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Tör té nel mi ese mé nye ket a po li ti ka és az
ál ta la uralt tör té net írás szám ta lan al ka lom -
mal ké pes sa já to san ér tel mez ni, majd eset leg
új ra ér tel mez ni. Így vál hat nak gyû lölt fi gu -
rák ból né pi hõ sök vagy „osz tály ér de kek hõs
vé del me zõi”, meg la kolt gyil ko sok ból a sza -
bad ság már tír jai. Dó zsa György alak já nak és
az ál ta la ve ze tett, 1514-ben le zaj lott pa raszt -
fel ke lés nek a meg íté lé se tö ké le te sen il lesz -
ke dik eb be a sor ba; ko ron ként és ide o ló gi án -
ként is szél sõ sé ge sen el té rõ en ítél ték meg te -
vé keny sé gét, pe dig az is mert ese mény anyag
nem so kat nö ve ke dett, a pa raszt ve zér sze mé -

lyi sé gé rõl és szán dé ka i ról pe dig úgy szól ván
sem mit sem tu dunk. Nem ma radt ránk
egyet len, hi te le sen tõ le szár ma zó do ku men -
tum sem, mint ahogy õt kö zel rõl is me rõ
szem ta núk ra hi vat ko zó for rá sok ról sincs
adat. Még is: a 20. szá zad má so dik fe lé ben
fel nõtt em ber ál lan dó an ta lál koz hat Dó zsa
ne vé vel; szá mos út tö rõ csa pat, ut ca, mo zi,
mû ve lõ dé si ház, de még a Ká dár-kor szak
leg si ke re sebb lab da rú gó csa pa ta is az õ ne vét
vi sel te. A pa raszt há bo rú 500. év for du ló já nak
kap csán rö vi den vé gig te kin tünk az ese mé -
nyek ma is mert me ne tén, majd azt vizs gál -

juk, ho gyan vál to zott a pa raszt ve zér meg íté -
lé se az az óta el telt év szá zad ok fo lya mán,
valamint ho gyan áb rá zol ták alak ját a kü lön -
bö zõ ko rok írói, köl tõi és kép zõ mû vé szei.
Írá sunk hoz fel hasz nál tuk Romsics Ig nác a
kö zel múlt ban meg je lent nagyívû Dó zsa-ta -
nul má nyát (Rubicon, 2014/ 3. szám, 4-29.),
a tör té net írás tör té ne té rõl írott át te kin té sé nek
Dó zsá ra vo nat ko zó ré szét (Clio bû vö le té ben.
Ma gyar tör té net írás a 19-20. szá zad ban –
nem zet kö zi ki te kin tés sel. Osiris Ki adó, Bp.,
2011), va la mint a ma gyar Dó zsa-szak iro da -
lom több for rá sát és fel dol go zá sát is.

Dózsa György új tükörben
1. rész: A történelmi Dózsa
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A fõ hõs és az ese mé nyek
Dó zsa György sze mé lyé rõl és szár ma zá -

sá ról, a pa raszt há bo rú elõt ti te vé keny sé gé -
rõl jó for mán sem mit sem tu dunk. Csak
köz ve tett bi zo nyí té kok szól nak amel lett,
hogy a há rom szé ki Dálnokról szár ma zott,
s szé kely ló fõ (az az kis ne mes) volt. (Egyes
for rá sok Szé kely György ként em le ge tik.)
Szü le té si ide jé rõl an nak el le né re sem tu -
dunk biz to sat, hogy 1972-ben, an nak fel té -
te le zett 500. év for du ló ján kon fe ren ci át is
ren dez tek a tisz te le té re, ám ez csak utó la -
gos szá mít ga tá sok ered mé nye volt. Dó zsa
ne ve 1507-ben je le nik meg elõ ször írott
for rás ban, még pe dig nem a leg jobb ös  sze -
füg gés ben: az er dé lyi alvajda ar ról szá mol
be Szeben vá ro sá hoz írott le ve lé ben, hogy
úton ál lók ra bol tak ki a medgyesi vá sár ból
ha za té rõ szebeni pol gá ro kat (egyet meg is
öl tek), s ezen ha ra mi ák kö zött név sze rint
em lít egy bi zo nyos makfalvi „Szé kely Dó -
sa Györ gyöt”. Hogy az tán ek kor utol ér te-e
a tör vény szi go ra, a for rá sok ból nem egy -
ér tel mû, az vi szont va ló szí nû sít he tõ, hogy
Er délyt el kel lett hagy nia. Csa lá di vi szo -
nya i ról csak an  nyi bi zo nyos, hogy leg -
alább egy test vé re (Ger gely) volt, hi szen õt
majd ott ta lál juk a pa raszt fel ke lés al ve zé -
rei kö zött is. Leg kö ze lebb már 1514-ben,
Nán dor fe hér várt szol gá ló vég vá ri vi téz -
ként ta lál ko zunk a ne vé vel. A „lo vas ka pi -
tán  nyá” emel ke dett Dó zsa 1514. feb ru ár
28-án pár vi a dal ban le gyõ zött egy por tyá zó
csa pa tot ve ze tõ tö rök szpá hit, és – egyes
for rá sok sze rint leg alább is – e vi téz sé gé ért
II. Ulász ló ki rály két sze res zsol dot, arany -
lán cot, kar dot, sar kan tyút és a ne me sek nek
já ró cí mert adott ne ki. (Igaz, más kút fõk
azt is tud ni vé lik, hogy a ju ta lom ki fi ze té -
sét Csáky Mik lós csanádi püs pök és Teleg-
di Ist ván kincs tar tó meg ta gad ta. Ez né mi
ma gya rá za tot ad na a ve lük szem ben mu ta -
tott késôbbi bru ta li tás ra.)

Az utóbb Dó zsa ne vé vel ös  sze kap csolt
pa raszt há bo rú ere de ti leg tö rök el le nes ke -
resz tes had já rat nak in dult, ame lyet 1514.
áp ri lis 9-én – pá pai fel ha tal ma zás alap ján
– Bakócz Ta más esz ter go mi ér sek hir de tett
meg Ma gyar or szá gon. Eu ró pá ban né hány
si ke res ke resz tény por tyá zás ered mé nyét
ala po san túl ér té kel ve ugyan is úgy ítél ték
meg, hogy a per zsa fron ton is ép pen had -
ban ál ló osz mán bi ro da lom nem lesz ké pes
el há rí ta ni egy gyors ke resz tény of fen zí vát,
és a tö rö kö ket ki is le het szo rí ta ni Eu ró pá -
ból. Pá pai biz ta tás ra így a ma gyar ki rály
nem is fo gad ta el I. Sze lim szul tán bé ke -
aján la tát. X. Leó pá pa a had já rat va la -
mennyi részt ve võ jé nek bú csút (bûn bo csá -
na tot) hir de tett. En nek a je len tõ sé gét egy
ilyen val lá sos kor szak ban egy ál ta lán nem

sza bad le be csül ni; hi szen ez ugyan az az
idõ szak, ami kor so kan a tisz tí tó tûz ben el -
töl ten dõ idõ meg rö vi dí té sé ért is ké pe sek
vol tak bú csú cé du lá kat vá sá rol ni!) A ki rá -
lyi ta nács ban en nek el le né re sem fo gad ták
osz tat lan lel ke se dés sel Bakócz meg bí za tá -
sát, hi szen a ne mes ség szá má ra a ta va szi-
nyá ri do log idõ ben akár csak egy-két job -
bágy tá vo zá sa is eg zisz ten ci á lis prob lé mát
okoz ha tott. Itt pedig tö me ges je lent ke zés re
le he tett szá mí ta ni.

A ré geb bi tör té net írás haj la mos volt az
ese mé nyek ké sõb bi el fa ju lá sát az zal ma -
gya ráz ni, hogy a ma gyar job bágy ság ra
olyan el vi sel he tet le nül ma gas ter hek ne he -
zed tek, ame lyek in du la ta i kat ha mar „nép -
nyú zó” ura ik el len for dí tot ták. Csak hogy
ez egy sze rû en nem igaz; en nek alap ján a
moz ga lom ban a pa raszt ság leg sze gé nyebb
ré te ge i nek kel lett vol na ad nia a ke resz te -
sek mag vát. Va ló já ban azon ban több sé gük
a lé nye ge sen jobb hely ze tû me zõ vá ro si
job bá gyok kö zül ke rült ki, akik eb ben az
idõ ben a ke res ke de lem be is si ke re sen be
tud tak kap cso lód ni. Az ugyan igaz, hogy a
köz ne mes ség tör vé nyi kor lá to zá sok kal
(egyes pénz ben fi ze tett ter hek ter mény ben
sze dé se, vá ros ra köl tö zés ti lal ma, egyes
me zõ vá ro si ki vált sá gok meg vo ná sa stb.)
igye ke zett kor lá toz ni a pi a co kon ve tély -
társ sá is emel ke dõ job bá gyo kat, de nyo -
mor ról 1514-ben sem mi képp sem le het
be szél ni. A job bágy ter hek ugyan nö ve ked -
tek ezek ben az évek ben, de a ter me lé keny -
ség is, va gyis ál ta lá nos élet szín vo nal-csök -
ke nés rõl sem mi képp sem volt szó. Az
ugyan tény, hogy – ta lán ég haj la ti vál to zás,
vagy a for rá sok ból egy ér tel mû en nem azo -
no sít ha tó ter mé sze ti ka taszt ró fa mi att – az

1510-es évek ben a pusztásodás fo lya ma ta
hir te len meg gyor sult, és több kö ze li év ben
éhín ség, majd pes tis jár vány is dü hön gött
az or szág ban. Mind ezek és a fel sõbb ré te -
gek fény ûzõ élet mód já val szem be ni el len -
ér zés per sze el ve zet he tett ah hoz az el kép -
ze lés hez, hogy a tö rök fe nye ge tés va ló já -
ban is ten bün te té se a „ha za és a ke resz -
tény ség iránt ér zé ket len” or szág nagy ok
bû nei mi att. Mind ezt hir det ték fa lu si plé -
bá no sok, a ró mai egy ház ve ze tõ i nek er -
kölcs te len sé gén fel há bo rod va ko los to ru -
kat el ha gyó szer ze te sek és a kül föl di egye -
te mek rõl ha za té rõ fi a tal kle ri ku sok is, akik
agi tá ci ó ik ban az evan gé li u mi sze gény ség
és egyen lõ ség esz mé it hir det ték. Amint
Kul csár Pé ter fo gal maz: „tör vény sze rû en
ala kult ki egy olyan fel fo gás, mely sze rint
az éle tet, a ha zát és a val lást ugyan az a ve -
szély fe nye ge ti, egyet len csa pás sal te hát
min den prob lé ma meg old ha tó.” A meg ol -
dás pe dig a ke resz tes had já rat. Mai tu dá -
sunk sze rint 1514 el sõ sor ban a me zõ vá ro -
si pa raszt ság moz gal ma volt, amely tõl az
iga zi vá ro sok pol gár sá ga el ha tá rol ta ma -
gát. Szakály Fe renc sze rint Dó zsa se re gé -
nek út ja pe dig fõ képp az al föl di mar ha te -
nyész tõ és ke res ke dõ oppidumokon ve ze -
tett ke resz tül, a fel ke lés törzs te rü le té nek
ha tár vo na lát pe dig a bor ter me lés köz pont -
jai je len tet ték. Fõ leg az it te ni me zõ vá ros ok
la kói csat la koz tak tö me ge sen a had já rat -
hoz, és in nen szár maz tak azok az obszer-
váns fe ren ces szer ze te sek, akik az ide o ló -
gi ai ala pot szol gál tat ták hoz zá.

Dó zsa Györ gyöt áp ri lis 23-án ne vez ték
ki a ke resz tes had ve zé ré vé, ám hogy mi ért
épp rá esett a vá lasz tás, nem tisz tá zott, hi -
szen több tí zez res had erõ irá nyí tá sá ban
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sem mi fé le ta pasz ta la ta nem le he tett. (Meg -
le het, a ko mo lyabb ka to nai ta pasz ta la tok -
kal ren del ke zõ fõ ran gú ak nem akar tak egy
sze dett-ve dett pa raszt se reg élé re áll ni.) A
se reg to bor zá sát Bakócz ér sek fõ képp fe -
ren ces szer ze te sek re és vi lá gi pa pok ra bíz -
ta. (Dó zsa egyéb ként ere de ti leg va ló szí nû -
leg csak a Pes ten gyü le ke zõ se reg rész pa -
rancs no ka volt, de ke resz tes had az or szág
más ré sze i ben is szer ve zõ dött, rész ben ne -
me sek irá nyí tá sá val.) A pes ti tá bor ban má -
jus ele jén már mint egy 15 ezer pa raszt állt
fegy ver ben, de az egész or szág ban a 40 ez -
ret is el ér het te a had ba vo nu lók szá ma. Má -
jus 15-én azon ban Bakócz le ál lí tot ta a to -
bor zást, mi u tán hí re ment an nak, hogy szá -
mos föl des úr aka dá lyoz ni pró bál ta job bá -
gyai tá vo zá sát, hi szen ez a ta va szi mun kák -
ban ko moly gon dot je len tett. A val lá si fa -
na tiz mus tól és har ci vágy tól fû tött pa rasz -
tok – ta lán fe ren ce sek pré di ká ci ó i nak ha tá -
sá ra is – „szent ség tö rõ nek” kezd ték lát ni
ura i kat, és több he lyen erõ sza kos ös  sze tû -
zé sek re ke rült sor. Bakócz a to bor zás le ál -
lí tá sát az zal in do kol ta, hogy „ha mis és hi te -
ha gyott” pré di ká to rok tar tot tak gyû lé se ket
or szág szer te, s a job bá gyo kat az adók,
szol gál ta tá sok, ura ik irán ti en ge del mes ség
meg ta ga dá sá ra lá zí tot ták, amely nek ha tá -
sá ra több he lyütt is meg tá mad ták a ne me si
ud var há za kat, igaz, sok szor a ke mény
meg tor lás sem ma radt el.

En nek el le né re a Dó zsa ve zet te köz pon -
ti se reg má jus 9-10-én kb. 10 ezer fõ vel
rend ben meg in dult dél fe lé, mi u tán hí re
ment an nak, hogy a tö rök moz go lód ni kez -
dett Hor vát or szág ban. (Pest alatt ma radt
kb. öt ezer fegy ve rese.) Az ere de ti terv az
le he tett, hogy Dó zsa kis ki té rõ vel a Ti -
szán tú lon gyü le ke zõ ket is ös  sze szed je, s
azu tán in dul ja nak el a had szín tér re. Ve le
pár hu za mo san mo zog va Szapolyai Já nos
er dé lyi vaj da pa rancs nok sá ga alatt egy ne -
me si had erõ az Al-Du nán túl ra nyo mult be
a bi ro da lom ba, míg Beriszló Pé ter hor vát
bán ve ze té sé vel egy má sik, ne me si ban dé -
ri u mo kat egye sí tõ se reg a Du nán tú lon in -
dult had ba. Dó zsa se re ge Nagy túr (Me zõ -
túr), Bé kés, Gyu la érin té sé vel vo nult dél
fe lé. Va la hol ezen a kör nyé ken csat la ko -
zott hoz zá juk Lõ rinc pap váradi szer ze tes
mint egy két ezer fegy ve re se, és ta lán azok
az ele mek is, ame lyek a tá ma dás élét a ne -
me sek el len for dí tot ták. Me zõ túr kör nyé -
kén Dó zsa ma ga is meg ölt egy adó sze dõt,
s a ná la ta lált pénzt el ko boz ta, de a pa rasz -
tok is egy re több „la tor sá got kö vet tek el”.

Bakócz má jus 15-én most már nemcsak
a to váb bi to bor zást ál lí tot ta le, ha nem ma -
gát a ke resz tes ha dat is fel osz lat ta, és egy -
há zi átok kal súj tot ta azo kat, akik még is

ma rad tak. Csak hogy a pa lack ból ki sza ba -
dí tott szel le met im már nem le he tett vis  sza -
pa ran csol ni: a fel ke lõk zö mé nek meg gyõ -
zõ dé sé vé vált, hogy a ne mes ség szán dé ko -
san aka dá lyoz za a tö rök el le ni har cot, hogy
job bá gya it a po kol ra jut tas sa. Így az tán a
csat la ko zók szá ma nem hogy csök kent vol -
na, in kább nö ve ke dett. Ami kor pe dig an -
nak is hí re ment, hogy a föld bir to kos ok
erõ szak kal is vis  sza tart ják job bá gya i kat
(sõt, né há nyat ka ró ba is hú zat tak), még na -
gyobb fel for du lás lett, és az or szág több ré -
szé ben (Abaúj és Zemp lén me gyé ben, Bé -
kés ben, Bi har ban, Csa nád kör nyé kén) a
fel ke lés nek újabb gó cai ala kul tak ki.

Bakócz pa ran csá nak Dó zsa sem en ge -
del mes ke dett; kor tár sa, Szerémi György
sze rint így re a gált a fõ pap le ve lé re: „Nem
va gyok gye rek, nem va gyok én õrült, hogy
en gem ki játs  sza tok. Is ten re és a szent ke -
reszt re, meg fe nyít lek ben ne te ket!” Idõ -
köz ben 30 ezer fõs re duz zadt se re ge vél he -
tõ en azu tán for dult vég leg a nemesurak el -
len, hogy má jus 26-27-én egyik elõ õr se
Apát fal vá nál be le üt kö zött a Bá tho ry Ist -
ván temesi is pán és Csáky Mik lós csanádi
püs pök ál tal ve ze tett me gyei ne mes ség be.
A ke resz te sek ve re sé get szen ved tek, egy
ré szük a Ma ros ba ful ladt, má so kat a csa tá -
ban öl tek meg. A gyõz te sek azon ban ta lán
azt hit ték, hogy a fõ se re gen arat tak di a dalt,
mert a nagy la ki vár ban gyõ zel mi tort ül -
tek. Csak hogy az in du la tok tól fel aj zott ke -
resz tes fõ se reg meg in dult, Nagy lak nál rá -
tört az urak ra, és Dó zsa pa ran csá ra rá gyúj -
tot ták a vá rat a benn tar tóz ko dók ra. Csáky
püs pö köt és több más el fo gott nemesurat
(köz tük Telegdi kincs tar tót) ka ró ba húz -
ták, má so kat ke reszt re fe szí tet tek. (Ilyen
tí pu sú meg tor lás fõ ren dû ek kel szem ben
bûn nek és el kép zel he tet len ször nyû ség nek
szá mí tott.) Bá tho ry óri á si sze ren csé vel tu -
dott csak el me ne kül ni, majd Te mes vár vá -
rá ba zár kóz ni. Dó zsa in nen tõl kezd ve egy -
ér tel mû en a föl des urak el len ve zet te a ha -
da it, ame lyek az or szág szá mos pont ján ki -
fosz tot ták és fel gyúj tot ták ura ik kas té lya it,
el éget ték a föld tu laj do no si vi szo nyo kat
iga zo ló ok má nyo kat, ne mes as  szo nyo kat
erõ sza kol tak meg, az el len ál lókat vagy
csat la koz ni nem aka ró kat pe dig kí mé let le -
nül meg kí noz ták vagy meg öl ték.

Hogy mi volt a bos  szún és a fel gyü lem -
lett in du la to kon túl a fel lá zadt pa rasz tok és
Dó zsa cél ja, ar ra néz vést in kább csak fel -
té te le zé sek re szo rít koz ha tunk. A Dó zsa
ne vé ben ki adott, de va ló já ban va ló szí nû -
leg Mé szá ros Lõ rinc és pap tár sai ál tal fo -
gal ma zott ún. ceg lé di ki ált vány ugyan ere -
de ti for má já ban nem ma radt ránk, de a hu -
ma nis ta tör té net írók ál tal né mi leg ki szí ne -

zett vál to za tok alap ján sejt he tõ va la mi a
cé lok ról. (Dó zsa a ki adás ide jén, fel te he tõ -
en má jus vé ge tá ján már jó val dé lebb re
járt.) Esze rint a ne me si ki vált sá gok el tör lé -
sét (né mely fo gal ma zás ban egye ne sen a
ne mes ség ki ir tá sát), a pa raszt ság egé sze
szá má ra a szé kely sza bad sá gok ál ta lá nos -
sá té te lét kí ván ták el ér ni, és sú lyo san meg -
fe nye get ték mind azo kat, akik nem csat la -
koz nak a „szent had hoz”, hogy az „ki -
kény sze rít hes se, meg za bo láz has sa és meg -
tör hes se a hi tet len és át ko zott ne me sek
ere jét és ha dát.” Ké sõb bi for rá sok ar ról is
tud ni vél nek, hogy Dó zsát ki rál  lyá akar ták
vol na vá lasz ta ni, en nek azon ban a kor társ
do ku men tu mok ban sem mi nyo ma sincs.

Dó zsa az ál ta la ko moly had dá szer ve zett
fõ se reg gel a Ma ros men tén ma radt, és Te -
mes várt tar tot ta ost rom zár alatt. Ki sebb se -
reg ré sze ket in dí tott Bi har ba (Nagy vá rad
egy ré szét fel is éget ték), egy má si kat Bu da,
egy har ma di kat He ves és Abaúj fe lé. Eb ben
az idõ ben a fel ke lés a Du na-Ti sza kö zén és
a Ti szán tú lon tom bolt na gyobb erõ vel, ám a
se reg ré szek ré vén ott is új ra fel lán gol tak a
har cok, ahol ko ráb ban csil la pod ni lát szot -
tak. Jú ni us kö ze pé re – ami kor a pa raszt ha -
dak több ki sebb Ma ros men ti vég vá rat
(Solymos, Lippa) is be vet tek – már ha tal -
mas te rü le tet el len õriz tek, és az ad dig bé kés
szom szé dos me gyék be is át csap tak.

