
2014. november XXV. évfolyam 11. (288.) szám Ára: 250 Ft

E számunk tartalmából

– Halottak napja a 100 évvel ezelôtt (Sarlós

István forrásközlése)

– Egy kisváros nagy napjai (Mayer János

tanulmánya a 600 éve zajlott konstanzi zsi-

natról)

– Tapintható-Láthatatlan: több mint köztéri

alkotás (Sándor Boglárka interjúja a Rotary

Club vezetôivel) 

– Hiánycikkek 3: A pfandli és társai (Kovács T.

Sándor története „az átkosból”)

– Német lovasság Baján. A szolgálat az szol-

gálat! (Pencz Rudolf krónikájának 2. része)

– Üzenet a múltból (Molnár Rozália

múltidézése)

– Egyház és közéleti szerepvállalás (Bán Béla

megemlékezése)

– Hogyan került magyar zászló a Holdra?

(Érdekességek Kabdebó Tamás könyvespol-

cáról és levelesládájából) 

– Találkozásom Ádám Ottóval (Gergelyné

Békei Irén visszaemlékezése)

– Védendô védtelenek: a fekete bodza (Ne-

bojszki László írása)

Tóth Kálmán szüleinek sírja napjainkban             Fotó: Dr. Nebojszki László

A meg szo kot tól el té rõ be ad vány ér ke -
zett Ba ja vá ros tanácsához 1914. ja nu ár
21-én. A do ku men tu mot 2228/1914-es
szá mon ik tat ták be.

„Nagy sá gos pol gár mes ter úr!
Künn jár tam a te me tõ ben, egy el ha gya tott

sír ra lel tem, amely Tóth Kál mán ko szo rús
köl tõnk szü lei föl di ma rad vá nya it ta kar ja.

A sír igen el ha nya golt ál la pot ban van,
ez úton ké rem Nagy sá gos pol gár mes ter
urat, hogy ha van szo bor alap, vagy
»Türr« alap, hogy ab ból le het ne a sírt res -
ta u rál ni. Nem kel le ne va la mi nagy sza bá sú
dol got esz kö zöl ni, a kõ ma rad jon meg, hisz
bi zo nyá ra a fia emel tet te.

A sír amint föl me gyünk bal ról: a ká pol -
ná val kö rül be lül pár hu za mo san a »Sza-
lenszky« sír szom széd sá gá ban fek szik, s a
kö vet ke zõ sír föl írás már alig lát ha tó,
van:

Tóth György élt 86 évet
Meg halt 1874. okt. 17.

Tóth Györgyné szül.
Nigszti Te réz.

Itt nyug szik a leg jobb a leg ál dot tabb anya
Gond dal, ápo lás sal sze re tet tel te le

Jó ság mi nõt a föld so ha töb bé nem szül
Mi nõt el nem kép zel a köl té szet vé ge

Ki ál do zott min dig, s nem tud ta áld va hogy
Ha son ló a vé rét oda adó ma dár hoz.”

A be ad vány író ja Fe hér Je nõ vá ro si tisz -
ti mér nök, a Mér nö ki Hi va tal ve ze tõ je volt
– ezt az 1914-es ik ta tó könyv be jegy zé sé bõl
tud hat juk meg, mi vel a be ad vá nyát nem ír -
ta alá. Tóth Kál mán ne vét el sõ sor ban köl -
te mé nyei tet ték is mer té Ma gyar or szá gon,
de emel lett 1865-tõl 1878-ig Ba ja vá ros or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je ként tény ke dett.
Tóth Kál mán az 1860-70-es évek egyik
leg nép sze rûbb köl tõ je, a ko ra be li iro dal mi
élet meg ha tá ro zó egyé ni sé ge volt, a Kis fa -
ludy Tár sa ság 1860-ban ren des tag já vá, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 1861-ben
le ve le zõ tag já vá vá lasz tot ta. (1860-61-ben
ép pen bör tön bün te tés ét töl töt te saj tó vét ség
mi att!) Több ver ses kö te te je lent meg, szín -

Halottak napja a háború árnyékában
Tóth Kálmán szüleinek sírja 100 évvel ezelôtt
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da ra bo kat írt, új sá got szer kesz tett, az 1848-
49-es sza bad ság harc bu ká sa és az 1867-es
ki egye zés kö zöt ti idõ szak ban a pes ti iro -
dal mi élet egyik köz pon ti fi gu rá ja volt. A
ki egye zést kö ve tõ sza ba dabb po li ti kai lég -
kör ben ugyan hát rébb szo rult – mai szó val
él ve: már nem volt an  nyi ra di va tos –, de
en nek el le né re ak tív ma radt. A nagy lo kál -
pat ri ó ta ként is mert Tóth Kál mán kép vi se -
lõi mû kö dé se alatt Ba ja vá ros éle té ben több
je len tõs, a jö võ ben a vá ros éle té re nagy be -
fo lyást gya kor ló vál to zás is tör tént: 1873-
ban Ba ját tör vény ha tó sá gi jo gú vá ros sá
emel ték; meg ala pí tot ták a ba jai ta ní tó kép -
zõ fõ is ko lát. A tör vény ha tó sá gi jog el nye -
ré sé ben Tóth Kál mán or szág gyû lé si kép vi -
se lõ te vé ke nyen részt vett. Po li ti kus ként az
1878-as or szág gyû lé si vá lasz tá so kon bu kott
meg, szo ros vá lasz tá son ve re sé get szen ve -
dett. A ki éle zett po li ti kai küz de lem ki kezd te
egész sé get, 1879-ben agy vér zést ka pott, mi -
nek kö vet kez té ben jobb ke ze és lá ba meg bé -
nult. 1881. feb ru ár 3-án be kö vet ke zett ha lá -
lá ig a fe le sé ge, Majthényi Fló ra ápol ta. Az
édes apa, Tóth György a vá ros egyik jó mó -
dú, köz tisz te let ben ál ló pol gá ra volt, ura dal -
mi szám tar tó ként dol go zott a Grassalkovich
családnak. A szü lõk sír ja Ba ján a Rókus
temetôben volt, ame lyet Kál mán 1874-ben,
édes ap ja ha lá la kor rend be ra ka tott. A Tóth
csa lád 1881 után el tá vo lo dott Ba já tól, így a
sír hely 1914-re már elég gé rossz ál la pot ban
le he tett.

Fe hér Je nõ be ad vá nya egy hos  szú és bo -
nyo lult bü rok ra ti kus fo lya ma tot in dí tott el
a ba jai vá ros há zán. A sír fel újí tá sá hoz
ugyan is anya gi fe de zet re volt szük ség,

ame lyet a gaz da sá gi bi zott ság nak kel lett
elõ te rem te ni. A gaz da sá gi bi zott ság áp ri lis
3-án 11 óra kor tár gyal ta a be ad ványt. A bi -
zott ság el nö ke, Weisz Nán dor ta nács nok
tá mo gat ta a be ad ványt, és Lakner Ist ván
fõ szám ve võ a vá ro si há zi pénz tár ban lá tott
an  nyi el kü lö nít he tõ for rást, ami bõl a sírt a
vá ro si ker té szet rend be hoz hat ta. A jegy zõ -
könyv a „vá ro si fõ ker tész ál tal há zi lag
gondoztassék” meg je lö lést hasz nál ja. Az
ülés rõl fenn ma radt rö vid jegy zõ köny vet
jú ni us 15-én Weisz Nán dor ter jesz tet te be
a vá ro si ta nács nál jó vá ha gyás ra, amely jú -
li us 23-án tár gyal ta meg az ügyet, és egy -
han gú ha tá ro za tot ho zott:

„15828. szám
kig. [köz igaz ga tá si] 1914
A gaz da sá gi bi zott ság ja vas la ta Tóth

Kál mán ko szo rús köl tõnk szü lõi sír já nak a
Ró kus te me tõ ben gon do zá sa tár gyá ban.

Ha tá ro zat:
A vá ro si ta nács meg bíz za Alexy De zsõ

vá ro si fõ ker tészt, hogy Tóth Kál mán ko -
szo rús köl tõnk szü lõ i nek sír ját a gaz da sá -
gi ta nács nok szó be li uta sí tá sa sze rint há zi -
lag gon doz za.

Mi rõl a vá ro si fõ ker tész, a gaz da sá gi és
a szám ve võ sé gi hi va tal ezen ha tá ro zat tal
ér te sít tet nek.

Ba ja, 1914. évi jú li us hó 23-án t.t. ülés bõl.
Weisz elõ adó”

A ta nács ülés 1914-es jegy zõ köny ve
ugyan ránk ma radt, de eb ben csak a meg -
tár gyalt ügyek ki bo csá tá si ik ta tá si szá mát
rög zí tet ték, a ha tá ro za to kat ma gu kat nem

ír ták le. Az ügy foly ta tá sá ról mi ni má lis in -
for má ció ma radt fent a le vél tá ri anyag ban,
mi vel Weisz Nán dor ta nács nok Alexy De -
zsõ vá ro si fõ ker tés  szel szó ban ál la po dott
meg az el ha nya golt sír hely ki ja ví tá sá ról.
Ba ja vá ros ko ra be li adós ság ál lo má nya és
az el sõ vi lág há bo rú anya gi ter hei je len tõ -
sen be szû kí tet ték a vá ro si há zi pénz tár le he -
tõ sé ge it. A mér nö ki hi va tal kép vi se le té ben
Fe hér Je nõ no vem ber ben hely szí ni szem lét
tar tott, amely rõl no vem ber 11-én je len tést
ké szí tett a vá ro si ta nács nak:

„Ba ja thjf. vá ros Te kin te tes Ta ná csá hoz
hi va ta los je len té se Fe hér Je nõ vá ro si tisz -
ti mér nök nek

15828 kig. 1914. szá mú ha tá ro za ta ar -
ról, hogy Tóth Kál mán ko szo rús köl tõnk
szü lei sír ja a Ró kus te me tõ ben ha lot tak
nap ja al kal má ból rend be ho za tott és fel dí -
szít te tett, egy ben je len ti, hogy ezen sír tel -
jes rend be ho za ta la és hely re ál lí tá sá ra néz -
ve a bé kés idõ be áll tá val kü lön ja vas la tot
fog ten ni.

Mel lé kel ve ös  szes ira tok.
Ba ja, 1914. no vem ber hó 10-én.
Fe hér Je nõ
vá ro si tisz ti fõ mér nök”

A „bé kés idõ” vi szont csak 6 év múl va
jött el, ad dig Tóth György és Nigszti Te réz
sír ja a vá ro si ker té szet sze mé lyes gon do -
zá sá ban ma radt. Az el sõ vi lág há bo rú és az
azt kö ve tõ gaz da sá gi ne héz sé gek mi att a
sír gon do zá sa, hely re ál lí tá sa az 1920-as
évek ben fe le dés be me rült.

Sar lós Ist ván

Egy német kisváros nagy napjai
600 éve kezdôdött a konstanzi zsinat

Idén an  nyi 20. szá za di nagy há bo rú és
ka taszt ró fa ke rek év for du ló já ra em lé ke -
zünk, hogy fi gyel münk kön  nyen át sik lik a
ko ráb bi idõk vi lág tör té nel mi je len tõ sé gû
ese mé nyei fe lett. Pe dig az 1414-tõl 1418-
ig tar tó konstanzi zsi nat a ma ga ide jé ben
ki emel ke dõ fon tos sá gú volt, ha tá sa mesz -
 sze túl mu tat az egy ház tör té net szûk ke re -
te in. A Bodeni-tó part ján fek võ, ak kor alig
7000 fõs la kos sá gú vá ros ka rö vid idõ re a
nyu ga ti ke resz tény vi lág fi gyel mé nek kö -
zép pont já ba ke rült. Az év for du ló kap csán
fel idéz zük az egy há zi gyû lés tör té ne tét,
bár a kor ke resz tény gon dol ko dó it sú lyo -
san meg osz tó (és a zsi nat so rán is vi ta tár -
gyát ké pe zõ) te o ló gi ai vi ták rész le tes is -
mer te té sé re nincs mó dunk. Az év szá zad -

ok kal ez elõt ti ese mé nyek fel tá rá sá nak igen
fon tos for rá sa Ulrich Richental kor társ
konstanzi pol gár ere de ti leg kéz ira tos, a
zsi nat után né hány év vel le jegy zett kró ni -
ká ja, ame lyet az em lék év al kal má ból mind
fak szi mi le ki adás ban, mind pe dig mai né -
met nyelv re le for dí tott vál to zat ban meg je -
len tet tek. Ez azért kü lö nö sen ér té kes do ku -
men tum, mert nem csak a zsi nat más for rá -
sok ból is is mert dön té se i rõl, ha nem a
részt ve võk min den nap ja i ról, a kö rül mé -
nyek rõl és a bel sõ vi ták ról is tu dó sít, ké -
pek kel il luszt rál va. E for rás mel lett írá -
sunk hoz a kor ra vo nat ko zó egy ház tör té ne -
ti és tör té nel mi fel dol go zá so kat, va la mint
az év for du lós ren dez vé nyek ka ta ló gu sa it
is fel hasz nál tuk.

Elõz mé nyek
A nyu ga ti ke resz tény (ka to li kus) vi lág -

nak az érett és ké sõ kö zép kor ban több sú -
lyos vál ság gal  kel lett meg küz de nie, és
szá mos te o ló gi ai kér dés is meg osz tot ta. Az
egyik leg na gyobb az ún. „nagy nyu ga ti
egy ház sza ka dás” volt, amely a 15. szá zad
ele jé re az „egye te mes” ke resz tény ség tel -
jes szét sza ka dá sá val fe nye ge tett, rá adá sul
szá mos po li ti kai-ha tal mi kér dés meg ol dá -
sát is je len tõ sen meg ne he zí tet te.

A prob lé ma a pá pák ún. avig no ni fog sá -
gá val kez dõ dött. V. Ke le men pá pa (1305-
1314) a bel há bo rúk tól, bel sõ ha tal mi har -
cok tól súj tott Itá li á ból szék hely ét a fran cia
ki rály ér dek szfé rá já ba tar to zó Avignonba
he lyez te át. A kö vet ke zõ hét év ti zed ben a
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több nyi re hoz zá ha son ló an fran cia szár ma -
zá sú pá pák a fran cia ko ro na en ge del mes ki -
szol gá ló i vá vál tak, s részt vet tek an nak ké tes
ügy le te i ben is, pl. a temp lo mos lo vag rend
ki ra kat pe ré ben vagy a már rég ha lott, egy -
kor Szép Fü löp pel szem be sze gü lõ VIII. Bo -
ni fác pá pa pe ré ben. Ha a fran cia ki rá lyok kal
szem ben nem is, más ha tal mak kal szem ben
a Kú ria vi lág ural mi igé nye i bõl so kat ér vé -
nye sí te ni tu dott, és a pénz gaz dál ko dás ra va -
ló si ke res át té rés nek kö szön he tõ en a nyu ga -
ti vi lág el sõ szá mú pénz ügyi ha tal má vá lett. 

