyan
tud tak tam bu rán ját sza ni olyan szin ten,
hogy be fér het tek vol na bár me lyik na -
gyobb ze ne kar ba is. Ezek: Fe hér vá ri Sán -
dor prím, Resetár Ist ván prím, Novics Já -
nos Á-bassz-prím, Bartalos Mi hály É-
bassz-prím, Bencsik Jó zsef Á bassz-prím,
Bazsantik Mi hály nagy bõ gõ, Auth Jó zsef
har mo ni ka, Vicsek Jó zsef he ge dû. Az öt

évi homorúdi tar tóz ko dá som alatt kb. 50-
60 la ko da lom, 10 ze nés nép szín da rab, az
ál la mi ün ne pek min den ko ri ren dez vé nyei,
má jus el se jei ze nés éb resz tõk, és a tánc cso -
port ok so ro za tos pro duk ci ó it is le kí sér tük
ze né vel. Va la mint far san gok, disz nó tor ok,
név nap ok, kö szön té sek, éj je li ze ne, szü re ti
bál stb. stb. Az 56-os ár víz után egyet len
már kás hang szer ma radt meg, Ked ves Sán -
dor kont rá ja. 1956 óta a Moh ácsi-szi ge ten
min den ze nei élet meg szûnt. Hogy ha elõ -
for dul la ko da lom vagy va la mi lyen kö zös
ren dez vény, rend sze rint Moh ács ról vagy a
kör nyék rõl hoz nak ze ne kart, vagy a la ko -
da lom ba meg hí vott ven dé gek leg újab ban
mag nó ra tán col nak.

Az 1956-os Moh ácsi-szi ge ti je ges ár víz
után, 1957-ben vis  sza köl töz tem a szü lõ -
he lyem re, de nem Új ma jor ba, mert azt is
el sö pör te a je ges ár víz. A tel jes la kos ság
és ve lük együtt ter mé sze te sen az új ma jo -
ri ze ne kar tag jai is be köl töz tek Dávodra,
és oda bent, a fa lu ban az ún. ár vi zes la kó -
te le pen épít kez tek új ra. Így Dávodon lett
egy szer re két sta bil ze ne kar is, ami mû -
kö dõ ké pes volt. Ám a rom hal maz há zak
új já épí té sé nek mun kái mi att a kö vet ke zõ
két év ben a mu zsi ká lás nál sok kal fon to -
sabb dol guk akadt. És ek kor volt még a
két ze ne ka ron kí vül jó né hány tam bu ráz -
ni tu dó em ber: Bódi Já nos, Gyuricza Im -
re, Hor váth Jó zsef, Pás ti Ist ván, Robár Já -
nos. Sõt! Az utób bi ki tû nõ en ko pí roz ta a
Ranga Kár oly új vi dé ki hang szer gyá rá ban
ké szült tam bu rá kat. Õ még most is él
(2013, okt.).

Gyön gyö si Já nos

A Bajai Honpolgár tartalommutatója
2013. (24. évfolyam)

1. szám (január)
KOVÁCS Zita: „Képzőműveltség” (1-2.o.)
Városi kitüntetések. Baja város Képviselő-
testületének 2012. december 15-én tartott
ünnepi ülésén az alábbiak kaptak kitüntető
címet, illetve kitüntető díjat (3.o.)
DOBAI Tamás: Kedves, Jó Bajaiak! Levél
Finnországból, a boldog(abb?) új év(ünk) első
napjaiból … (3-5.o.)
JÁSZ Anikó: Bácskai életrajzi vázlatok.
Bielitzky Károly. Bosnyák Ernő. (5.o.)
BÁLINT Attila: Mikor e sorok … [Udvardi
Erzsébet képei bélyegeken] (6-7.o.)
DÁNIEL József: Fény- és árnyjáték
történelmünkben (7-9.o.)
MAYER János: Védőbeszéd Kossuth mellett
(9-12.o.)

SARLÓS István: Múltunk sorai … Szemel-
vények a bajai levéltár irataiból. 100 éve adták
át a Gyermekkórházat (12-14.o.)
KOVÁCS Zita: Baja, ahogy mi látjuk (14-15.o.)
KOVÁCS T. Sándor: Igaz történetek egy tanyai
iskola életéből. Három történet. (16.o.)
Hazatért a múzeum (16.o.)
JÁSZ Anikó: A Bajai Honpolgár tartalommu-
tatója 2013. [2012!] (17-19.o.)
A Bajai Honpolgár Alapítvány támogatói  (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
tavaszi tőzike (19-20.o.)

2. szám (február)
DÁNIEL József: A tiara árnyékában (1-4.o.)
SZENTIVÁNYI Gábor: De Ruyter-évforduló
Hollandiában (4-5.o.)