A ki rály már má jus 29-én el ren del te a
fel ke lés le ve ré sét, de so ká ig ke vés si ker rel
járt. Jú ni us má so dik fe lé ben azon ban a kor -
mány zat éle dez ni kez dett bé nult sá gá ból, és
elõbb észa kon fog tak hoz zá a fel ke lés le ve -
ré sé hez. Dó zsa öc  cse, Ger gely jú ni us 21-én
Gu bacs nál szen ve dett meg sem mi sí tõ ve re -
sé get Bor nem is  sza Já nos bu dai vár nagy tól,
a He ves be kül dött se reg részt az eg ri püs -
pök ha dai szór ták szét. Ki de rült, hogy a pa -
rasz ti ha dak az erõ dí tet tebb he lyek be vé te -
lé re nem ké pe sek, és a szer ve zet tebb ne me -
si fel ke lõk had ere jé vel sem bír tak el. Lõ -
rinc pap Er dély fe lé in dí tott tá ma dást
Nagy vá rad ról ki in dul va, ám ami kor e had -
szín tér re vis  sza ér ke zett Bul gá ri á ból Sza-
polyai Já nos leg alább 20 ezer fõs ne me si
had ere je, az of fen zí va ös  sze om lott. Vá ro -
sunk kör nyé kén is sú lyos har cok dúl tak; a
sár kö zi Nagy An tal ke resz tes ve zér egész
Bod rog és Bács vár me gyét dúl ta. E se reg
nagy ré szét az tán jó val dé lebb re, Bács kör -
nyé kén ver ték szét, ma ra dé kát pe dig a Gu -
ba cson is gyõ zõ Bor nem is  sza sem mi sí tet te
meg a hájszentlõrinci csa tá ban (jú li us 11.
kö rül). A fel ke lést tá mo ga tó Ba ja me zõ vá -
ros alig ha nem pré dá já ul es he tett a ne me si
ha dak bos  szú já nak és fosz to ga tá sá nak,
még ha az a kró ni kás be jegy zés alig ha nem
tú loz is, hogy „Ba ja me zõ vá ros és kü lö nö -
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sen Szentlõrinc me zõ vá ros a föld del lett
egyen lõ vé té ve”. (A ké sõbb fog ság ba esõ
Nagy An talt Bu dán a ki rály fel né gyel tet te.)

Ma ga Dó zsa jú ni us 13. óta Te mes várt –
a má so dik ma gyar vég vár vo nal egyik leg -
fon to sabb köz pont ját – ost ro mol ta, ame -
lyet Bá tho ry Ist ván vé dett, de ez túl nagy
fa lat nak bi zo nyult az is mét egye sült pa -
raszt se reg szá má ra. A vár fel men té sé re
Szapolyai mint egy 20 ezer fõ nyi se reg gel
ér ke zett, ép pen jó kor, hi szen a ki éhez te tett,
cse kély lét szá mú vár vé dõk már a vár fel -
adá sá ra gon dol tak. Hogy ez után pon to san
mi tör tént, ar ról rend kí vül el lent mon dá so -
sak a for rá sok: van olyan, ame lyik sú lyos
ál do za to kat ho zó, majd vé reng zés be tor -
kol ló raj ta ütés rõl be szél (Brutus Já nos Mi -
hály), má sok (pl. Szerémi György) sze rint
vi szont nem is volt csa ta, mert Szapolyai
Dó zsát meg té veszt ve, csat la ko zó tár gya lá -
so kat szín lel ve fog ta el a fel ke lõk ve zé rét,
megint má sok sze rint pe dig Dó zsa ré szeg
volt a raj ta ütés ide jén, és mi u tán ve zér tár -
sa i val együtt gyor san fog ság ba ve tet ték,
se re gé nek ma ra dé ka nem so ká ig tart hat ta
ma gát. Ám hogy so ra ik ban nap nyug tá ig
tar tó mé szár lás vet te kez de tét, vagy hogy
„a pa rasz tok nak a Te mes vár alat ti tö me ge
vér on tás nél kül szét szó ra tott”, az ese mé -
nye ket el té rõ en elõ adó for rá sok ból nem le -
het el dön te ni. An  nyi bi zo nyos: Szapolyai
jú li us 15-én gyõ zött Te mes vár alatt, Dó -
zsát pe dig él ve el fog ta. Az or szág más ré -
sze i ben még hó na po kig vol tak har cok, de
ok tó ber re a pa rasz ti el len ál lást min de nütt
fel mor zsol ták.

A ka to nai gyõ ze lem után kez dõd he tett a
meg tor lás és a rend csi ná lás. A ve ze tõ ket a
fel bõ szült ne mes ség ke mé nyen meg kí -
ván ta bün tet ni. Dó zsa jú li us 20. kö rül tör -
tént ki vég zé sét a kü lön fé le for rá sok nagy -
já ból egy be hang zó an be szé lik el, II.
Ulász ló ki rály I. Mik sa csá szár hoz írt be -
szá mo ló ja pl. a kö vet ke zõ kép pen: „Szé -
kely Györ gyöt elõ ször is tü zes vas sal meg -
ko ro náz ták, s azu tán még él ve, mez te le -
nül, lá ba i nál fog va meg kö töz ve, sa ját ka -
to nái, aki ket kö zön sé ge sen haj dúk nak ne -
vez nek, s akik nek cse le ke de tei an  nyi sok
ször nyû sé get hoz tak, s aki ket hol tré fá son,
hol ko mo lyan bes ti ák nak szó lí tott, fo ga ik -
kal szét tép ték és fel fal ták. Ez után a tes tet
négy fe lé vág ták, és a bi tó fá ra ki füg gesz -
tet ték.” Egy má sik kor társ, Taurinus
(Stieröchsel) Ist ván még a Dó zsa fe jé be ta -
szí tott vas pánt ha tá sát is rész le te zi a pa -
raszt há bo rú ról írott ver ses mun ká já ban:
„Azu tán sok vér áz tat ta ru há ját hó hér té pi
le és égõ bo tot ád a ke zé be/ és tüzesült ko -
ro nát he lye zett le ki rá lyi fe jé re;/ így ékí ti
fel és így ken te fel õt fe je del mül. /Mos tan a

job bágy-had fel buj tó ját, ve ze tõ jét / így
csufolgatták a ki rály ság gal, s a ba kó még/
sár ga ha lán té kát iz zó vas sal sü tö get te. /
Tört ko po nyá já nak bõ ven bug  gyant ki a
ned ve,/ ont ja ki agy ve le jét fü le, szá ja s az
orr üre gén át. / Úgy ami képp az edény nyí -
lá sán át az aludt tej,/ sûrüsödött fo lya dék,
ami dõn a fe dél le szo rít ja, / ap rán ként ki -
csö pög s a lyu kacs ká kon ki szi vá rog:/ úgy
öm lött a ve lõ a tü zes ko ro ná nak alat ta, / s
för tel mes fo lya dék má zol ta be vé gig az ar -
cát.” (Ge réb Lász ló for dí tá sa) A so kak
kép ze le té ben rög zült és Pe tõ fi ver sé ben is
meg örö kí tett iz zó vas tró nus azon ban le -
gen da, de ezt a kor tár sak nem is em lí tik.
Ha lett is vol na ilyen, azt a hó hér sem tud -
ta vol na meg kö ze lí te ni, nem hogy az el ítél -
tet ar ra kény sze rí te ni, hogy ab ba be le ül -
jön. Ám a ki vég zés ezen ke gyet len mód ja
és az, hogy em be re it Dó zsa hú sá ból evés -
re kényszerítették, még az ilyen ke gyet len -
sé ge ket oly kor át élõ kor tár sak egy ré szét is
el bor zasz tot ta. Dó zsán kí vül az el fo gott
fel ke lõk ve zé re it akasz tot ták fel, il let ve
húz ták ka ró ba, má sok éle tét meg kí mél ték,
ha bár kö zü lük is so ka kat meg cson kí tot tak.
(A Dó zsá hoz – ta lán éle tét ment ve, kény -
sze rû ség bõl – csat la ko zott né hány ne mes
csak bir to ko kat ve szí tett el.) Né hány hét
után azon ban je len tõ sen csil la pod tak az in -
du la tok, meg az tán a ne mes ség is be lát ta,
hogy a tö me ges meg tor lás csak mun ka erõ -
hi ányt okoz az or szág ban, így az tán so kan
el ke rül ték a vér pa dot, de a ko mo lyabb fe -
le lõs ség re vo nást is. (Va ló szí nû leg jó ko ra
túl zás, hogy a har cok nak, a fel ke lés nek és
a meg tor lás nak együtt vé ve 70 ezer ál do za -
ta lett vol na.)

Az 1514 ok tó be ré ben meg tar tott or szág -
gyû lés je len tõs rész ben a fel ke lõk meg bün te -
té sé vel és a ne mes ség kár ta la ní tá sá val fog lal -
ko zott. Az itt meg szü le tett tör vé nyek nagy
ré sze – a job bá gyok gaz da sá gi meg erõ sö dé -
sét ed dig is fél té ke nyen fi gye lõ köz ne mes ség
ér de kei mi att – ta lán egyéb ként is meg szü le -
tett vol na elõbb-utóbb, most azon ban a hi vat -
ko zá si ala pot is meg le he tett ta lál ni hoz zá juk.
„... hogy áru lá suk nak az em lé ke és idõ le ges
bün te té se ma ra dé ka ik ra is át men jen, és hogy
min den em ber kor meg tud ja, hogy mek ko ra
bûn tény az urak el len föl lá zad ni”, el vet ték a
pa rasz tok tól a sza bad köl tö zés jo gát („rög -
höz kö tés”), föl des ura ik „örö kös szol ga sá gá -
ba ke rül tek”, az urak sza ba don ren del kez het -
tek a job bágy föl dek fö lött, és a tör vé nyek
meg ha tá roz zák a kö te le zõ job bá gyi ter he ket
is. Pa rasz tok és haj dúk szá má ra meg tilt ják
fegy ve rek vi se lé sét, to váb bá a ku no kat és a
já szo kat is job bá gyi sor ba ta szít ják. A pa -
raszt há bo rú ki rob ba ná sá ért bur kol tan fe le -
lõs sé tett Bakócznak szánt ol dal vá gás sal
meg tilt ják, hogy job bágy ból a jö võ ben ér sek
vagy püs pök le hes sen. (Bakócz job bágy sor -
ból emel ke dett a ha zai egy há zi szer ve zet
csú csá ra.) A tör vény ja vas lat meg szö ve ge zé -
sé ben nagy sze re pe ju tott Werbõczi Ist ván
ki rá lyi íté lõ mes ter nek, aki egyéb ként a pa -
raszt fel ke lés em lé két a ne mes ség bib li á ja -
ként szá mon tar tott Hármaskönyvébe is
beemel te. Más  kér dés, hogy e meg tor ló in -
téz ke dé sek és ren del ke zé sek egy ré sze pa pí -
ron ma radt, más ré szü ket pe dig a kö vet ke zõ,
za va ros év ti ze dek ben nem le he tett vég re haj -
ta ni és be tar ta ni. (Foly tat juk)

Dr. Mayer Já nos
Grafika: Sipos Loránd
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Hetven éve történt

Iskolaév a háború árnyékában
Va ló szí nû, hogy a III. Bé la Gim ná zi um

több mint két száz öt ven éves mû kö dé se so -
rán a mi osz tá lyunk kezd te meg ta nul má -
nya it a leg vál sá go sabb kö rül mé nyek kö -
zött. Ami kor 1943. jú ni us 12-én dr. Lász ló
Vin ce igaz ga tó úr sa ját ke zû leg be je gyez te
ta nul má nyi ér te sí tõnk be a fel vé telt, sen ki
sem sejt het te, hogy mi lyen vi lág po li ti kai
ese mé nyek zú dul nak ránk a kö vet ke zõ hó -
na pok ban. 

Bár 1941 de cem be re óta ha zánk had ban
állt a szö vet sé ges ha tal mak mind egyi ké -
vel, a hát or szág bé ké jét a há bo rú vi ha ra
még nem dúl ta fel. Mi u tán azon ban 1943
ta va szán Észak-Af ri ká ban az an gol-ame ri -
kai csa pa tok tönk re ver ték Rommel had se -
reg ét, fé lel me tes ere jû csa pást mér tek a
„ten gely lágy al só tes té re”. Jú li us 10-én ha -
tal mas szö vet sé ges ha jó had so ra ko zott fel
Szi cí lia dé li part ja men tén. Az in vá zi ós
erõk har minc ki lenc nap alatt le ro han ták
Hermann Göring né met elit had test tel
meg erõ sí tett olasz vé dõ se reg ét. Két hét
sem telt be le, és szep tem ber 3-án Mont-
gomery, va la mint Pat ton csa pa tai már át -
kel tek a messinai szo ro son, meg kezd ve
Itá lia el özön lé sét. 

A ka to nai bra vúr – amely re a fenn hé já zó
né met tá bor no kok az an gol szá szo kat nem
tar tot ták ké pes nek – sú lyos po li ti kai kö -
vet kez mé nyek kel járt. A meg ret tent olasz
ki rály, to váb bá a kö ré cso por to sult ve ze tõ
ré teg úgy dön tött, hogy sza kít Mus so li ni
fa sisz ta rend sze ré vel, és kü lönb ékét köt. A
fegy ver szü ne ti fel té te le ket au gusz tus 13-
án el fo gad ták. A Duce ugyan meg kí sé rel te,
hogy Észak-Olasz or szág ban új ra szer vez ze
a fa sisz ta rend szert, a pró bál ko zás azon ban
szá nal mas ku darc ba ful ladt. Így le he tet -
len né vált, hogy a né me tek a de mo ra li zált
és tö ké le te sen meg bíz ha tat lan olasz had -
osz tá lyo kat a front vo nal ra ve zé nyel jék.
Hit ler te hát egy részt el vesz tet te leg ré geb bi
eu ró pai szö vet sé ge sét, más részt vég leg
szer te fosz lott egy le gen da. A né met had se -
reg ver he tet len sé ge már csak el avult mí -
tosz, és a Wehrmacht már „Eu ró pa Erõd”
te rü le tét sem ké pes meg vé de ni.

A fel gyor sult ese mé nyek a tak ti kus vá -
ra ko zást meg kí sér lõ Kállay-kormányt tö -
ké le te sen za var ba ej tet ték. Már egy éve
pró bál koz tak az zal, hogy tit kos tár gya lá so -
kon al kut kös se nek az an gol szász ok kal.
Az egyez ke dé se ken is mer te tett an gol
fegy ver szü ne ti fel té te lek azon ban nem
vol tak tel je sít he tõk, hi szen Ma gyar or szág
a né me tek ál tal meg szállt bi ro da lom ba

éke lõ dött. A ku darc ba ful ladt bé ke-ta po ga -
tó dzás még is ho zott va la me lyes ered -
ményt: az or szág lég te rén át re pü lõ an gol -
szász bom bá zók nem tá mad tak ma gyar
cél pon to kat. Olasz or szág in vá zi ó ja azon -
ban vél he tõ leg két sé ge ket éb resz tett a hall -
ga tó la gos köl csö nös kí mé let fenn tar tá sá ra
vo nat ko zó an. Az olasz csiz ma dé li ré szén
az an gol szász ok szá mos re pü lõ te ret épí tet -
tek. A „lé gi erõ dök nek” már nem Egyip -
tom ból kel lett star tol ni uk. A fe nye ge tett -
ség fo ko zó dott, nem le he tett tud ni, hogy a
nyu ga ti szö vet sé ge sek nem él nek-e meg-
növekedett ak ció ké pes sé gük le he tõ sé gé -
vel. A négy mo to ros, dü bör gõ óri á sok két -
sze re sé re nö ve ke dett bom ba te her rel csap -
hat nak le az or szá gun kon át hú zó dó né met
után pót lá si vo na lak ra.

A ma gyar kor mány így jog gal tart ha tott
bom ba tá ma dás ok tól. Ez le he tett az oka an -
nak, hogy a szep tem be ri tan év kez dést bi -
zony ta lan idõ re el ha lasz tot ták. Az or szág
te rü le tén ugyan már két év vel ko ráb ban ki -
ala kí tot ták a lég vé del mi fi gye lõ õr sök
rend sze rét, ez azon ban csak el kés ve tud ta
vol na ri asz ta ni a fe nye ge tett cél pon to kat.
Az év õszén a Bal kánt és Olasz or szág jó
ré szét még né met csa pa tok tar tot ták meg -
száll va. Amen  nyi ben meg fi gye lõ rend sze -
rü ket ös  sze kap csol ják a ma gyar há ló zat tal,
a Vár hegy szik la bar lang ja i ban el he lye zett
lég vé del mi köz pon tunk egy-két órá val
elõbb, idõ ben ér te sül az Ad ria fe lett gyü le -
ke zõ és észak ke let nek tar tó el len sé ges
bom bá zó kö te lé kek kö ze le dé sé rõl. Így le -
ad hat ja a „légiveszély, lé gi ri a dó” rá dió -
köz lé sét, és ele gen dõ idõ ma rad az is ko -
lák, va la mint egyéb, em ber tö me ge ket kon -
cent rá ló köz pon tok ki ürí té sé re. Fel te he tõ,
hogy az õsz so rán a ma gyar és né met fel -
de rí tõ szol gá lat ös  sze han gol ta mû kö dé sét,
mert no vem ber ele jén el ren del ték az ok ta -
tás meg kez dé sét. 

A ké sõ õsz bo ron gós nap ja i ban még
nem sejt het tük, hogy a gim ná zi um tör té ne -
té nek leg kur tább tan év ét kezd jük meg.
Het ven év táv la tá ból vis  sza pil lant va he ro -
i kus pe da gó gi ai tel je sít mé nye i kért a de rék
cisz ter ci atyák nak tisz te let tel és cso dá lat tal
kell adóz nunk. Egy részt het ven kis di ák
zsú fo ló dott tan ter münk pad ja i ba. Más részt
elõ kép zett sé günk az úgy ne ve zett „négy
ele mi” is me ret anyag ára ter jedt ki. Is ko lai
elõ é le tünk szín vo na la és a III. Bé la kö ve -
tel mény rend sze re kö zött óri á si volt a kü -
lönb ség. Osz tály fõ nö künk, Barta Lé nárd
vi szont a leg ke vés bé sem li be rá lis ta ná ri

kar leg szi go rúbb tag ja volt. Bár a nor má lis
tan év nek csak a fe lét szab ta ki szá má ra a
tör té ne lem, e rö vid idõ szak alatt is rá tu -
dott ven ni ben nün ket az ala pos, szin te tu -
do má nyos igényességû is me ret szer zés
mód sze ré nek el sa já tí tá sá ra. Ma gyar és la -
tin nyel vet ta ní tott. Tu dá sun kat el sõ sor ban
a la tin szó kincs meg szer zé se és a nyelv tan
is me re te te rén gya ra pí tot ta. E klas  szi kus
gram ma ti ka bo nyo lult, ám lo gi kus, jól
össze csi szolt szer ke ze tû disz cip lí na. Aki
el sa já tí tot ta, kul csot nyert az in do ger mán
nyel vek szer ke ze té hez is. Mi vel Lé nárd
atya ös  sze sen öt éven át volt ta ná runk, a
ké sõbb szer zett ta pasz ta la to kat vis  sza ve -
ze tem az el sõ sze mesz te rek re is.

Alap ve tõ di dak ti kai tö rek vé se volt az
önál ló, kri ti kus gon dol ko dás ra ne ve lés. E
mód sze re meg ala po zá sát már az el sõ év
osz tály fõ nö ki órá in meg kezd te. Tu laj don -
kép pen azt a szisz té mát kö vet te, amit a di -
dak ti ka kérdve-kifejtõ mód szer ként is mer.
Kedv tel ve al kal maz ta ezt az el já rást a köz -
for ga lom ba ke rü lõ, ám meg ala po zat lan
vé le mé nyek ne vet sé ges sé té te lé re. A ki -
sze melt tex tus ból ki in dul va, egy sze rû
szer ke ze tû, de egy más hoz kö vet ke ze te sen
csat la ko zó kér dé se ket tett fel. A kon zek -
vens lo gi kai lánc vé gén ki de rült, hogy a
ki in du lá si té zis tö ké le te sen hi bás. Ezt a
me tó dust meg al ko tó já ról, Szók ra tész rõl
(Kr. 470-399) ne vez ték el. 

A ma gyar iro dal mat ok ta tó Bog nár Be -
ne dek is gon dos re to ri kai kép zés ben is ré -
sze sí tet te ta nít vá nya it. A szó no ki gya kor la -
to kat az V-VI II.-os di ák jai szá má ra tet te
kö te le zõ vé. Ki-ki tet szés sze rint vá laszt ha -
tott té mát, amely rõl elõ ze te sen tá jé koz tat ta
a ta nár urat. Ami kor az igaz ság pil la na ta
el ér ke zett, a de lik vens jegy zet nél kül ki állt
a ka ted ra szé lé re, és elõ ad ta kb. tíz perc
idõ tar ta mú orá ci ó ját. A be széd nek ter mé -
sze te sen kö vet nie kel lett a szó nok lat tan
sza bá lya it. Nos, 1944 ja nu ár ja tá jé kán egy
fel sõ osz tá lyos zsi dó fiú elõ adá sa volt ép -
pen so ron. Is ko la tár sunk el mond ta Ben cé -
nek (e né ven tisz tel tük a szi go rú atyát),
hogy ar ról a sze rep rõl tar ta na elõ adást,
ame lyet a zsi dó ság töl tött be a ma gyar ipar
19. szá za di fej lõ dé sé ben. Meg kell je gyez -
nem, hogy a vé dõ be szé det tar tó di ák tár -
sunk bõ sé ges érv kész let tel ren del ke zett.
Az 1870 után meg in du ló fej lõ dés tö meg -
moz ga lom má tet te a „gründolást”, és eb -
ben az élénk üz le ti szel lem mel ren del ke zõ
zsi dó ság ve ze tõ sze re pet töl tött be. Nem is
ered mény te le nül. Pl. Weiss Manf réd 1882-



KÖZÖS MÚLTUNK6 Bajai Honpolgár   •   2014. május

ben kon zerv gyá rat ala pí tott. A ké sõbb több
ipar ág ra osz tó dó vál la lat har minc hat év
múl va már har minc ezer mun ka vál la lót
fog lal koz ta tott. Ez az üz le ti si ker egy ál ta -
lán nem volt egye dül ál ló. A hat ezer fõt al -
kal ma zó Egye sült Iz zó Aschner Li pót ve -
ze té se alatt vi lág sza ba dal ma kat fej lesz tett
ki. A sort még hos  szan foly tat hat nánk. 

Ta ná runk – aki egy gyömörei pa raszt -
por tá ról emel ke dett a szer ze te si rend be –
ka ra kán sze mé lyi ség volt. Tá vol állt tõ le a
zsar no ki köz vé le ke dés meg al ku vó tisz te -
le te. Nem volt haj lan dó el fo gad ni az 1939
óta fo lya ma to san te ret nye rõ lé lek mér ge -
zés, az an ti sze mi tiz mus ter je dé sét. (Ek kor
fo gad ták el az ún. má so dik zsi dó tör vényt.
Esze rint zsi dó nak mi nõ sül az, aki nek
egyik szü lõ je vagy két nagy szü lõ je sze mi -
ta. Az iz ra e li ták szám ará nyát szá za lé ko san
ha tá roz ták meg egyes fog lal ko zá si ágak -
ban. Mi vel ezek a zsi dó ság ál tal nagy mér -
ték ben vá lasz tott pá lyák, élet te rü ket em -
ber te le nül, drasz ti ku san csök ken tet ték.)