A pá pák Ró má ba va ló vis  sza köl tö zé se a
14. szá zad ban több ször is na pi ren den volt,
de tar tó san meg va ló sí ta ni 1376 elõtt nem si -
ke rült. Tény, hogy Ró ma eb ben az idõ ben
ha nyat ló, sze gény vá ros volt, ame lyet több -
ször ide gen csa pa tok száll tak meg, és a tel -
jes ud var vis  sza köl töz te té se a nem épp biz -
ton sá gos vá ros ba költ sé ges vál lal ko zás nak
szá mí tott. XI. Ger gely pá pa (1370-1378) vé -
gül po li ti kai okok ból – va la mint Sienai
Szent Ka ta lin és Svéd Szent Bri git ta ja vas la -
tá ra – még is rá szán ta ma gát Avignon el ha -
gyá sá ra, és 1377-ben ka lan dos uta zást kö ve -

tõ en el fog lal ta Szent Pé ter trón szé két. Csak -
hogy Ger gely alig egy év múl va meg halt, az
új pá pa meg vá lasz tá sát pe dig erõ sen be fo -
lyá sol ta az olasz és az avig no ni idõ szak alatt
ala po san megnövekedett szá mú fran cia bí -
bo ro sok el len té te. A seb té ben ös  sze hí vott
konk lá vén a fõ pap ok a ró mai tö me gek nyo -
má sá nak is en ged ve Ba ri ér se két vá lasz tot -
ták pá pá vá, s a dön tést ele in te a fran cia bí bo -
ro sok is el fo gad ták. Csak hogy a VI. Or bán
né ven ha ta lom ra ke rült egy ház fõ olyan re -
for mok ba fo gott, ame lyek kel sér tet te ér de -
ke i ket: ha tal mát olasz bí bo ro sok szá má nak
nö ve lé sé vel akar ta meg szi lár dí ta ni, majd
nyil vá no san kri ti zál ta a fõ pap ok té koz ló
élet for má ját és anya gi as sá gát, sõt, 1378
nya rán Ró má ból is ki ûz te õket. A sér tett bí -
bo ro sok ér vény te len nek nyil vá ní tot ták Or -
bán meg vá lasz tá sát, majd szep tem ber ben
meg vá lasz tot ták sa ját je lölt jü ket, Gen fi Ró -
ber tet, aki a VII. Ke le men ne vet vet te fel. Az
õt tá mo ga tó zsol do so kat ugyan Or bán hí vei
egy év alatt ki szo rí tot ták Itá li á ból, de ad dig -
ra Ke le men pá pa sá gát több eu ró pai ural ko -
dó is el is mer te.

Ke le men ezt kö ve tõ en is mé tel ten Avig-
nonba tet te át szék hely ét, fenn ha tó sá ga alá
tar to zott Fran cia or szág, Szar dí nia, Szi cí lia,
Ná poly, Skó cia és to váb bi nyu gat- és dél né -
met tar to má nyok, míg Ró ma ural mát is -
mer te el a né met bi ro da lom, Kö zép- és
Észak-Itá lia, Fland ria, Ang lia, va la mint a
ke le ti és észa ki or szá gok. Hogy az egyes or -
szá gok ural ko dói épp me lyik pá pát te kin tet -
ték tör vé nyes nek, ál ta lá ban ak tu á lis po li ti -
kai szán dé ka ik tól, örö költ konf lik tu sa ik tól
füg gött. A két pá pa ha lá la után to vább ra is
vá lasz tot tak egy-egy „ró mai” és „avig no ni”
pá pát, így a meg osz tott ság év ti ze dek re kon -
zer vá ló dott. A sza ka dás meg szün te té sé re
több fé le ja vas lat is szü le tett, pél dá ul az
egye te mes zsi nat (via concilii generales)
ös  sze hí vá sa, dön tõ bí rás ko dás (via com-
pomissi), a két pá pa le mon dá sá nak és egy
új meg vá lasz tá sá nak el éré se (via cessionis),
ám so ká ig egyik re sem nyílt esély.

Az egy ház sza ka dás tól füg get le nül is ko -
moly vi ta folyt a pá pai ha ta lom ról. Tu dós
te o ló gu sok (el sõ ként William Ockham)
kezd ték hir det ni, hogy az egy ház ban sem
lé tez het kor lá tok nél kü li ha ta lom; ér vé -
nye sül nie kell az egyes hí võk sza bad sá gá -
nak. A pá pa a ha tal mát Krisz tus tól kap ta
ugyan, de ez nem ural ko dói, ha nem szol -
gá ló ha ta lom, s fö löt te áll az egye te mes
egy ház (ecclesia universalis). Ez a fel fo gás
el len tét ben állt az ad dig ural ko dó gya kor -
lat tal, mely a pá pák mo nar chi kus ha tal mát
kor lát lan nak te kin tet te, és sok kal erõ tel je -
sebb volt az egy há zon be lül, mint bár mely
vi lá gi ural ko dóé a sa ját or szá gá ban. E né -
ze tek bõl sar jadt ki az egy ház sza ka dás ide -
jén az ún. zsi na ti moz ga lom (konciliariz-
mus), mely a sza ka dás meg szün te té sét, de
az egy ház szá mos vi tás kér dé sé nek meg vi -
ta tá sát és meg ol dá sát egye te mes zsi nat ös -
 sze hí vá sá tól re mél te.

Az el sõ ilyen kí sér let azon ban in kább el -
mé lyí tet te a vál sá got; az 1409-ben ös  sze -
hí vott pi sai zsi nat ugyan is meg pró bált két
pá pa le té te le után egy har ma di kat meg vá -
lasz ta ni. Bár a ke resz tény vi lág nagy ré sze
kép vi sel tet te ma gát, a hi ány zók szá ma is
ma gas volt. Vé gül az ere de ti cé lok ból csak
an  nyi va ló sult meg, hogy ket tõ he lyett im -
már hár man te kin tet ték ma gu kat „az iga zi”
pá pá nak, s mind egyik meg is ta lál ta a ma -
ga tá mo ga tó ját va la me lyik vi lá gi ural ko dó
sze mé lyé ben. Ugyan ak kor több eret nek -
nek te kin tett moz ga lom is egy re na gyobb
be fo lyás ra tett szert Eu ró pá ban. A meg osz -
tott ság anya gi lag is súj tot ta az egy há zat:
in nen tõl egy szer re há rom pá pai ud var tar -
tás ról kel lett gon dos kod ni, mind há rom pá -
pa adó sze dõi jár ták a vi dé ke ket, és mind -
egyik pá pa ne ve zett ki püs pö kö ket a meg -

A zsinat épülete, a pápaválasztás helyszíne

A tanácskozó zsinat Richental krónikájának ábrázolásán
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üre se dett egy ház me gyék élé re. Egyes vi ta -
tott egy ház me gyé kért fegy ve res har cok
foly tak. A hí vek vál lá ra ra kott egy há zi ter -
hek meg há rom szo ro zód tak, és az egy há zi -
ak fe gyel me is meg bom lott.

Az egye te mes gyû lés Konstanzban
A zsi na ti moz ga lom nak az adott na -

gyobb len dü le tet, hogy a kér dés meg ol dá -
sát szív ügy ének te kin tet te Lu xem bur gi
Zsig mond ma gyar ki rály (1387-1437) is,
aki 1410-ben a né met ki rá lyi cí met is meg -
sze rez te. Ah hoz azon ban, hogy táv la ti di -
nasz ti kus cél ját, a né met-ró mai csá szá ri
trónt is ma gá é nak tud has sa, egy min den ki
ál tal el is mert pá pá ra is szük sé ge volt. (A
kö zép kor ban csak az te kint het te ma gát tör -
vé nyes né met-ró mai csá szár nak, aki nek
Ró má ban a pá pa he lyez te a fe jé re a ko ro -
nát.) Más részt azért is ér de ké ben állt a kér -
dés ren de zé se, mert a ve le szem ben több
al ka lom mal ma gyar trón kö ve te lõ ként fel -
lép te tett Ná po lyi Lász ló tö rek vé se it a Ró -
má ban szé ke lõ VII. In ce, majd XII. Ger -
gely pá pa is tá mo gat ta. Zsig mond ere de ti -
leg a „pi sai” XXIII. Já nos pá pa sá gát tá mo -
gat ta, ám a ke resz tény ség egy sé ge ér de ké -
ben kész volt vis  sza koz ni is.

Zsig mond né mi ra vasz ság gal meg tud ta
gyõz ni a pi sai pá pát, hogy a sza ka dás meg -
szün te té se ér de ké ben hív ja ös  sze a (16.)
egye te mes zsi na tot, amely nek hely szí ne
Konstanz lett. A vá lasz tást fõ képp az in do -
kol ta, hogy a kis né met vá ros a ke res ke del -
mi út vo na lak met szés pont já ban fe küdt, és
az Al po kon át kel ve Itá li á ból, va la mint ví zi
úton Nyu gat-Eu ró pa fe lõl is vi szony lag
kön  nyen meg kö ze lít he tõ volt. Más részt
püs pö ki szék hely, amely azon ban a né met
ki rály (és nem va la me lyik pá pa) fenn ha tó -
sá ga alatt állt. A há rom pá pa kö zül a zsi na -
ton csak XXIII. Já nos je lent meg, mert a
gyû lés tõl sa ját ha tal má nak tör vé nyes meg -
erõ sí té sét re mél te. Kez det ben (1414 no -
vem be ré ben) csak az õt tá mo ga tó fõ pap ok
vol tak je len, de rö vid idõn be lül mint egy
600 egy há zi és ren ge teg vi lá gi sze mély (3
pát ri ár ka, 29 bí bo ros, 33 ér sek, 250 püs -
pök, több mint ké tez ren a 37 egye tem tu -
dós kép vi se lõi kö zül, de még né há nyan a
ke le ti ke resz té nyek kö zül is) ér ke zett a
gyû lés re. Ma gyar or szá got is több fõ pap,
va la mint a Zsig mond ál tal ala pí tott óbu dai
egye tem kül dött sé ge kép vi sel te. Mi u tán a
fõ pap ok ha tal mas kí sé re tet hoz tak ma guk -
kal, kön  nyen el kép zel he tõ, men  nyi re meg -
nõtt a nép sû rû ség a je len ték te len ke res ke -
dõ vá ros ban! Richental kró ni ká ja egye ne -
sen 70 ezer lá to ga tó ról be szél. Ez va ló szí -
nû leg túl zás, de hogy mek ko ra ter het je -
len tett négy éven ke resz tül több tíz ezer

em ber rang já hoz mél tó el lá tá sa, ar ra néz -
vést né hány adat be szé des le het.

A vá ros ugyan a Bodeni-tó part ján fek -
szik, ab ból még sem tud tak an  nyi ha lat ki -
fog ni, hogy el lás sa az éhes szá ja kat: még a
Bal ti-ten ger rõl is szál lí tot tak ha lat a vá ros -
ba. Bár a vá ros az át me nõ ke res ke de lem
mi att vi szony lag sok szál lás hel  lyel és e cél -
ra is hasz nál ha tó ko los tor ral ren del ke zett,
szá mos részt ve võ nek csak kí vül ju tott hely,
de ren ge teg mes ter em ber is ér ke zett a vá -
ros ba, hogy ide ig le nes szál lá so kat ácsol ja -
nak. (A részt ve võk nek költ sé ge ik leg na -
gyobb ré szét a szál lás ra és az ét ke zés re kel -
lett for dí ta nia.) Egy tisz tes sé ges szál lá sért
ha von ta 40 raj nai fo rin tot kel lett fi zet ni, egy
ló el he lye zé sé ért to vább 40 pfen ni get éj sza -
kán ként. A szál lás adó nak min den szük sé ge -
set (ágy ne mût, evõ esz kö zö ket stb.) ren del -
ke zés re kel lett bo csá ta nia, de ezt csak az el -
sõ hó na pok ban si ke rült biz to sí ta ni. Ugyan -
csak ér de kes adat, hogy fel jegy zé sek sze rint
a zsi nat ide jé re mint egy 700 öröm lány is a
vá ros ba ér ke zett, a sok részt ve võ tõl ko moly
be vé telt re mél ve. Ma te vé keny sé gük re a
vá ros ki kö tõ jé ben ál ló, len ge öl tö zé kû
Imperia-szobor em lé kez tet, amely egyik
ke zé ben egy (vo ná sa i ban Zsig mon dot idé -
zõ) ural ko dót, a má sik ban egy fõ pa pi or ná -
tus ba öl tö zött fi gu rát tart. A temp lo mok ban
az is ten tisz te le tek ide jén sû rûn áll tak az em -
be rek. A gyû lé se ket a konstanzi szé kes egy -
ház ban tar tot ták, itt a zsi nat ide jé re U ala kú
fa tri bü nö ket ál lí tot tak fel. A szé kes egy ház -
ban szi go rú ülés ren det ha tá roz tak meg; a
pá pai tró nust a Lettner-oltár elé ál lí tot ták,
Zsig mond szé ke egy má sik ol tár elé ke rült,
a min den ko ri be szé lõ nek pe dig egy pul pi -
tus állt ren del ke zé sé re.

A zsi na tot ugyan XXIII. Já nos nyi tot ta
meg, ám iga zi len dü le tet (egy ben for du la tot)
1414 de cem be ré tõl vett, ami kor Zsig mond
ki rály is a hely szín re ér ke zett. A pá pa szán -
dé ká val el len tét ben a fran cia bí bo ro sok
(Pierre d' Ailly és Guillaume Fillastre) ja vas -
la tát tá mo gat ta, és új ügy ren det fo gad ta tott
el: az itá li ai bí bo ro sok túl sú lyát meg aka dá -
lyo zan dó a részt ve võ ket a négy „nagy nem -
zet” (Itá lia, Né met or szág, Fran cia or szág és
Ang lia) kül dött sé gé be so rol ták be. Ezek kü -
lön-kü lön tár gyal tak, ezt kö ve tõ en kí sé rel tek
meg a zsi nat elõtt kö zös ál lás pon tot ki ala kí -
ta ni; vé gül nem fe jen ként, ha nem „nem ze -
ten ként” sza vaz tak. A zsi nat ere de ti leg hár -
mas célt tû zött ki ma ga elé, ame lye ket az
aláb bi cím sza vak ban fog lal ha tunk ös  sze: az
egy ház sza ka dás meg szün te té se (causa unio-
nis), a Wycliff- és Husz-féle moz ga lom fel -
szá mo lá sa (causa fidei) és az egy ház meg re -
for má lá sa (causa reformationis). A zsi nat
ve ze tõ egyé ni sé gei a gyak ran el nök lõ Zsig -
mond mel lett Pierre d' Ailly cambrai püs pök

Zsigmond király és kísérete megérkezik Konstanzba (Ulrich Richental krónikája)

Örömlányok emlékezete: Imperia szobra
a konstanzi kikötôben
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és ta nít vá nya, Jean Gerson, a pá ri zsi egye -
tem kan cel lár ja vol tak. Ös  sze sen 45 ülést
tar tot tak, ame lyek ál ta lá nos ér vé nyû dek ré -
tu mo kat is ki bo csát hat tak. A konciliarizmus
esz mé jé nek gyõ zel mét je len tet te, hogy egy
dek ré tum (Frequens) ar ról ren del ke zett: a
jö võ ben tíz éven te egye te mes gyû lé se ket
kell tar ta ni, és ezek dön té sei a meg vá lasz -
tan dó pá pát is kö te lez ni fog ják. (Eh hez ké -
pest az az óta el telt idõ alatt mind ös  sze öt
egye te mes nek el is mert zsi na tot tar tot tak.)