KOVÁCS Zita: A Türr István Múzeum
iparművészeti gyűjteménye (5-7.o.)
HORVÁTH Klára: „Állami Árvácskák” 1934
és 1939 között Baján és környékén (7-11.o.)
BECHERER  Károly: Néhány gondolat a bajai
képes levelezőlapokról (11-13.o.)
PÉTER Árpád: In memoriam dr. Tongue Tóásó
Éva. Egy elmaradt interjú helyett (13-15.o.)
DOBAI Tamás: Kedves, Jó Bajaiak! Balladis-
ztikus hangú levél Finnországból, a „gyöngyök
havából” (helmi=gyöngy; helmikuu=február);
a MALÉV és az én halálosan szerelmetes szim-
pátia-elszállásom évfordulóján (15-16.o.)
NEBOJSZKI László: Sövény Mihály: Bác-
salmási birtokosok. Könyvajánló (16.o.)
JÁSZ Anikó: Bácskai életrajzi vázlatok. Szen-
teleky Kornél. Rácz Ilona (17.o.)
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KOVÁCS T. Sándor: Igaz történetek egy tanyai
iskola életéből. A tanyai gyerekek és a
szabadidő (18-19.o.)
Helyreigazítás (a januári szám 17. oldalához)
(18.o.)
UJVÁRI Sándor: Az Erdei-alapítvány kuratóri-
umának felhívása (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
barna medve (19-20.o.)

3. szám (március)
HORNYÁK Szilvia: Vizek mennyiségi és
minőségi védelme a Duna-völgyben (1-3.o.)
PÁLMAI József: Bartos Aranka emlékezete.
Költői hagyaték, prózai gondolatokkal (3-4.o.)
SZTRILITS Irmin: Hiába várni … [vers] (4.o.)
BARTOS Aranka: Én-haiku; Önéletrajz
helyett; Látható titok [versek] (4.o.)
ACSÁDI Rozália: Szeressetek lenni. Részletek
a Láncok, láncszemek és a Napló című írá-
saimból, Bartos Arankára emlékezve (4-5.o.)
MICHNA Ottóné Ablonczy Ágnes: Sehol
másutt (5-7.o.)
NEBOJSZKI László: Kiss József, a Ferenc-
csatorna megálmodója. 1. rész (7-11.o.)
KORZENSZKY Richárd: A világosság a sötét-
ben világít (12-13.o.)
ZSIGÓ Róbert: In memoriam Udvardi Erzsébet
(13-14.o.)
GYŐRI Béla: Búcsú dr. Rapcsányi Lászlótól
(14-15.o.)
SCHINDLER Mátyás: Baja szerelmese (15-
16.o.)
ZSIGÓ Róbert: Gyászol a város (16.o.)
KABDEBÓ Tamás: „Világ valamennyi vizét
…” (16-17.o.)
KABDEBÓ Tamás: Tiszta vizet a Dunába
[vers] (17.o.)
BRUZLAI CZIFRA Erika: „A rejtelmes Csáth
Géza”. Kiállítás Csáth Géza földesi naplórajza-
iból (18-19.o.)
TÓTH György: Dr. Dániel József köszöntése
80. születésnapja alkalmából (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
vízisikló (20.o.)

4. szám (április)
BÁLINT László: Déri Miksa emléktáblája a
III. Béla Gimnáziumban (1.o.)
KOTHENCZ Kelemen: A Krammer
mérlegkészítő dinasztia (2-5.o.)
NEBOJSZKI László: Kiss József, a Ferenc-
csatorna megálmodója. 2. rész. A Ferenc-
csatorna építéséről (5-9.o.)
SARLÓS István: Múltunk sorai …
Szemelvények a bajai levéltár irataiból. A bajai
vízisport-élet fejlődéséért (9-10.o.)
MAYER János: Egy 800 évvel ezelőtti
gyilkosság krónikája (10-13.o.)
KABDEBÓ Tamás: Történelmi fény– és
árnyjáték (13-14.o.)

SZILÁGYI Miklós: Kothencz Kelemen: Kovác-
sok kézjegye. A sükösdi kovácsmesterek
munkavégzése és kapcsolatrendszere a 19.
század első felében [könyvismertetés] (14-15.o.)
DÁNIEL József: Magyar tervezésű óriás
robotok a tengeri szállításban (15-16.o.)
DOBAI Tamás: Kedves, Jó Bajaiak! Levél
Finnországból (16-17.o.)
Kedves Olvasóink! [felkérés az adó 1 %-ának
felajánlására] (17.o.)
MOLNÁR János: Egy régi államosítás Baja
közoktatásában (18-19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
héja (19-20.o.)