Ám a gyû lö let ben fo gant kor lá to zá sok
ká ro san ha tot tak vis  sza a mózeshitûeket ko -
ráb ban hon fi társ ként kész sé ge sen be fo ga dó
tár sa da lom ra is. Az iz ra e li ta or vo so kat is tö -
me ge sen be so roz ták a mun ka szol gá la tos
szá za dok ba. Szak tu dá suk el té koz lá sá nak
tra gi kus kö vet kez mé nye i rõl Nagybaczoni
Nagy Vil mos hon vé del mi mi nisz ter a kö -
vet ke zõ ket ír ja: „Meg fon to lás nél kül be -
hív ták a zsi dó or vo so kat. A har cok ide jén
sok se be sült ma gyar azért nem jut ha tott

ide je ko rán meg fe le lõ ápo lás hoz és or vo si
se gít ség hez, azért hal tak meg so kan je len -
ték te len se be sü lé sek kö vet kez té ben, mert
szak kép zett or vo sok kö vet tör tek, ár kot ás -
tak, er dõt ir tot tak, ge ren dát hord tak, vas úti
töl té sen ku bi kol tak vagy ak nát szed tek a
vo na lak elõtt.” Fél re ér tés ne es sék. A mi -
nisz ter nem hi deg, ön ér de kû ra ci o na liz -
mus ból, ha nem ter mé sze tes hu ma niz mus -
tól ve zérel ve ír ta e le súj tó so ro kat. Ar ról,
hogy a tisz ti kar an ti sze mi tiz mus sal meg -
fer tõ zött, nem je len ték te len há nya da ho -
gyan fo gad ja a ma gyar ka to na er köl csi
tisz tes sé gét õr zõ mi nisz ter in téz ke dé se it,
az aláb bi a kat ír ja: "Köz vet len kör nye ze -
tem ál lan dó an fi gyel mez te tett, hogy ne
száll jak szem be az ár ral, mert en nek nem
le het nek jó kö vet kez mé nyei."

Az öreg ge rin ces ka to na mind ös  sze há -
rom ne gyed évig áll ta a bel föl di ás ká ló dást
és kül föl di nyo mást. Nyi las ér zel mû ve zér -
ka ri tisz tek alat to mo san sza bo tál ták az ál ta -
la el ren delt had bí ró sá gi vizs gá la to kat.
Ezek kel a ke le ti fron ton ta pasz talt és a mun -
ka szol gá la tos ok el len el kö ve tett visz  sza élé -
se ket kí ván ta meg to rol ni. Más részt a né me -
tek nek is ké nyel met len part ner a meg ígért
ne héz fegy ver zet le szál lí tá sát ma ka csul kö -
ve te lõ had ügy mi nisz ter. Így a zsi dó bé renc -
nek mi nõ sí tett ve zér ez re des 1943. jú ni us
12-én le mon dott, és nyug díj ba vo nult.

Az eset szem lél te ti, hogy a jobb ol da li, né -
met ba rát és an ti sze mi ta erõk be fo lyá sa fo -
lya ma to san nõtt. Hi szen ez út tal a kor mány -

zó és Kállay mi nisz ter el nök
tel jes bi zal mát él ve zõ tá bor -
nok tá vo zá sát kényszerítették
ki. Hi ba len ne azon ban ar ra
kö vet kez tet ni, hogy a fa sisz ta
mé tely mér ge az egész tár sa -
dal mat át itat ta. A par la ment
260 kép vi se lõ jé bõl csak 49 a
hun ga ris ta (nyi las) párt tag.
Ter mé sze te sen az an ti sze mi ta
né ze tek a pár ton kí vül is ter -
jed tek. A több ség azon ban
1944 má ju sá ban döb be net tel,
szá na lom mal és meg fé lem lít -
ve fo gad ta a vil lám csa pás ként
le súj tó de por tá lást. 

Nyil ván va ló, hogy az 1944
ja nu ár já ban ki ala kult po li ti kai
at mosz fé ra alig ha ked ve zett a
bá tor zsi dó fiú apo lo ge ti ká já -
nak. A be széd hí re el ter jedt, és
akad tak szél sõ jobb ol da li szü -
lõk, akik fel há bo rod tak a cisz -
ter ci gim ná zi um ban el tûrt
sze mi ta vak me rõ sé gen. Mi,
al só sok csak az ál ta lá nos zsi -
bon gás ból szûr tük ki ér te sü lé -

se in ket. A köz vé le ke dé sen azon ban Bog nár
ta nár úr szu ve rén szel le mi sé gé nek tisz te le -
te és a kis iz ra e li ta orá tor szó ki mon dá sa fe -
let ti cso dá lat ural ko dott el. Mint ké sõbb
meg tud tam, a vá ro si skan da lum ra dr. Lász -
ló Vin ce – ez a ren dít he tet len er köl csi tisz -
tes sé gû szer ze tes-ta nár – pél da mu ta tó an re -
a gált. Az ebéd lõ asz tal fe lett fo lyó be szél ge -
tés be egy gyil kos Szálasi-ellenes meg jegy -
zést ele gyít ve, ki se per te a rend ház bé kés
fa lai kö zül a mél tat la nul be to la ko dó té mát.

A de por tá lás elõt ti idõ szak ból õr zök egy
olyan em lé ket, amely epi zód nak tûn het, ám
át mar ja ma gát év ti ze dek idõ ré te ge in is.
Mint is me re tes, 1944. már ci us 28-án Jaross
An dor, a Sztójay-kormány bel ügy mi nisz te -
re el ren del te, hogy a zsi dók nak meg adott
mé re tû sár ga csil la got kell vi sel ni ük. Mi vel
az ok ta tás áp ri lis ele jén meg szûnt, a hó nap
el sõ nap ja i ban la kó he lyünk rõl, Garáról a
vá ros ba utaz tam egy Du na-par ti ki rán du lás -
ra. Ak ko ri ban még a Bács ka áru ház he lyén
üz let sort al ko tó föld szin tes há zak áll tak. A
Kósa-drogéria vörösmárvány por tál ja kb. a
rend ház vé gé vel szem ben büsz kél ke dett az
igény te len bol tocs kák so rá ban. A reg gel
még meg le he tõ sen nép te len ut cán egy
szem be jö võ fér fi ra fi gyel tem fel. Óva kod -
va, szin te fé lén ken ha ladt el a jár da szé len, a
dro gé ria aj ta ja elõtt. Meg döb ben ve, pil la nat
szug ge rál ta meg le pe tés sel me red tem a vi -
sel tes za kó ján vi rí tó sár ga csil lag ra. Agya -
mon még gon do lat tá sem érõ emó ci ók sza -
lad tak át: most olyan dol got fi gye lek meg,
ame lyet il let len ség ész re ven ni. Te kin te tünk
ön kén te le nül ta lál ko zott ös  sze. A kb. öt ven -
éves fér fi el nyûtt nek, le tört nek, ko rá nál jó -
val öre gebb nek lát szott. Sze mé ben a kor -
bács tól ret te gõ ku tya fé lel me és meg hu -
nyász ko dá sa tük rö zõ dött. Úgy érez tem,
hogy pil lan tá som – ame lyet leg ke vés bé
sem szán tam für ké szõ nek – egy fá jó, vér zõ
seb be vájt be le. Amíg el ha lad tunk egy más
mel lett, mar do só ér zés ural ko dott el raj tam.
Szé gyell tem, hogy aka rat la nul is ré sze sé vé
vál tam egy véd te len em ber iszo nyú meg -
aláz ta tá sá nak. 

Ek kor még ko ra ta va szi nap fény csil lant
meg a bel vá ro si temp lom ke reszt jén. Nem
sejt het tem, hogy a Kósa-drogériánál el -
oso nó fér fi elõtt két hó nap múl tán a gye -
hen na tü zes tor ka nyí lik meg. A szé gyen ér -
zet – amely élet ko ro mat és is me re te i met
te kint ve szin te ir ra ci o ná lis nak tûn het –
vél he tõ leg az alap ve tõ em be ri tisz tes ség ér -
zet lá za dá sa volt. Lá za dás egy em ber te len
kor el len, amely ben a Ká i nok az új já é lesz -
tett kö zép kor szé gyen bé lyeg ét sü tik az
Ábe lek hom lo ká ra.

Dr. Dá ni el Jó zsef
Grafika: Sipos Loránd
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Kérvények a bajai zsidó fogolytáborból*

1944. már ci us 19-én a né met csa pa tok
meg száll ták Ma gyar or szá got. Az or szág el -
in dult a ka to nai, gaz da sá gi és tár sa dal mi ka -
taszt ró fa fe lé. A Wehrmacht és az SS-ala ku -
la tok ma gyar or szá gi je len lé te és a nagy szá -
mú ha zai el va kult né met szim pa ti záns biz to -
sí tot ta, hogy a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or -
szág „utol só csat ló sa” ma xi má li san ki szol -
gál ja a há bo rút. A meg szál lók igé nye i nek
meg fe le lõ en el kez dõ dött a ma gyar tár sa da -
lom át ala kí tá sa, amely nek el sõ meg nyil vá -
nu lá sa a ma gyar or szá gi zsi dó ság gyors get -
tók ba kény sze rí té se és Ausch witz ba de por -
tá lá sa volt. Adolf Eichmann, a zsi dó kér dés
„vég sõ meg ol dá sá nak” ki dol go zó ja már
már ci us 20-án Ma gyar or szág ra ér ke zett, és
a bel ügy mi nisz té ri um ve ze tõ po li ti ku sa i val
– Jaross An dor, Baky Lász ló és dr. End re
Lász ló – ki dol goz ta a ha zai zsi dó kér dés
vég le ges meg ol dá sá nak ter vét. Eichmann
el kép ze lé sei sze rint elõ ször a ka to na i lag leg -
in kább fe nye ge tett ke le ti, észa ki és dé li or -
szág ré szek ben kel lett ös  sze gyûj te ni – get -
tók ba és tá bo rok ba zár ni – a zsi dó kat, majd
a get tó sí tás be fe je zé se után meg szer vez ni a
de por tá lá su kat. A meg szál lás után 1944-ben
sor ra je len tek meg a zsi dó el le nes mi nisz te ri
ren de le tek – az év fo lya mán ös  sze sen 107
ren de let –, el sõ sor ban a bel ügy mi nisz té ri um
ad ta ki eze ket. Áp ri lis 5-tõl kö te le zõ vé tet ték
a „sár ga csil lag” vi se lé sét, majd áp ri lis 7-én
ki ad ták a gettósítási uta sí tást is. A zsi dók
get tók ba zá rá sát a csend õr ke rü le ti be osz tás -
nak meg fe le lõ en el sõ sor ban a ma gyar
csend õr ség és rend õr ség vé gez te – az SS
egy kb. 200 fõs ala ku la tot te le pí tett Ma gyar -
or szág ra, amely ke vés volt az or szá gos ak -
ció irá nyí tá sá hoz. Ma gyar or szá gon 1944-
ben 10 csend õr ke rü let volt, Ba ja – cson ka
Bács-Bodrog vár me gye – az V. ke rü let be
tar to zott, amely nek Sze ged volt a köz pont ja.
1941-ben a Dél vi dék „vis  sza té ré se” után
hely re ál lí tot ták a tör té nel mi vár me gyét, de e
te rü le te ket egy elõ re nem ta goz ták be a meg -
lé võ rend szer be. A Bal ká non mû kö dõ par ti -
zán moz ga lom ra hi vat koz va Eichmann a
dél vi dé ki zsi dó ság ös  sze gyûj té sét és de por -
tá lá sát rend kí vül fon tos nak tar tot ta, és so ron
kí vü li vég re haj tá sát ja va sol ta. A Dél vi dé ken
a ma gyar ha tó sá gok áp ri lis 16. és má jus 3.
kö zött vég re haj tot ták a get tó sí tást, majd má -
jus 15. és jú ni us 7. kö zött – az I. zó na, az az
Kár pát al ja és Észak-Er dély ki ürí té sé vel pár -
hu za mo san – a get tók ba és tá bo rok ba gyûj -
tött zsi dó ság je len tõs ré szét de por tál ták.

A ba jai holokauszt tör té ne té ben jól el kü lö -
nít he tõ a he lyi zsi dó ság – kö zel 1200 em ber
– és a Dél vi dék rõl a há rom ba jai fo goly tá -

bor ba ös  sze gyûj tött kö zel 8000 em ber sor sa.
A fo goly tá bor ok ba a Bács ka kö zép sõ és nyu -
ga ti ré szé ben be gyûj tött zsi dó kat he lyez ték
el, a leg töb ben Új vi dék rõl ke rül tek ide, de
Sza bad ká ról is ide szál lí tot ták zsi dó ság je -
len tõs ré szét. A ba jai fo goly tá bo ro kat má jus
kö ze pén töl töt ték fel, az ide ke rült em be rek
kö zel egy hó na pos ál lan dó utaz ta tás és zak -
la tás után itt ki csit meg pi hen het tek. So kan
meg ra gad ták az utol só le he tõ sé get ar ra, hogy
meg sza ba dul ja nak a fog ság ból – és a biz tos
ha lál tól –, ezért a ma guk kal ho zott ira ta i kat
fel hasz nál va, a ko ráb bi zsi dó tör vé nyek re és
a ma gyar ság szol gá la tá ban szer zett ér de me -
ik re hi vat koz va el bo csá tá si/men te sí té si ké -
rel met ad tak be a ba jai tá bor pa rancs nok ság -
hoz. A Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Bács-Kis -
kun Me gyei Le vél tá rá nak Ba jai Rész le gé nél
õr zött irat anyag ban több száz ilyen ké re lem
ma radt fent, eb bõl ol vas hat nak most ket tõt:

„Magy. [Ma gyar] Kir. [Ki rá lyi] Rend õr -
ség sza bad kai Ka pi tány sá ga

Sza bad ka
Bá tor va gyok azon tisz te let tel jes ké rés sel

for dul ni Önök höz, hogy meg je lent ren de le -
tek, va la mint a be csa tolt iga zo ló ira ta im
alap ján az in ter ná lás alól úgy en gem, mint
fe le sé gem men te sí te ni szí ves ked jék.

1. Csa tol va szül. anya köny vi ki vo na tom,
mely sze rint az r. [ró mai] k. [ka to li kus] fe le -
ke zet kö te lé ké be 1941. XII. 28-án fel vé tet -
tem. A fel vé tel ké ré se azért tör tént, mi vel
szár ma zá si ira ta im ku ta tá sa alap ján csak
hos  szabb idõ után tud tam meg ál la pí ta ni,
hogy tel je sen ke resz tény nek szá mí tok és ezek
iga zo lá sá ra szol gál nak a be csa tolt ira ta im.

2. Új vi dék szab. [sza bad] kir. thj. [tör -
vény ha tó sá gi jo gú] vá ros pol gár mes te re ál -
tal ki ál lí tott nem zet hû sé gi bi zo nyít vá nyom
mel lé ke lem, mely sze rint nem zet hû ség
szem pont já ból ma ga vi se le tem a meg szál lás
alatt ki fo gás ta lan volt.

3. M. Kir. Rend õr ség új vi dé ki ka pi tány sá -
ga ál tal ki ál lí tott ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
vány sze rint ren del ke zés re ál ló ada tok alap -
ján er köl csi ma ga vi se le tem rend õri szem -
pont ból ki fo gás ta lan.

4. Mel lé ke lem a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -
um H. 1099/1941. szá mú iga zo lá sát, mely -
bõl ki tû nik, hogy 1918. 145. sz. rend. Köz.
1918. VI. 1. ran got 3027. rang szá mot mint
tart. [tar ta lé kos] zász lós kap tam.

5. Az ös  sze om lás kor mint is me re tes a 40.-
ik had osz tály, mely hez ez re dem is tar to zott
Vi téz Nagy Pál tá bor nok úr ve ze té sé vel tel -
jes fel sze re lés sel fel sõbb pa rancs ra az olasz
front ról vis  sza vo nult. Ez re dem mel Kis kun -

fél egy há zá ra szol gá lat té tel re vo nul tunk,
ahol a for ra dal mi ki len gé sek ide je alatt
1919. I. 4-ig a mel lé kelt sza bad sá go lá si
iga zol vány sze rint tel je sí tet tem szol gá la tot.
Az el len for ra dal mi moz gal mak ban va ló
rész vét elem iga zo lás alatt.

6. Mel lé ke lem bol do gult édes anyám ere -
de ti ke reszt le ve lét, mely sze rint 1858. IV.
21-én Nagy ágon szü le tett.

7. A nagy ági lel ké szi hi va tal ál tal ki ál lí -
tott bi zo nyít vány mely iga zol ja, hogy édes -
anyám a r. k. hit fe le ke zet sza bá lyai sze rint
meg ke resz tel ke dett, az anya könyv ben nyo -
ma sincs, hogy más fe le ke zet re tért át.

8. Ha tó sá gi bi zo nyít vány, mely bõl meg ál -
la pít ha tó, hogy Bruck An na azo nos a be -
jegy zett Idá val.

9. Ki vo nat a Zombori Fõ rab bi ság anya -
köny vi ki vo na tá ból és eb bõl pon to san meg -
ál la pít ha tó, hogy az 1880. év ben ér vény ben
le võ ál la mi tör vé nyek és jog sza bály ok nem
tet ték le he tõ vé az izr. [iz ra e li ta] egy ház nak
más fe le ke ze tû egyé nek izr. fe le ke ze tû vel va -
ló há zas sá gát, ál lam ér vé nye sen, il let ve jog -
ha tá lyo san. De a zsi dó egy há zi tör vé nyek
sem en ged ték meg lel ké sze ik nek, hogy zsi dó
ke resz tén  nyel há zas sá got köt hes sen az egy -
há zi tör vé nyek be tar tá sá val. Mi u tán a be -
csa tolt ira tok ból hi telt ér dem lõ en meg ál la -
pít ha tó, hogy Bruck An na aki r. k. val lá sú
volt, ér vé nye sen egy há zá nak kö te lé ké bõl
ha lá lá ig ki nem lé pett, zsi dó val lás ra át nem
tért és így a Zombori Rab bi ság elõtt 1880.
XI. 10. nap ján be jegy zett há zas ság kö tés ál -
lam ér vé nyes nek, jog ha tá lyos nak el nem is -
mer he tõ. Ez a há zas ság kö tés ha még eset -
leg meg is tör tént vol na, ér vény te len. Ezt bi -
zo nyít ja az a tény is, hogy a meny as  szony
ne ve ugyan úgy van be je gyez ve, mint a võ le -
gény ve ze ték ne ve: Buchwaldnak, te hát a
há zas ság meg sem köt te tett, fel té te lez he tõ,
hogy csak bi zo nyos el len szol gál ta tás fe jé -
ben, az anya könyv be be je gyez te tett.

10. A zombori ke rü le ti fõ rab bi ság anya -
köny vi hi va tal bi zo nyít vá nyát mel lé ke lem,
mely bõl ki tû nik, hogy Bruck Ida / Buchwald
Ida An na Nagy ágon 1858. IV. 21. szül. sem
há zas ság be jegy zé se elõtt, sem utá na a zsi dó
val lás ra nem tért át, e nél kül pe dig ér vé nyes
há zas ság nem volt köt he tõ.

11. Mel lé kel ve édes anyám ha lot ti anya -
köny vi ki vo na ta.

12. Nagy anyám ere de ti ke reszt le ve le.
13. Anyai nagy szü le im há zas ság le ve le.
14. Nagykikindai izr. hit köz ség szül.

anya köny vi ki vo na tát mely iga zol ja, hogy
amely ben 1880. XI. 10-én a zombori rab bi
ál tal meg kö tött há zas ság tény leg lét re jött
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vol na úgy az 1881. XII. 26-án szül. fiú, –
bá tyám, ki idõ köz ben el halt, szár ma zá sa
nem lett vol na mint tör vény te len be ve zet ve,
va la mint azt, hogy az anya Bruck Ida An na,
ho lott a há zas sá gi ki vo nat sze rint a há zas -
ság mely 1 év vel elõbb köt te tett, ab ban mint
Buchwald Ida sze re pel.

15. Fe le sé gem ke reszt le ve le.
16. Há zas sá gi le vél.
Mind ezen ira tok ból meg ál la pít ha tó,

hogy szár ma zá som ra néz ve a fenn ál ló tör -
vé nyek sze rint nem va gyok zsi dó nak te kint -
he tõ, mi ért is is mé tel ten ké rem, úgy en gem
mint fe le sé gem az in ter ná ló tá bor ból va ló
el bo csá tá sát.

Mély tisz te let tel:
Sza bad ka, 1944. V. 8.
Buchwald An dor
Nyom dász (je len leg Sza bad ka)
Temp lom u. 2. III. 6.”

„A ba jai zsi dó tá bor Pa rancs nok Urá nak,
kér vé nye
dr. Ga lam bos Fe renc óbecsei la kós, tar ta -

lé kos hon véd fõ had nagy nak, a 8550/1941.
M. E. ren de let alap ján ki vé te le zett sze mély -
nek, sza bad sá ga vis  sza nye ré se iránt.

Tá bor pa rancs nok Úr!
A m. kir. M. e. 8550/1941. sz. ren de le te

alap ján ki vé te le zett sze mély va gyok. Eh hez a
ki vé te le zett ség hez nem csak nem zet hû vi sel -
ke dé sem, ha nem fegy ver té nye im alap ján ju -
tot tam. Min den újabb ren de let, amely a zsi -
dók jo ga it szû kí ti, fel em lí ti, hogy a fen ti ren -
de let tel ki vé te le zet tek most is ki vé te le zet tek.

Ezek sze rint csil lag jel vényt nem va gyok
kö te les vi sel ni, va gyon be je len tést nem tar to -
zom ad ni, kény szer te le pí tés alól men te sít ve
va gyok és ügy vé di mes ter sé ge met foly tat ha -
tom. Ami kor éle tem ve szé lyez te té sé vel hû
ma rad tam nem ze tem hez, úgy vé lem, igaz -
ság ta la nul va gyok a po zi tív tör vé nyek el le né -
re zsi dó tá bor ban, hi szen ki vé te le zett sé gem
ki emelt a zsi dók kö zül.

Ezek sze rint ros  szabb hely zet ben va gyok
mint bár me lyik ga lí ci ai zsi dó, aki Bu da pes -
ten él, vagy pe dig az a zsi dó, aki get tó ban la -
kik. Tisz ti ran gom is el van is mer ve.