A mun ká la tok el sõ ré szé ben a részt ve -
võk csak nem egy for ma ke mény ség gel tá -
mad ták XXIII. Já nost (aki a sa ját cél ja i ra
hasz nál ta az egy ház va gyo nát) és a cseh
eret ne ket, Husz Já nost (aki azt ál lí tot ta,
hogy az egy ház re ne gá tok kö zös sé ge, és
re form ra szo rul). A zsi nat ugyan ak kor
érin tet le nül hagy ta vol na az „egy ház tes -
tét”, va gyis ki állt az egy há zi ja va dal mak
több ezer él ve zõ je mel lett, csak a pá pa túl -
zó kö ve te lé se it tá mad ta.

Az egy ház sza ka dás kér dé sé ben vi -
szony lag gyor san si ke rült ered mény re jut -
ni. XXIII. Já nos csak az zal a fel té tel lel volt
haj lan dó le mon da ni, ha a „ró mai” XII.
Ger gely és az „avig no ni” XIII. Be ne dek
sem ma rad pá pa. Ami kor a zsi nat el kezd te
fel hány tor gat ni Já nos bû nös múlt ját, és
fel té tel nél kü li le mon dás ra szó lí tot ta fel, a
pá pa lo vász fi ú nak öl töz ve meg szö kött
Konstanzból. A zsi nat azon ban nem osz -
lott fel, ha nem az egy ház aka ra tá nak kép -
vi se lõ je ként foly tat ta a mun kát, ma gát a
pá pa fe lett ál ló nak nyil vá nít va. Já nost egy
hó nap pal ké sõbb el fog ták, és 1415. má jus
29-én meg fosz tot ták hi va ta lá tól. XII. Ger -
gely na gyobb el len ál lás nél kül le mon dott,
ám az avig no ni XIII. Be ne dek er re nem

volt haj lan dó, és egé szen 1424-ben be kö -
vet ke zett ha lá lá ig pá pá nak te kin tet te ma -
gát. En nek azon ban 1415 után már sem mi
je len tõ sé ge nem volt; mi vel Zsig mond el -
uta zott a dél-fran cia or szá gi Perpignanba,
és meg gyõz te Be ne dek utol só (ara gó ni ai)
hí ve it ar ról, hogy hagy ja nak fel tá mo ga tá -
sá val. Tár gya lá sa it si ker kí sér te, hi szen
1415 de cem be ré tõl a „spa nyol nem zet”
kép vi se lõi is csat la koz tak a zsi nat mun ká -
já hoz, Be ne dek pe dig el szi ge te lõ dött, és
Peniscolába hú zó dott vis  sza. Zsig mond
ezt kö ve tõ en foly tat ta dip lo má ci ai te vé -
keny sé gét, ami azért is fon tos sá vált, mert
1415 fo lya mán V. Hen rik tá ma dá sá val ki -
újult az an gol-fran cia száz éves há bo rú, és
a két nagy nem zet konf lik tu sa a zsi nat
ered mé nyes sé gét is ve szé lyez tet te. Zsig -
mond 1417 ele jé ig tar tó bé ke mis  szi ó ja
ugyan nem járt si ker rel, de an  nyit el ért,
hogy mind két had vi se lõ fél el fo gad ta a
kon zí li um dön té se it. Zsig mond tá vol lét é-
ben a zsi nat nem so kat ha ladt elõ re. 

A hu szi ta kér dés
A zsi nat egyik meg ha tá ro zó vi ta kér dé se

volt, mi ként vi szo nyul jon a fõ képp Cseh -
or szág ban ki bon ta ko zott, de az an gol John
Wycliff ta na i ban gyö ke re zõ egy há zi re -
form moz ga lom hoz, mely nek ve zér alak ja
Husz Já nos (Jan Hus, kb. 1370-1415) prá -
gai egye te mi ta nár, te o ló gus volt. Gon do -
la ta i nak – ame lyek ben az õs ke resz tény
egy ház test vé ri kö zös sé gé hez va ló vis  sza -
té rést hir det te – a kor egyéb ként is meg -
osz tott po li ti kai lég kör ében nem ze ti tar tal -
ma is lett: szem be ke rült a prá gai né met te -
o ló gu sok kal, de a vá ros ér se ké vel is. Né -
ze tei leg ra di ká li sabb ele mé nek az szá mí -

tott, hogy az át lé nye gü lés ta nát ir re á lis nak
tar tot ta, és azt ál lí tot ta, hogy az egy ház
nem a meg vál tó meg tes te sü lé se. Pré di ká -
ci ó it cseh nyel ven tar tot ta, bár ezek je len -
tõs ré sze Wycliff mû ve i bõl vett szó sze rin -
ti idé zet volt. Egy egye te mi vi tán 1403-
ban té te le i nek je len tõs ré szét el ítél ték, de
po zí ci ó ja nem in gott meg ez tán sem, mert
Ven cel cseh ki rály tá mo ga tá sát él vez te (fe -
le sé gé nek gyón ta tó ja volt). Husz ezt kö ve -
tõ en több éles ki ro ha nást in té zett az el fa -
jult egy ház el len, mi re Zbyněk (Sbinko)
prá gai ér sek fel men tet te zsi na ti pré di ká to -
ri ál lá sá ból. 1409-ben a skizmával kap cso -
la tos ál lás fog la lás is mét szem be for dí tot ta
egy más sal a cseh és a né met ta ná ro kat, de
a ki rályt és a prá gai ér se ket is. Az ér sek vé -
gül „a pi sai” pá pa ha tal mát is mer te el, és
an nak egyik bul lá já ra hi vat koz va eré lye -
sen fel lé pett a „wycliffisták” el len (könyv -
ége tés, pré di ká ció ti la lom, majd Huszék ki -
át ko zá sa). Er re Prá gá ban for ra da lom tört
ki, és a cseh pol gár ság Husz ol da lá ra állt,
aki an nak el le né re foly tat ta pré di ká ci ó it,
hogy idõ köz ben a vá ros ra interdictumot
mond tak ki, ám gon do la ta it egy re töb ben
fo gad ták lel ke se dés sel. A for ron gás még
kri ti ku sab bá vált, ami kor 1412-ben XXIII.
Já nos Cseh or szág ban is ke resz tes had já ra -
tot hir de tett Ná po lyi Lász ló el len, rá adá sul
bú csú cé du lá kat is áru sít ta tott. Husz he ve -
sen lá zí tot ta a di ák sá got a hi e rar chia és a
bú csú cé du lák el len, csak hogy ek kor az õt
ed dig vé del me zõ prá gai egye tem el for dult
tõ le. A pá pa is mét ki át koz ta, és min den
olyan he lyet interdictummal súj tott, ahol
me ne dék re lel. Vé gül cseh fõ ne me sek fo -
gad ták be, be fo lyá sa je len tõ sen meg-
növekedett.

Husz János elítélése Habemus papam! (Ulrich Richental krónikájából)
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Eb ben a hely zet ben kap ta meg Zsig mond
ki rály fel szó lí tá sát, hogy je len jen meg a kon-
stanzi zsi na ton, és ott egyez zen meg el len fe -
le i vel. (En nek ér de ké ben a kez det ben vo na -
ko dó te o ló gus nak men le ve let adott.) Husz
még Zsig mond elõtt, 1414 no vem be ré ben
meg ér ke zett Konstanzba, ahol hon fi tár sai
azon nal be vá dol ták mint eret ne ket, majd –
szö kés vád já val – le is tar tóz tat ták, bör tö né -
ben meg kí noz ták. Tu dós vi ta he lyett ki hall -
ga tá so kat tar tot tak, amely nek so rán a d'Ailly
és Fillastre ve zet te vizs gá lók ta na i nak visz -
 sza vo ná sá ra kí ván ták rá bír ni. Er re Husz nem
volt haj lan dó, sõt a zsi nat il le té kes sé gét sem
is mer te el. Emi att a gyû lés eret nek nek nyil -
vá ní tot ta, majd meg fosz tot ta pa pi or ná tu sá -
tól, és a vi lá gi ha ta lom ke zé re ad ták. Pe ré rõl
rész le tes be szá mo lót ad a zsi na ton részt ve võ
(és ott Huszt pár to ló) Poggio Bracciolini
olasz hu ma nis ta. Sze rin te a dön tés ho zók erõ -
sen meg osz tot tak vol tak Husz ügyé ben, de
több sé gük a cseh pré di ká tor el íté lé se mel lett
fog lalt ál lást. Zsig mond fel há bo ro dott ma -
gán az el já rá son is, de a több ség han gu la tát
lát va „el sá padt és ös  sze ráz kó dott, mint ha õ
ma ga fe lett kel lett vol na íté le tet mon da ni:
tud ta, hogy tõ le függ Husz éle te és sza bad sá -
ga.” Úgy tûn he tett szá má ra, hogy Husz fel -
men té se a zsi nat fel osz lá sá val fe nye ge tett
vol na, in kább hagy ta fel ál doz ni a cseh pré di -
ká tort: „To vább ra is azt ál lí tom, hogy Husz
eret nek, és a jog sze rint tel je sen meg ér dem li,
hogy meg ége tés ál tal hal jon meg, ha nem
von ja vis  sza té te le it” – mond ta a ki rály. A ki -
rály hit sze gé se mi att újabb sú lyos vi ta bon ta -
ko zott ki, de ez a vég ered mé nyen mit sem
vál toz ta tott. 1415. jú li us 6-án Huszt – mi u tán
az eret nek ség je le ként pa pír sü ve get nyom tak
a fe jé re – mág lyán el éget ték, ham va it a Raj -
ná ba szór ták. 

Nem sok kal ké sõbb – már Zsig mond tá -
vol lét ében – Husz ta na i nak egyik leg je le sebb
kö ve tõ jét, Prá gai Je ro most is mág lyá ra küld -
ték. A hu szi ta moz gal mat azon ban nem si ke -
rült fel szá mol ni, sõt Cseh or szág ban Husz af -
fé le „nem ze ti szent té” vált, ki vég zé se után
azon nal for ron gás tört ki; ami kor pe dig a ha -
lá lá ban bûn ré szes Zsig mond a cseh trónt is
meg sze rez te (1419), a cse hek je len tõs ré sze
nyílt há bo rú ban so ká ig ered mé nye sen har -
colt a „gyil kos” ural ko dó és a ró mai ka to li -
kus egy ház el len. A moz gal mat je len tõs
komp ro mis  szum árán csak év ti ze dek múl va
si ke rült meg fé kez ni.

Az egy ház sza ka dás vé ge
Az 1417-ben Konstanzba vis  sza té rõ Zsig -

mond és V. Hen rik an gol ki rály kép vi se lõ i -
nek szö vet sé ge és ha tá ro zott ál lás pont ja kel -
lett ah hoz, hogy a zsi nat vég re az egy ház sza -
ka dás meg szün te té se ügyé ben is elõbb re jut -

has son. Ki mond ták az alap el vet: az le het pá -
pa, akit a bí bo ro sok és a nem ze ti egy há zak
kép vi se lõ i nek két har ma dos több sé ge el fo -
gad. A vá lasz tás ra jo go sul ta kat (ös  sze sen 56
fõt) egy er re a cél ra át ala kí tott ke res ke dõ ház -
ban he lyez ték el a vá lasz tás ide jé re (Ma ezt
ne ve zik a zsi nat épü le té nek.), ame lyet le zár -
tak, ab la ka it is be desz káz ták, hogy a kül vi -
lág gal min den kap cso la tot meg aka dá lyoz za -
nak. A konk lá vé há rom na pig ta nács ko zott
ha lo vány gyer tya fény mel lett, míg vé gül
meg hoz ta dön té sét. Né mi meg le pe tés re egy,
a zsi na ton ad dig kü lö nö sebb fel tû nést nem
kel tõ ró mai bí bo rost, Oddo di Colonnát vá -
lasz tot ták pá pá vá; egy ré gi be fo lyá sos kö -
zép-itá li ai ne me si csa lád (tör vény te len) sar -
ját, aki ko ráb ban in kább jog tu dós ként te vé -
keny ke dett. Pá pa ként az V. Már ton ne vet
hasz nál ta. 

A pá pa vá lasz tást kö ve tõ en a zsi nat len dü -
le te meg tört. Az új pá pa nem volt hí ve a
mély re ha tó re for mok nak, így a kö vet ke zõ
idõ szak ban csak né hány rész let kér dés ben
(pá pai adóz ta tás, a pá pai ki ne ve zé si jog, bûn -
bo csá nat áru sí tá sa, bí bo ros-kol lé gi u mok
szer ve zé se) dön töt tek. Ami kor pe dig olyan
kér dé se ket is új ra na pi rend re akar tak tûz ni,
mint a pá pai ha ta lom kor lá to zá sa, vagy a pá -
pai szék hely is mé tel ten né met te rü let re vagy
Avignonba he lye zé se, a pá pa meg elé gel te a
part ta lan csa tá ro zá so kat. 1418 ja nu ár já ban
ki ad ta sa ját re form ter ve ze tét, amely csu pán
né hány mér sé kelt ígé re tet tar tal ma zott ar ra
néz vést, hogy be tart ja és el len õr zi az adóz ta -
tást, a püs pö ki vá lasz tá sok és bûn bo csá nat-
áru sí tá sok tör vé nyes sé gét. Mi u tán eb be a
nagy nem ze tek kül dött sé ge be le ment, 1418.
áp ri lis 22-én V. Már ton a gyû lést fel osz lat ta.
Ró mát eb ben az idõ ben II. Jo han na ná po lyi

ki rály nõ épp meg száll va tar tot ta, így a pá pa
tény le ges vis  sza té ré se csak 1420-ban, a ná -
po lyi had erõ ki vo ná sá val tör tén he tett meg.