5. szám (május)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] 130 éve
alapították a bajai zálogházat. A dualizmus egy
jellegzetes hitelintézete Baján (1-3.o.)
HAMAR Péter: Dzsentritörténet (3-6.o.)
FEJÉR László: Malmok a vízen – szak-
matörténeti konferenciák a hajómalmokról,
Baja 2012. (Könyvismertetés) (6-7.o.)
Baja Város Hírnevéért (7.o.)
KOVÁCS Zita: Sebastian Stettner budai festő,
a bajai Rókus-kápolna művésze (8-9.o.)
FÁBIÁN Borbála: Stettner Sebestyén budai
festő kiállítása (9-11.o.)
BERNSCHÜTZ Sándor: Születésnapi
köszöntő sorok (12-13.o.)
NEBOJSZKI László: Kalocsán Gemencről.
Könyvismertetés (13-14.o.)
DÁNIEL József: Hevesy György (1885-1966)
(14-16.o.)
PÉTER Árpád: Egy amerikai magyar orvos
vallomásai. Könyvismertetés (17-18.o.)
Kettőt egy csapásra (18.o.)
NEBOJSZKI László – MÓROCZ Attila:
Védendő védtelenek: a fekete gólya (18-20.o.)

6. szám (június)
B. L. [BÁLINT László]: A múlt velünk él és
gondolkodni tanít (1.o.)
PIUKOVITS Olivér: „Vérségi kötelékek”. Hol
sírjaik domborulnak … (2-6.o.)
MAYER János: Az első magyar (ezüstös)
aranycsapat. 75 éves az első nagy magyar fut-
ballsiker (6-9.o.)
DÁNIEL József: A három nemzedék (10-13.o.)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] A 8. Orszá-
gos Távlovagló Túra Baján. A nemzetközi távlo-
vaglás kezdetei Magyarországon (13-15.o.)
KLAMÁR Zoltán: A Duna-Tisza közi nemzetisé-
gi kutatások lehetséges irányai (15-17.o.)
DOBAI Tamás: Kedves, Jó Bajaiak! Kicsit
szégyenlős levél Finnországból (17-18.o.)
NEBOJSZKI László: Bácsalmási közelmúlt.
Könyvajánló (18.o.)
Vendégek a Bácskai Kultúrpalotában (19.o.)
LAKI Ferenc - NEBOJSZKI László: Védendő
védtelenek: a cincérek (19-20.o.)

7. szám (július)
B. A. [BÁLINT Attila]: Misztérium (1.o.)
FÖLDI István: Drága Erzsi néni! Megjöttem!
(2.o.)
KRISZTIN N. László: Erzsi néni elment  (2.o.)
JÁVOR Béla: Arany, ezüst (3.o.)
BÁLINT Attila: Sírnak az angyalok (4.o.)
SCHINDLER Mátyás: Udvardi Erzsébet hite
(5.o.)
KRATOCHWILL Mimi: Látogatóban Udvardi
Erzsébetnél (5-6.o.)
Udvardi Erzsébet díjai, kitüntetései (7.o.)
PÉTER Árpád: Találkozásaim Udvardi Erzsé-
bettel, a ragyogó fényesség festőjével (7-8.o.)
KOVÁCS Zita: Nem búcsúzóul, csak a viszontlá-
tásig búcsút intve. Udvardi Erzsébetnek (8-11.o.)
DÁNIEL József: Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-
1998) (12-14.o.)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] Egy 100
évvel ezelőtti háború mellékhatása. A Balkán-
háborúkat követő kolerajárvány elleni
védekezés Baján (14-16.o.)
KOVÁCS T. Sándor: Arcok, életképek az
1930-as évekből [1. rész] (16-17.o.)
NEBOJSZKI László: Bácsalmási emlékeim.
Könyvajánló (17.o.)
[Meghívó] Pump Károly fotóművész „Waiblin-
gen köszöntése” című fotókiállítására (18.o.)
DOBAI Tamás: Kedves, Jó Bajaiak! Juhannus
(Szent Iván éj) előtt – és után. Levél
Finnországból (18-19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
vörös vércse (19-20.o.)
Helyreigazítás. [az előző havi számhoz] (20.o.)

8. szám (augusztus)
TAMASKOVITY Szabolcs: Boditsy Sándor
harangöntőmester harangjai Baján (1-5.o.)
SZENTIVÁNYI Gábor: Londoni megem-
lékezés ezeréves államiságunkról – Skócia
Szent Margit „segítségével” (6-7.o.)
DÁNIEL József: Mementó Sárossy Józsefné
1923-2004 (7.o.)
BÁLINT László: Pigele tanár úr elment. In
memoriam Horváth László (1922-2013) (8.o.)
KOTHENCZ Kelemen: Vendégségben a bajai
Tax famíliánál (8-10.o.)
HAMAR Péter: Ilka-nap (10-13.o.)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] Baja szerb
megszállás alóli felszabadulásának egykori
megünneplése (13-14.o.)
PÉTER Árpád: A B-lista intézménye és kárval-
lottjaniak egyike (15-17.o.)
KOVÁCS T. Sándor: Arcok, életképek az
1930-as évekből [2. rész] (17-18.o.)
SCHINDLER Mátyás: Baja és Waiblingen – 25
év. Pump Károly fotókiállítása (18-19.o.)
KOVÁCS Zita: A Moholy AMI tehetséggondo-
zó programjáról (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
homoki gyík (20.o.)