Úgy vé lem, helyt ál ló a fen ti ös  sze ha son lí -
tás és az ab ból le vont kö vet kez te tés le vo ná -
sá ra:A ga lí ci ai be szi vár gott, a lán co ló or to -
dox, az an gol pár ti pes ti jam pe cok ne él vez -
ze nek kü lönb el bá nást, mint én, aki nem üz -
let bõl let tem ke resz tény. Fel sza ba du lá sunk

óta úgy tár sa dal mi lag, mint po li ti ka i lag a
leg ki tû nõbb pri uszt sze rez tem, ame lyet szük -
ség ese tén Óbecsérõl be sze rez ni ké rek; aki a
23 éves meg szál lás alatt ma gyar sá gom ból
bi zo nyí tot tam a leg több tanujelét ad tam.

Amen  nyi ben a vis  sza fog lalt Dél vi dék re
nem me he tek, ké rem, mél tóz tas sék ügyem
bel ügy mi nisz te ri el ren de zé sé ig Bu da pest,
vagy Sze ge den, akár rend õri na pon kén ti je -
lent ke zés mel lett ne kem lak he lyet ki je löl ni.

Ab ban a ma gyar igaz ság ban bíz va, amely
ne künk a fel sza ba du lást hoz ta és amely nek
is te ni ere je van, nem csa lat koz ha tom ab ban,
hogy Pa rancs nok Úr a tör vényt ese tem ben
sa ját ha tás kör ében al kal maz hat ja, és meg -
ment a zsi dók tól.

Tisz te let tel: Dr. Ga lam bos Fe renc
Ba ja Vö rös ke reszt tér, Zsi dó kór ház”

A ba jai tá bo rok la kó it má jus 25-27-én 640
he lyi zsi dó val együtt vo na tok ra rak ták, és
Ausch witz ba de por tál ták õket.

Sar lós Ist ván
* A forrásrészletek korábban megjelentek Végsô
István Isten legyen velünk. Kérelmek és levelek a
bajai koncentrációs tábor gyûjteményébôl címû
könyvében (Kiskunhalas, 2011)

Aki mindent tud a bajai labdarúgás bô 100 évérôl
Már a Népsport elôtt osztályozta a focisták teljesítményét

Kis gyer mek ko ri él mé nyei ha tá sá ra egy
élet re „meg fer tõ zõ dött” a lab da rú gás sze re -
te té vel, hos  szú éve kig ve ze tõ ként is te vé -
keny ke dett ked venc sport ágá ban, de nyug -
díj ba „ci vil” fog lal ko zás ból vo nult dr. Szi -
lárd Il lés, a ba jai fo ci- és sport tör té net je len -
ko ri kró ni ká sa. Több ki sebb-na gyobb ki ad -
vá nya je lent már meg, de lel ke se dé se-szor -
gal ma nem csök ken, to vább ra is fo lya ma to -
san gyûj ti az új sá gok ban vá ro sunk sport já ról,
az itt élõ, vagy in nen in dult ki emel ke dõ ver -
seny zõk rõl meg je le nõ hír adá so kat. 

– Ho gyan kez dõ dött ez a „sze re lem” a
lab da rú gás sal?

– Mind ös  sze öt és fél éves vol tam, ami kor
1950-ben a me gye szék hely át ke rült Ba já ról
Kecs ke mét re, és ren dez tek egy mec  cset a két
vá ros vá lo ga tott ja kö zött, amely re el vitt a 8
év vel idõ sebb bá tyám. Nem ér de kelt ak kor
még a fo ci, de ami kor 4-3-ra nyert a Ba ja a
na gyon utált Kecs ke mét el len, én is ki a bál -
tam a töb bi ek kel, hogy Haj rá Sa mu! – ez a
név az tán raj tam ma radt, és csak mint egy 30
év múl va tud tam meg, hogy mi volt az ere -
de te. Mind a 4 gólt ugyan is egy több szö rö sen
bu kott ta ní tó kép zõs öreg di ák, Sa mu Im re
sze rez te – aki amúgy ép pen a „hírös vá ros -

ból” ér ke zett… Egy év múl va már a lab da rú -
gás sze re te te mi att men tem ki a Ba jai Hon -
véd osz tá lyo zós mec  csé re. Kö vet ke zõ év ben
már az egész ut ca az ab lak ba ki tett rá di ón kon
(ne künk volt csak egye dül) hall gat ta az
Arany csa pat olim pi ai gyõ zel mét, majd rá
egy év re az an gol-ma gyart! Mind emel lett a
kert szom szé dunk volt Tóth Mi hály vá lo ga -
tott lab da rú gó, aki kül dött két je gyet a ma -

gyar-an gol ra, amely 1954. má jus 18-án volt
a Nép sta di on ban, ahol 104 ezer né zõ elõtt 7-
1-re gyõ zünk, ez el mond ha tat lan él mény! 

Ha tás sal volt még rám az ut cá ban la kó Fü -
re di Fe ri bá csi is, a nagy Tu rul nagy in té zõ je,
vagy a Tu rul el nö ke, Raffai Im re plé bá nos
(!), aki a Szent Jó zsef-temp lo mot épít tet te,
va la mint Mé ne si Pis ta bá csi, aki Új vi dék rõl
jött fel az I. vi lág há bo rú után, lent el sõ osz tá -
lyú fut bal lis ta volt, Ba ján a Bács ka Posz tó
csa pa tá ban ját szott, majd so ká ig edzõsködött
is – õk min dig me sél tek a múlt ról. (A Ba jai
Tu rul a '20-as-'30-as évek leg jobb he lyi
együt te se volt – a szerk.)

Má so di kos ko rom ban há rom fü ze tünk
volt az is ko lá ban: koc kás, vo na las és hang -
jegy. Már is ko la elõtt elég jól tud tam ír ni-ol -
vas ni és szá mol ni is, így eze ket nem hasz nál -
tam, ezért el kezd tem ve zet ni a va sár na pi ba -
jai mec  cse ket, és – elõbb, mint a Nép sport –
osz tá lyoz tam is a já té ko so kat 1-tõl-5-ig! Ak -
kor kap tam az el sõ nagy po font, ami kor az
osz tály fõ nök nõm meg kér dez te, hogy hol
van a fü ze tem, és azt ha zud tam, hogy el ve -
szett, ho lott a pad ban volt. Ami kor ezt ész re -
vet te, ad ta a nyak le vest, ami re anyám fel ha -
tal maz ta ko ráb ban…
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– Ön is fo ci zott?
– A fel sõ vá ro si is ko lá ban Fekete-Kovács

Gyõ zõ bá csi volt a tor na ta ná runk, aki ta nít -
ga tott ben nün ket fo ciz ni, na gyon sze ret tük.
(Ere de ti leg bi o ló gus volt, de vi téz ként az
'50-es évek ele jén nem ka pott más ál lást,
csak ke gye lem bõl ezt, mi vel ko ráb ban fõ is -
ko lai vá lo ga tott lab da rú gó volt.) Emel lett
ál lan dó an a bá tyám mal lóg tam, az idõ seb -
bek kel fo ciz tam, így sok kal töb bet tud tam a
tár sa im nál. Gye rek ko rom ban a ba jai út tö rõ-
vá lo ga tott ban együtt sze re pel tem Tüs ke
Csa bá val, Du nai An tal lal is, de ké sõbb,
ami kor már edze ni és üt köz ni is kel lett vol -
na, ah hoz nem fû lött fo gam… A nyolc osz -
tály után egy évet el vé gez tem a Bé lá ban
(Gyõ zõ bá csi ott is ta ná rom lett, és so kat be -
szél get tünk a szer tár ban a fo ci ról), de utá na
kü lön bö ze ti vizs gá val át men tem a gé pi pa ri
tech ni kum ba, és ott is érett sé giz tem. El sõ re
a meg szer zett ma gas pont szá mom el le né re
nem vet tek fel az egye tem re, mert nem volt
meg fe le lõ a szár ma zá som, apám „hor -
thysta” hi va tá sos ka to na volt. A kö vet ke zõ
év ben már a GAMF-ra nyer tem fel vé telt,
mely nek el sõ év fo lya mán mint üzem mér -
nök vé gez tem. A dip lo ma meg szer zé se után
vis  sza ke rül tem Ba já ra, a Kis mo tor- és Gép -
gyár ban he lyez ked tem el mû ve ze tõ ként,
majd jár tam a rang lét rát. 

– Mi kor lett sport ve ze tõ?
– A Ba jai Va sas MTE lab da rú gó csa pa tá -

nál 1970-ben sze mé lyi vál to zá sok tör tén -
tek, Pál mai Pis ta bá csi lett az el nök, aki
meg kér dez te, hogy nincs-e ked vem a csa -
pat mel lett tény ked ni – így kez dõ dött. Is -
mert en gem, tud ta, hogy gye rek ként fo ciz -
tam, il let ve so kat jár tam mér kõ zé sek re.
Ami kor 1972-ben meg ala kult a vá ro si nagy
sport egye sü let, a BSK, a lab da rú gók csak a
kö vet ke zõ idény tõl csat la koz tak hoz zá. Ab -
ban a baj nok ság ban na gyon jó csa pat volt,
és az ered mé nyek alap ján fel csil lant az NB
II-be ju tás re mé nye is, de ak kor né hány já -
té kos el adott egy-két meccset, így nem si -
ke rült a ma ga sabb osz tály ba lé pés – ezen
na gyon fel mér ge sed tem… Az egye sü lés
után Szentannai Jó zsef lett az ügy ve ze tõ el -
nök, aki – Is ten nyu gosz tal ja – át vá gott en -
gem. Azt mond ta, hogy Aba Zo li bá csi nem
vál lal ja a szak osz tály ve ze tést, ezért mint fi -
a tal ra, rám gon dol tak, Ké sõbb de rült ki,
hogy ez nem volt igaz. Így az tán há rom
évig te vé keny ked tem név le ges szak osz tály -
ve ze tõ ként szív vel-lé lek kel, míg nem ott -
hagy tam, ami kor olyan em be rek ke rül tek
tûzközelbe, akik nem tet szet tek ne kem. Az
is köz re ját szott tá vo zá som ban, hogy ak kor
kezd tem el a jo gi egye te met, és ez együtt
már sok volt. 

– A fo ci után vis  sza tért a ci vil élet be?

– A Ganz ba ke rül tem, ott dol goz tam
mû sza ki te rü le ten, majd '78-tól nagy fej -
lesz tés tör tént a Ba jai Ha jó gyár ban, és ott
let tem fõ mér nök. Tíz év el tel té vel új ra vál -
tot tam, sze mé lyes okok mi att, ak kor men -
tem át a víz ügy höz, ahol be ru há zá si és fej -
lesz té si vo na lon te vé keny ked tem. Ki vál -
ván az ADUVIZIG-bõl 2003-ban lét re jött
a Víz ügyi Fel ügye let, ahol a jo gi vég zett -
sé ge met ka ma toz tat hat tam. Vé gül in nen
vo nul tam nyug ál lo mány ba igaz ga tó-he -
lyet tes ként 2005-ben. Az elõ zõ év ben még
nagy el is me rés ben volt ré szem, ma gas
szín vo na lú, több év ti ze des ve ze tõ mû sza ki
és víz ügyi ha tó sá gi te vé keny sé ge mért
meg kap tam a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ezüst
Ér dem ke resz tet. 

– Nem is fog lal ko zott köz ben a lab da rú -
gás sal?

– Vár nagy Ist ván, aki ak ko ri ban a párt -
bi zott sá gon a kul tú rá ért és spor tért volt fe -
le lõs, 1975-ben há rom éves ter vet ha tá ro -
zott meg, hogy fel kell jut ni az NB II-be,
ahol utol já ra 1957/58-ban sze re pelt a ba jai
csa pat. Ez azon ban csak né mi ké sés sel,
1982-ben va ló sult meg, ami kor az osz tá -
lyo zón 7-0 ös  sze sí tés sel oda-vis  sza meg -
ver tük az Érd gár dá ját. Ek kor nyolc év ki -
ha gyás után én is vis  sza tér tem, és ha nem
is hi va ta lo san, de is mét ott te vé keny ked -
tem a csa pat kö rül.

– Ho gyan jött az öt let, hogy a száz éves
év for du ló ra el ké szít se a ba jai lab da rú gás
tör té ne tét fel dol go zó im po záns ki ad vá -
nyát?

– Fekete-Kovács Gyõ zõ bá csi már a '70-
es évek kö ze pén, ami kor mel let te ül tem
kis pa don, egy kö zel gõ év for du ló okán el -
kezd te gyûj te ni a ré gi anya go kat, ami ben
se gí tet tem ne ki. Eb bõl szü le tett meg ké -
sõbb a 75 éves a ba jai lab da rú gás címû ki -
ad vány 1983-ban, amely ben na gyon sok
adat van a ko ra be li új sá gok ból. Ez az NB
II-be ju tá sig, 1982-ig dol goz za fel a tör tén -
te ket. A 2000-es évek ele jén egy szer csak
rá döb ben tem, hogy nem so ká ra jön a 100
éves ju bi le um! Ek kor az utol só har minc év
anya gát ro ham tem pó ban kezd tem el ösz -
 sze gyûj te ni, egé szen 2008-ig, a meg je le né -
sig. Egy ko ri já té ko sok tól, ve ze tõk tõl kér -
tem em lé ke ket, emel lett új sá gok ból, le vél -
tár ból, a könyv tár ból szed tem ös  sze az ada -
to kat, ké pe ket stb. Így szü le tett meg ez a
nagy ös  sze fog la ló mun ka, amely tar tal -
maz za az ös  szes ba jai csa pa tot, já té ko so -
kat, sport ve ze tõ ket is. 

– Az óta már két foly ta tás és né hány al -
kal mi ki ad vány is meg je lent.

– En nek két év vel ké sõbb lett egy ki egé -
szí tõ ré sze, a Ba ja vá ros lab da rú gá sa,
amely ben töb bek kö zött egy idõ ren di tab ló

is sze re pel a száz éves ba jai lab da rú gás leg -
jobb fut bal lis tá i ról. Be szá mo lok a ju bi le u -
mi ün nep sé gek rõl és az az óta el telt idõ alatt
tör tén tek rõl is, mint pl. a Bencze Ist ván
mû fü ves csar nok át adá sa, emel lett ki te kin -
tés is ol vas ha tó ben ne a ha zai és a nem zet -
kö zi lab da rú gás ról. Az óta év köny vek ben
tu dó sí tok a ba jai fo ci hely ze té rõl. Rá adás -
ként Hos  szú Ka tin ka 2009-es vi lág baj no ki
cí mé rõl, il let ve a Ba jai Bács ka FKE ju ni or
együt te sé nek or szá gos baj no ki cí mé rõl is
meg em lé ke zem a „pót kö tet ben”. Újabb két
év után el ké szült a 100 éves a Ba ja Vá ro si
Sport te lep, amely a Vas vá ri Pál ut cai lé te -
sít mény múlt ját és je le nét tár ja fel az ott he -
lyet ka pott sport ágak és -események ál tal.
Há rom év vel ez elõtt a Türr Ist ván Szak kö -
zép is ko lá ban az ün ne pelt je len lét ében em -
lék táb lát avat tak az 50 éve itt érett sé gi zett
Du nai II. (Dujmov) An tal, olim pi ai baj nok
lab da rú gó tisz te le té re. Er re az al ka lom ra
egy 30 ol da las fü ze tet ké szí tet tem pá lya fu -
tá sá ról. Im már há rom szo ros vi lág baj nok
úszónk, Hos  szú Ka tin ka is ka pott tõ lem
egy ró la szó ló ki ad ványt. Ezek a kö te tek
alap ját ké pez he tik va la mi kor egy nagy ba -
jai sport mo nog rá fi á nak, de ódz ko dom tõ le,
mert en nek ilyen mi nõ ség ben tör té nõ meg -
al ko tá sa túl nagy fel adat len ne, pe dig van
anya gom a bir kó zók ról, a bok szo lók ról is.

– Az ös  sze gyûj tött anyag lát ha tó va la hol?
– A ju bi le u mon ki ál lí tás ként sze re pelt a

gyûj te mény egy ré sze a vá ros há zán, majd a
há zam ban ta lál ha tó „ga rázs mú ze um ba”
ke rült, ahol a tel jes anyag meg te kint he tõ.
Az el múlt évek ben na gyon sok lá to ga tó ja
volt a há zi tár la tom nak, is ko lai osz tá lyok -
tól a fel nõt te kig, akik mind cso dá já ra jár -
tak. Saj nos nem rég hí vat lan „ér dek lõ dõ im”
is akad tak, be tör tek a ga rá zsom ba, és sok
ér té kes, pó tol ha tat lan da ra bot el vit tek. Bí -
zom ben ne, hogy a rend õr ség nyo muk ra
buk kan, és meg ke rül nek a „kin cse im”.

– Hon nan ered ez az al ko tói „meg szál -
lott ság”?

– En gem ér de kelt ez, hi szen ahogy
mond tam, kis gye rek ko rom óta nagy fo ci -
ra jon gó vol tam, rá adá sul csa lá di örök ség -
ként 1954 óta meg volt a Ké pes Sport. A
leg idõ sebb nagy bá tyám, Szokolovics
Elem ér a nagy ma ma vá rat lan ha lá la után az
1910-es évek ben a fõ vá ros ba ke rült, úgy -
mond örök be fo gad ta nagy apám egyik új -
ság író is me rõ se, Szokolai Kor nél. (A kép -
hez hoz zá tar to zik, hogy ere de ti ne vünk, a
Szokolovics Ba ján jól csen gõ név volt, egy
is mert szerb csa lád, a kis szerb temp lom
fõ véd nö ke, Szokolovics Katerina is fel me -
nõm volt. Ami kor apám hi va tá sos ka to na
volt a '30-as évek ele jén, ma gya ro sí ta nia
kel lett.) Elem ér na gyon sze re tett fo ciz ni és
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Üdvözlôlap Isztambulból
Már ci us ele je óta ket tõs éle tet élek, el -

sze gõd tem a tö rök met ro po lisz ba ta ní ta ni.
Ugyan hó na po kig itt va gyok, de rend sze re -
sen ha za já rok a csa lád és az ott ho ni mun ka
mi att – szó val „in gá zom” Sze ged és Isz -
tam bul kö zött. Sze ge den élek egyéb ként
már több mint húsz éve, de Ba ján szü let -
tem s nõt tem fel a Du na part ján, majd on -
nan szár maz tam el a Ti sza par ti vá ros ba.
Most pe dig itt, a Bosz po rusz és a Már vány-
ten ger fi nom le he le tét szí vom be min den
pil la nat ban – iga zán nem pa nasz kod ha tok.
A jo gá szi hi va tás lett az enyém, ezen be lül
el mé le ti jo gi pá lyát vá lasz tot tam, a sze ge di
jo gi ka ron va gyok a bün te tõ jo gi tan szék
ve ze tõ je. Az Isz tam bu li Egye tem jo gi ka rá -
val évek óta ki vá ló kap cso la to kat ápo lunk,
több nem zet kö zi ku ta tás ban vet tünk részt
kö zö sen, így az tán ami kor jött a hí vás,
hogy ven dég ta nár ként sze ret né nek en gem
Isz tam bul ba csá bí ta ni – mi u tán ki de rült,
hogy meg le het szer vez ni az in gá zást –,
már nem so kat gon dol kod tam. 

Ez a hír adás egy szub jek tív úti ka la uz,
mi vel nem ar ra kért a Ba jai Hon pol gár fõ -
szer kesz tõ je (ked ves kö zép is ko lai osz tály -
tár sam), hogy úti könyv-sze rû en mu tas sam
be Isz tam bult. Igaz, er re nem is vál lal koz -
tam vol na, ha nem ar ra, hogy me sél jek egy
ki csit az él mé nye im rõl, ta pasz ta la ta im ról.
Így az tán szót ej tek a vá ros ról, az egye -
tem rõl és a hét köz na pi élet dol ga i ról is, há -
rom „üd vöz lõ la pon”. 

Isz tam bul óri á si vá ros a ma ga ti zen négy -
mil lió la ko sá val – egye sek sze rint en nél jó -
val töb ben lak nak itt, de az az igaz ság, hogy
ek ko ra lé lek szám nál a tö meg ér zé ke lé sé ben
már nincs kü lönb ség; mind egy, hogy 12
vagy 17 mil lió, az ut cá kon min dig ren ge teg
em ber van. Eh hez jön még az évi (több)
mil li ós nagy ság ren dû tu ris ta – szó val a
nyüzs gés óri á si. S hát van is mit néz ni. A
vá ros ren ge teg épí té sze ti és kul tu rá lis em lé -
ket kí nál még az an tik Bi zánc/Kons tan ti ná -
poly ide jé bõl, az tán meg szá mol ha tat lan sok
a lát ni va ló az Osz mán Bi ro da lom fé nyes és
ke vés bé fé nyes idõ sza ká ból, a Tö rök Köz -
tár sa ság tör té nel mé nek fon tos élõ em lé kei

is meg te kint he tõk, s hát ne hall gas suk el,
hogy Isz tam bul a 21. szá za di Tö rök or szág
egyik leg fé nye seb ben ra gyo gó ék kö ve is
egy ben, szá mos na gyon is mo dern szó ra ko -
zá si és kul tu rá lis le he tõ ség gel. 

A most kül dött ké pes la po mon há rom
kép sze re pel: a Jedikula, a Chora temp lom
és az Arany szarv-öböl.

Jedikula = Hét to rony (Yedikule tö rö kül)
„Kons tan ti ná poly dé li sar kán egy ré gi

vár áll. Fa lai ma ga sak. A fa la kon be lül hét
köp cös to rony, mint hét óri ás szél ma lom,
ilyen for ma rend ben:

O
O                                O

O          O
O                   O

A vár fa lát fe lé ben a Már vány-ten ger
mos sa, fe lé ben fa há zak kör nye zik.

Ez a hí res Jedikula, ma gya rul Hét to rony.
A hét to rony ba van be rak va és be töm ve a
szul tán nak min den kin cse. A kö zép sõ ket tõ -
ben az arany és gyön gyös ék sze rek. A ten ger
fe lõl ál lók ban az ost rom sze rek, ké zi fegy ve -
rek és ezüst kin csek. A má sik ket tõ ben a ré gi
fegy ve rek és a ré gi ok irat ok, köny vek. Ott a
hét to rony kö zött õr zik a fe je del mi ra bo kat
is. Min den kit más kép pen. Né me lyi ket lán -
con és sö tét kõ lyuk ban, má si kat olyan kény -
ben, sza bad ján, mint ha ott hon vol na: jár ni
en ge dik nap es tig a vár kert ben, a zöld sé ges -
kert ben, a tor nyok er ké lyén, a für dõ ben;
szol gát tart hat hár mat is; le ve le ket ír hat, lá -
to ga tó kat fo gad hat, mu zsi kál hat, ehe tik,
ihatik, csak ép pen ki nem me het.