A zsi nat mér le ge
A konstanzi zsi nat ös  szes sé gé ben fe le más

ered ményt ért el. Alap ve tõ cél ját, az egy ház -
sza ka dás meg szün te té sét el ér te ugyan, de
sem te o ló gi ai kér dé sek ben, sem az egy há zi
struk tú ra át ala kí tá sá ban nem si ke rült ha té -
kony ered mé nye ket el ér nie. Ezt egye bek
mel lett az is mu tat ja, hogy bõ egy év szá zad -
dal ké sõbb a re for má ció ve zér alak jai je len tõs
rész ben ugyan azt kri ti zál ták az egy ház ban és
a pá pai ha ta lom ban, amit az eret nek nek mi -
nõ sí tett pré di ká to rok vagy a zsi nat re form -
pár ti részt ve või. Úgy tû nik, Eu ró pa ki me rült
volt ah hoz, hogy mély re ha tóbb re for mo kat
vi hes sen vég hez. A pá pa ság per sze lát szó la -
gos gyõ zel me el le né re sem volt már ugyan -
olyan erõs, mint ko ráb ban: Észak-Eu ró pá -
ban so ha nem fo gad ták már el úgy a pá pai
adó kat és ki ne ve zé se ket, mint an nak elõt te;
Már ton iga zi ha tal ma csak Itá li á ban ér vé nye -
sült. Ott vi szont a re ne szánsz pá pák egy faj ta
elõd je lett, új ha tal mi struk tú rát ala kí tott ki,
és vis  sza sze rez te az ural mat a pá pai ál lam fe -
lett. És volt a zsi nat nak még egy, ak kor je len -
ték te len nek tû nõ, ké sõbb még is fon tos sá vá -
ló moz za na ta: Zsig mond 1417. áp ri lis 18-án
ik tat ta be a ko ráb bi csa lá di vi szá lyok mi att
so kat szen ve dett Bran den bur gi Vá lasz tó fe je -
de lem ség be a Nürn berg bõl szár ma zó IV.
(Hohenzollern) Fri gyes vár gró fot. Ezt az
ado mányt Fri gyes ké sõbb Po rosz or szá got is
meg szer zõ utó dai 500 éven át meg õriz ték, ez
a te rü let lett a 19. szá zad ban meg va ló su ló né -
met egy ség ki in du ló pont ja.

Dr. Mayer Já nos

A mai Konstanz látképe a székesegyházzal és a zsinat épületével
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Tapintható-Láthatatlan: több mint köztéri alkotás

Beke Zsolt: A Ta pint ha tó-Lát ha tat lan
pro jekt úgy ke rült az or szág ba, hogy a
Rotary Club Bu da pest-Bu da vár ak ko ri el -
nö ke né met or szá gi út ja so rán több vá ros -
ban is ta lál ko zott a te le pü lés ne ve ze tes sé -
ge it be mu ta tó köz té ri plasz ti kák kal, ame -
lye ket a gyengénlátóknak szán va, he lyi
Rotary va ló sí tott meg. Ha za hoz ta az öt le -
tet, és mi vel a klub sza bá lyai sze rint min -
den év ben más a ve ze tõ, a kö vet ke zõ el nök
reg ná lá sa ide jén meg is va ló sí tot ták a ma -
guk dom bor mû vét, nagy ér dek lõ dés és saj -
tó vissz hang mel lett. Ez a klub, mint a pro -
jekt ma gyar or szá gi be ve ze tõ je, az óta már
szá mos ha son ló ügyet tá mo ga tott. Bu da -
pes ten már öt ilyen lé te sít mény ta lál ha tó
(ha ma ro san el ké szül a ha to dik is, mely a
Kos suth te ret, a Par la men tet és kör nye ze tét
áb rá zol ja), az or szág ban pe dig je len leg tu -
do má som sze rint már 19 ilyen tér plasz ti ka
va ló sult meg, és to váb bi ak is ké szül nek. 

Csuvár Zol tán: Mi e lõtt el nök let tem vol -
na, részt vet tem egy két na pos kép zé sen,
ame lyen a kü lön bö zõ tiszt sé gek vá ro má -
nyo sa i nak szá mí tó klub tag ok nak szer vez -
nek. Itt ta lál koz tam a Bu da pest-Bu da vár
klub kép vi se lõ i vel, akik so kat me sél tek a
pro jekt rõl. Na gyon ko mo lyan vet tem. El -
nök sé gem ide jé re olyan cé lo kat tûz tem
ma gam elé, ame lyek a klub na gyobb is -
mert sé get is szol gál ják. Úgy ér zem, egy -
elõ re elég zárt ez a kö zös ség, ke ve sen is -
me rik, ke ve sen tud nak ró la. Ho lott mi lé -
nye ge sen töb bet te szünk a szû kebb kör nye -
ze tün kért, mint amen  nyit er rõl az em be rek
tud nak. Úgy gon dol tam, ha ezt ki csit ki -
moz dít juk, ak kor a lét szá munk is nö ve ked -
het, és több ered ményt is el ér het nénk. Sze -
ren csé re a klub tár sak pár tol ták az öt le tet,
így be le vág tunk. Meg ha tá roz tuk, men  nyit
tu dunk er re szán ni a klub pén zé bõl, amely
egy ál ta lán nem fe dez te a költ sé ge ket, de
szá mí tot tunk sok jószándékú em ber se gít -
sé gé re. Azt is tud tuk, hogy hos  szabb fo lya -
mat lesz, nem az én el nök sé gem alatt fog

meg va ló sul ni. Nagy já ból két évet szán tunk
rá. Köz ben ado má nyo kat, tá mo ga tá so kat
gyûj töt tünk, pél dá ul ta valy elõtt az ad ven ti
idõ szak ban kint az ut cán te át és for ralt bort
kí nál tunk ado má nyért az em be rek nek. Ez
ugyan csak ke vés pénzt je len tett, de min -
den kis ös  szeg nek meg volt a he lye, és ez -
zel is kö ze lebb tud tunk ke rül ni az em be -
rek hez, hi szen a prog ram ja ink nagy ré sze
még min dig zárt kör ben tör té nik. 

– Mit kell tud ni ál ta lá nos ság ban a
Rotary Club ról?

B. Zs.: A Rotary 1905-ben ala kult Chi -
ca gó ban, kü lön bö zõ fog lal ko zá sú ta gok -
ból ál ló ba rá ti tár sa ság ból, amely nek ve ze -
tõ je Paul Harris ügy véd lett. A tár sa sá gi,
szak mai ér dek lõ dé sük ki szol gá lá sán kí vül
a ba rát ság ápo lá sát és ter jesz té sét, to váb bá
az önös ér dek fö lé he lye zett szol gá la tot
tûz ték ki cél ként. A vá ros nem el sõ sor ban
po li ti kai, ha nem gaz da sá gi éle té ben ve ze tõ
sze re pet be töl tõ sze mé lyi sé gei jöt tek ös  sze
azért, mert úgy gon dol ták, hogy tu dá su kat,

kap cso lat rend sze rü ket és anya gi ere jü ket a
rá szo rul tak tá mo ga tás ra is for dít hat ják. El -
sõ pro jekt je ik kö zött a mai szem mel néz ve
ba ná lis nak tû nõ dol gok va ló sul tak meg, pl.
Chi ca gó ban a vá ros há za mel lett egy nyil -
vá nos il lem hely épí té sé re ad tak ös  sze
pénzt, vagy egy ván dor pré di ká tor szá má ra
lo vat vá sá rol tak. A kö zös ség éle té ben
mind ket tõ nagy je len tõ ség gel bírt. 

A kez de mé nye zés ter jed ni kez dett, elõbb
Ame ri ka töb bi tag ál la ma, majd Ka na da, az
Egye sült Ki rály ság és Eu ró pa fe lé is. 1922-
ben ala kult meg a nem zet kö zi szer ve zet.
Szük sé ges nek tûnt meg szab ni a mû kö dés
egy sé ges ke re te it. Az erõ for rás ok op ti ma li -
zá lá sá ra ala pít ványt hoz tak lét re. Je len leg
vi lág szer te 200 or szág ban mint egy 70 ezer
klub mû kö dik, hoz zá ve tõ le ge sen 1,3 mil lió
ta got szám lál va, po li ti kai, val lá si, fa ji és
ne mi meg kü lön böz te tés nél kül. Má ra a
Rotary a vi lág leg na gyobb és leg be fo lyá so -
sabb ci vil szer ve ze te. Olyan nagy erõ for rá -
so kat tud meg moz gat ni se gé lye zé si ügyek -
ben, hogy ta nács ko zá si jog kör rel részt ve -
het az ENSZ ülé se in. A Rotary nem pusz -
tán ba rá ti szer ve zõ dés, hi szen hu ma ni tá ri us
ak ci ók ban is részt vesz, de jó té kony sá gi
szer ve zet nek se ne vez he tõ, mi vel nincs
ilyen ér te lem ben iro dá ja, ap pa rá tu sa, költ -
sé gei. Az egyet len olyan szer ve zet, amely
büsz kén mond hat ja ma gá ról, hogy a meg -
ka pott pén zek 100 szá za lé kát ar ra tud ják
for dí ta ni, ami re va ló ban szán ják. Vi lág -
szer te kép zõ köz pon to kat is mû köd tet, ame -
lyek ben a né pek kö zöt ti bé két, a há bo rúk
meg szün te té sét elõ se gí te ni ké pes em be re -

Meg ha tó pil la na tok nak le het tek ta núi mind azok, akik ok tó ber 15-én, a fe hér bot vi -
lág nap ján je len vol tak a Tapintható-Láthatatlan el ne ve zé sû nem zet kö zi pro jekt ba jai
dom bor mû vé nek ki he lye zé sén. Ba ja el sõ sor ban va kok és gyengénlátók szá má ra ké -
szült, ki csi nyí tett vá ros tér ké pe a Szent há rom ság tér és az Eöt vös ut ca sar kán em lé kez -
tet ar ra, hogy kö te les sé günk se gí te ni hát rá nyos hely ze tû em ber tár sa in kon. A szo bor le -
lep le zé sét kö ve tõ en a ba jai Vak ba rát Klub tag jai át is vet ték a dom bor mû vet, uj ja ik kal
ki ta pint va a fõ tér emblematikus épü le te it, a Tóth Kál mán tér és a Türr-kilátó má sát, a
Braille -írá sos fel ira to kat. A kez de mé nye zés és a ki vi te le zés a ba jai Rotary Club tag ja -
it di csé ri: a kö zös ség ez zel is mét pél dát mu ta tott em ber ség bõl, de nem elõ ször, hi szen
a Rotary egyik alap ve tõ cél ki tû zé se a se gít ség nyúj tás. A Rotary moz ga lom ról és a Tap-
intható-Láthatatlan pro jekt rõl dr. Beke Zsolt, a ba jai Rotary Club je len le gi és Csuvár
Zol tán, két év vel ez elõt ti el nö ke tá jé koz tat ta ol va só in kat. 

Baja szépségei tapintható módon
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ket ok tat nak. Ugyan ezek kel a cé lok kal di -
ák cse re-kap cso la to kat is mû köd tet. Nagy
nem zet kö zi pro jek te ket is vé gez. Ezek
zász lós ha jó ja a jár vá nyos gyer mek bé nu lás
vagy poliomyelitis vi lág szin tû fel szá mo lá -
sa el len küz dõ ak ció. Ma gyar or szá gon ma
már ta lán nem érez zük át an  nyi ra en nek a
je len tõ sé gét, hi szen a vi lá gon az el sõk kö -
zött vol tunk, ahon nan el tûnt ez a be teg ség,
és a vas tü dõk ma már a mú ze u mok ban po -
ro sod nak. A fer tõ zés azon ban a vi lág szá -
mos he lyén még ko moly prob lé mát je lent. 

– Mi kor je lent meg a Rotary Ma gyar or -
szá gon?

B. Zs.: A leg el sõ klub 1925-ben ala kult
Bu da pes ten. Olyan hí res ta go kat ta lá lunk a
klu bok ban, mint Kis fa ludy-Stróbl Zsig -
mond, Mó ra Fe renc, Le hár Fe renc, Gundel
Kár oly, Kan dó Kál mán, Szent-Györ gyi
Al bert, Zsolnay Ti bor. A má so dik vi lág há -
bo rú ki tö ré se kor a ha ta lom nem néz te jó
szem mel a ci vil szer ve ze te ket. A Rotary az
el le he tet le nü lés mi att ön ként be szün tet te
mû kö dé sét, majd hi va ta lo san is fel szá mol -
ták. Mi u tán a há bo rú utá ni idõ ben sem mi -
lyen ön szer ve zõ dés nem ka pott te ret, új já -
a la ku lás sal meg kel lett vár ni a rend szer -
vál tást 1989-ben, majd egy re több klub -
szer ve zet ala kult or szág szer te. 2014-ben
50 klub mû kö dik Ma gyar or szá gon. Ba ján
2001-ben in dult el, az el sõ el nö ke dr.
Deutsch Ot tó volt. A klu bok úgy jön nek
lét re, hogy ki ala kul egy asz tal tár sa ság,
amely el dön ti, hogy Rotaryként sze ret ne
mû köd ni, és jó ide ig eb ben a szel le mi ség -
ben kell te vé keny ked nie anél kül, hogy
meg kap ná a fel ava tá sát. A már mû kö dõ
klu bok se gí tik, ugyan ak kor fi gye lik, el len -
õr zik is, és ami kor lát ha tó an tel je sül nek az
el várt fel té te lek, ak kor vál hat Rotaryvá.
Tag pe dig az le het, akit két rotarys ajánl. A
je lölt nek ugyan úgy át kell men nie egy faj ta
elõ szû ré sen, mint ma gá nak a klub nak, te -
hát jó ide ig eb ben a szel le mi ség ben kell
mû köd nie, el jár ni a ta lál ko zók ra, részt
ven ni prog ra mok ban, és ha mél tó nak bi zo -
nyul, ak kor meg kap hat ja a tag sá got. A ba -
jai klub je len leg 20+3 (utób bi ak tisz te let -
be li) ta got szám lál.

– Mi lyen el vek sze rint mû kö dik a klub?
B. Zs.: Azt szok ták mon da ni: itt sem mi

sem kö te le zõ, ez ön kén tes do log, de ha va -
la ki be lé pett, ak kor van nak bi zo nyos el vá -
rá sok, ame lye ket tel je sí te ni kell. Ilyen pél -
dá ul a tag díj fi ze té se, és a he ti rend sze res -
ség gel meg tar tott ös  sze jö ve te lek bi zo nyos
szá za lé kán ott kell len ni. Van nak aján lott el -
vek is: a ta gok nak a Rotary szel le mi sé gét
kell kép vi sel ni ük min den na pi éle tük, hi va -
tá suk, csa lá di éle tük so rán is. Hi szen ha er -
köl csi ség rõl és hu ma ni tá ri us szel le mi ség rõl

van szó a szer ve ze ten be lül, ak kor en nek a
min den nap ja ink ra is ér vé nyes nek kell len -
nie. A klub tag jai is me ret le nül is ba rát ként
fo gad ják és se gí tik más klu bok, más or szá -
gok rotaristáit. Prog ram ja ik ré vén szol gál -
ják a he lyi kö zös sé get, be kap cso lód nak a
bé két, a nem ze tek kö zöt ti meg ér tést szol gá -
ló nem zet kö zi ak ci ók ba és az új nem ze dé -
kek fej lõ dé sét se gí tõ szol gá lat ba. 

– Ho gyan bon ta ko zott ki Ba ján a Ta pint -
ha tó-Lát ha tat lan pro jekt? 