Bajai Honpolgár18 2014. január

9. szám (szeptember)
Megint búcsúzunk (1.o.)
KOTHENCZ Kelemen: Bocskor a vejszén (2-
3.o.)
PÉTER Árpád: Fenn a hegyen (3-5.o.)
KOVÁCS Zita: Mészy elment (5-6.o.)
OLÁH Nóra: Mészáros Gábor Mészy emlékére.
Vénuszok, madarak és egy üres hely … (6.o.)
ZSIGÓ Róbert: In memoriam B. Mikli Ferenc
(7.o.)
KRATOCHWILL Mimi: Üzenet B. Mikli Fer-
encnek (8.o.)
KOSZTOLÁNYI Károly: Egy szeptemberi
délután a bajai Duna-parton (8-9.o.)
LŐRINCZ Gergely: Bukovinai székely pász-
torkodó gyerekek. Életkép (9-10.o.)
BÁLINT László: Dobai Tamás 1950-2013 (10-
11.o.)
FÁBIÁN Borbála: 150 éve városháza. 150 éve
költöztek a városi hivatalnokok a Gras-
salkovits-kastélyba (11-13.o.)
KOVÁCS T. Sándor: Arcok, életképek az
1930-as évekből [3. rész] (13-14.o.)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] A
tanévkezdés nehézségei 110 évvel ezelőtt (14-
15.o.)
MAYER János: 50 éve indult a Labdarúgó
Bundesliga. Fél évszázad szövetségben (15-
19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
búbos banka (19-20.o.)
Helyreigazítás. [az augusztusi számhoz] (20.o.)

10. szám (október)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] Gróf
Klebelsberg Kunó emlékműve Baján (1-2.o.)
MERK Zsuzsa: A Klebelsberg-emléktábla
különös sorsa (2.o.)
LŐRINCZ Gergely: Kaszálás kalákában.
Bukovina–Istensegítsi életkép (3-4.o.)
MERK Zsuzsa: Megkésett emlékezés.
Bessenyői Miklós 1885-1956 (4-5.o.)
LÁSZLÓ Szabolcsné Bessenyői Elvíra: Apám-
ra gondolva. 1. rész (5-8.o.)
DÁNIEL József: A Rheinübung hadművelettől
a Scharnhorst pusztulásáig. Hetven éve történt
(8-12.o.)
PÉTER Árpád: Dr. Buda Béla (1939-2013)
(12-14.o.)
NEBOJSZKI László: Szent Erzsébet templom
és plébánia Mélykút. Könyvismertetés (14-
15.o.)
KOVÁCS T. Sándor: Arcok, életképek az
1930-as évekből [4. rész] (15-16.o.)
MAYER János: 400 éve került hatalomra
Bethlen Gábor. „Mohamedán Gáborból” a
nagy fejedelem (16-19.o.)
Helyreigazítás. [a szeptemberi számhoz]
(19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
tőkés réce (20.o.)

11. szám (november)
MAYER János: 75 éve történt az első bécsi
döntés. A revízió és az ára (1-5.o.)
LÁSZLÓ Szabolcsné Bessenyői Elvíra: Apám-
ra gondolva. 2. rész (6-8.o.)
KOVÁCS Zita: Sorsa a kép (9.o.)
BÁLINT Attila: A Utolsó út festője (10-11.o.)
NÉMETH József Pál: Emlékezés Feri bácsira
(12-13.o.)
PETRI Ildikó: Emlékeim Feri bácsiról (13.o.)
PALKÓ Pál: Kárászi emléklap 1980. augusztus
(13.o.)
VEREBÉLYI Kincső: Nebojszki László: Sza-
krális kisemlékek Katymáron (könyvis-
mertetés) (14-15.o.)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] A Bajcsy-
Zsilinszky Endre út építéséről (15-16.o.)
DÁNIEL József: A nagy vihar első fuvallata
(16-17.o.)
KOVÁCS T. Sándor: Arcok, életképek az 1930-as
évekből. [5. rész] Tavasztól őszig (18-19.o.)
Előfizetési felhívás (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: az
imádkozó sáska (19-20.o.)