„Egy ta va szi na pon két õsz em ber ül dö gélt
a Jedikula kert jé ben a pa don. Mind a ket tõ -
nek kön  nyû faj ta bi lincs kí gyóz ta kö rül a lá -
bát. Az egyik a tér dén kö nyö költ. A má sik a
pad kar ján széj jel ve tett kéz zel hát ra tá masz -
ko dott, s a fel hõ ket néz te. Az, aki az eget
néz te, õszebb volt, mint a má sik. Sza kál la a
mel le kö ze pé ig ért, a ha ja meg fe hér sö rény -
ként leng te kö rül a fe jét. Mind a ket tõn ma -
gyar ru ha. Haj, a ma gyar ru ha sok ra bon ko -
pott a Hét to rony ban!”

Az Eg ri csil la go k-at idéz tem, hi szen hon -
nan más hon nan, de min den ki nek is me rõs a
Jedikula név. Az erõ dít mény elõd je a bi zán ci
idõk ben az ún. Arany ka pu volt, ami a Theo-
dosius ál tal ki épí tett vá ros vé dõ fal rend szer -
ben a leg nyu ga tibb be lé pé si pont volt: ce re -
mo ni á lis je len tõ ség gel is bírt. Kons tan ti ná -
poly el fog la lá sa után az osz má nok ki bõ ví tet -
ték, és ek kor épí tet tek ide erõ döt, és hét tor -
nyú ra ala kí tot ták. A tor nyok kö zül ma csak
négy lát ha tó. Eb bõl is há rom olyan, amit új -
ra é pí tet tek (szét hor dás, föld ren gés stb.), ere -
de ti ben egy ma radt meg. Az erõ dít mény ma
nem más, mint egy óri á si, 10-15 mé te res fa -
lak kal és tor nyok kal kö rül vett placc, de az
osz mán idõk ben a ja ni csá rok szál lás he lyé ül,
kincs tár ként és bör tön ként szol gált. Meg ki -
vég zõ hely is volt. Ép pen a bör tön to rony
(Vér to rony) ma radt meg épen, tel je sen be le -
het jár ni, ma gyar bün te tõ jog ászok nak kö te -
le zõ. Meg nyil ván sok más nem ze ti sé gû nek
is, gon do lom, min den eu ró pai or szág ból ra -
bos ko dott ott né hány ne mes vagy ka to na.
Szo kás volt az is, hogy ha az osz mán bi ro da -
lom há bo rú ba lé pett va la mely má sik ál lam -

sport ra jon gó is volt, de a ta nu lás nem tar to -
zott az erõs sé gei kö zé, mert több ször bu -
kott a ta ní tó kép zõ ben… Pes ten az tán a Rá -
ko si Szidi-féle szí ni is ko lá ba járt, és szín -
mû vész lett, de idõ vel új ság írói kö rök be is
be já ra tos volt, fog lal ko zott a sport tal. Sa la -
mon Bé lá val együtt ta nult, aki jó ba rát ja
lett, an nak el le né re, hogy a nagy bá tyám

nagy Fe renc vá ros-szur ko ló volt, Sa la mon
Bé la meg köz is mer ten MTK-s… Azért ál -
lan dó an zrikálták egy mást. Az õ ha gya té -
ka ként ma radt ránk a fent em lí tett Ké pes
Sport a 60-as évek ben, azt elõ sze re tet tel ta -
nul má nyoz tam. Ez is köz re ját szott eb ben,
de az én el kö te le zett sé gem nem szak mai
kö tõ dés, ha nem a sport sze re te te. Más részt

ezek hely tör té ne ti jel le gû dol gok, me lyek -
kel a vá ros, mint Fel sõ-Bács ka köz pont ja
nim bu szá nak, Péccsel-Zomborral-Szabad-
kával és Sze ged del va ló egyen ran gú sá gá -
nak olyan szin tû vis  sza ál lí tá sát is óhaj tot -
tam, amely iránt más ol dal ról is akad nak
tö rek vé sek. 

Zalavári Lász ló

Az Arany szarv öböl
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mal, ak kor a nagy kö ve tet – fel té ve, hogy
nem tu dott el sze lel ni idõ ben – a há bo rú ide -
jé re itt tar tot ták fog va. 

Mé re te it te kint ve is le nyû gö zõ. A fa lak ra is
fel le het mász ni, igaz, nem EU-konform a
lép csõ, sem pe dig a kor lát, ami sok he lyen
nincs is, de hát még is meg éri. Ki csi gye rek -
kel vagy tér iszo nyo san per sze nem mu száj
ezt a prog ra mot be ik tat ni. A vár fal fö lött el -
néz ve a Már vány-ten gert és a nagy te her szál -
lí tó ha jó kat le het lát ni. Szem fü le sek ész lel he -
tik, hogy itt sincs kor lát a gyi lok já rón.

A kis temp lom, amely a Theodosius fal -
monst ru ma mel lett a (sze rin tem) nyu ga ti ka -
pu nál hú zó dik meg, a ke resz tény vi lág egyik
leg szebb al ko tá sa: mo za ik jai és fres kói je len -
tõs rész ben meg ma rad tak és egye dül ál ló mó -
don be pil lan tást en ged nek a XIV. szá za di or -
to dox egy há zi mû vé szet be. Bi zánc pró bál ja
ki he ver ni a XIII. szá za di ot to mán és ke resz -
tes had já ra to kat (so sem fog ja), s ré gi pom pá -
ját sír ja vis  sza, így az egy há zi al ko tá sok ra
min dig van pénz, s a meg épült temp lom bel -
sõ fa lai Jé zus és Má ria éle té nek olyan gaz dag
raj zo la tát ad ják, hogy ma is be le fáj dul a sze -
münk. A mo za i ko kat nem lop kod ták szét, a
fres kók is meg ma rad tak, még a tö rök dzsá -
mi vá át ala kí tás sem oko zott ma ra dan dó ká -
ro kat. Nem va gyok hí võ, s még így is vég te -
le nül fel eme lõ ér zés és egy ben szív bé li bé -
kes ség ke rí tett ha tal má ba a fa la kat néz ve...
Ál lí tó lag van va la hol egy ezer éves (!) temp -
lom, ahol mind a mai na pig van nak is ten tisz -
te le tek még Cons tan ti nus tisz te le té re. 

A rend kí vül rész le tes élet tör té net-áb rá zo -
lá sok az ír ni-ol vas ni nem tu dó hí võk szá -
má ra ta ní tá si cél zat tal is ké szültek, s pél dá -
ul Má ria éle té nek olyan rész le tei is meg
van nak örö kít ve, ame lye ket a Bib lia ma ga
nem tar tal maz. Az arany mo za i kok a temp -

lom fa la i nak ma ga sabb ré sze it és a men -
 nye ze tet, il let ve ku po la íve ket bo rít ják, a
fres kók pe dig az ala cso nyabb ré sze ken lát -
ha tók. Tény leg cso dás.

Ma gát az épü le tet is több ször át épí tet ték az
év szá zad ok so rán, és most is je len tõs re no vá -
lá si mun ká la tok foly nak, de egyéb ként a 20.
szá zad kö ze pé tõl már nem mû kö dik ima -
hely ként. Az év szá zad ok so rán vol tak mo za -
ik-rész le tek, ame lyek el tûn tek, eze ket nem
pó tol ták, de a meg ma radt al ko tá sok ere de ti
pom pá juk ban lát ha tók, gon do lom, so kat dol -
goz hat tak ve le, hogy az év szá zad ok po rá tól
meg tisz tít sák azo kat. Ér de mes volt.

No, meg mu tat ni is kel lett a nyu ga ti ke -
resz té nyek nek, hogy csakazértis er re fe lé van
tu laj don kép pen a vi lá guk böl csõ je. Mert hát
a ne gye dik ke resz tes had já rat nak már utá na
va gyunk, Kons tan ti ná polyt ren de sen ki fosz -
tot ták az „eu ró pai” test vé rek (1204). Sze ren -
csé re a mo za ik kö vek sem ve len ce i ek nek,
sem a töb bi ek nek nem kel let tek. És hát a
fres kó kat se tud ták el vin ni.

A be lé põ jegy 15 lí ra, 10 lí rá ért ad nak fül -
hall ga tós „ide gen ve ze tõt”, és fo tóz ni is le het!
Ha va la ki pe dig tu ris tás ko dik, de ko mo lyan,
ak kor az Istanbul mú ze u mi kár tyá val még
ol csób ban be tud jön ni. Vol tak tu ris ták, de
nem túl so kan, szó val an nak el le né re, hogy
ez TÉNY LEG a mi vi lá gunk örök sé ge, és
min den kép pen lát ni kell, ki esik a fõ tu ris ta-
csa pá sok út vo na lá ból. 

Akik ré geb ben jár tak er re fe lé, azt mond -
ták, hogy Isz tam bul egy sze rû en bü dös. Ezt
már öt év vel ez elõtt sem ér tet tem, ami kor
elõ ször vol tam itt, mert tény sze rû en nem volt
se dög sza ga, se pöceszaga, se pe dig dur ván
ál lott hal sza ga olaj szag gal ke ve red ve. De a
hely zet az, hogy tény leg bü dös volt, mi több,
az Arany szarv-öböl bor zasz tó an szen  nye zett

volt, így a csap vi zet is igen koc ká za tos volt
for ra lás nél kül meg in ni. Míg nem jött egy ha -
tá ro zott pol gár mes ter, és azt mond ta, hogy ez
nem me het így to vább. Ad dig ra már szin te
min den ten ge ri élet el pusz tult az öböl ben, és
az öböl vi ze szen  nyez te a Bosz po ruszt és a
Már vány-ten gert is. El ha tá roz ta, hogy rend -
be te szi az öb löt. A pro jekt nek öt ele me volt:
1. az öböl két ol da lá ra te le pült ipa ri zó nát ki -
köl töz tet te vá ro son kí vül re 2. ki épí tet ték a
szenny víz há ló za tot 3. ki ko tor ták az öböl
mér ge zõ iszap ját 4. a pon ton hi dakat el tá vo lí -
tot ták 5. kul tu rá lis és szo ci á lis ob jek tu mo kat
hoz tak lét re (par ko sí tás, WC-k, ját szó te rek).

A nyolc va nas évek má so dik fe lé ben el is
kez dõ dött a mun ka, kb. 20 évig tar tott, és ma
az Arany szarv-öböl mind két part ja na gyon
klassz kis kör nyék lett, ép pen olyan nép sze -
rû, mint a Bosz po ru szé. Köz ked velt sé tá ló,
ko co gó és pik ni ke zõ kör nyék vált be lõ le,
ahol a fris sen fo gott ha lat ros ton gyor san
meg sü tik, és úgy te szik a szend vics be. 

Az a pol gár mes ter ma Tö rök or szág mi -
nisz ter el nö ke, Tayyip Erdogan...

(Foly tat juk)
Dr. Karsai Krisz ti na

A Chora temp lom (Karye Dzsami) vagy
St. Savior temp lom

Európai kisebbségek nyomában

Öt or szág egy-egy is ko lá ja – Né met or -
szág, Fran cia or szág, Olasz or szág, Por tu gá lia
és Ma gyar or szág – dol go zott együtt eb ben a
prog ram ban az zal a cél lal, hogy a kü lön bö zõ
uni ós tag ál lam ok di ák jai ta nul ja nak meg

együtt gon dol kod ni, ugyan azt a prob lé mát
vizs gál va sa ját te rü le tü kön, va la mint pró bál -
ja nak meg ér tés sel, el fo ga dás sal vi szo nyul ni
em ber tár sa ik hoz – mond ja Orháné Koósz
An na pro jekt fe le lõs, fel so rol va, hol mi lyen

nép cso por to kat ta nul má nyoz hat tak. – Né -
met or szág ban a fo gya ték kal élõk szo ci á lis
ki sebb sé gét vizs gál tuk. Jár tunk spe ci á lis is -
ko lá ban, és elõ adá so kat hall gat tunk a fo gya -
ték kal élõk in teg rá lá sá val kap cso lat ban.
Fran cia or szág ban az ör mé nyek élet mód ját
ta nul má nyoz hat tuk. Õk már több mint száz
év alatt igen jól be il lesz ked tek, de azért õr zik
ha gyo má nya i kat, fõ ként kony ha mû vé sze tü -
ket, al kal maz kod va a he lyi vi szo nyok hoz.
Olasz or szág ban a bang la de si be ván dor lók
éle te volt a té ma, õk nagy szám ban te le ped -
tek meg Ró má ban. Elõ adá so kat is hall gat -
tunk ar ról, mi lyen se gít sé get kap nak a be il -
lesz ke dés ben a kül föld rõl ér ke zõk. Por tu gá -
li á ban az 1990 után fõ ként Ro má ni á ból és

Ho gyan él nek Olasz or szág ban és Por tu gá li á ban a be ván dor lók, ho gyan in teg rál ják
Né met or szág ban a fo gya ték kal élõ ket, mi ként õr zik ha gyo má nya i kat Fran cia or szág ban
az ör mé nyek – olyan kér dé sek ezek, ame lyek re a ba jai III. Bé la Gim ná zi um egy csa pat -
nyi ta nu ló ja és ta ná ra már tud ja a vá laszt, a Ki sebb sé gek Eu ró pá ban el ne ve zé sû Come-
nius-projektnek kö szön he tõ en. Az is ko la ugyan is si ker rel pá lyáz ta meg az em lí tett prog -
ra mot, így az ar ra ki vá lasz tott csa pat tag ja i nak két éven ke resz tül al kal ma nyílt be jár ni
fél Eu ró pát, és nem mel les leg sa ját szü lõ föld jük sok szí nû sé gé re is rá cso dál koz hat tak. Az
idén ta vas  szal le zá rult pro jekt rõl a szer ve zõ ta ná rok – Orháné Koósz An na pro jekt fe le -
lõs, Keresztesné Kubovics Mar git, Gombásné El mer Éva, dr. Mayer Já nos –, va la mint
há rom di ák, Miskei Anett, Fe ke te Bi an ka és Lentner Dá ni el szá molt be la punk nak. 
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Bul gá ri á ból be ván dor lók éle tét pró bál tuk
meg is mer ni. Ma gyar or szá gon mi is a ha gyo -
mány õr zést vá lasz tot tuk, a kör nyé ken élõ
né me tek, szer bek, hor vá tok, bu nye vá cok,
so ká cok együtt élé sét mu tat tuk be. Ami kor itt
járt a cso port, el vit tük õket Ka lo csá ra, Ha jós -
ra, Moh ács ra és Bu da pest re, a fel ké szü lé si
idõ szak ban pe dig a sa ját cso por tunk kal jár -
tunk a jel leg ze te sen több nem ze ti sé gû Gara
fa lu mú ze u má ban – so rol ja a pro jekt fe le lõs.
Mint ki de rült: a prog ram lé nye ge, hogy min -
den or szág egy-egy hét re ven dé gül lát ja a
part ner or szá gok cso port ja it, prog ra mot és al -
kal mat biz to sít va szá muk ra az együtt gon dol -
ko dás ra. A III. Bé la Gim ná zi um sze ren csés
vé let len foly tán ke rült be a prog ram ba: – Az
is ko lá ban kü lön prog ram sze rint fo lyik a né -
met nyelv ok ta tá sa, en nek ke re té ben nyelv -
vizs gá ra ké szí tünk fel di á ko kat. A vizs gát
ko or di ná ló bu da pes ti ve ze tõ hal lott ró la,
hogy a né met part ner ma gyar is ko lát ke res a
prog ram hoz, és min ket aján lott. A kol lé gák -
kal meg be szél tük, hogy jó len ne be le vág ni.
Olyan di á ko kat ke res tünk hoz zá, akik a
prog ram idõ tar ta má nak két éve alatt még
nem fog nak el bal lag ni – mond ja a pro jekt ve -
ze tõ. Per sze, nyelv is me ret re is szük ség volt,
hi szen a nagy nem zet kö zi ta lál ko zók al kal -
má val an go lul, né me tül, fran ci á ul is folyt a
be széd. 

Keresztesné Kubovics Mar git a ki vá -
lasz tott osz tály ban an golt ta nít, ilyen ként
na gyon so kat fog lal ko zott a di á kok fel ké -
szí té sé vel, a ta lál ko zók elõ ké szí té sé vel. –
Öröm mel vál lal tam részt eb ben a prog -
ram ban. Az an gol nyel vû le ve le zés, kap -
cso lat tar tás ér te lem sze rû en az én tisz tem
lett. Az itt ho ni ta lál ko zó meg szer ve zé se –
amel  lyel a tel jes prog ram is in dult – sok
mun kát je len tett, hi szen nemcsak a té -
mánk kal kel lett fog lal koz ni, ha nem a tel jes
ven dég lá tást le bo nyo lí ta ni. A gye re ke ket
an go lul kel lett a té má ra rá han gol ni, sze -
ren csé re ezt elég jól be tud tuk épí te ni az
órák ba, és kap tak ott hon ra kü lön mun kát.
Jó al ka lom volt ez ar ra is, hogy a tan anyag

ré szét ké pe zõ té má kat is gya ko rol junk. Az
érin tett osz tály hoz csat la ko zott még né -
hány di ák más osz tá lyok ból is.

Az ere de ti leg né met nyel vû nek in dult
prog ram hi va ta los nyel ve vé gül is az an gol
lett, mi vel ezen a nyel ven min den ki tu dott
kom mu ni kál ni va la mi lyen szin ten. A di á ko -
kat pe dig úgy osz tot ták be, hogy min den ki
vi lá got lát has son. – Az volt az alap elv, hogy
min den ki el jus son va la ho vá, va la me lyik or -
szág ba – mond ja dr. Mayer Já nos. – Ez per -
sze füg gött az épp ak tu á lis befo-
gadókészségtõl is, meg at tól, hogy az adott
or szág hány di á kot kül dött ide. A prog ram
ná lunk kez dõ dött, ki csit bi zony ta lan lég -
kör ben, mert so kan azt sem tud ták, ho vá
jön nek. Né mely or szág szá má ra nem mi
vol tunk a leg von zóbb cél ál lo más, ezért ide
ke ve sebb di á kot is küld tek. Ez a mi le he tõ -
sé ge in ket is kor lá toz ta, így pl. Por tu gá li á ba
mi is csak két di á kot küld het tünk.

Hi á ba azon ban a kez de ti bi zal mat lan ság:
a ba ja i ak ál tal szer ve zett és kí nált prog ram
és ven dég lá tás meg hoz ta a ma ga gyü möl -
csét. Ez már a má so dik, ró mai ta lál ko zá son
ki de rült. – Oda jött hoz zám egy olasz di ák,
és ar ra kért, mond jam meg ne ki, hol is van
az a Ba ja, és mi tör tént ott. Nem ér tet tem,
mi ért kér de zi, mi re ki de rült, hogy ami ó ta az
olasz csa pat ha za tért, min den ki Ba já ról ára -
do zik ne ki. Na gyon jó volt ezt hal la ni, meg
is ha tá roz ta a ké sõb bi ek alap han gu la tát –
me sé li Keresztesné Kubovics Mar git. Dr.
Mayer Já nos sze rint pe dig az olasz ta nár -
kol lé gák is ki fe jez ték há lá ju kat: – Olyan he -
lyek re is el vit tek min ket Ró má ban, aho vá
más nem jut el. Mind ezt azért, mert itt ná -
lunk jól érez ték ma gu kat. 

A ki uta zás ter mé sze te sen nem csak a
szó ra ko zás ról szólt, hi szen a di á kok ra ko -
moly mun ka is várt. Nemcsak a sa ját ha zá -
juk té má já ban kel lett fel ké szül ni ük, de rá
kel lett han go lód ni az adott or szág ra is.  Fe -
ke te Bi an ka sze rint ez arány lag si ke rült is:
– Né met or szág ese té ben  jól fel ké szül tünk,
bár az in teg rá ció té má járól nem tud tunk

túl so kat, hi szen ná lunk ez nem mû kö dik.
Más di á kok, pl. az ola szok er rõl is sok kal
töb bet tud tak. Nyel vi leg nem vol tak gond -
ja ink, né me tül és an go lul is jól tud tunk ér -
te kez ni – mond ja a di ák lány. Osz tály fõ nö -
ke, dr. Mayer Já nos pe dig hoz zá te szi: aki
ki uta zott, an nak pre zen tá ci ó val kel lett ké -
szül ni, és azt be mu tat ni. A hely szí nen pe -
dig elõ adá sok hang zot tak el, majd a kü lön -
bö zõ or szá gok ból ér ke zett di á ko kat ve -
gyes csa pa tok ba osz tot ták, és kö zös pro -
jekt mun kán kel lett dol goz ni uk. 

Orháné Koósz An na sze rint ele in te úgy
tûnt, hogy a di á kok nem ve szik túl ko mo -
lyan ezt a mun kát, ké sõbb azon ban egy re
in kább be le jöt tek. – A prog ram iga zi cél ja
az volt, hogy rá han gol jon bi zo nyos té mák -
ra, ér zé ken  nyé, fo gé kon  nyá te gyen lel ki -
leg, nem pe dig tu do má nyos igé nyes ség gel
tör té nõ el mé lyü lést és ku ta tást kí vánt –
mond ja, kol lé gá ja pe dig hoz zá te szi: a té -
mák több sé gé rõl a di á kok nak alig-alig le -
he tett fo gal muk: – Ha be le gon do lunk,
hon nan is tud hat ná a fran cia, olasz vagy
por tu gál di ák, hogy Ma gyar or szá gon mi -
lyen nem ze ti sé gek él nek, vagy egy ál ta lán
mer re van Ba ja. Ugyan így mi sem tud tuk
szin te sem mit ar ról, ho gyan él nek a ki -
sebb sé gek kü lön bö zõ or szá gok ban. A ki -
sebb sé gi lét sok fé le ér tel me zé sé rõl is sok
szó esett, hi szen nemcsak nem ze ti-et ni kai
ala pon le het va la ki ki sebb sé gi, ha nem fo -
gya té kos sá ga okán is. A kü lönb sé gek ab -
ban is meg mu tat koz tak, hogy a töb bi or -
szág pro jekt jei mind prob lé más ese tek rõl
szól tak, míg mi azt a hely ze tet tud tuk be -
mu tat ni, ami kor a nem ze ti sé gek bé kes ség -
ben él nek, és még kul tú rá juk ban is egy -
mást erõ sí tik. Mód szer ta ni lag is le he tett
ta nul ni egy más tól: Olasz or szág ban pél dá -
ul a por tu gál di á kok na gyon meg nye rõ en
mu tat ták be, mi lyen mód sze rek kel le het
in for má ci ó kat sze rez ni cso por tok ról, ho -
gyan dol goz ták fel a fel mé ré se ket, vagy
ho gyan ké szí tünk el egy et ni kai tér ké pet,
ami vel mi is kí sér le tez tünk. 