Cs. Z.: Min den kép pen he lyi mû vészt
akar tunk fel kér ni a fel adat ra, így esett a vá -
lasz tás Sza bó Áron ra, aki ez zel igen erõs
be mu tat ko zást tett a vá ros ban, és re mél jük,
még sok tet sze tõs mû vet ka punk tõ le. Meg -
ta lál tam azt a ter ve zõ iro dát is, amely el ké -
szí tet te a terv do ku men tá ci ót, és vé gig kí sér -
ték ad dig, amíg az örök ség vé del mi hi va tal -
ból meg kap tuk az en ge délyt. Fon tos nak tar -
tot tam, hogy a leg több meg be szé lé sen a
szob rás  szal együtt ve gyünk részt, hi szen
ne ki is tud nia kel lett a rész le te ket. Na gyon
so kat se gí tett a vá ros ve ze tés is. Ami kor át -
vet tem az el nök sé get, be je lent kez tem a pol -
gár mes te rek úr hoz, és is mer tet tem ve le az
el kép ze lé se i met. Se gít sé get, el sõ sor ban er -
köl csi tá mo ga tást kér tem tõ le; sze ret tem
vol na, ha a vá ros is pár tol ja ezt az öt le tet. A
vá ros ve ze tés vé gig tá mo ga tott, bár min den
en ge délyt és szak vé le ményt ne künk kel lett
be sze rez nünk. Ugyan így a Ba ja Mar ke ting
Kft-vel is jó együtt mû kö dés ben tu dunk dol -
goz ni. Fon tos nak tart juk, hogy élõ kap cso -
la tunk le gyen a vá ros ban mû kö dõ ak tív in -
téz mé nyek kel, cé gek kel is.

– A hely szín ki vá lasz tá sa egy ér tel mû volt? 
B. Zs.: A fõ tér min den kép pen az az

emblematikus pont ja a vá ros nak, amely
egy ilyen bronz önt vény meg va ló sí tá sá hoz
kí nál ja ma gát. A vá ros ve ze tés sel és a mú -
ze um igaz ga tó já val, Ko vács Zi tá val foly -
ta tott meg be szé lés so rán kö zö sen je löl tük
ki a hely színt, a fõ tér és az Eöt vös ut ca ta -
lál ko zá sát. Szó ba ke rül tek egyéb he lyek is,
pél dá ul a Kul túr pa lo ta elõt ti kis te rü let,
amely jó vé dett hely, de vé gül azért nem
azt vá lasz tot tuk, mert a a pad ka mi att moz -
gás sé rül tek szá má ra ne he zen meg kö ze lít -
he tõ. Más részt, a fõ tér és Eöt vös ut ca sar -
kát tér fi gye lõ ka me rák kal is fel sze rel ték,
és for gal ma sabb sza kasz is, így min den -
képp meg fe le lõbb hely szín. 

– Konk ré tan mit áb rá zol a dom bor mû?
B. Zs.: El sõ sor ban a fõ te ret és an nak épí -

té sze ti ré sze it. Ezen kí vül azon ban, né mi
mû vé szi sza bad ság gal és ug rás sal rá ke rült
még né hány olyan lé te sít mény, ame lyek rõl
úgy gon dol juk, szer ve sen hoz zá tar toz nak
Ba já hoz. Így pél dá ul a Tóth Kál mán té ri
szökõkútegyüttes, il let ve a Sugovica és a

Türr-emlékmû. Fon tos meg em lí te ni, hogy
el sõd le ges cél kö zön sé günk a va kok és
gyengénlátók, ez szá muk ra egy faj ta kis
tér kép ként is szol gál, és to váb bi in for má -
ci ó kat, le írá so kat is tar tal maz szá muk ra,
ame lye ket Braille -írás sal tün te tünk fel. De
tar tal maz za még a Rotary Klub jel ké pé ül
szol gá ló fo gas ke re ket és Ba ja vá ros cí me -
rét. To váb bá a dom bor mû vön kí vül esõ fe -
lü le ten fel so rol juk a tá mo ga tó kat és a ki vi -
te le zõ ket is. 

– Kik tá mo gat ták anya gi lag a pro jek tet? 
Cs. Z.: Ez az ed di gi leg na gyobb költ ség -

gel já ró pro jek tünk. Leg in kább a klub tag ok
ado má nya i ból, más részt egyéb tá mo ga tá -
sok ból fe dez tük, il let ve pá lyáz tunk a nem -
zet kö zi szer ve zet hez, az or szá gos kor -
mány zó is tá mo ga tott, és a vá ros tól is kap -
tunk tá mo ga tást. Mint egy öt ven tá mo ga tót
szám lál tunk. Úgy gon do lom, fon tos, hogy
utat ta lál junk azok hoz az em be rek hez,
akik tud nak és akar nak se gí te ni. Õk min -
den kép pen meg ér dem lik a kö szö ne tet, és a
jö võ ben is ak tív kap cso lat ban sze ret nénk
ma rad ni ve lük. Nagy pro jekt volt, de van -
nak tar ta lé ka ink, és sza bad még ilyen ben
gon dol kod ni. El ké pesz tõ, hogy a Rotary
mi min dent ké pes meg va ló sí ta ni. Lát tam
na gyon erõs pél dá kat ar ra, hogy ap rócs ka
kez de mé nye zés bõl nagy dol go kat visz nek
vég hez, pél dá ul a kór há zak fel sze relt sé ge
te kin te té ben. A reg ná ló el nök éle te so sem
kön  nyû, mert min dig õ ci pe li a leg na -
gyobb ter het a vál lán. A ba jai klub nak na -
gyon jó a csa pa ta. Ide a tár sa sá gért is ér de -
mes jár ni, jól ér zik ma gu kat itt az em be -
rek. Na gyon sok kö zös prog ra mot szer ve -
zünk, a klub tag ok fe le sé gei is so kat se gí te -
nek, jó ban van nak egy más sal, ta lál koz nak. 

– Ér te sül nek-e vis  sza jel zé sek rõl a más
vá ro sok ban már ki he lye zett dom bor mû vek
kap csán?

B. Zs.: Van nak friss él mé nyek is, ame lye -
ket egy-egy át adás kap csán élünk meg, itt
min dig nagy ér zel mi töl te tek kel szem be sü -
lünk. Nem rég Szek szár don jár tunk, a dom -
bor mû fel ava tá sán, és ott a va kok és gyen-
génlátók he lyi szer ve ze té nek elnökasszonya
meg hat va azt kér te: örül jünk mind an  nyi an
az õ örö mük nek. 

Ezek Braille -írás sal el lá tott dom bor mû -
ves tér ké pek nem csak a va kok nak és
gyengénlátóknak szól nak, hi szen ar ra jár -
nak a vá ros la kói is, a gye re kek is min dig
na gyon örül nek ne ki, más részt a tu ris ták
szá má ra is lát vá nyos ság. Több ször ta pasz -
ta la tuk már, hogy a ki he lye zett dom bor -
mû vek elõbb-utóbb fel ke rül nek az adott
te le pü lés hon lap já ra, a lá to ga tás ra aján lott
ob jek tu mok kö zé. Te hát jó val több ez,
mint egy köz té ri al ko tás. 
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Cs. Z.: Alap ve tõ en min den ki nek az a
cél ja, hogy nyo mot hagy jon ma ga után.
Ne künk er re ed dig nem volt le he tõ sé günk.
Biz to san szín folt ja lesz a vá ros nak. Na -
gyon fon tos az el sõd le ges funk ció, hogy a
va kok és gyengénlátók tá jé ko zó dá sát és
tér ér zé ke lé sét se gít se, de emel lett a lá tók -
nak is esz té ti kai él ményt kí nál. 

– A ba jai dombormûhöz az or szág ban
egye dü li ként még egy pro jekt kap cso ló dik...

B. Zs.: A mi klu bunk el sõ ként dön tött
úgy, hogy ezt a lé te sít ményt nem en ge di el.
Ter mé sze te sen át ad tuk a vá ros nak, a kö -
zös ség nek, de szük ség ese tén a jö võ ben is
szá mít hat nak ránk a gon do zá sá ban, utó -
éle te szer ve zé sé ben. En nek ér de ké ben in -
dí tot tuk út já ra idén ta vas  szal Sipos Já nos
tag tár sunk ve ze té sé vel azt a di á ko kat moz -
gó sí tó prog ra mun kat, amely nek so rán kö -
zép is ko lás ta nu ló kat ké pe zünk ki a sé rült
em be rek kel va ló szak sze rû fog lal ko zás ra,
majd ös  sze hoz zuk õket olyan, moz gás-
vagy lá tás sé rült fel nõt tek kel, akik éle tük
va la mely te rü le tén se gít sé get igé nyel nek.
Ez a se gít ség le het akár csak tár sa ság is, de
akár fel ol va sás, nyelv ta ní tás vagy szá mí -
tó gép ke ze lé si is me re tek át adá sa is. A
prog ram el sõ ré sze nagy si kert ara tott, ha -

ma ro san új ra in dít juk. Sze ret nénk el jut ni
mi nél több olyan sé rült em ber hez is, akik
vi dé ken él nek, és eset leg nem tag jai az ér -
dek vé del mi szer ve ze tek nek.

– Mi lyen to váb bi ter vei, prog ram jai
van nak a klub nak?

B. Zs.: A Rotary klub éve ken át íve lõ, il -
let ve egy sze ri prog ra mo kat is szer vez. Is -
mét lõ dõ te vé keny sé günk pél dá ul a hal sza -
ba dí tás, ame lyet idén szep tem ber vé gén, a
szek szár di klub bal kö zö sen, egy ke rék pá ros
ki rán du lás sal egy be köt ve, Ósükösdön ej tet -
tünk meg. 101 ke cse gét en ged tünk a Du ná -
ba. Eb ben a kör nye zet tu da tos ság ra, ter mé -
szet vé de lem re is fel hív juk a fi gyel met.
Ezen kí vül az õszi szü net ben hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû di á ko kat vi szünk el egy -
na pos ki rán du lás ra, most a szent end rei
skan zent lá to gat juk meg, ven dé gül lát juk a
gye re ke ket ebéd re, és ha za fe lé egy bu da -
pes ti pa no rá ma-vá ros né zést is meg ej tünk.
Ju ta lom köny vek vá sár lá sá val is ko lá kat tá -
mo ga tunk. A nem zet kö zi Rotary klub nak
van egy Gift of Life (Adj éle tet) ne vû prog -
ram ja, amely most már Ma gyar or szá gon is
mû kö dik, és a jövôben mi is támogatni
kívánjuk majd. Ez úgy in dult, hogy sú lyo -
san szív be teg ma gyar gyer me ke ket, aki ket

az ak ko ri vi szo nyok mi att nem le he tett itt -
hon meg ope rál ni, ho lott szük ség lett vol na
rá, a Rotary se gít sé gé vel el vit ték az Egye -
sült Ál la mok ba, ahol el vé gez ték az ope rá ci -
ót. Ugyan ak kor ma gyar szív se bé szek is ki -
ju tot tak a prog ram nak kö szön he tõ en, és
meg ta nul hat ták a tech ni ká kat, va la mint fel -
fej lesz tet ték az Or szá gos Kar di o ló gi ai In té -
ze tet olyan szint re, hogy ma már itt hon is el
le het vé gez ni eze ket a mû té te ket. Sõt, a
Rotary anya gi tá mo ga tá sá val ha tá ro kon túl
élõ gyer me kek szá má ra is el ér he tõ vé vált.
Az idei bá lunk be vé tel ét pedig hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû, de te het sé ges di á kok tá -
mo ga tá sá ra for dí ta nánk. Nem zet kö zi prog -
ram ban is részt vet tünk, a szer bi ai ár víz
kap csán egy fa lut tá mo gat tunk, és ter ve -
zünk részt ven ni egy kö zös pá lyá zat ban
szer bi ai, új vi dé ki klu bok kal, egy di ák cse re -
va ká ció-prog ram ki dol go zá sá ra. Ugyan -
csak fo lya ma tos pro jek tünk a kór ház to váb -
bi tá mo ga tá sa, el sõ lé pés ként a gyer mek -
osz tály ki fes té se tör tént meg, a jö võ ben pe -
dig ter ve ink sze rint a sze ge di Rotary klub
kap cso lat rend sze ré nek se gít sé gé vel Né met -
or szág ból jó mi nõ sé gû kór há zi ágya kat
ado má nyoz ha tunk az in téz mény nek. 

Sán dor Bog lár ka

A pfandli (ser pe nyõ)
Egy la kó ház nál, egyéb épü le tek nél min dig

akad ten ni va ló. Va la mi meg hi bá so dik, el -
rom lik, meg sé rül a va ko lat. Jár dát kell ké szí -
te ni, csö ve ket, csa tor nát kell be fes te ni. A
mes te rek ap róbb mun ká kat nem szí ve sen
vál lal tak ha még is, ak kor meg kér ték az árát.

Ezért a ki sebb mun ká kat ma gam vé gez -
tem el, s eh hez a meg fe le lõ szer szá mo kat is
meg vá sá rol tam. Még így is ol csóbb volt,
mint ha más vé gez te vol na, és sen ki re sem
kel lett vár ni. Ak ko ri ban nem le he tett a mes -
te re ket „le akasz ta ni a fo gas ról”. A kõ mû ves -
ség hez szük sé ges szer szá mo kat is be sze rez -
tem, de nem volt pfandlim. Szép ma gyar
nyel vün kön ser pe nyõ nek hív ják ezt a szer -
szá mot, de nem húst süt nek ben ne, ha nem a
mal tert (ha bar csot) me rik ki ve le a lá dá ból
vagy a vö dör bõl, ami kor fa laz nak, va kol nak.

El ha tá roz tam, hogy vá sá ro lok egyet. El
is men tem vá ro sunk leg na gyobb vas ke res -
ke dé sé be. Egy idõs el adó (Kiss bá csi)
meg hall gat ta ké ré se met. Kö zöl te, hogy
teg nap még lá tott egyet a leg fel sõ pol con.
El si e tett az üz let leg tá vo lab bi ré szé be, s
egy hos  szú lét rá val tért vis  sza. Ne ki tá -

masz tot ta a polc nak, majd für gén fel kú -
szott a ma gas ba, hogy le hoz za a szer szá -
mot. Né zett jobb ra, né zett bal ra, ke zé vel is
vé gig ta po gat ta a polc fel sõ, majd alat ta
fek võ lap ja it is, mert nem hitt a sze mé nek:
az áhí tott pfandli nem ke rült elõ.

Kiss bá csi le fe lé már las sab ban má szott
a lét rá ról. Kö zöl te, hogy hi á ba néz te, ta po -
gat ta, nem tud ki szol gál ni. Nincs; va la ki
ügye sebb volt ná lam, és meg vá sá rol ta.

Mun ka tár sai nem szól tak sem mit, né -
mán néz ték idõs kol lé gá juk te vé keny sé gét.
Biz tos vol tam ben ne, hogy a ta pasz talt ke -
res ke dõ tud ta, hogy nincs, sõt már teg nap
sem volt, de el hi tet te ve lem, hogy ab ban a
ke res ke dés ben fog lal koz nak a ve võ vel.
Nem küld tek el az zal, hogy nincs, ez hi -
ány cikk. Így a si ker te len ség nem volt
olyan fá jó, bán tó, mint ri deg el uta sí tás ese -
tén lett vol na.