12. szám (december)
JUHÁSZ Gyula: Betlehemes ének [vers] (1.o.)
10 éves a Rábl Színpad és Zenei Közösség (2-5.o.)
a/ KERESZTES József: Élményszínház a
Szent László ÁMK-ban (2.o.)
b/ MUNCZIG Dénesné: Értékőrző-
értékteremtők (2.o.)
c/ SZÉCSI Máté: Kiemelkedő alázattal a
színházi műfaj helyi elmélyítéséért (2-3.o.)
d/ PETHŐ Attila: Fontos hagyományt ment át a
Rábl Színpad (3.o.)
e/ PENCZ Andrea: A diákszínjátszás értékeiről
(3-4.o.)
f/ MIHÁLOVICS Ferenc: Szerintem! (4.o.)
g/ DELY Géza: Alkotunk és alakulunk (4-5.o.)
ALBERT Sándorné: 100 éve született Antal
Gábor bajaszentistváni kántortanító, testnevelő
tanár (5-6.o.)
PÉTER Árpád: Egy FIDE mester
Felsőszentivánról (6-7.o.)
DÁNIEL József: Irodalmunk amnéziája (8-9.o.)
PETHŐ Attila: Ad Libitum 2x (9-10.o.)
LÁSZLÓ Szabolcsné Bessenyői Elvíra: Apám-
ra gondolva. 3. (befejező) rész (11-13.o.)
NOTHOF Éva: Orgoványi Anikó kiállítása
(14.o.)
MAYER János: Képek „a bajaiságról”
(könyvismertetés) (14-15.o.)
KOVÁCS T. Sándor: Arcok, életképek az 1930-as
évekből. [6. rész] Téli örömeink (15-16.o.)
SARLÓS István: [Múltunk sorai …] A bajai
hadikölcsön-kötvények beváltása 90 évvel
ezelőtt (17-18.o.)
MERK Zsuzsa: Zorn Antal: Fejezetek Katymár
iskola- és oktatástörténetéből. Iskola a határon
[könyvismertetés] (18.o.)

BÁLINT Gábor: Találkozó (19.o.)
Előfizetési felhívás (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendő védtelenek: a
keleti sün (19-20.o.)

SZERZŐI NÉVMUTATÓ
ACSÁDI Rozália  3/4;
ALBERT Sándorné  12/5;
BÁLINT Attila  1/6; 7/1; 7/4; 11/10;
BÁLINT Gábor  12/19;
BÁLINT László  4/1; 6/1; 8/8; 9/10;
BARTOS Aranka  3/4;
BECHERER  Károly  2/11; 
BERNSCHÜTZ Sándor  5/12;
BRUZLAI CZIFRA Erika  3/18; 
DÁNIEL József  1/7; 2/1; 4/15, 5/14; 6/10;
7/12; 8/7; 10/8; 11/16; 12/8;
DELY Géza  12/4;
DOBAI Tamás  1/3; 2/15; 4/16; 6/17; 7/18;
FÁBIÁN Borbála  5/9; 9/11;
FEJÉR László  5/6;
FÖLDI István  7/2;
GYŐRI Béla  3/14;
HAMAR Péter  5/3; 8/10;
HORNYÁK Szilvia  3/1;
HORVÁTH Klára  2/7;
JÁSZ Anikó  1/5; 1/17; 2/17;
JÁVOR Béla  7/3;
JUHÁSZ Gyula  12/1;
KABDEBÓ Tamás  3/16; 3/17; 4/13;
KERESZTES József  12/2;
KLAMÁR Zoltán  6/15;
KORZENSZKY Richárd  3/12;
KOSZTOLÁNYI Károly  9/8;
KOTHENCZ Kelemen  4/2; 8/8; 9/2;
KOVÁCS T. Sándor  1/16; 2/18; 7/16; 8/17;
9/13; 10/15; 11/18; 12/15;
KOVÁCS Zita  1/1; 1/14; 2/5; 5/8; 7/8; 8/19;
9/5; 11/9;
KRATOCHWILL Mimi  7/5; 9/8;
KRISZTIN N. László  7/2;
LAKI Ferenc  6/19;
LÁSZLÓ Szabolcsné Bessenyői Elvíra  10/5;
11/6; 12/11;
LŐRINCZ Gergely  9/9; 10/3;
MAYER János  1/9; 4/10; 6/6; 9/15; 10/16;
11/1; 12/14;
MERK Zsuzsa  10/2; 10/4; 12/18;
MICHNA Ottóné Ablonczy Ágnes  3/5;
MIHÁLOVICS Ferenc  12/4;
MOLNÁR János  4/18;
MÓROCZ Attila  5/18;
MUNCZIG Dénesné  12/2;
NEBOJSZKI László  1/19; 2/16; 2/19; 3/7;
3/20; 4/5; 4/19; 5/13; 5/18; 6/18; 6/19; 7/17;
7/19; 8/20; 9/19; 10/14; 10/20; 11/19; 12/19;
NÉMETH József Pál  11/12;
NOTHOF Éva  12/14;
OLÁH Nóra  9/6;
PALKÓ Pál  11/13;
PÁLMAI József  3/3;
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PENCZ Andrea  12/3;
PÉTER Árpád  2/13; 5/17; 7/7; 8/15; 9/3;
10/12; 12/6;
PETHŐ Attila  12/3; 12/9;
PETRI Ildikó  11/13;
PIUKOVITS Olivér  6/2;
SARLÓS István  1/12; 4/9; 5/1; 6/13; 7/14;
8/13; 9/14; 10/1; 11/15; 12/17;
SCHINDLER Mátyás  3/15; 7/5; 8/18;
SZÉCSI Máté  12/2;
SZENTIVÁNYI Gábor  2/4; 8/6;
SZILÁGYI Miklós  4/14;
SZTRILITS Irmin  3/4;
TAMASKOVITY Szabolcs  8/1;
TÓTH György  3/19;
UJVÁRI Sándor  2/19; 
VEREBÉLYI Kincső  11/14;
ZSIGÓ Róbert  3/13; 3/16; 9/7;