Bélások Rómában Ostia romjai között
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Ko vács Fe renc fes tõ mû vész 2014. már ci -
us 15-én a nagybaracskai Köz sé gi Könyv tár -
ban mu tat ta be dr. Sze der ké nyi Ti bor emeri-
tus egye te mi ta nár ba racs kai em be rek rõl szó -
ló és ba racs kai tör té ne tek kel fog lal ko zó
mun ká ját. A te le pü lés Fe renc-táp csa tor na
mel let ti gát õr há zá ban 1934. szep tem ber 14-
én vi lág ra jött szer zõ a ba jai III. Bé la Gim ná -
zi um ban le tett érett sé gi vizs gá ja után 1953-
tól ta nul má nya it az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye te men foly tat ta, ame lyet 1958-ban
ok le ve les geo ló gus vég zett ség gel fe je zett be.
Szak mai pá lya fu tá sa so rán 1958-1969 kö -
zött a Me cse ki Érc bá nyá sza ti Vál la lat nál,
1969-tõl 1977-ig a Ma gyar Ál la mi Föld ta ni
In té zet pé csi osz tá lyán, ezt kö ve tõ en a Sze -
ge di Tu do mány egye te men, majd 2001-tõl a
Pé csi Tu do mány egye te men dol go zott kü lön -
bö zõ be osz tá sok ban. Mind eköz ben 1963-
ban egye te mi dok to ri, 1974-ben kan di dá tu si
és 1984-ben aka dé mi ai dok to ri tu do má nyos
fo ko za tot szer zett. Kap cso la ta gyer mek ko ra
hely szí né vel so ha sem sza kadt meg: ér de mei

vi tat ha tat la nok töb bek kö zött a nagybarac-
skai ter mál víz meg ta lá lá sá ban és a köz ség rõl
szó ló ko ráb bi köny vek lek to rá lá sá ban. Mos -
ta ni ki ad vá nya is jel zi a szü lõ föld sze re te tét
és a gyö ke rek irán ti ra gasz ko dá sát. A cím vá -
lasz tás ma gya rá za ta után – a ko ráb bi mo nog -
rá fi ák szer kesz té si mód já tól el té rõ en – több
mint negy ven, egyen ként csu pán né hány ol -
da las el be szé lés-vis  sza em lé ke zés kö vet ke -
zik. A ne vük le írá sá val hal ha tat lan ná tett ba -
racs ka i ak min den nap jai nem csak a hely tör -
té net tel fog lal ko zók, ha nem min den ér dek lõ -
dõ szá má ra kü lön le ges sé gek kel és ta nul sá -
gok kal szol gál hat nak. A tör té ne te ket el ol vas -
va áll ös  sze a kép a te le pü lés éle té nek és leg -
fon to sabb ese mé nye i nek utób bi 120 évé rõl.
A kö tet vé gén 41 ba racs kai „fél per ces” szto -
ri egé szí ti ki a ko ráb ban le ír ta kat és csem pé -
szi be a hu mort. A Nagybaracska Mo nog rá -
fi á ja so ro zat 6. kö te te ként meg je lent 210 ol -
da las könyv be sze rez he tõ a nagybaracskai
Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

Dr. Nebojszki Lász ló

Dagonyázó. Baracskai történetek, baracskai emberek
Könyv aján ló

A ter mál für dõ ki épü lé se elõtt a me leg víz -
ben für dõ zõ (da go nyá zó) ba racs ka i ak

Ugyan ak kor a ma gyar di á kok szá má ra is
sok új don sá got hozott a fel ké szü lés sa ját té -
má juk ból. – Azt  vizs gál tuk, ho gyan ala kult
ki a ré gi ónk nem ze ti sé gi ös  sze té te le, és mi
van en nek hát te ré ben. Eh hez szed tünk ös  sze
anya got, ké pe ket, ki rán dul tunk, tör té nel mi
hát te ret vizs gál tunk, ne ve ze tes sé ge ket ke res -
tünk. Szö ve ge ket ke res tem a Ha jós-Ba ja
bor vi dék rõl, a bor ter mesz tés ala ku lá sá ról
meg a pap ri ka ter mesz tés rõl. Ami kor ol vas -
gat tuk és for dít gat tuk a szö ve ge ket, szin te a
di á kok su gal la tá ra jöt tem rá, mit is kell eb bõl
hang sú lyoz ni. Az itt élõ nem ze ti sé gek olyan
so kat dol goz tak együtt, hogy ez a sok erõ fe -
szí tés meg erõ sí tet te õket egy más tisz te le té -
ben, egy más ha gyo má nya i nak el fo ga dá sá -
ban. Ez volt az egyik leg na gyobb él mé nyem
eb ben a projektben – mond ja Keresztesné
Kubovics Mar git. 

A ki uta zó pe da gó gu sok ter mé sze te sen a
kül föl di kol lé gák ra is kí ván csi ak vol tak. Azt
mond ják, bár kü lön bö zõ ko rú em be re ket is -
mer het tek meg, ha mar meg ta lál ták a kö zös
ne ve zõt. – Rög tön az el sõ na pok ban ki de rült,
hogy na gyon egy for mán gon dol ko dunk a
gye re kek rõl, a prog ram ról, ar ról, hogy ki tõl
mit vá runk el mun ká ban, pon tos ság ban, a
gör dü lé keny ség ér de ké ben. Nem tud hat tunk
sem mit ar ról, hogy egy fran cia vagy olasz is -
ko lá ban mi lyen a ta ná ri el vá rás, és na gyon jó
volt meg ta pasz tal ni a ha son ló sá go kat eb ben

is – mond ja Orháné Koósz An na. Kol lé gái
sze rint azon ban a kü lönb sé gek is ész re ve he -
tõ ek vol tak: – Ami szte re o tí pi át el szok tunk
mon da ni egy-egy nép cso port kap csán, az itt
mind meg mu tat ko zott. Meg ta pasz tal tuk az
ola szok hí res pon tat lan sá gát, la za sá gát, és
ami kor el ju tot tunk Va ti kán ba, leg in kább el -
ro han tunk a ne ve ze tes sé gek elõtt – is mer te ti
dr. Mayer Já nos. 

A di á kok is kí ván csi ak vol tak ar ra, mi lye -
nek a kin ti is ko la rend sze rek, és mi vel mind -
an  nyi an csa lá dok nál száll tak meg, így be pil -
lant hat tak a csa lá di élet be is. Lentner Dá ni el
úgy gon dol ja, éle te leg szebb he tét tölt het te
Por tu gá li á ban, ahol min den ki ha mar be fo -
gad ta, meg sze ret te: – Meg is mer het tünk egy
ide gen kul tú rát, a csa lá dok be fo gad tak, új
ba rá to kat sze rez tünk. El vit tek az is ko lá juk ba
is, és ott is jó dol go kat ta pasz tal tam. Ná luk
sok kal job ban együtt van nak a di á kok az is -
ko lá ban, nincs osz tá lyo kon be lü li klik ke se -
dés, mert egyet len ha tal mas te rem ben töl ti
min den ki a szü ne tet. Reg gel is lát szik, ami -
kor le száll nak a busz ról, hogy több év vel fi -
a ta labb vagy idõ sebb di á kok is ba rát koz nak,
és él ve zik ezt a rend szert. Ezt át ve het nénk
tõ lük – mond ja a di ák. Osz tály tár sa, Miskei
Anett ugyan ezt ta pasz tal ta Olasz or szág ban:
– Az is ko lá ban min den ki jó ban van min den -
ki vel. A pon tos ság azon ban nem erõs ol da -
luk. Na gyon ér de kes volt azon ban a be ván -

dor lók éle té rõl szó ló elõ adás. So kat meg tud -
tam a kul tú rá juk ról, szo ká sa ik ról. 

Ez zel szem ben Fe ke te Bi an ka Né met or -
szág ban fõ ként az is ko la fel sze relt sé gét cso -
dál ta meg. – Az órák is sok kal moz gal ma -
sab bak, a di á kok töb bet dol goz nak önál ló an
és cso port ban – oszt ja meg ta pasz ta la ta it. 

Gombásné El mer Éva ki emel te: kö ve ten -
dõ pél da a Né met or szág ban si ke re sen meg -
va ló su ló in teg rá ció: – A ha tal mas is ko la -
komp le xum mel lett ta lál ha tó a fo gya té kos
gye re kek is ko lá ja is. Leg in kább szel le mi fo -
gya té ko sok kal fog lal koz nak, na gyon csa lá -
di as, se gí tõ lég kör ben. Fog lal koz tat ják is
õket: egy bü fét mû köd tet nek, ahol õk szol -
gál nak ki, és ezt na gyon ko mo lyan ve szik. Jó
volt lát ni, hogy az anya gi le he tõ sé ge ket jó
dol gok ra hasz nál ják – mond ja a ta nár nõ. 

A prog ram mal idõ köz ben egy má sik pá -
lyá zat ba is be le vág tak a részt ve võk: az Eu -
ró pai Nagy Kár oly If jú sá gi Díj elõ se lej te zõ -
jét a leg jobb ma gyar or szá gi pá lyá zó ként
már meg is nyer ték. Így 28 or szág pro jekt -
jé vel kö zö sen van nak ver seny ben, a dön tõt
má jus vé gén a né met or szá gi Aa chen ben
ren de zik meg, ahol egy di ák és egy ta nár
kép vi se li majd a gim ná zi u mot. Így a prog -
ram nemcsak szám ta lan él ményt és ta pasz -
ta la tot, de nem zet kö zi el is me rést is ho zott a
részt ve võk nek. 

Sán dor Bog lár ka
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A hagyományok hálója Hajóson
Kül le mé ben vis  sza fo got tan ele gáns, bel -

sõ tar tal má ban im po záns könyv vel gya ra -
po dott a ta va lyi év vé gén a Du na-Ti sza kö -
zi hely tör té ne ti mo nog rá fi ák so ra. A Berez-
nai Zsu zsan na és Schõn Má ria tol lá ból A
ha jó si sváb pa raszt ság men ta li tá sa cím mel
2013-ban meg je lent, több mint ezer ol da las
vas kos kö tet mér föld kõ a ma gyar nép rajz -
tu do mány né met nem ze ti sé gi ága szá má ra.
A mo nu men tá lis „opus” mél tó mó don kö -
ve ti a Ha jós ról ed dig meg je lent tu do má -
nyos és is me ret ter jesz tõ mun kák so rát. (Pl.
Paul Flach és Joseph Flach Siedlungs-
geschichte von Ha jós einer schwäbischen
Gemeinde an der nördlichen Grenze der
Batschka. Mün chen, 1976.; T. Kiss Ta más
és Ti bo ri Tí mea Hajósország. Bu da pest,
1988.; Fritz Schellack szer kesz tet te Ha jós -
ein Ungarndeutsches dorf im Umbruch.
Mainz, 1996.)

A kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef Mú ze um
nép rajz ku ta tó ja és Ha jós nyu gal ma zott
ger ma nis ta hely tör té né sze há rom év ti ze den
át (1983-2013) ku tat ta Ha jó son a né met la -
kos ság nép raj zát. A tu do má nyos mun ka tár -
sak kol le gi á lis kap cso la ta a Ba ján há rom
éven te meg ren de zen dõ Du na-Ti sza kö zi
nem ze ti ség ku ta tó kon fe ren ci ák ko rai idõ -
szak ára nyú lik vis  sza. Schõn Má ria
elõször1998-ban tar tott elõ adást Az év nap -
ja i hoz kö tõ dõ ter mé sze ti meg fi gye lé sek
Ha jó son cím mel a ba jai nem ze ti sé gi kon -
fe ren ci án. A két ku ta tó mun ka kap cso la ta az
évek so rán szá mos egyé ni, il let ve kö zös
pub li ká ci ót ered mé nye zett a me gyei mú ze -
u mi szer ve zet év köny ve, a Cumania ha sáb -
ja in. Így töb bek kö zött Bereznaitól ol vas -
hat tunk a dél-al föl di svá bok disz nó vá gá si
szo ká sa i ról, a le ve sek, már tá sok és fõ ze lé -
kek al föl di sváb pa rasz ti és pol gá ri kony há -
ban be töl tött sze re pé rõl. Bereznai Zsu zsan -
na Schõn Má ri á val együtt dol goz ta fel
2006-ban a ha jó si svá bok la ko dal mi szo ká -
sa it. A szer zõ pá ros 2007-ben A ha jó si sváb
pa raszt ság ha gyo má nyos mun ka kul tú rá ja
cím mel vas kos ta nul mányt kö zölt a me gyei
mú ze u mi év könyv ben, ame lyet ér de mes
lett vol na önál ló kö tet ben meg je len tet ni.
Schõn Má ria Ha jó si sváb né pi el be szé lé sek
cím mel a Cumania Köny vek so ro za tá ban
2005-ben önál ló ki ad ványt je len te tett meg
Kecs ke mé ten. E nagy ter je del mû, egye dül -
ál ló mun ka saj tó alá ren de zé sé ben Berez-
nai Zsu zsan na se géd ke zett a ha jó si ger ma -
nis ta ku ta tó nak. 

A fent em lí tett elõ mun ká lat ok után je lent
meg az a gon do san ös  sze ál lí tott ki ad vány,
amely rõl Voigt Vil mos professor emeritus

aján lás ként a kö vet ke zõ ket ír ta: „ez a
könyv nem va la mi ren de zet len adat hal -
maz, ha nem gon do san és ap ró lé ko san
meg szer kesz tett mû – a szer zõk azt kí ván -
ták be mu tat ni, ho gyan él tek dol goz tak a
ha jó si ak az utób bi év szá zad ban – és mi is
er rõl az õ sa ját vé le mé nyük.”

A most is mer te ten dõ könyv fel épí té se
nem a ha gyo má nyos fa lu mo nog rá fi ák te -
ma ti ká ját kö ve ti. A kö tet ele jén a szer zõk -
nek az ol va sók hoz in té zett so rai, egy rö vid
be ve ze tõ, majd a ha jó si svá bok ál ta lá nos
jel lem zé se ol vas ha tó. A tu do má nyos igén-
nyel meg írt is me ret ter jesz tõ mun ka ér de mi
ré sze négy tám pil lé ren nyug szik. Az el sõ
te ma ti kai egy ség a ha jó si em bert és vi lá gát
tár gyal ja, a má sik há rom fe je zet a gaz dál -
ko dás, a tár sa da lom, és a szel le mi kul tu rá -
lis örök ség te rü le te it vizs gál ja a men ta li tás
tük ré ben. A he lyi kul tú ra egyes rész te rü le -
tei to váb bi ki sebb – a hely tör té ne ti mun -
kák ban ke vés bé pre fe rált – fe je ze tek re ta -
go lód nak. Így pl. a he lyi em be re ket is mer -
te tõ fe je zet ben szó esik a ter mé sze ti kör -
nye zet hez va ló al kal maz ko dás ról, az ál lat-
és nö vény vi lág is me re té rõl, az írás be li ség -
rõl, a pa raszt ság idõ szem lé le té rõl és tör té -
nel mi is me re te i rõl. A gaz dál ko dá si rész ér -
té két nö ve li a mun ka er köl csi meg íté lé sé -
nek, a mun ka kul tú rá nak, és a mun ka kul -
tusz nak a be mu ta tá sa. A ha jó si sváb la kos -
ság „val la tó i nak” si ke rült fel tár ni az ár té ri
gaz dál ko dás nyo ma it, amit a he lyi ek a kö -
rül ár kolt Bettle ('ágyás') és az ár ko lat lan
Gata ('kert') ker te ken foly tat tak a 20. szá -
zad kö ze pé ig.

A tár sa da lom fe je zet az em be ri élet
nagy for du lói (szü le tés, há zas ság, ha lál)
mel lett a je les na pi szo ká sok ra is ki tér,
majd tár gyal ja a ro kon sá gi kap cso la tok
rend sze rét a csa lád egy sé gé tõl a szer te -
ága zó szom széd sá gi kap cso la to kig. A he -
lyi táp lál ko zás kul tú ra rész le tes do ku men -
tá lá sa mel lett eb ben a te ma ti kai egy ség -
ben ol vas ha tunk a nép rajz olyan ke vés bé
ku ta tott te rü le te i rõl, mint pl. a né pi er -
kölcs és vi sel ke dés kul tú ra, a hi gi é nia, va -
la mint az egész ség kul tú ra. 

A ha jó si sváb pa raszt ság men ta li tá sa
címû könyv azon rit ka fa lu mo nog rá fi ák
kö zé tar to zik, ame lyek el he lye zik a he lyi
ha gyo má nyo kat a nép rajz tu do mány ál tal
fel ál lí tott – Brauch- és Sitte-típusú – nép -
szo kás ok rend sze ré ben. A kö tet ér té kes ré -
szét je len ti az a folk lór anyag, ame lyet a
szer zõk az ének-, ze ne- és tánc kul tú ra, a
né pi elbeszélõkultúra, va la mint a né pi hu -
mor te rü le té rõl az utó kor szá má ra át örö kí -
tet tek.

A hely tör té ne ti mun kák gya ko ri hi bái,
hogy a he lyi gyö ke rû vagy ér de kelt sé gû
szer zõk el fo gul tak szû kebb pát ri ár ká juk
né pé vel, ezért kul tú rá ju kat sok szor kis sé
ro man ti kus kép ben tün te tik fel. A recen-
zált mû szer zõi mind vé gig ob jek tí ven
szem lél ték és ír ták le vizs gá la tuk tár gyát,
ezért rá vi lá gí tot tak olyan bel sõ tör vény -
sze rû sé gek re, ame lye ket a he lyi la kos ság
ma ga kö zött ugyan szá mon tart, ám nem
szí ve sen hall, il let ve ol vas egy te le pü lés -
mo nog rá fi á ban.

A szer zõk az ol va sót nem „ter hel ték”
sem szö veg kö zi, sem pe dig láb jegy ze tek -
kel, eze ket a könyv vé gén ta lál ja meg az
ér dek lõ dõ, a fel hasz nált for rás mun kák és
aján lott ol vas má nyok fel so ro lá sa kö zött. 

A kö tet vé gé re 6 tér ké pes áb ra és 120 jól
vá lo ga tott, té mán ként cso por to sí tott, jó
mi nõ sé gû, ada tolt fény kép ke rült. A könyv
kép mel lék le te a gon dos szer kesz tõi mun -
ká ról árul ko dik, ame lyet Szakál Au rél, a
kis kun ha la si Thorma Já nos Mú ze um igaz -
ga tó ja vég zett. A tö ké le tes nyom dai és kö -
té sze ti mun ká kért a deb re ce ni Al föl di
Nyom da Zrt. dol go zó it il le ti di csé ret.

Mi vel a leg fris sebb ha jó si mo no grá fia
nem csak a ha zai tu do má nyos ság és ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra rej te get új
is me re te ket, ezért kü lö nö sen fon tos a
könyv vé gén a né met nyel ven ol vas ha tó,
rö vid tar tal mi ki vo nat és a rend kí vül rész -
le tes tar ta lom jegy zék.

A 2013-ban meg je lent ha jó si hely tör té -
ne ti mo nog rá fi át a hely ben la kók és a Ha -
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Kovács Zita még sokat megelôzô, legújabb könyve
Szép könyv. A bo rí tón két név, egy ba -

jai (Ko vács Zi ta) és egy kis kun ha la si
(Ber ki Vi o la), ame lyek a kö zel múlt ban
kö zö sen ke rül tek a mû vé sze tek iránt ér -
dek lõ dõ ol va sók ke zé be. Ber ki Vi o la le -
zárt élet mû vel já rult az al ko tás hoz, Ko -
vács Zi ta pe dig szak ér tel mé vel, ér zé keny -
sé gé vel se gí tet te a szo kat lan mû al ko tás -
sor ban el iga zod ni vá gyót.

Szûcs György 2012-ben így írt Ber ki Vi -
o la kap csán: „Ir ri tá ló an ér de kes élet mû,
mû vé szet tör té ne ti kon tex tu sa azon ban még
ér dem te le nül el ha nya golt.” Szemadám
György pe dig An tall Ist ván mik ro fon ja
elõtt idéz te fel: „Ber ki Vi o la ha lá la elõtt két
év vel árul ta el egy be szél ge tés ré sze ként,
hogy na gyon vár ja egy olyan mû meg je le -
né sét, amely ös  szeg zi mind azt, amit pá lyá -
ja so rán al ko tott.” E könyv pó tol ja, amit
Szûcs György hi á nyolt, s – bár ké sõn – tel -
je sí ti a mû vész vá gyát. [...]

Ko vács Zi tát Ba ján nem kell be mu tat ni a
mû vé sze tek iránt ér dek lõ dõk nek. Je len leg
a he lyi mú ze um igaz ga tó ja. A fel sõ fo kú ta -
nul má nya it Ba ján ala poz ta meg, majd Pé -
csett szer zett ma gyar-mû vé szet tör té net
sza kon ok le ve let az egye te men. Utá na
vissza ke rült Ba já ra. It te ni el sõ meg szó la lá -
sát so kan kí ván csi an vár ták. Csa lód tak –
töb bet kap tak a várt nál. A má so dik és a to -
váb bi – zöm mel ki ál lí tás-meg nyi tók – ese -
té ben az ér té ke lés már ar ra vo nat ko zott,
meg is mé tel he tõ-e az el sõ al ka lom mal
meg ta pasz talt szín vo nal. Már tud juk: csak
az az egy szint áll Ko vács Zi ta ren del ke zé -
sé re. A pé csi egye tem ál tal ra kott gon do lat -
fé szek bõ ség gel ter mi az al ko tá so kat. Az
is me re tek nek rit kán ta pasz talt nagy men -
 nyi sé ge, ezek mo bi li zál ha tó sá ga te szi szá -
má ra le he tõ vé, hogy ne kell jen sab lo nok -
ban dol goz nia, mon dan dó já nak egyik leg -
in kább be csül he tõ és él vez he tõ jel lem zõ je
ere de ti sé ge. Ba ján e te rü le ten õ a leg töb bet
fog lal koz ta tott szak em ber. Je len leg a Föl -

vég cí mû fo lyó irat ban foly ta tó la go san je le -
nik meg azok nak a mû vé szek nek a be mu -
ta tá sa, akik meg ala pí tot ták a Nagy Ist ván
Mû vé sze ti Egye sü le tet.