A bowden
Ab ban az idõ ben egy kis pi ros Cse pel

mo tor ke rék pá rom volt. Ki uta lás ra kap tam,
mert ta nya si is ko lá ban ta ní tot tunk fe le sé -
gem mel együtt. A ki uta lást a Bács al má si
Já rá si Ta nács il le té kes osz tá lya ad ta ki. Azt
is kö zöl ték, hogy a jár mû vet Kecs ke mé ten
vá sá rol ha tom meg. Bol do gan utaz tam vo -
nat tal a me gye szék hely re. A bolt ban kö -
zöl ték ve lem, hogy a ki uta lás ha mis, és
nem is ad ták vis  sza. (Örül jek, hogy en  nyi -

Történetek az „átkos” 70-es, 80-as évekbôl
Hiánycikkek 3. A pfandli és társai

Sipos Loránd grafikája
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vel meg úszom a dol got.) Ló gó or ral utaz -
tam vis  sza az is ko lá ba. Más nap be men tem
az il le té kes osz tály ve ze tõ jé hez, aki na -
gyon cso dál ko zott a tör tén te ken. Hogy mit
csi nált, ho gyan in téz ke dett a fel sõbb szer -
vek nél, azt so ha nem tud tam meg, min den -
eset re kap tam egy má sik ki uta lást, me lyet
már Bács al má son vált hat tam be. Igaz, vár -
nom kel lett egy-két hó na pot, de meg ve het -
tem. So kat je len tett ne kem ez a kis mo tor!
Csa lá dunk sok-sok szép él mé nye kap cso -
ló dik hoz zá. Nem ha gyott cser ben az uta -
kon, de a sok hasz ná lat kö vet kez té ben
egyes al kat ré szei meg kop tak. Ez tör tént a
ké zi fé ket és a kup lun got mû köd te tõ bow-
dennel is. Ki kel lett cse rél ni.

Le sze rel tem mind ket tõt. El men tem egy
szak üz let be, hogy úja kat vá sá rol jak.
Mind ket tõt vit tem ma gam mal, hogy ne
csak el mond jam, ha nem meg is mu tas sam,
mi re len ne szük sé gem.

A bolt ban fi a tal ki szol gá ló fo ga dott, akin
lát ni le he tett, hogy most is mer ke dik a ke res -
ke de lem for té lya i val és rej tel me i vel. El -
mond tam és meg mu tat tam, mi re len ne szük -

sé gem. Hát ra tett kéz zel, elõ re ha jol va meg -
néz te a két al kat részt, majd kö zöl te, hogy
ná luk ilyen nem kap ha tó. Csüg gedt fe je met
fel emel ve sze mem aka rat la nul is vé gig pász -
táz ta a pol co kat. Hát, a leg fel sõ pol con fek -
võ két kö te gen meg akadt a te kin te tem.

Kér tem az el adó, ugyan néz zen már fel a
polc te te jé re, s mond ja meg, mit lát ott.
Szó fo ga dó le gény ke volt. Fel né zett, majd
meg is szó lalt: bowdenek.

Elõ ke rí tett egy lét rát, az tán szót la nul ki -
szol gált. Fi zet tem, és gyor san tá voz tam az
üz let bõl. Si ke res volt ez a vá sár lás, hi szen
meg kap tam, ami akar tam. Még is rossz
száj íz zel men tem ki a bolt ból. Nem úgy,
mint a pfandli ese té ben. Ott árut nem kap -
tam, de együtt ér zést, jószándékot, em pá ti -
át vi het tem ma gam mal.

A spacht li (ta pasz kés)
Egy idõs, vér be li ke res ke dõ, aki egész

éle tét a szak má ban töl töt te, me sélt él mé -
nye i rõl. Már a há bo rú elõtt és utá na is egy
for gal mas élel mi szer bolt társ tu laj do no sa
volt, de a há bo rút kö ve tõ idõ szak át szer ve -

zé sei (va gyis az erõ sza kos ál la mo sí tás – a
szerk.) kö vet kez té ben vas bol ti el adó lett
be lõ le. A vér nem vá lik víz zé; gyor san fel -
ta lál ta ma gát ott is.

Egyik al ka lom mal egy szak mun kás tért
be a vas bolt ba, hogy spacht lit vá sá rol jon.
Tud ta, hogy nincs. Kö zöl te a ve võ vel,
hogy a bolt ban nincs, de ki megy a rak tár -
ba, s meg né zi. Ta lán ta lál egyet. Ki is
ment, de nem ke res gélt, hi szen tud ta, hogy
ott sincs. Vi szont elõ ke rí tett egy ta nu lót,
pénzt nyo mott a mar ká ba, és el sza lasz tot ta
egy má sik vas bolt ba, hogy ve gye meg a
kí vánt esz közt. A gye rek si ker rel járt. Vett.
Vé gül min den ki bol dog volt. A ve võ, mert
ka pott; a bol tos, mert ki szol gál ha tott; a ta -
nu ló, mert si ker rel járt. Ta lán azt is meg je -
gyez te ma gá nak, hogy a si ker ér de ké ben
né ha a szük sé ges nél több lé pést is meg
kell ten ni.

Hi szek ab ban, hogy min den ki bol do -
gabb lesz, ha mun ká ja ered mé nye kép pen
ke res gé lés nél kül is hoz zá jut hat mind ah -
hoz, ami re szük sé ge van.

Ko vács T. Sán dor

A pá lin ka meg pá lin ka – tar tot ta a ka to -
na szó lás. Ugyan eb bõl is ju tott, ám a szol -
gá lat elõ rébb va ló volt, így elõbb a Ba ján
ál lo má so zó lo vas ság „szol gá la ti üze mû”
hét köz nap ja it ele ve nít jük fel.

Áp ri lis kö ze pé tõl a tel jes had osz tály nál,
így Ba ján is, a szol gá lat el sõ sor ban az egy -
sé gek anya gi és sze mé lyi fel töl té se, fel sze -
re lé se és ki kép zé se je gyé ben telt. Jár mû -
vek, ha di anyag, fel sze re lés, esz kö zök fo -
lya ma to san, bár elég von ta tot tan ér kez tek,
az elõ írt ló ál lo mány vi szont meg fe le lõ
men  nyi ség ben ren del ke zés re állt. A had -
osz tály sze mé lyi ál lo má nyá nak Hor vát or -
szág ban meg kez dett fel töl té se foly ta tó dott,
fo lya ma to san ér ke zett az után pót lás a Len -
gyel or szág ban ta lál ha tó SS-lo vas sá gi ki -
kép zõ- és pót zász ló alj tól, az új le gény ség
zö me Ma gyar or szág ról, Er dély bõl, Bá nát -
ból, Hor vát or szág ból és Szlo vá ki á ból szár -
ma zott. Je len tõs szá mú újonc is ke rült
egye ne sen a had osz tály hoz, zö mé ben
Bács ká ból. Õket fõ leg a már ci us 20. kör -
nyé ki na pok ban a Bács ká ban (Apatin,
Hód ság, Kula já rás ban) le foly ta tott, az ál -
lam kö zi szer zõ dé sek tük ré ben meg le he tõ -
sen ag gá lyos és az in du la to kat is fel kor bá -
cso ló ak ció ke re té ben so roz ták be. Az SS-
lo vas had osz tály ban már 1943-ban nagy -

szá mú, a Kár pát-me den cé bõl szár ma zó
„né pi né met” szol gált, 1944-ben ez az elem
meg ha tá ro zó vá vált, de ke rül tek a had osz -
tály ba El zász ból és a dél-orosz or szá gi né -
met szál lás te rü le tek rõl szár ma zó ka to nák
is. Utób bi ak rész ben mennoniták vol tak,
akik azon ban a fegy ver fo gás ti lal má ról már
a szov jet idõk ben le mond tak. Eduard

Reimer így em lék szik: „Uk raj na egy kor
vi rág zó né met te le pü lés te rü le tén, Halb-
stadt (ma: Molocsanszk – a szerk.) vá ros
tér sé gé ben 1942 már ci u sá ban ál lí tot ták fel
az 1. né pi né met lo vas ez re det, amely elõbb
a Wehrmacht, majd a Rend õr ség, vé gül a
Waffen-SS alá ren delt sé gé be ke rült. 1944
má ju sá ban 180 vá lo ga tott ka to nát, köz tük

Német lovasság Baján, 1944
II. rész: A szolgálat az szolgálat

Folyik az altisztjelöltek kiképzése a felvégi iskola udvarán
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en gem is, át he lyez tek eb bõl az ez red bõl a 8.
SS-lo vas had osz tály hoz. A var sói lo vas sá gi
pót zász ló al jon ke resz tül Ba já ra ke rül tünk,
ahol szét osz tot tak ben nün ket az egyes ez re -
dek re. Én a 15. lo vas ez red 6. gya log sá gi
lö veg svad ron já ba ke rül tem, a köz ked velt
Al bert Klett fõ had nagy (Obersturmführer),
ké sõb bi lo vag ke resz tes alá.”

Ezen vis  sza em lé ke zés is mu tat ja, hogy
Ba ja e te kin tet ben is köz pon ti sze rep pel
bírt. So kan szá mol nak be ar ról, hogy a
had osz tály hoz út ba in dít va Ba ján ke resz tül
ju tot tak el vég le ges csa pat test ük höz. 

Az el zá szi Charles Ruckly – aki nem fi a -
tal újonc, ha nem öreg ró ka volt, hi szen már
1939-40-ben szol gált a fran cia had se reg ben,
1944-ben pe dig a né met had erõ be hív ták be
– a kö vet ke zõ kép pen em lé ke zik vissza:
„Kb. 85-en vol tunk el zá szi ak és lo ta rin gi a -
i ak, akik 1944. jú ni us 4-én va sár nap es te 6-
kor Ba já ra ér kez tünk, s az is ko lá ban be szál -
lá sol tunk. Töb bün ket már más nap to vább -
küld tek más egy sé gek hez, vé gül mint egy
har min can ma rad tunk itt, hogy rá di ós ki -
kép zést kap junk. (…) Igen, egy és ugyan -
azon há bo rú ban két egyen ru há ban har col -
ni, hát nem volt egy sze rû meg emész te ni.
Nyel vi leg bol do gul tunk mind két ol da lon.
De mind ket tõn szi dal maz tak, és ki is ne vet -
tek elég szer. A sors azon ban egy ki vá ló baj -
tár sat kül dött mel lém, a ba jor Xaver Bachl
sze mé lyé ben, aki ben volt an  nyi em pá tia,
hogy meg ér tett. Az egerlandi csi bész Franz
Wittek volt a har ma dik a rá di ós osz tag ban;
há rom test vér nem jött vol na olyan jól ki
egy más sal, mint mi.”

Jú ni us 30-ra a had osz tály lét szá ma el ér -
te a 258 tiszt / 1538 al tiszt / 11 099 le gény -
ség = ös  sze sen 12 895 fõt, ami már csak -
nem a Kell-álladéknak fe lelt meg, ám a
Gyõr–Kis bér tér sé gé ben meg ala ku ló 22.
SS-lo vas had osz tály fel ál lí tá sá hoz még to -
váb bi sze mély ze tet kel lett le ad nia. A had -
osz tály had rend je pe dig csu pán jú li us kö -
ze pé re vég le ge se dett.

Mint egy két tu cat orosz se géd szol gá la -
tos (Hiwi) is állt a hír adó-zász ló alj szol gá -
la tá ban. Meg bíz ha tó sá gu kat szem lél te ti a
kö vet ke zõ epi zód. Ami kor a lo vas had osz -
tályt ki von ták a ke le ti front ról, két orosz
Hiwi, akik re egy 3 lo vas szá non szál lí tott
új gépkocsimotort bíz tak, Umanyban va la -
mi kép pen le ma radt. Már ré gen le ír ták
õket, ami kor egy hó nap múl va fel buk kan -
tak Eszé ken – ki de rí tet ték, ho vá ment a
had osz tály, sa ját ma guk sze rez tek be sza -
bá lyos me net pa pí ro kat, utaz tak 2500 ki lo -
mé tert, és a rá juk bí zott ki fo gás ta la nul
meg tar tott szán nal és au tó mo tor ral je lent -
kez tek csa pat test ük nél, sõt eg  gyel több lo -
vat hoz tak ma guk kal.

A hír adós-zász ló alj had mû ve le ti nap ló ja
eg zakt ké pet ad a sze mé lyi fel töl tés és a ki -
kép zés fo lya ma tá ról. Áp ri lis ban kezd ték
meg a sze mé lyi ki vá lasz tá so kat a tisz ti
szol gá la ti he lyek be töl té sé hez. Má jus 12-
én két törzs zász lós (Standartenoberjunker)
ér ke zett a Metzben lé võ SS-hír adó is ko lá -
ból, akik a rá di ós szá zad hoz kap tak be osz -
tást, jú ni us 5-én pe dig rá di ós sza kasz pa -
rancs nok nak Hans Schmid SS-had na gyot
ve zé nyel ték Ba já ra. A zász ló alj áp ri lis 22-
én Starks SS-fõ had na gyot szá zad pa rancs -
no ki tan fo lyam ra küld te a nürn ber gi 1. SS-
hír adó ki kép zõ- és pót zász ló alj hoz, jú ni us
20-án Knauer SS-fõ had na gyot az igaz ga -
tá si szak ága za ti tisz ti is ko lá ba, Arolsenbe.
Jú ni us ban vég le ge sí tet ték a be osz tá so kat:
a zász ló alj-se géd tisz ti posz ton Fischer SS-
had nagy vál tot ta Hoppe SS-had na gyot
(aki rá di ós sza kasz pa rancs nok lett), az
igaz ga tá si tiszt Sparwasser SS-had nagy
lett. Jú ni us 21-én Kampfer és Anderka
had na gyot fõ had nag  gyá (Obersturm-
führer), May, Behr és Bilchoubeck törzs -
zász lóst had nag  gyá (Untersturmführer)
lép tet ték elõ. A had osz tály Anderkát, Behrt
és Vik tor Feige törzs õr mes tert má jus 27-
én az elsõosztályú Ha di ér dem ke reszt tel
(KVK I) tün tet te ki.

Köz ben fel gyor sult a le gény sé gi ál lo -
mány fel töl té se is. „Még Eszé ken, a
Donati-laktanyában pi hent a táv be szé lõ
szá zad – em lé ke zik vis  sza Ludwig Mückl
SS-sza kasz ve ze tõ –, ami kor a Bi ro da lom -
ból 89, csu pa 17-18 éves újon cot kap tunk,
akik nek meg kezd tük a fegy ve res és szak -
szol gá la ti ki kép zé sét. Már ci us ele jén
újonc to bor zás folyt a kör nye zõ fal vak ban,
nem min dig ön kén tes ala pon. Né mely as z -
szony erõ szak kal akar ta vis  sza tar ta ni fér -
jét. Egyéb ként már 1943-ban Ti rol tól
Schleswigig, El zász tól a Bal ti ku mig min -
den vi dék rõl szol gál tak szá za dunk ban baj -
tár sak. A di a lek tu sok bá be li sok fé le ség -
ében köz tünk csak is az iro dal mi né met
nyelv volt hasz nál ha tó.”