CIKKSOROZATOK MUTATÓJA
Apámra gondolva (László Sz.-né B. E.)
1. rész 10/5;
2. rész 11/6;
3. rész 12/11;
Arcok, életképek az 1930-as évekből (Kovács
T. Sándor)
1. rész 7/16;
2. rész 8/17;

3. rész 9/13;
4. rész 10/15;
5. rész 11/18;
6. rész 12/15;
Bácskai életrajzi vázlatok (Jász A.)
Bielitzky Károly 1/5;
Bosnyák Ernő 1/5;
Szenteleky Kornél 2/17;
Rácz Ilona 2/17;
Igaz történetek egy tanyai iskola életéből
(Kovács T. S.)
Három történet 1/16;
A tanyai gyerekek és a szabadidő 2/18;
Kedves, Jó Bajaiak! (Dobai T.)
Levél Finnországból, 
a boldog(abb?) új év(ünk) … 1/3;
Balladisztikus hangú levél Finnországból 2/15;
Levél Finnországból 4/16;
Kicsit szégyenlős levél Finnországból 6/17;
Juhannus (Szent Iván éj) előtt 7/18;
Kiss József, a Ferenc-csatorna megálmodója
(Nebojszki L.)
1. rész 3/7;
2. rész: A Ferenc-csatorna építéséről 4/5;
Múltunk sorai … (Sarlós I.)
100 éve adták át a Gyermekkórházat 1/12;
A bajai vízisport-élet fejlődéséért 4/9;
130 éve alapították a bajai zálogházat 5/1;

A 8. Országos Távlovagló Túra Baján 6/13;
Egy 100 évvel ezelőtti háború 
mellékhatása... 7/14;
Baja szerb megszállás alóli 
felszabadulásának … 8/11;
A tanévkezdés nehézségei 
110 évvel ezelőtt 9/14;
Gróf Klebelsberg Kunó emlékműve 
Baján 10/1;
A Bajcsy-Zsilinszky Endre út építéséről 11/15;
A bajai hadikölcsön-kötvények 
beváltása 12/17;
Védendő védtelenek (Nebojszki L.)
Tavaszi tőzike 1/19;
Barna medve 2/19;
Vízisikló 3/20;
Héja 4/19;
Fekete gólya 5/18;
Cincérek 6/19;
Vörös vércse 7/19;
Homoki gyík 8/20;
Búbos banka 9/19;
Tőkés réce 10/20;
Imádkozó sáska 11/19;
Keleti sün 12/19;

Összeállította: Jász Anikó

Kõ Pál: III. Bé la
A Kos suth-dí jas szob rász mû vész mél tó -

ság tel jes, kö rül jár ha tó bronz szob rát 27 év -
vel ez elõtt, 1986-ban avat ták fel a Szent
Im re té ren. A III. Bé la Gim ná zi um szim -
bó lu má hoz egy em lék táb la is tar to zott,
amely ron gá lás kö vet kez té ben el tûnt a kö -
ve zet rõl. Ké ré sünk re Lujos mes ter az el -
múlt hó na pok ban új ra meg al kot ta a táb lát,

ami de cem ber ele je óta lát ha tó a III. Bé la-
szo bor „lá ba elõtt.” Egyúttal há rom új
bronz ér me is he lyet ka pott a gim ná zi um
bel sõ ud va rán lé võ Gi zel la-kút kö rül. Az
el he lye zés ben nyúj tott se gít sé gét kö szön -
jük Nuspl Fe renc nek.