Az író val, stí lu sá val va ló is mer ke dés ré -
sze ként kö vet kez zen egy rész let a könyv -
bõl (25. ol dal): „Ami a fes té sze té ben ro -
kon a na i vak kal, az leg in kább vá lasz tott
for ma nyel ve. Ez a »pri mi tív« lá tás mó dot
tük röz te tõ for ma nyelv-al kal ma zás te rem -
tet te meg a fes tõ szá má ra azt a le he tõ sé -
get, hogy ha dat üzen jen a meg szo kott
arány rend szer nek, hogy sut ba dob ja a
pers pek tí va tör vé nye it, hogy ké pe i nek
hang sú lya it úgy ala kít sa, ahogy épp ked ve
és ké pe i nek mon dan dó ja dik tál ja: ami
fon tos, az nagy, ami lé nye ges, elõ tér be ke -
rül, ami meg mel lé kes nek mi nõ sít te tik, az
ap ró vá és meg sok szo ro zot tá vá lik. Ez a
stí lus, ez az elõ adás mód kü lö nös fes tõi
tar tal ma meg fo gal ma zá sá hoz te rem tett
au ten ti kus esz kö zö ket: egy vi lág fel épí té -
sé hez, amely ben kü lö nös mó don van je -
len, ke ve re dik a fan tá zia és a va ló ság,

amely ben jól is mert, vagy is mert nek vélt
és iz gal ma san is me ret len, fel fe de zés re vá -
ró ele mek ka va rog nak. És mind ezt fur csa
fény tö rés be he lye zi a fes tõ iró ni á ja, gro -
teszk hang ja, amely nek kö vet kez té ben
sok szor nem dönt he tõ el, hogy mit gon dol
ko mo lyan és mit ka ri kí roz, min kell cso -
dál koz nunk és min kell fe lül emel ked -
nünk, min kel le ne mo so lyog nunk vagy
ször nyül köd nünk. He lyet cse rél, vagy
egy más ál cá já ban je le nik meg a szép ség
és a csúf ság: a tö ké le tes, a har mo ni kus ön -
nön túl zá sa i ba szé dül, az el bor zasz tó, a ri -
asz tó, ta szí tó meg ma gá hoz vonz, el an da -
lít. Fel is mer ve e for du la to kat és vál tá so -
kat, rá döb ben ve e mi nõ sé gi mó do su lá sok -
ra és át bil le né sek re, hir te len egy ki is mer -
he tet len né vá ló, ne he zen ér tel mez he tõ, tit -
kok kal át szõtt vi lág ban ta lál juk ma gun -
kat, amely hez nem jók a ko ráb ban hasz -
nált kó dok és kul csok, ahol sem mit sem
ér nek a sab lo nos ér tel me zé si meg ol dá sok
(Élet for mák).”

A köny vet szer kesz tés mód ja te szi rend kí -
vül ol vas ha tó vá és él vez he tõ vé. A fes tõ Ber -
ki Vi o lát sok ol da lá ról mu tat ja meg a szó;
mel let te ré szint sa ját al ko tá sai, ré szint do ku -
men tum ér té kû ké pek vi szik a Ber ki-vi lág ba
az ol va sót. A könyv ta go lá sa is iga zo dik az
alap cél hoz: Be ve ze tõ – Gyö ke rek – Ha tá sok
– Raj zok, met sze tek, il luszt rá ci ók – Köz té ri
al ko tá sok – Fes té sze te – Epi ló gus.

Ér de kes – és ajánl ha tó – ré sze a könyv -
nek a Sze mel vé nyek fe je zet, amely bõl a fes -
tõ höz kö ze lí tõk vé le mé nye is mer he tõ meg.
Ke ve sen vál lal ják fel szer zõ ként azt, ami a
Mû elem zé sek fe je zet ben van. Ál ta lá ban
vagy ter je del me sek az ilyen meg szó la lá -
sok, vagy nin cse nek; itt a leg ne he zebb
meg ol dást vá lasz tot ta a szer zõ: tö mö ren
szól. A Ber ki Vi o lá ról szó ló iro da lom ból a
vá lo ga tás bõ sé ges. A fe ke te-fe hér ké pek
(32) és a szí ne sek (119) lis tá ja rend kí vül
pon tos, el iga zí tó. 

jós ról el szár ma zot tak mel lett ha szon nal
for gat hat ják majd nem csak a nép raj zos,
tör té nész szak ma kép vi se lõi, ha nem a he -
lyi ha gyo má nyok fel ele ve ní té sét, to vább -
adá sát szem elõtt tar tó pe da gó gu sok, óvó -
nõk, köz mû ve lõ dé si mun ká sok, de a gaz -
dag né met né pi kul tú rá ból me rí te ni szán -
dé ko zó szü lõk is. A recenzált könyv a ha -
jó si pa raszt ság men ta li tá sát is mer te ti a 20.
szá zad kö ze pé ig. A ki ad vány ala po san do -
ku men tál ja a ha jó si né met kö zös ség kö ré -
ben a múlt szá zad má so dik fe lé ig élén ken

éb ren tar tott szel le mi örök sé gét, át örö kí tett
lel ki vi lá gát, vi lág szem lé let ét, gon dol ko -
dás mód ját, a ha gyo má nyok rend jét. Az új
ha jó si mo nog rá fi a ol va só ja elõtt egy olyan
kis kö zös ség em lé ke ele ve ne dik meg,
amely ben a he lyi szel le mi ha gyo má nyok
erõs há ló ja tar tot ta ös  sze a min den na pi élet
egyes rész te rü le te it.

A szer zõ pá ros – amint Az egy sze rû élet
örö me cí met vi se lõ zár szó fe je zet bõl ki ol -
vas ha tó – re mél he tõ leg egy ha son ló ala -
pos ság gal meg írt könyv ben dol goz za majd

fel azt, ho gyan be fo lyá sol ták Ha jós nép -
ének életét1944-1950 kö zött olyan tör té -
nel mi fo lya ma tok, mint pl. a ha di fog ság, a
to lonc tá bor, a ki te le pí tés, a szovjetúnióbe-
li kény szer mun ka, és a be te le pí té sek (du -
nán tú li svá bok, fel vi dé ki be te le pí tés, ma -
gyar ön ké nyes ház fog la lók). 

(Bereznai Zsu zsan na – Schõn Má ria: A
ha jó si sváb pa raszt ság men ta li tá sa. Ha jós
Vá ros Ön kor mány za ta, Ha jós, 2013. 1020
ol dal)

Kothencz Ke le men
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Pályám emlékezete
Könyvajánló

Kiss Pál so ro zat szer kesz tõ, a Ma gyar
Köz le ke dé si Ki adó ügy ve ze tõ igaz ga tó ja
nagy szá mú részt ve võ je len lét ében 2014.
áp ri lis 11-én Bács al má son a Vá ro si Könyv -
tár ban mu tat ta be dr. Rékási Jó zsef 178 ol -
da las, CD mel lék let tel el lá tott köny vét. Az
1935-ben Bács al má son szü le tett szer zõ a
Mi as  szo nyunk ról Ne ve zett Ka lo csai Is ko la -
nõ vé rek Tár su la tá nak he lyi is ko lá já ban vé -
gez te el az el sõ négy osz tályt, ez után a ba -
jai III. Bé la Gim ná zi um ba ke rült, majd tett
érett sé gi vizs gát. Ta nul má nya it a Sze ge di
Tu do mány egye tem bi o ló gia-ké mia sza kán
foly tat ta, ahol pro fesz  szo ra irá nyí tá sá val or -
ni to ló gi ai ku ta tá sok ba kez dett. A vég zést
kö ve tõ en 1958-ban a bács al má si Hu nya di
Já nos Gim ná zi um bi o ló gia-ké mia sza kos
ta ná ra, majd igaz ga tó he lyet te se lett. Mun ka
mel lett dol go zott to vább tu do má nyos ku ta -
tá sa in, ame lyek ered mé nye kép pen el ké szí -
tet te és meg véd te dok to ri dis  szer tá ci ó ját. A
pá lya kö vet ke zõ fon tos ál lo má sa Pan non -
hal ma: 1982-tõl nyug ál lo mány ba vo nu lá sá -
ig volt az ot ta ni Ben cés Gim ná zi um ta ná ra.
Nem mel lé ke sen kell meg em lí te ni, hogy
ha zai és nem zet kö zi kong res  szu so kon szak -
mai elõ adá so kat tar tott, tu do má nyos fo lyó -
irat ok ban ta nul má nyai je len tek meg, köz -
ben 1986-94 kö zött a Ka to li kus Kö zép is ko -
lai Fõ ha tó ság szak fel ügye lõ je ként te vé -
keny ke dett, ta nít vá nyai az or szá gos kö zép -

is ko lai ta nul má nyi ver se nye ken szép ered -
mé nye ket ér tek el stb. Dr. Rékási Jó zsef pá -
lyá ja so rán szá mos el is me rés ben ré sze sült.
A leg utób bi a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kar Pro Paedagogia Christiana dí ja, ame -
lyet 2013-ban dr. Er dõ Pé ter bí bo ros esz ter -
go mi ér sek tõl vett át Vár sze gi Asztrik pan -
non hal mi fõ apát je len lét ében.

A kö tet Kiss Pál szer kesz tõ mél ta tá sá val
kez dõ dik, majd szer zõi elõ szó val foly ta tó -

dik. A kö vet ke zõ fe je ze tek a Ta nár úr át te kin -
té sei ok ta tó-ne ve lõ mun ká já nak fon to sabb
ese mé nye i rõl, táp lál ko zás bi o ló gi ai, pa ra zi to -
ló gi ai ku ta tá sa i ról, gyû rû zé si mun kás sá gá ról
(ed dig 141 faj ke re ken 16 000 pél dá nyát je -
löl te meg). A toll tet vek kel kap cso la tos ku ta -
tá sa i nak el is me ré se kép pen az USA-ban egy
te tû fajt ró la ne vez tek el: Myrsidea rekasii.
„Így már te tû ne vem is van!” – ír ja er rõl szel -
le mes hu mor ral, né mi ön iró ni á val köny vé -
nek 65. ol da lán. Dr. Rékási Jó zsef szak iro -
dal mi mun kás sá gát át te kint ve fel so rol ja
2013. jú li us 31-ig meg je lent mind ös  sze sen
257 ta nul má nyá nak cí mét és a meg je le nés sel
kap cso la tos leg fon to sabb ada to kat. A kö te tet
a szak irá nyú to vább ta nu lás so rán egye tem re,
fõ is ko lá ra fel vett 686 bács al má si és pan non -
hal mi ta nu ló név so ra, az élet út fo tói, vé gül
Wendler Gá bor egy ko ri ta nít vány szé pen
meg fo gal ma zott so rai zár ják. A könyv mel -
lék le te a ma dár gyû rû zé sek rész le tes ada ta it
tar tal ma zó CD.

A Fe ke te De zsõ em lé ké nek szánt Bács al -
más Köny vek 6. kö te te ként a Na vi gá tor Press
Ki adó gon do zá sá ban meg je lent kö tet be sze -
rez he tõ a bács al má si Vö rös mar ty Mi hály
Vá ro si Könyv tár ban és a Ki adó nál (1134
Bu da pest, Dunyov Ist ván ut ca 5. Te le fon:
06/20/960-3258).    

Dr. Nebojszki Lász ló

A Be dek ker re gény for má ban cí mû
Mayer-recenzió (2014. feb ru ár) alap já ban
vé ve po zi tív ki csen gé sû cikk ben a szer zõ
fel so rol hi bá kat, pon tat lan sá go kat (Duna-
úszó címû köny vem mel kap cso lat ban). Er -
re pró bá lok re a gál ni.

„Kep ler mint cseh tu dós” – ezt nem a
könyv szer zõ je ál lít ja, ha nem egy Zelda
ne vû „ide gen ve ze tõ”. Kep ler, mint tud juk,
né met volt, de ami kor Prá gá ban dol go zott,
vol tak, akik cseh ként em le get ték. Ugyan ez
a lány be szél a Münsterrõl. Sze rény is me -

re te im és né met szó tá ram sze rint a Mün-
ster és a Dom sza vak szi no ni mák.

Vas Pál is tud ja (s per sze a szer zõ is), hogy
Türr nem „Kos suth had na gya”, ha nem a
Kos suth-ügy had na gya, te hát e ki té tel ki iga -
zí tás ra szo rult vol na. Orosz lán szí vû Ri chárd
Trifels vár be li fog sá gá ról nem volt tu do má -
som. Hogy Hu nya di Já nos szü lei Szibinyáni
vaj da és Morzsinai Er zsé bet vol tak, er rõl
szá mos szer zõ be szél. Ál lí tá som te hát igen
va ló szí nû. Egyéb ként van egy be fe je zet len
szín da ra bom Hu nya di ról, a kér dést elég jól

is me rem. A lepantói uta lás nem a szer zõ vé -
le mé nye, ha nem egy „ide gen ve ze tõé”.

Kö tõ je les föld raj zi ne vek – va ló ban nem
fo ga dom el a ma he lyes nek tar tott he lyes -
írá si for má kat. Pél dá ul az Al-Du na sze rin -
tem Alduna. A ba jai vá ros há zát nem a gróf
vagy a her ceg épít tet te, bár a gróf fe jez tet -
te be. Az épí tést gróf Patachich Gá bor ka -
lo csai ér sek kezd te el 1744-ben. Gerevich
va ló ban hét szer volt olim pi ai baj nok; én
csak hat ra em lé kez tem.

Kabdebó Ta más

Megmagyarázom a bizonyítványom

An nak, aki szü lõ vá ro sa és sa ját élet te re
szá má ra pél dá kat is ke res, ezt a köny vet ér -
de mes ta nul má nyoz nia. Aki nek le he tõ sé ge
volt rá, ki adó ként vál lalt sze re pet a meg je -
len te tés ben (Thorma Já nos Mú ze um, Ha la si
Mú ze um Ala pít vány, Ber ki Vi o la Köz ala pít -

vány), a tá mo ga tó in téz mé nyek és sze mé -
lyek so ka sá ga pe dig mu tat ja, Kis kun ha las -
nak sok az el kö te le zett je. Szakál Au rél mú -
ze um igaz ga tót, aki a meg je le nés fo lya ma tát
vé gig kí sér te, kü lön kö szö net il le ti. 

(Ko vács Zi ta: Ber ki Vi o la. Ki ad ja a Thor-

ma Já nos Mú ze um Ha la si Mú ze um Ala pít -
vány, Ber ki Vi o la Köz ala pít vány. Kis kun ha -
las, 2013. Az írás a kö tet be mu ta tó ján el -
hang zó be széd szer kesz tett vál to za ta, ame -
lyet a szer zõ szí ves en ge dé lyé vel köz lünk.)

Dr. Cseh Bé la
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* * *
Kabdebó Ta más nak egy ilyen ér té kes

élet mû vel a há ta mö gött nem kell „ma -
gya ráz nia a bi zo nyít vá nyát", és köny ve
si ke rét alig ha ezek az ap ró sá gok dön tik
el. A most fel ve tett kér dé sek kel kap cso lat -
ban né hány meg jegy zés még ide kí ván ko -
zik; hoz zá té ve, hogy nem áll szán dé kom -
ban er rõl vi tát nyit ni. Nos, Kep ler ide jé -
ben Prá ga nem csak Cseh or szág, de a Né -
met-ró mai Bi ro da lom fõ vá ro sa is volt, így
an nak min den ré szé bõl él tek ott tu dó sok,
akik et tõl nem let tek cse hek. (Ahogy
Comenius sem lett ma gyar at tól, hogy Sá -
ros pa ta kon is dol go zott. Kep ler szü lõ vá -
ro sa, Weil egyéb ként Stutt gart kö ze lé ben
van.) A „Münster” és a „Dom” sza vak
je len té se a köz nyelv ben va ló ban ös  sze -
mo só dik, de et tõl még nem min den eset -

ben azo nos. A Münster olyan nagy temp -
lo mot je löl, amely hez nem tar to zott plé -
bá nia, ha nem mo nos tor- vagy ala pít vá nyi
temp lom volt. (Mi u tán a szé kes egy há zak
kö zös sé ge so ká ig ko los to rok hoz ha son ló
for má ban élt, né hány dóm ra is hasz nál -
ták a ki fe je zést.) A 13. szá zad tól azon ban
csak „nagy temp lom” je len tés ben hasz -
nál ják bi zo nyos temp lo mok meg ne ve zé se -
ként. Regensburgban há rom olyan temp -
lom is volt, amely eb be a ka te gó ri á ba
esik, a mél tán hí res gó ti kus Szent Pé ter-
szé kes egy ház azon ban nem ilyen, hi szen
az so ha sem tar to zott ko los tor hoz, így itt a
né met ben csak a „Dom” vagy a „Kathe-
drale” ki fe je zés szak sze rû.

Hu nya di em lí tett szár ma zá sát va ló ban
sok szer zõ em lí ti, de egy sem ré geb bi a
16. szá zad nál. (Ezen az ala pon akár an -

nak le gen dá nak is hi telt le het ne ad ni,
hogy Hu nya di Já nos Zsig mond fia, vagy
épp a la tin Corvinus-nemzetség le szár -
ma zott ja volt.) E. Ko vács Pé ter egy hosz -
 szabb ta nul mány ban (A Hu nya di csa lád.
In: Hu nya di Má tyás. Em lék könyv Má tyás
ki rály ha lá lá nak 500. év for du ló já ra. Bp.
1990.) kor társ do ku men tu mok alap ján
hos  szan elem zi a Hu nya di ak csa lá di kap -
cso la ta it, ám a va ló ban lé te zõ Morzsinai
csa lád dal a pe res ke dé sen kí vül sem mi -
lyen kap cso la tot nem tu dott ki mu tat ni. Az
el len ben kor társ ok le vél bõl is ki ol vas ha -
tó, hogy Hu nya di ap ját Vajk nak (Wayk)
hív ták. Et tõl per sze le gen dák és ha gyo -
má nyok lé tez het nek, és ezek ben hin ni
vagy akár iro dal mi mû vek be be épí te ni
min den ki nek szí ve jo ga. Min den más ban
tel je sen egyet ér tünk. (M.J.)

Hogyan kell és hogyan lehet
Ho gyan kell? A RÁBL Szín pad és Ze nei Kö zös ség új be mu ta tó ja

Ka rin thy Fri gyes hu mo reszk je i bõl. 2014. áp ri lis 10.

A Dely Gé za ve zet te Rábl Szín pad vál lal -
tan és jól lát ha tó an más cél lal mû kö dik és
más fel fo gást kép vi sel, mint a leg utób bi
szá munk ban em lí tett Ba jai Fi a ta lok Szín há -
za. A Szent Lász ló ÁMK-hoz köt he tõ tár su -
lat ugyan is va ló ban di ák szín pad, amely eb -
ben az elõ adá sá ban ki zá ró lag kö zép is ko lá -
so kat fog lal koz tat, és nem an  nyi ra mo nu -
men tá lis dísz le tek kel, lát vá nyos pro duk ci -
ók kal, ha nem in kább az elõ adás ben sõ sé -
ges sé gé vel kí ván hat ni kö zön sé gé re. En nek
a fel fo gás nak, a – jó ér te lem ben vett – „ol -
csó szín ház nak” leg alább an  nyi ra he lye van
a pa let tán, mint a biz to sabb kö zön ség si kert
ígé rõ, na gyobb né zõ szá mot von zó, nagyívû
pro duk ci ók nak. Jó len ne sok kal több ilyet is
lát ni a vá ro sunk ban, mert kö zép is ko lás di á -
kok nak élet re szó ló él mé nye le het a szín pa -
di sze rep lés, amely ak kor is sze ret he tõ le -
het, ha nem a tö ké le tes sé gig csi szolt, pro fi
szí ni elõ adás szü le tik be lõ le.

A mos ta ni elõ adás már a hely szí né vel is a
ben sõ sé ges sé get su gall ja; szín ház te rem he -
lyett az is ko la könyv tá rá ban mi ni má lis
dísz let tel zaj lott, az elõ zõ szá zad elõ han gu -
la tát né hány bú tor- és ru ha da rab, va la mint a
be ját szott zon go ra já ték idéz te csu pán. Ez -
zel a Ba ján leg alább is új sze rû meg kö ze lí -
tés sel vi szont sok kal job ban le he tett fi gyel -
ni a szí né szi já ték ra, hi szen az ese mé nyek a
né zõk tõl mind ös  sze né hány mé ter re zaj lot -
tak, és az idõ- és hely szín vál tá so kat a fény -
ef fek tu sok je lez ték. Ka rin thy hu mo reszk je -

it ját sza ni alap ve tõ en há lás do log, hi szen a
szer zõ hu mo ra ga ran cia a si ker re még ak kor
is, ha az ál ta la búj ta tott fi nom iró nia ér zé -
kel te té se nem épp egy sze rû fel adat. A mos -
ta ni elõ adás anya gát a bu da pes ti Fõ nix
Szín ház két Ka rin thy -ös  sze ál lí tá sá ból vá lo -
gat ta és ál mod ta szín pad ra a Szent Lász lós
cso port. Ez kü lön di csé re tes, hi szen nem
ele ve kész elõ adást vagy fil met „má sol tak
le”, ha nem a kö zös alap anya got a ma guk
adott sá ga i nak meg fe le lõ en adap tál ták a ba -
jai szín pad ra. Ez nyil ván ko moly elõ ze tes
mû hely mun kát fel té te lez, hi szen itt a je le -

ne tek sor rend jét is kü lön ki kel lett ta lál ni,
egy szer re ügyel ve ar ra, hogy a kö zön ség fi -
gyel mét fenn tart sák, és az egyes sze rep lõ -
ket se ter hel jék túl.

A je le ne tek – ame lye ket egy ke ret tör té -
net té emelt di a ló gus kö ré épí tet tek ba jai di -
á kok – fér fi ak és nõk kü lö nös kap cso la ta it
mu tat ták be kü lön fé le né zõ pont ok ból. Az
egyes da ra bok nak az volt a sze re pe, hogy
mind azt szem lél tes sék, ami vel egy fér fi
(Baj zák Va len tin) meg pró bál ja le be szél ni a
fér fi ak mi att ön gyil kos ság ra ké szü lõ nõt
(Tóth Tün de), és egyút tal re cep te ket ad jon a

Megidézték a nagypolgári szalonok világát
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má sik nem mel va ló ha té kony bá nás mód -
hoz. Igaz, a ke ret je le ne tek és az utá na lát ha -
tók kö zött né ha arány lag ne he zen le het
meg ta lál ni a di rekt kap cso la tot, az bi zo -
nyos, hogy na gyon sok ré tû áb rá zo lá sát
nyújt ják a fér fi-nõ kap cso lat rend szer nek, és
még a vé gé re is ma rad vá rat lan csat ta nó.