Má jus 10-én két fõ ér ke zett a nürn ber gi
pót zász ló alj tól Ba já ra a táv be szé lõ szá zad -
hoz. Õk nem újon cok vol tak, ha nem hír -
adó szak ki kép zé sen át esett le gény sé gi ál -
lo má nyú ka to nák – eb bõl az ál lo mány cso -
port ból volt a leg na gyobb hi ány az orosz
fron ton el szen ve dett sú lyos vesz te sé gek
után. Így min den egyes fõ nagy ér ték volt
a zász ló alj szá má ra, egyéb ként is, ahogy a
mon dás tar tot ta: „a bi ro dal mi ti ze de sek
(Reichsrottenführer) ad ják a had se reg ge -
rin cét”. Az újon cok kö zül elõbb ki vá lo gat -
ták azo kat, akik hír adó szol gá lat ra al kal -
mas nak mu tat koz tak, a töb bi e ket a had -
osz tály egyéb egy sé ge i hez irá nyí tot ták át.

A hír adós ok al kot ták a had osz tály elit jét.
Akit er re al kal mas nak ta lál tak, az már leg -
fel jebb a rá di ó sok vagy táv be szé lõk kö zött
vá laszt ha tott, még ha azért is je lent ke zett a
lo vas ság hoz, mert pl. bo lon dult a lo va kért,
mint aho gyan Karl Wallenfels idé zi fel ba -
jai em lé ke it. Má jus 24-én 300 újonc ér ke -
zett, aki ket a mörchingeni 3. SS-hír adó
pót zász ló alj tól kí sért Ba já ra Baumann SS-
õr mes ter (Oberscharführer) a rá di ós-szá -
zad tól. Jú ni us 8-án Unnából, a 2. SS-hír -
adó pót zász ló alj tól 46 újonc ér ke zett, jún.
9-én 54-en ér kez tek is mét a lotharingiai
Mörchingenbõl, jún. 26-án 65-en Var só -
ból. Igen nagy szá mú ka to na jár ta meg te -
hát vá ro sun kat.

Nagy hi ány volt jól kép zett al tisz tek bõl
is, s eb ben után pót lás ér ke zé sé re alig ha le -
he tett szá mí ta ni, így a hír adó zász ló alj ma -
ga szer ve zett hely ben rá di ós- és táv be szé -
lõ al tisz te ket kép zõ négy he tes tan fo lya mo -
kat. Az el sõ tan fo lyam má jus 8-án kez dõ -
dött, hely szí ne a Fló ri án ut cai is ko la volt.
A tan fo lyam részt ve võ it két sza kasz ba
osz tot ták be; az I. sza kasz pa rancs no ka
Wieland SS-had nagy, a II.-é Schmitz SS-
had nagy lett. A tan fo lyam zá ró vizs gá ja jú -
li us 13-14-én zaj lott le. A má so dik – szin -
tén két sza kasz nyi részt ve võ bõl ál ló – al -
tisz ti tan fo lyam jú li us 20-án in dult.

Köz ben, má jus 26-án egy Goslarban, a
3. SS-hír adó pót zász ló alj nál meg tar tott rá -
di ós mes ter-tan fo lyam ra a zász ló alj egy al -
tisz tet és két ka to nát kül dött Ba já ról, 29-én
pe dig Metzbe. egy ott in du ló al tisz ti tan fo -
lyam ra 25 hír adós al tiszt je lölt in dult út nak.

Rádiós jármû híradós keretgyakorlaton
Baja környékén
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Jú li us ele jén a hír adó-zász ló alj há rom -
na pos rejt je le zõ tan fo lya mo kat szer ve zett,
egyet sa ját, egyet pe dig a csa pat hír adó-
egy sé gek sza kasz pa rancs no kai és rá di ós -
osz tag-ve ze tõi szá má ra.

A tisz tek szak szol gá la ti to vább kép zé se -
ként Riedger SS-szá za dos, zász ló alj pa -
rancs nok, nagytudású hír adó szak em ber,
má jus 26-án sa ját tiszt je i nek, jú ni us 14-én
a had osz tály ez red-, zász ló alj- és osz tály -
pa rancs no ka i nak tar tott elõ adást a hír adás -
ügy új don sá ga i ról és az új sze rû rá dió- és
te le fon ké szü lé kek rõl, 

A front ta pasz ta la tok ból okul va nagy súlyt
he lyez tek a pán cél el há rí tó ki kép zés re. Má -
jus 6-án az utász zász ló alj nál háromna pos
páncél-közelelhárító tan fo lyam in dult,
mely re a hír adó-zász ló alj hat ka to nát kül -
dött, a törzs, a táv be szé lõk és a rá di ó sok
egyen ként ket tõt-ket tõt. Jú ni us 24-én lõ gya -
kor lat zaj lott, mely nek so rán a had osz tály
fegy ver mes te rei és pán cél rom bo ló-osz tag -
ve ze tõi be mu tat ták a hír adós tisz tek nek az
új pán cél el há rí tó fegy ve re ket: a pán cél ök löt
és a „kály ha csö vet” (pán cél rém). Au gusz tus
ele jén a tisz tek szá má ra gép jár mû ügyi és ve -
ze tés tech ni kai egy na pos tan fo lya mo kat tar -
tot tak. A tak ti kai kép zést te rep asz tal gya kor -
la tok szol gál ták, me lyet a hír adós tisz tek nek
jú ni us 9-én tar tot tak, a had osz tály pa rancs -
nok és az el sõ ve zér ka ri tiszt je len lét ében.
Mind eze ken felül a tisz tek aktuálpolitikai té -
mák ban is kap tak ok ta tást, mint pl. a Ma -
gyar or szá gon ta nú sí tan dó vi sel ke dés, vagy a
Volksbund és a ma gya rok vi szo nya, il let ve
az irá nyuk ban ta nú sí tan dó hoz zá ál lás. 

A sa ját egy sé gek mel lett az egyes ez re -
dek nél és osz tá lyok nál mû kö dõ csa pat hír -
adó-egy sé gek fel ál lí tá sa, sze mély ze tük ki -
kép zé se is a hír adó-zász ló alj fel ada ta volt.
Má jus 18-án May SS-törzs zász lóst a 18.
SS-lo vas ez red hír adó-sza kasz pa rancs no -

ká nak ne vez ték ki, 31-én Baumann SS-õr -
mes tert 3 al tiszt tel és 15 ka to ná val a 15.
SS-lo vas ez red újon nan fel ál lí tan dó hír adó-
sza ka szá hoz in dí tot ták út nak. A fel ál lí tás
alatt ál ló 22. „Maria Theresia” SS-lo vas -
had osz tály ré szé re is kel lett sze mély ze tet
és fel sze re lést át ad nia a zász ló alj nak, jú li -
us vé gén pe dig egy rá di ós osz ta got (H.
Saedtler) adott le Bács al más ra, az ott ala -
ku ló IX. SS-he gyi had test hez.

A zász ló alj pa rancs nok szem lé ken kí sér te
fi gye lem mel a ki kép zés me ne tét, mind a
csa pat hír adó-sza ka szok, mind az Eszé ken
ma radt kön  nyû hír adós vo nat és gép jár mû
kar ban tar tó osz tag ese té ben. A ki kép zés re a
ko ro nát a zász ló alj szin tû hír adós ke ret gya -
kor lat tet te fel, mely bõl az el sõt au gusz tus
11-12-én Vas kút, Bátmonostor, Nagybaracs-
ka, Csátalja tér sé gé ben, a má so di kat au gusz -
tus 17-én Sükösd, Nemesnádudvar, Ha jós és
Dusnok kör nyé kén tar tot ták meg.

Jú li us 15-én a zász ló alj a „Maiblume”-
vállalkozás cél ja i ra ad le Ba já ról gé pe sí tett
hír adós osz ta go kat Szek szárd ra és Moh ács -
ra a lo vas ez re dek hez, Pécs re a lég vé del mi
tü zér osz tály hoz, to váb bá a Waffen-SS ma -
gyar or szá gi pa rancs no ká hoz és a 22. SS-lo -
vas had osz tály hoz, va la mint egy-egy táv be -
szé lõ és rá di ós sza kaszt (Anderka és Behr
fõ had nagy ok) a vál lal ko zás ve ze té si tör zsé -
hez. A had mû ve le ti nap ló ból nem de rül ki,
mit rejt ek ko ri ban a „Maiblume” fe dõ név,
va ló szí nû sít he tõ en azt a nagy sza bá sú had -
gya kor la tot, mely nek so rán a had osz tály
mo to ri zált ré szei ri a dó ké szült ség ben Bu da -
pest elé vo nul tak, Tö rök bá lint és Bu da fok
tér sé gé ben sát rak ban le tá bo roz tak, majd a
ri a dó fel ol dá sa után vis  sza tér tek állomáshe-
lyüikre. Min den eset re a ri a dó gya kor lat cél -
ja és ér tel me ti tok ban ma radt a részt ve võk
elõtt. A hír adó egy sé gek né hány nap után
vis  sza tér tek a zász ló alj hoz.

A „Kornblume”-vállalkozás azon ban
(mely nek cél já ra a hír adó-zász ló alj au gusz -
tus 18-án egy jól gé pe sí tett rá di ós-osz ta got
adott le a szek szár di lo vas ez red hez, to váb bi
be ve té si erõ ket pe dig ké szen lét ben tar tott)
par ti zá nok el le ni had mû ve let volt a Fruška
Go ra hegy ség ben. Má jus óta ugyan is a had -
osz tály a Belg rád ban szé ke lõ „F” had se reg -
cso port köz vet len alá ren delt sé gé ben állt,
amely oly kor a par ti zá nok el le ni vál lal ko zá -
sok hoz ki sebb erõ ket igény be vett tõ le. 

Ez alatt a zász ló alj Ba ja köz pont tal üze -
mel tet te az egész or szág ré sze ket – Szek -
szárd, Moh ács, Eszék, Bikal, Pécs, Ka pos -
vár, Nagy ka ni zsa, Dunaadony, Ka lo csa,
Kecs ke mét és Palics – át fo gó, nagy ki ter je -
dé sû hír adó kap cso la ta it, és a ma gyar or szá gi
meg ha tal ma zott tá bor nok kal tar tan dó köz -
vet len kap cso lat cél já ból csat la ko zott a te lex -
há ló zat ra is.

Ludwig Mückl sza kasz ve ze tõ em lé ke zik:
„A meg in du ló al tisz ti tan fo lyam ra en gem
töb bek kel együtt ki kép zõ ként osz tot tak be.
Öreg front har cos nak szá mí tot tam, a Kornyi-
lovkánál 1943 ok tó be ré ben zsák má nyolt
orosz dob tá ras gép pisz tolyt hord tam, ami
im po nált a le gé nyek nek. Ke mé nyen fog tuk
õket, a mot tó val: »Aki pa ran csol ni akar, an -
nak en ge del mes ked ni is meg kell ta nul nia.«
Egyik kö zü lük, Veszt fá li á ból, nem akart al -
tiszt len ni, mert az ön kén te si je lent ke zé sé ben
az állt: »Al tisz ti ki ne ve zé se ese tén szol gá la ti
ide je 2 év.« Ezért ami kor a tan fo lya mon
meg kér dez ték, akar-e sza kasz ve ze tõ len ni,
így vá la szolt: »Je len tem, nem aka rok!« Ez
az tán há rom na pos kü lön le ges ki kép zést vont
ma ga után a for ró ma gyar nyár ban, vál to za -
tos te ma ti ká val: a me net osz lop kö rül fut ni,
ká bel do bo kat ci pel ni, gáz ál arc ban kúsz ni, be
a re pesz árok ba, ki a re pesz árok ból, ebéd szü -
net ben masz ka bál: per cen ként más és más
ru há ba – gya kor ló, ki me nõ, tel jes me net öl tö -
zet stb. – át öl töz ve je lent kez ni, és így to vább.
Vé gül csak meg jött a je len tés: »Je len tem,
sza kasz ve ze tõ aka rok len ni!«”

A szi go rú fe gye lem a ki kép zõ ket is kö töt -
te. „Egyik es te a ki me nõn le kés tük a ta ka ro -
dót. 10 óra el múlt, de olyan ke dé lye sen el ül -
dö gél tünk né gyen a kocs má ban, hogy éj fél
elõtt nem volt ked vünk fel kel ni. Sa ját al tisz ti
szo bánk a föld szin ten volt, oda, el ke rül ve az
õr sé get, kön  nyen be tud tunk ug ra ni az ab la -
kon, a tisz tek pe dig ma gán szál lá so kon lak -
tak, aho vá te le fon-ös  sze köt te tés volt ki épít ve.
Csak az volt a baj, hogy tá bo ri csend õrök be
fu tot tunk – »lán cos ku tyá nak« hív tuk õket,
mert a »Feldgendarmerie« fel ira tú, mel lü -
kön vi selt táb la lán con ló gott a nya kuk ban –,
s bár mi helyt meg pil lan tot tuk õket, el fu tot -
tunk, de utá nunk ered tek, s fi gyel mez te tõ lö -
vé sük re már kény te le nek vol tunk meg áll ni.A kiképzésen hangsúlyt fektettek az álcázás gyakorlati fogásainak elsajátítására is
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Fel ír tak ben nün ket, majd el en ged tek. Más -
nap el sza ba dult a po kol, azon nal ra port ra.
Szá zad pa rancs no kunk, Hel muth Uhl had -
nagy a sár ga föl dig le hor dott ben nün ket. Kü -
lö nö sen en gem, aki nek mint tiszt je lölt nek,
nem lett vol na sza bad el tûr nöm ilyes mit. Tu -
laj don kép pen há romna pi el zá rást kel lett vol -
na ki szab nia ránk. Mi vel azon ban majd nem
két évig együtt vol tunk a fron ton, s min dig
ha gyat koz ha tott ránk, vé gül sze met hunyt az
ügy fö lött, csak szi go rú meg ro vást kap tunk.”
(Ludwig Mückl)

Ba ján ál lo má so zott a had osz tály had bí ró -
sá ga is, itt volt a fog da is (pon tos he lye már
nem azo no sít ha tó). Meg le põ en ke vés gon dot
for dí tot tak rá, mert egy ala po zás nél kü li paj -
tá ban ren dez ték be. Egy al ka lom mal két fog-
vatartott meg is pró bál ta a szö kést: ka land re -

gény be il lõ mó don csaj ka te tõk kel ala gu tat
ás tak a fal alatt. Ki is ju tot tak, ám pech jük re
– pont az egyik õr mel lett. A rá di ós-szá zad -
ban szol gá ló Willi Hornbach õr ve ze tõ (Stur-
mmann) sor sát e szö ké si kí sér let pe csé tel te
meg vég leg. Elõ zõ leg már két szer meg szö -
kött a csa pat tól; rá adá sul ci vil ben fog ták el,
má sod já ra már egyen ru há ját is el éget te, és
ha mis ira to kat szer zett be – ezt már nem le -
he tett en ge dély nél kü li el tá vo zás nak mi nõ -
sít ve el tus sol ni. A had bí ró ság má jus 7-én go -
lyó ál ta li ha lál ra ítél te, amit más nap haj nal -
ban vég re haj tot tak. A Raj na-vi dék rõl szár -
ma zó, az orosz fron ton helyt állt Hornbach
bát ran halt meg, nem en ged te sze mét be köt -
ni. 