Koch Ró bert Ákos, Jaloveczki Gá bor
Fo tó: Kulimák Bi an ka

Vé den dõ véd te le nek: a ve té si var jú
A ve té si var jú (Corvus frugilegus) té li tö -

me ges meg je le né sé nek nagy ság rend jé hez
jól il lik gyer mek ko ri ol vas má nyom – Be ne -
dek Elek A var jú ki rály cí mû me sé je – rész -
le te: „A sze gény em ber nek volt két ök röcs -
ké je, s av val õ min den nap szán to ga tott. Hát
egy szer, amint szán to gat a me zõn, lát ja ám,
ak ko ra var jú se reg kö ze le dik fe lé je, hogy
még a Na pot is el ta kar ják.” vagy más vál to -
zat ban „… a var jú ki rály el vág ta tott hat lo vas
hin tó ján. Hát jöt tek a ka to nái, mint va la mi
fe ke te fel leg, ék te len ká ro gás sal”. A ha zai
ál lo mány õs  szel és té len a Ke let-Eu ró pa sík -
sá ga i ról mil li ós tö meg ben ér ke zõk kel nö ve -
ke dik az elõ zõ ek ben jel lem zett mér té kû re. A

se reg tag jai nap köz ben éle lem után jár nak ,
éj sza káz ni pe dig be hú zód nak al föl di vá ro sa -
ink vé det tebb fás ré sze i be, a te le pü lé sek
park ja i ba. Vá ro sunk ban ilyen kor töb bek kö -
zött táp lá lé kot biz to sí ta nak szá muk ra a Du -
na-par ti be vá sár ló köz pon tot kör nye zõ uta -
kon já ró ter mény szál lí tó te her au tók ról le hul -
ló nö vé nyi mag vak, éj sza ká ra pe dig be ül nek
a kör nye zet nyár fá i ra. Ta vasz kez det kor a
ma da rak zö me vis  sza tér Fehéroroszország-
ba, Orosz or szág ba vagy Uk raj ná ba és a
„mi” – egyéb ként nem vo nu ló, ha nem ki -
sebb kó bor lás tól el te kint ve egész év ben köl -
tõ he lyük kö ze lé ben meg ta lál ha tó – ál lo má -
nyunk meg kez di nász idõ sza kát.

A var jú fé lék (Corvidae) csa lád já ba tar to -
zó, Eu rá zsi á ban min den fe lé elõ for du ló és
ele gán san egy sze rû meg je le né sû ma dár
test hos  szú sá ga 41-48, szárny fesz tá vol sá ga
81-92, csõ re 4,5-5,6 cen ti mé ter: ös  szes sé -
gé ben ro ko ná nál, a dol má nyos var jú nál va -
la mi vel ki sebb. A ki fej lett pél dá nyok ko -
rom fe ke te szí nû tol la za ta bi zo nyos szög bõl
néz ve li lás csil lo gá sú, a csõr tö ve kö rül a
bõr éle tük má so dik évé ben vá lik csu pas  szá,
majd szür kés fe hér lesz, az orr lyu kak nál
nin cse nek tol lak. A fi a tal ma da rak tol lai
fény te le nek, az öre gek tõl el té rõ en a csõr tõ
nem csu pasz és az orr nyí lá so kat ser te tol lak
fe dik. A ve té si var jú csõ re és lá bai fe ke ték,



sze me i nek szi vár vány hár tyá ja sö tét bar na,
hang ja a ká ro gás. Te le pe ik fé szek épí tés ide -
jén za jo sak, és ez a te le pü lé sek nél lé võ ko -
ló ni ák ese té ben igen csak za va ró.

A ma dár a sík- és domb vi dé kek nyílt, de li -
ge tek kel, fa cso port ok kal vagy er dõ fol tok kal
tar kí tott mo za i kos te rü le te it ked ve li. Az ös -
 sze füg gõ er dõ vel bo rí tott ré szek rõl hi ány zik.
Fé szek te le pül a meg fe le lõ ma gas sá gú és ko -
ro na ala kú fa cso por to kat vá laszt ja, egy-egy
meg fe le lõ adott sá gú he lyen akár ezer nél is
több pár ból ál ló csa pat jö het ös  sze. A fé szek
a fa csúcs hoz kö ze li, vé ko nyabb ága in ké -
szül, hoz zá az alap anya got a hím hord ja (tör
ága kat vagy az õri zet len fész kek bõl cse ni) és
a to jó pe dig be épí ti (egy fán több fé szek is le -
het). Bel se jét szá raz fû vel, mo há val, szõr rel
és tol lal bé le lik. Csak a to jó üli a to já so kat
(köz ben pár ja ete ti) és már az el sõ to jás le ra -
ká sa után kez dõ dik a kot lás (áp ri lis ele jén ál -
ta lá ban 4-5 to jás ból áll ös  sze a fé szek alj). A
fi ó kák a le ra kást kö ve tõ 2,5 hét után – nem
egy szer re – kel nek ki és 1 hó na pos ko ru kig
ma rad nak a fé szek ben. Köz ben a táp lá lé kot a
hím hord ja, az utó do kat a to jó ete ti. Ki re pü -
lés után több hé tig a fi a ta lok az öre gek kel
együtt jár nak ele ség után és éj sza káz ni vis -
 sza tér nek a fé szek te lep re (ek kor a szü lõk
még el lát ják õket), majd önál ló vá vál nak.