A te nyér nyi „szín pa don” fõ leg a 20. szá -
zad ele ji Bu da pest pol gá ri vi lá ga ele ve ne -
dett meg: szer kesz tõ sé gek, igaz ga tói szo -
bák, kis- és nagy pol gá ri la kás bel sõk, úri
sza lo nok, ká vé há zak, ame lyek a mai kis vá -
ro si di ák ság szá má ra csak nem el kép zel he -
tet len vi lá gok. Épp az a nagy sze rû ezek ben
a Ka rin thy -szö ve gek ben, hogy nagy ré szük
a mi liõ tö ké le tes áb rá zo lá sa nél kül is „mû -
kö dik”, mert a szer zõ hu mo ra kor ta lan. A fi -
no mabb iró nia, Ka rin thy ko rá ra vo nat ko zó
ak tu á lis uta lá sok ér zé kel te té se nem min den
eset ben si ke rült ma ra dék ta la nul, ám a kö -
zön ség re ak ci ó ja így sem ma radt el.

A tár su lat ös  sze té te lé bõl adó dó an több
eset ben is az ere de ti leg fér fi ak ra írt sze re pe -
ket lá nyok ját szot ták el. Ez he lyen ként egy -
ál ta lán nem oko zott gon dot, né hány je le net -
ben (Ugyan az fér fi ban, Olí via két lel ke) vi -
szont ki csit za va ró an ha tott. Nem a sze rep -
lõ já té ka mi att egyéb ként, ha nem egy sze rû -
en azért, mert az ott áb rá zolt be széd mo dor
fér fi-nõ kon tak tus ban a hi e rar chi kus cí mek
és ran gok ko rá ban el kép zel he tet len lett vol -
na. (Per sze a ne mek cse ré je akár újabb po é -
nok esé lyét is kí nál ná, de ez a le he tõ ség ez -
út tal nagy részt ki hasz ná lat la nul ma radt.)
Fon tos elem még, hogy egy-egy já té kos
szá mos kü lön bö zõ ka rak tert for mált meg az
elõ adás több mint két órá ja so rán, és így
nem csak ru hát kel lett több ször is vál ta nia,
de jel le met és vi sel ke dé si stí lust is, ami ta -
pasz tal tabb mû vé szek nek sem kis fel adat,
de mind an  nyi an be csü let tel meg ol dot ták.
Bócsa Ro land az ele jén ugyan mint ha több -
ször is na gyon ha son ló fi gu rát ala kí ta na, de

az elõ adás má so dik fe lé ben ki de rül, hogy
nem csak a ba sás ko dó fõ nö köt/fõ szer kesz -
tõt, ha nem a hop pon ma radt sze re tõ alak ját
is ké pes hi he tõ en el ját sza ni. (Gaz dag mi mi -
ká val, test be széd del is erõ sí ti já té kát, lát ha -
tó an jól ér zi ma gát a szín pa don. Vi szont
oly kor „éne kel”, hang ere jét túl sok szor
eme li ma gas ra, ami né ha az ért he tõ ség ro -
vá sá ra megy.) Tóth Tün de a ke ret je le net
Ge no vé vá ja ként tisz ta szín pa di be szé dé vel
tû nik ki, rá adá sul ké pes an nak az át lé nye gü -
lés nek az el hi te té sé re is, hogy a (lát szó lag)
sú lyo san csa ló dott két ség beesett nõ bõl
más fél óra alatt szá mí tó „vég zet as  szo nya”
le gyen. Re mél jük, na gyobb sze re pek ben is
lát hat juk még a szín pa don! Ko vács Pat rik
fõ képp ko mi kus fi gu rák ala kí tá sá ban nyúj -
tott em lé ke ze te set, és ha a har sány ság és a
fi nom oda szur ká lá sok ará nyát nem is min -
dig ér zi, a ka rak ter sze re pek ki fe je zet ten jól
áll nak ne ki. A ke ret tör té net má sik sze rep lõ -
je, Baj zák Va len tin fõ leg jel leg ze tes arc já té -
ká val von zot ta ma gá ra a te kin te te ket, mi -
köz ben az egyik leg ne he zebb szö ve ges fel -
adat tal küz dött, hi szen egy azon fi gu ra alak -
já ban kel lett együttérzõnek, tu dá lé kos nak,
fö lé nyes nek, ké sõbb szen ve dé lyes nek, na -
iv nak, rá sze dett nek és csa ló dott nak len nie.
Ha nem is tel je sen azo nos szin ten, de ezt az
em be res fel ada tot meg old ja. A nõi (vagy
nõ i vé át írt) sze re pek kö zül ki emel he tõ
Schaffer Re be ka arány lag ke vés, de meg -
gyõ zõ szín pad ra lé pé se, míg Bí ró Do mi ni -
ka a szép, de na iv kis as  szony ok fi gu rá ját
ala kít ja ki vá ló an. A sze re pe i ket egyéb ként
va la men  nyi en ko moly át élés sel játs  szák,
leg fel jebb jó len ne fi gye lem be ven ni, hogy
az ér zel mi/han gu la ti in ga do zá sok szem lél -
te té sé nek a hang erõ emel ke dé sén kí vül is
van nak mód jai. Mind an  nyi an jól meg áll ták
he lyü ket a ki sebb be széd hi bák, he lyen ként
bi zony ta lan szö veg mon dás és a né hol hi á -
nyos szí né szi já ték el le né re is.

Ezen túl ta lán egyet len kri ti kus pon tot
em lít het nénk: az elõ adás tar tal má hoz ké -
pest va la mi vel hos  szabb a kel le té nél. Több,
elég gé ha son ló tar tal mú je le net van, amely
csak cse kély mér ték ben ár nyal ja a fõ mon -
da ni va lót. (Fõ képp a két nõ kö zött, fér fi ak -
ról foly ta tott di a ló gu sok egy ré sze tû nik
nél kü löz he tõ nek.) Ám ez sem vál toz tat
azon a té nyen, hogy az elõ adás a leg kü lön -
bö zõbb kor osz tály ok nak nyújt hat kel le mes
es ti ki kap cso ló dást és ön fe ledt ka ca gást. S
ha mind eh hez azt is hoz zá szá mít juk, hogy a
11 fõs csa pat nagy ré szé nek ez volt az el sõ
szín pad ra lé pé se, ak kor jog gal re mél het jük,
hogy még sok em lé ke ze tes elõ adást lát ha -
tunk tõ lük. A di ák szín pad egyéb ként is sok -
kal több mint szó ra koz ta tás; le he tõ sé get ad
a di ák nak, hogy egy szá má ra is me ret len te -
re pen áll ja meg a he lyét, be le él je ma gát egy
má sik vi lág, má sik em ber leg mé lyebb ér -
zel me i be, és köz ben a sa ját jel le me, be széd -
kész sé ge is fej lõd jön, nem is be szél ve ar ról,
hogy a fel ké szü lés so rán mi lyen él mé nye -
ket szer zett. Egy ilyen elõ adás min den eré -
nyé vel és hi bá já val együtt is óri á si szol gá la -
tot e szent cél ér de ké ben, és aki részt vett
ben ne, alig ha nem több lett ál ta la. És ha
„mel les leg” a kö zön ség is jól szó ra ko zott,
ak kor több szö rös si ker rõl le het be szél ni.

Dr. Mayer Já nos

Ked ves Ol va só ink!

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

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

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány
ku ra tó ri u ma

Az úrnô és a szobalányHölgyek férfiakról
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A Nepomuki Szent János-szoborról
Má jus 16-án Nepomuki Szent Já nos ra

em lé ke zünk. Ba ján nap ja ink ban is má jus
kö ze pén – a szent ün ne pé hez kö ze li szom -
ba ton – meg tart juk a Já nos ka-eresz tés ün -
ne pét. Ez olyan ha gyo mány, amely még az
el sõ vi lág há bo rú elõtt volt élõ szo kás: a ha -
lá szok és ví zi mol nár ok így ün ne pel ték vé -
dõ szent jü ket. A két 18. szá za di ba jai temp -
lom kö zül a Ba rá tok temp lo má ban ma is
van Nepomuki Szent Já nos-ol tár, bár a
Falkoner Fe renc fes tet te Nepomuki Szent
Já nos meg di csõ ü lé se cí mû ol tár ké pen ke -
ve sen is me rik fel a szen tet. Or szág szer te
sok he lyen ta lál koz ha tunk Nepomuki
Szent Já nos szob rá val a pa ta kok, fo lyók
mel lett, kü lö nö sen a hi da kon vagy azok
kö ze lé ben. Va la mi kor Ba ján nem csak a
szentjánosi vá ros rész ben volt Nepomuki
Szent Já nos szo bor, ha nem a bel vá ro si
temp lom mel lett is. A vá ro son be lül folyt a
Ken de res-ér (a temp lom mel lett is), és a
ba ja i ak több sé ge tisz tel te a ví zen já rók vé -
dõ szent jét. E szo bor fe lett nem volt kis ká -
pol na, mint a Szent Flór ián-szo bor nál. Eb -
bõl adó dott, hogy 1861-ben a szo bor meg -
ron gá ló dott. A szo bor ös  sze tö ré sé nek tör té -
ne tét az ak ko ri plé bá nos, Heroldt Já nos
(Ba ja, 1794 – Ba ja, 1863) le ve lé bõl is mer -
het jük meg:

„A helybeni Rk. plebania hivatalátul
Ba ja Vá ro sa t.cs. Ta ná csá hoz!
Tör tént ide folyt té len: hogy bi zo nyos Pukl

Ferencz Ba jai mol nár mes ter em ber nek, ki -
nek la ká sa ugy ne ve zett Provalia utczában
van, ko csis cse léd je ha nyag gondatlanság-
bol de rék jó fé le lo va it ko csi já ba béfogva, a
nél kül hogy kö te le it szo kás szerént le ve tet te
vol na, az uttzán gaz dá ja há za elõtt hagy ta.
ho gyan? ho gyan nem? a lo vak meg ijjed-
vén, a ko csit egyenessen a plebania temp -
lom fe lé hurczolván, a temp lom ol da lán ál -
ló szent Já nos szob rát, mellyez ajtatos és
búzgó ke resz té nyek állittattak, an  nyi ra ráz -

ták és rongyositották meg, hogy a kõ szo bor
több darabokkba összve tõrõdvén – széj jel
szoratott, sõtt tég la alap ja is an  nyi ra ron -
gál ta tott meg, hogy azt is újon nan felépitet-
tni kéntelenitetünk – a mely szerencsétlen-
séghöz még az is járúlt, hogy sen ki ál tal fel
nem jelentettvén a tör tént dol gok azon nal
bizonyossan csin ta lan ál tal me nõk ál tal a
szent Já no si szo bor nak fe je, és ke zei el vi tet -
tek és el vesz tek-

Casus noce Dominev azt mond ja a törény,
de ne ve zett Pukl mol nár mes ter, ki nek ko csi -
sa és lo vai tu laj do ni vol tak a meg tört szo bor -
nak uj já alakitásáról mit sem akart tud ni sõtt
né kem azt üzen te temp lom szol gá ja ál tal,
hogy a papnak ha ujj szo bor tet szik. Õ csi -
nál tas sa meg – igaz, hogy õ több da ra bok ra
zuzott szo bor nak öszve forrasztásá, ajjánlot-
ta ugyan, de ezt csak azért sem fo gad hat tam
ell, elõ ször mi vel több je les ré szei a szo bor -
nak el vesz tek, de má sod szor mi vel ta pasz ta -
lás ból tu dom, dac zá ra a kõ fa ra gó nak állitá-
sára, hogy az öszve for raszt va tartos hos -
 szabb ûdökre nem le het, azért én töb bet nem
kivánok, mind csak an  nyit, hogy õ ujj szob rot
csi nál tas son, a tég la alap ját pe dig majd én,
kol dult pén zek bõl fo gom csinálttattni –

Az emlitett szo bor nepomuki szent Já nost
abrazollta mi majus 16ra esik, a hiveimbõl
számossan jön nek és ke re sik a kér dé ses szob -
rot. ké rik és sür ge tik an nak hely re ál lí tá sát,
mi két ség kí vül mélytányos de igaz sá gos is,
melyrúl fog va egész tisz te let tel ké rem a t. cz.
vá ro si ta ná csot, sziveskedne ke resz té nyi buz-
goságánál és igaz sá gá nál fog va a ne ve zett
Pukkl mol nárt oda utallni, hogy a kér dé ses
szob rot õ mi elõbb megkészítettni és hely re
állitattni kö te les sé gé nek tart sa –

mely bé li alá za tos ké ré se met ujjíttván szo -
kott tisz te let ben ma rad tam – hely ben april
18-án 1861

a t. cs. Vá ro si Ta nács nak
alá za tos szol gá ja
Heroldt pré post és plebanos”

Az irat mel lett meg ta lál ha tó Franken-
berger Fe renc kõ fa ra gó mes ter ter ve és
költ ség szá mí tá sa: „a szent Já nos ára ma gá -
nyo san 80 ft.o.é. ki fest ve és a hoz zá tar to zó
ará nyo zás sal 100 ft.o. é. Az alap kö ve
magányossan négy da rab vas osz lop pal 80
fl. o. é. olyan nagy ság ban, mint a min ta.”

Idõsb Frankenberger Fe renc sír kö ve ma
a Ró kus-ká pol na mel lett ta lál ha tó. A Szé -
kes fe hér vár ról szár ma zó mes ter az 1848-
49-es sza bad ság harc után épí té sze ti mû -
kõ fa ra gó ként te le pe dett le Ba ján. Kõ fa ra -
gó mû he lyét 1856-ban a Sugovica-parton,
a fõ tér alatt épí tet te fel. Meg be csült mes -
te re volt a vá ros nak, hi szen a kõ mû ves
céh céh mes ter évé is meg vá lasz tot ták.
Ami kor 1863-ban a Grassalkovich-
kastélyba köl töz tek a vá ro si hi va ta lok, õt
kér ték fel a vá ro si cí mer ki fa ra gá sá ra, Va -
ló szí nû, hogy a ká pol na elõtt ma lát ha tó
szob rot is õ ké szí tet te.

Pukl Fe renc 1839-tõl volt a ba jai mol -
nár céh mes te re, 1874-ig 18 ina sa volt.
Lak he lye a bel vá ros ban ta lál ha tó Provália
(ma Ár pád) ut cá ban volt. A 19. szá zad kö -
ze pé re még nem vé gez tek ku ta tá so kat,
hogy hol lak tak a ba jai mol ná rok. A Mal -
mok a ví zen cí mû, a Ba jai Ha jó ma lom
Egye sü let ál tal ki adott kon fe ren cia kö tet -
ben je lent meg a Ba jai ha jó mal mok adat -
tá ra a 19. szá zad vé gén. Eb ben a ta nul -
mány ban ol vas ha tó, hogy a ba jai mol ná -
rok, ví zi ma lom-tu laj do no sok több sé ge
nem Szentjánoson la kott, ha nem a Bel vá -
ros ban, Jó zsef vá ros ban és Istvánmegyén.

A ka pi tá nyi hi va tal ira tai kö zött a 19.
szá zad vé gé rõl is ma radt fenn irat ar ról,
hogy gyor san haj tot tak a vá ros ban, de ha -
son ló bal eset rõl, köz té ri szobor meg-
rongálásáról nem. A ba jai le vél tár ira ta i -
ból az sem de rült ki, mi kor ke rült el a
Nepomuki Szent Já nos-szo bor a temp lom
mel lõl.

Dr. Fá bi án Bor bá la

Védendô védtelenek: a pipacs
„S a pi pacs dí szes, pi ros ló
Ru hát hord e pillanattul;
Ah, de dí sze oly mu lan dó ...
Reg gel nyí lik, es tig el hull!” – ír ja Tom pa

Mi hály a Vi rág re gék so ro za tá ba tar to zó A
kék li li om és a pi pacs cí mû ver sé ben a nö -
vény jel leg ze tes sé ge i rõl. Ugyan a pi pa csot
(Papaver rhoeas) a me zõ gaz dák (tel jes jog -
gal) a ka lá szos ve té sek jel leg ze tes gyom ja -

ként tart ják szá mon, be mu ta tá sa még is hoz -
zá tar to zik az el sõ sor ban Ba ja tér sé ge élõ vi lá -
gá nak be mu ta tá sát cé lul tû zõ so ro za tunk tel -
jes sé gé hez. Emel lett tud ni kell ró la, hogy a
vegy sze res nö vény vé de lem az ez red for du ló -
ra jó részt ki ir tot ta a ve té sek bõl: az óta a bú za -
táb lák pe re mén, árok szé le ken és ker tek ben
(utób bi ban fõ leg ne me sí tett vál to za tai) já rul
hoz zá kör nye ze tünk vál to za tos sá gá hoz.

A köz is mert nek mond ha tó, hen ge res
gyö ke rû, el ága zó szá rú és 35-70 cen ti mé -
te res ma gas sá got el érõ pi pacs egy éves nö -
vény. Nem csak szá ra it, ha nem le ve le it, ko -
csá nya it és csé szé it is el ál ló ser te szá lak
bo rít ják. A nye les tõ le ve lek hos  szú ká sak
és szár nya san ha so ga tot tak, szé lük fû ré -
szes. A szá rak csú csán egy-egy to jás dad
ala kú, 1,2-2 cen ti mé ter hos  szú le csün gõ



bim bó fej lõ dik. A vi rá gok ki nyíl tan fel ál -
lók (ké sõbb a ter mé sek is), 5-8 cen ti mé ter
át mé rõ jû ek, a négy szi rom le vél (tö vük nél
fe hé res sze gé lyû fe ke te folt tal) láng vö rös
szí nû. A né pi gyógy ászat ko ráb ban vi rág -
szir ma it gyûj töt te (ha tó anya gai a nap fény
ha tá sá ra el bom la nak, ezért na pon nem
tart ha tók), majd szá rí tot ta (köz ben szí ne li -
lás lesz): a for rá za tá val ké szí tett te át kö hö -
gés csil la pí tá sá ra, to rok öb lí tés re hasz nál -
ták, vagy ideg csil la pí tó ha tá sát hasz nál ták
ki. A ko ráb ban jel lem zõ en jú ni us-jú li us -
ban vi rág zó nö vény a fel me le ge dés egyik
kö vet kez mé nye ként mint egy két év ti ze de
má jus-jú ni us ban vi rág zik. A sok re ke szû
pi pacs ter més nagy szá mú, ve se ala kú
(hosszú sá guk 1, szé les sé gük 0,5 mil li mé -
ter) és bar nás-fe ke tés szí nû mag ból áll
össze. A nö vény tej ned ve kis sé mér ge zõ
al ka lo i dot tar tal maz és eny hén éme lyí tõ
ha tá sú: sza gá ról kap ta egyik né pi ne vét,
bü dös má kot.

A mák fé lék (Papaveraceae) csa lád já ba
tar to zó pi pacs a neo li ti kum ide jén a ve tõ -
mag ok kal ju tott el Kis-Ázsi á ból Eu ró pá ba.
Ta laj ban nem vá lo ga tós: leg in kább a táp -
anyag ok ban dús, agya gos ter mõ föl det ked -
ve li, de jól ér zi ma gát a mész ben gaz dag
ré sze ken is. A 20. szá zad ele jén még Pro-
dan Gyu la sze rint „ga bo ná ban, né mely
évek ben na gyon el sza po ro dik” (Bács-
Bodrog vár me gye fló rá ja. In: Ma gyar Bo -
ta ni kai La pok XIV. kö tet, 1915. 222. ol -
dal), né hány év ti ze de azon ban egy re job -
ban ki szo rult a szán tó föl dek rõl. Nap ja ink -
ban leg in kább azok szé lén, a me zei szar ka -
láb bal és a bú za vi rág gal te rem tö me ge sen,
ezen túl meg ta lál ha tó a tar ló kon és a par la -
gon ha gyott te rü le te ken, csa lá di há zak elõt -

ti víz el ve ze tõ ár kok ré zsû jén, töl té sek ol da -
lá ban, vas úti lé te sít mé nyek kör nye ze té ben,
út sze gé lye ken stb. A pi pacs Eur ázsia nagy
ré szén el ter jedt nek szá mít, jól le het ko ráb -
ban in kább a me le gebb és mér sé kelt Dél-
és Kö zép-Eu ró pá ban volt ho nos, Ma gyar -
or szá gon min den fe lé meg ta lál ha tó. A mák
a nö vény kö ze li ro ko na ként fon tos ha szon -
nö vény, amely az élel mi szer ipar mel lett a
vegy ipar fon tos alap anya ga: a ha tó anyag -
nak szá mí tó mor fint, ko de int és pa pa ve rint
Kabay Já nos (1896-1936) gyógy sze rész
ku ta tá sai alap ján sza ba dal maz ta tott mód -
szer rel nye rik ki a mák ból.

A Hoffmann Kár oly és Wag ner Já nos
köny vé ben ös  sze gyûj tött né pi el ne ve zé sek
a kö zön sé ges pi pacs ról pi pacs mák, buj do -
só vagy bü dös mák, czúczik, lúd mák,
pitypalatyvirág, ve res mák (Ma gyar or szág
vi rá gos nö vé nyei. Bu da pest, 1907. 107. ol -
dal). Csapody Ve ra és Priszter Szaniszló
gyûj té sei to váb bi ki egé szí té sek kel szol gál -
nak, ame lyek sze rint a pi pacs el ne ve zé sei:
cucik, lúd mák, pacsat, papacs, pa tics, pat-
icska, pép, pép vi rág, pip, pippancs, pity pa -
latty vi rág, zab fû vi rág (Ma gyar nö vény ne -
vek szó tá ra, Bu da pest, 1966. 153. ol dal).
Is me rünk szó lás mon dást is a pi pac  csal
kap cso la to san: (Olyan) pi ros lett, mint a
pi pacs. – mond ják az erõ sen el pi rult em -
ber re (O. Nagy Gá bor: Ma gyar szó lá sok és
köz mon dás ok. Deb re cen, 1998. 559. ol -
dal). A nö vény vi rág zá sa gya ko ri té má ja a
fes tõ mû vé szek nek. A ha za i ak kö zül leg in -
kább Szinyei-Merse Pál so ro za tát ér de mes
meg em lí te ni, amely bõl ta lán Pi pacs a bú -
zá ban, Pi pa csos me zõ, Pi pa csok a zá por -
ban, Pi pa csos táj pa raszt lán  nyal a leg is -
mer teb bek-leg szeb bek. A szá mos kül föl di

pik tor mun ká it néz ve kü lö nö sen az imp -
res  szi o nis ta Claude Mo net fest mé nyei kö -
zött lát ha tunk jól si ke rül te ket: Pi pacs vi -
rág zás, Pi pa csok Vetheuil mel lett, Pi pacs -
me zõ a völgy ben stb.

Dr. Nebojszki Lász ló
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Kö zel kép a vi rág zó nö vény rõl, jól lát ha tók
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egy he lyütt leg in kább csak uga rol ta tott te rü le te ken lát ni