A ve té si var jú leg in kább is mert né pi el ne -
ve zé sei: fe ke te var jú, fe ke te ká nya, te le ki
var jú, pá pis ta var jú (Chernel Ist ván: Ma -
gyar or szág ma da rai kü lö nös te kin tet tel gaz -
da sá gi je len tõ sé gük re. Bu da pest, 1899. IV.
kö tet, 555. ol dal). Elõ zõ ek mel lett a ki ad -
vány 552. ol da lán az aláb bi a kat ol vas hat juk
a var jak ról. „Szá mos köz mon dá sunk meg -
em lék szik a var jak ról s köz be széd ben gyak -
ran pél dáz gat nak velök: hi szen ön kény te le -
nül, mind un ta lan sze münk be öt le nek, vagy

hall juk ká ro gá su kat. Sza vuk ról mond ja a
mon dó ka: »Kár, kár, kár az Is tent meg bán ta -
ni.« Ra vasz te kin tet ök re cé loz va mond juk a
va la mit só vár szem mel hi á ba kí vá nó em ber -
re: »Né zi mint varju az üres cson tot.«”

Var júnk táp lál ko zá sá ban al kal maz ko dik
kör nye ze té nek le he tõ sé ge i hez. Leg in kább
az ál la ti ere de tû táp lá lé kot ré sze sí ti elõny -
ben. Ba ján a Déri-kert pá zsit ján gyak ran lát -
ha tunk ro va ro kat, föl di gi lisz tá kat, her nyó kat
stb. ke res gé lõ pél dá nyo kat. Me zõ gaz da sá gi
te rü le ten az õszi és ta va szi ta laj mun kák köz -
ben a gé pek nyo má ban jár va sze di ös  sze a
ki for ga tott ele ség nek va lót (ne vé ben a ve té -
si jel zõt in nen kap ta). Er rõl így írt Láz ár
Kál mán 1874-ben meg je lent Hasz nos és
kár té kony ál la ta ink ról cí mû köny vé ben (I.
rész: Em lõ sök, ma da rak, hül lõk. 89-90. ol -
dal): „Táp lá lé kát csak nem ki zá ró lag ege rek,
föl di gi lisz ta, ló te tû, cserebülyek, ezek nek
pa jor jai, s szá mos más kár té kony ro var ké -
pe zi. A föl di gi lisz tát, cserebüly pa jor ja it an -
 nyi ra ked ve li, hogy azok kedveért az ekét
nyom ról nyom ra kö ve ti, s foly ton tur kál ja a
föl det…” A mo no kul tú rák ki ala ku lá sá val és
az in ten zív vegy sze res nö vény vé de lem be -
ve ze té sé vel az ilyen mó don meg sze rez he tõ
táp lá lék men  nyi sé ge le csök kent. Az ad dig
hasz nos nak ítélt ma dár vál tott: csi pe ge ti a
ve té se ket és fel ve szi a ve tõ ma got, rá jár az
ap ró vad ra és a ki sebb ma da rak fész ke i re, al -
kal man ként lát ni csõ ré ben di ó val re pü lõ pél -
dányt is. Kö vet kez mény ként ká ros nak mi -
nõ sí tet ték és az 1980-as évek tõl ir tot ták,
mér gez ték. Az 1980-ban 260 000 egyed re
be csült ál lo mány 20 év alatt a ti ze dé re csök -
kent és a meg ma rad tak több sé ge a na gyobb
biz ton sá got je len tõ em be ri te le pü lé sek re
vagy köz vet len kö ze lé be köl tö zött (bár a
köl tés sel já ró fo lya ma tos hang za var ál lan dó

konf lik tus for rá sa). Elõ zõ ek mel lett tud ni
kell, hogy a ve té si var jak te le pe it a nem fé -
szek épí tõ fa jok köl tés re hasz nál ják, a leg is -
mer teb bek kö zü lük a kék vér csék és az er dei
fü les bag lyok. A var jú ko ló ni ák el tû né se jól
ész re ve he tõ en a vér csék ál lo má nyá nak
csök ke né sét okoz ta és a Ho mo ki Nagy Ist -
ván A kék vér csék er de jé ben cí mû, 1953-ban
for ga tott film jé ben meg is mer tek hez ké pest
az ez red for du ló ra je len tõ sen meg vál toz tak
az ál la po tok. Az elõ zõ ek ben le ír tak ve zet tek
a ve té si var jú vé dett sé gé nek 2001-ben tör -
tént ki hir de té sé hez, amely nek je len tõ sé gét a
más fa jo kon tör té nõ egy ide jû gon dos ko dás
ki eme li. A ma dár 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 50 000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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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.

Al vó fá ra be ült csa pat

A fû ben táp lá lé kot ke re sõ öreg ma dár