S hogy a had osz tály törzs is szó hoz jus son,
áll jon itt Heinz Golinski (1926, Stettin, ma

Szcze cin, Len gyel or szág – a szerk.) vis  sza -
em lé ke zé se: „1943-ban, ön kén tes je lent ke -
zé se met kö ve tõ en, Var só ban, az SS-lo vas sá gi
pót zász ló alj nál kap tam ki kép zést, majd a
had osz tály törzs be be oszt va vet tem részt az
orosz fron ton a har cok ban, ahol meg se be sül -
tem. A kór há zi ke ze lés után, 1944 hús vét ján
ott hon, Stettinben el töl tött sza bad sá gom
után tér tem vis  sza az egy sé gem hez, a törzs -
szál lás-pa rancs nok ság hoz, mely ek kor Ba -
ján, a pol gá ri fiú is ko lá ban ál lo má so zott.

Na gyon szép idõ sza kot töl töt tünk itt, a há -
bo rú ból az ese ten kén ti lé gi ri a dók tól el te kint -
ve szin te sem mit nem érez tünk, s a szol gá lat
sem volt túl zot tan meg erõl te tõ. Fõ ként õr ség
adá sá ból állt, töb bek kö zött a had osz tály pa -
rancs nok »Gó lyá já nak« (Fieseler Storch)
õr zé se volt a fel ada tunk. Jó ma gam sok szor
áll tam Rumohr ez re des, had osz tály pa rancs -
nok sze mé lyi iro dá ja elõtt õr sé get. Ahány -
szor csak ma gas ran gú hon véd tisz tek lá to ga -
tá sát vár ta, Norres szol gá lat ve ze tõ õr mes ter
(Stabsscharführer) min dig en gem osz tott be.
Rumohr ez re des ugyan is nagy súlyt he lye zett
ar ra, hogy ilyen ese tek ben olyan ka to na áll -
jon aj ta ja elõtt, aki pél dá san ural ja a ka to -
nás ala ki sá got, tö ké le te sen ké pes be mu tat ni
a pus ka fo gá so kat, a ka to nai tisz te let adást.
Egy ilyen al ka lom mal egy szer meg kér dez te,
hon nan jöt tem, hát ki de rült, hogy földik va -
gyunk: õ is Pomerániából szár ma zik.

Szin te bé ke idõ ben érez tük ma gun kat, szá -
mos ba rá ti kap cso lat ala kult ki a vá ros pol -
gá ra i val, s nem csak a né met szár ma zá sú ak -
kal, de a ma gya rok kal is.”

Foly tat juk
Pencz Ru dolf

Altisztek csoportképe a Déri-kertben

Üzenet a múltból

Amíg az em ber fi a tal, ad dig ra gyog szá má ra
a vi lág. A ta vasz a ter mé szet leg na gyobb cso dá -
ja. Ek kor min den gyö nyö rû sé gét meg mu tat ja a
szép sé ges ki ke let. A leg cso dá la to sabb a má jus;
a fá kon és bok ro kon vi rá gok ez rei il la toz nak, az
es ti ég bol ton szám ta lan ra gyo gó csil lag fény lik.
A szív pe dig sze re lem re vá gyik. 

Ami kor az em ber meg öreg szik és egész -
sé ge is fo gyó ban van, a ta vasz már nem a
ro man ti ka ide je, nem is a szen ve dé lye ké,
ha nem egy re in kább az em lé ke zé sé: a ré gi
tör té ne tek, fi a tal ko ri em lé kek fel idé zé sé -
nek idõ sza ká vá vá lik. A kert ben ül dö gél ve
gon do la ta im vis  sza visz nek a múlt ba, ami -

kor még Felsõszentivánon jár tam ele mi is -
ko lá ba. Is ko la tár sa im kö zött sok sváb gye -
rek volt a há rom nem ze ti sé gû köz ség ben.
Tõ lük hal lot tam és ta nul tam az el sõ né met
sza va kat.

Jó zsef-nap után, ami kor a nap már me le -
gebb su ga ra it küld te a föld re, nem tud tuk fé -
kez ni ma gun kat. Dél elõt tön ként alig fi gyel -
tünk ta ní tónk sza vá ra, lé lek ben már dél utá ni
ba ran go lá sa in kon jár tunk.

Mi u tán be kap tuk az ebé det, a temp lom -
nál gyü le kez tünk, és el in dul tunk a te me tõ -
be ibo lyát szed ni. Nagy örö met je len tett, ha
meg ta lál tuk azt a he lyet, ahol a sze rény, il -
la tos ibo lyács kák nagy szám ban dug ták ki
fe jecs ké jü ket a föld bõl. Ha a ta vasz leg ked -
ve sebb vi rá gá ból már ele get szed tünk,
meg kezd tük bo lyon gá sun kat az õsök, azok
sír jai közt, akik ér zé sünk sze rint már idõt -

Az aláb bi írást ak kor Ba ján élõ szer zõ je kö zel 30 év vel ez elõtt je len tet te meg né met nyel -
ven a Ne ue Ze i tung cí mû nem ze ti sé gi fo lyó irat ban. Ma gyar ra for dí tott szö ve gét ké sõbb bo -
csá tot ta rend sze res szer zõnk, dr. Pé ter Ár pád ren del ke zé sé re. Új ra köz lé sé nek ak tu a li tá sát
a ha lot ta ink ról va ló meg em lé ke zés ad ja. Dr. Pé ter Ár pád az írás ban em le ge tett ér té kes sír -
kõ to váb bi sor sá nak is igye ke zett utá na jár ni. Az 1985-ben még a te me tõ ben ál ló sír em lé ket
mél tat lan te me tõi kör nye ze té bõl Mihálovics An tal ta nár men tet te ki egy ter ve zett fa lu mú -
ze um szá má ra, s a he lyi ál ta lá nos is ko la ud va rá ra he lyez tet te át. Ko rai ha lá la után ér té kes
gyûj te mé nyét a he lyi ek sze rint „szét lop kod ták”, a fa lu mú ze um lét re ho zá sá ból év ti ze de kig
sem mi sem lett. A gyö nyö rû vörösmárvány tömb be ál lí tott, szív ala kú em lék mû el tûnt az is -
ko la ud va rá ból, és az óta sem akad tak a nyo má ra. Az írást a Ne ue Ze i tung fõ szer kesz tõ je,
Schuth Já nos szí ves en ge dé lyé vel kö zöl jük. (M. J.)
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len idõk óta a te me tõ la kói vol tak. Gyak ran
áll tunk meg szür ke vagy fe ke te már vány -
osz lop ok nál, és pró bál tuk le ol vas ni a gót
be tûs fel ira to kat. Én ugyan nem bol do gul -
tam az ér de kes be tûk kel, de paj tá sa im fel -
ol va sá sá ból meg tud tam, hogy a Schwob,
Schath, Hohn, Hintereiner, Kremm, Tress,
Sorg, Pohl vagy Gay csa lád mely tag ja
alus  sza örök ál mát a sír em lék alatt.

Egy dél után egye dül akar tam ma rad ni.
Tár sa i mat a te me tõ kö ze pén hagy tam, és
ma gam jár kál tam to vább. Õs ré gi, kor hadt
fa ke resz tek kö zé vitt az utam; oda, ahol már
egé szen el va dult a nö vény zet. A te me tõ el -
ha nya golt sar ká ban, ki szá radt fák és kor -
hadt fej fa ma rad vá nyok kö zött egy õs ré gi,
ütött-ko pott, szív for má jú fej fá ra ta lál tam,
fé lig a föld be sül  lyed ten. Fel ira ta szá mom -
ra ar ról árul ko dott, hogy a szentiváni te me -
tõ leg öre gebb sír ja ez. 

Fel ira ta szö ve gét uj ja im mal be tûz tem ki:
„Mutzina Ferdinand e kõ alatt fek szik, /  Ki
még hol ta után is az zal di csek szik, Hogy
Schweigel Ádám nak uno ká ja vala, / Jaj, de

ezer nyolc száz ha to dik ban ha la, /  Az, kit
ezer nyolc száz má so dik víz ön tõ, /  E vi lág
sík já ra lett vala ki ön tõ.”

Ez a bib li kus szö veg an  nyi ra tet szett ne -
kem, hogy azon nal meg is ta nul tam. Évek
jöt tek, évek men tek - én nagy lány let tem,
és Ba já ra ke rül tem a ke res ke del mi is ko lá -
ba. Leg ked ve sebb tár gyam a tör té ne lem
volt. A tan köny vek és re gé nyek se gít sé gé -
vel sok is me ret re tet tem szert. Így meg tud -
tam azt is, amit gyer mek ko rom ban nem
tud hat tam, ne ve ze te sen, hogy sváb is ko la -
tár sa im õsei nem 1000 éve él nek itt; hogy
leg több jük õse csak a tö rök ura lom után te -
le pült Ma gyar or szág ra a mai Né met or szág
kü lön bö zõ vi dé ke i rõl, hogy az tán szor ga -
lom mal, ki tar tó mun ká val min de nütt te kin -
tély re te gye nek szert, és jó lé tet te remt se nek
ma guk nak és kör nye ze tük nek.     

A fen ti sír em lék an nak bi zo nyí té ká ul is
fel fog ha tó, hogy a svá bok meg sze ret ték új
ha zá ju kat, és jó vi szonyt ápol tak a ma gya -
rok kal. Az idõ el ro hant…Vé ge lett a bor zal -
mas má so dik vi lág há bo rú nak. Már kö zép -

ko rú asz  szony vol tam, és csa lá dom mal Bu -
da pes ten él tem, ami kor egy szer fel ke res tem
ré gi fa lu mat, és eszem be ju tott a sír em lék.
El men tem a te me tõ be, és ke res tem, ku tat -
tam azt, de hi á ba. A te me tõ is egé szen ide -
gen nek tûnt. Már ab ba akar tam hagy ni a ke -
res gé lést, ami kor rá jöt tem, hogy ép pen a
ke re sett sír kõ elõtt ál lok…Szí vem he ve seb -
ben do bo gott az öröm tõl. Ké sõbb le ve let ír -
tam az ak ko ri ta nács el nök nek, és fel hív tam
a fi gyel mét e sír kõ re. Vá lasz le ve lé ben azt
ír ta, hogy a kö vet ki emel ték a te me tõ bõl, és
a fa lu ban biz ton sá gos hely re vit ték. Most a
fa lu la kó i nak köz kin cse. Bi zo nyí té ka és
üze ne te a múlt nak, jel zi a mai ma gyar or szá -
gi né me tek nek, hogy egyik õsük Felsõszen-
tivánon ma ra dan dó sír em lé ket ál lí tott uno -
ká já nak, amely a nagy apa ne vét is meg õriz -
te az utó kor nak.

Mol nár Ro zá lia

[Ere de ti meg je le nés: Eine Botschaft aus
der Vergangenheit = Ne ue Ze i tung 29. évf.
13. szám (1985. már ci us 30.)  4.o.)]

Egyház és közéleti szerepvállalás
Az el múlt 25 esz ten dõ ben több ször fel -

me rült tár sa dal munk kü lön fé le fó ru ma in a
kér dés: mi le gyen, il let ve mek ko ra le gyen
az egy há zak köz éle ti sze re pe? A fel ve tés
el sõ sor ban aktuálpolitikai ügyek ben vált
konk rét tá. (Gon dol junk a 90-es évek ele -
jén tör tént egy há zi is ko lák új ra in dí tá sá ra,
pél dá nak oká ért a III. Bé la Gim ná zi um
ese té re.) A na pi po li ti ka ér te lem sze rû en
egy részt tor zít ja e kér dés kör ér de mi meg -
vi ta tá sát, más részt pe dig párt po li ti kai te rü -
let re te re li azt. A nagy nyil vá nos ság elõtt
meg je le nõ ál lás fog la lás ok ez ügy ben leg -
in kább ide o ló gi ák, il let ve po li ti kai ér de kek
men tén zaj la nak. 

Ma ga a kér dés fel ve té se ter mé sze te sen
nem új ke le tû. Gya kor la ti lag a fel vi lá go so -
dás tól fog va a nyu ga ti tár sa dal mak ban a
fej lõ dés egy re in kább tö re ke dett az egy -
ház(ak) köz élet bõl tör té nõ ki szo rí tá sá ra.
Ez szer ves ré sze an nak, amit sze ku la ri zá -
ci ó nak ne ve zünk. Ma gyar or szág ra ve tít ve
az egy há zi je len lét a tár sa da lom éle té ben
fo lya ma to san csök ken. Má ra szin te ele -
nyé szõ vé lett. Még is, oly kor ha tá ro zott
fel szó lí tás ér ke zik a hall ga tás ra, vagy épp
el len ke zõ leg, a konk rét ál lás fog la lás ra.
Egy re gyak rab ban kí vül rõl kí ván ják meg -
mon da ni, elõ ír ni: mi kor, mit te gyen, il let -
ve mit ne te gyen az egy ház. 

A 2000 éves egy ház tör té net azon ban jó
ta nul ság gal szol gál ab ból a szem pont ból

is, hogy az egy ház ne kül sõ el vá rá sok nak
igye kez zen meg fe lel ni, ha nem hit be li, te o -
ló gi ai meg gyõ zõ dé se alap ján fog lal jon ál -
lást, amen  nyi ben az szük sé ges. Két ség te -
len tény to váb bá az is, hogy egy sé ges egy -
há zi meg nyi lat ko zás tár sa dal mi, köz éle ti
kér dé sek ben in kább dek la rá ció szint jén
tör té nik meg, mint sem tény le ges, a kü lön -
bö zõ fe le ke ze te ket va ló ban át fo gó ben sõ
kon szen zus sal. A ró mai ka to li kus egy ház
és a pro tes táns egy há zak sok eset ben a ma -
guk út ját jár ják, és egé szen a leg utób bi
idõ kig csak bi zo nyos met szés pont okon
lép tek egy sé ge sen a tár sa da lom nyil vá nos -
sá ga elé. Je len írá som ban ér te lem sze rû en
egy bi zo nyos tör té nel mi hely zet re vo nat -
ko zó an, úgy is, mint re for má tus lel kész kí -
vá nok meg szó lal ni, fel vá zol va ál lás pon to -
mat, ugyan ak kor tisz te leg ni kí vá nok egy -
ko ri bá tor, hi tü kért és meg gyõ zõ dé sü kért
el kö te le zett ta nú ság té võk elõtt is. 

A 70 év vel ez elõt ti 1944-es esz ten dõ
nem ze ti tör té nel münk egyik leg kri ti ku sabb
éve volt. A há bo rús szö vet sé gi rend szer
kény szer pá lyá ra he lyez te az or szá got,
amely azon esz ten dõ for du la tai nyo mán a
vég ze te fe lé ha ladt. A már ci us 19-i né met
meg szál lás, a Sztójay-kormány ren del ke zé -
sei, a si ker te len ok tó be ri ki ug rá si kí sér let,
majd a nyi las ha ta lom át vé tel, to váb bá a
front át vo nu lá sa az or szág je len tõs ré szén a
leg sú lyo sabb meg pró bál ta tá so kat je len tet te.

1944 ta va szán kez dõ dött meg a ma gyar zsi -
dók de por tá lá sa, amely a tár sa da lom nak lát -
szó lag csak egy ki sebb ré szét érin tet te köz -
vet le nül, de va ló já ban a mai na pig egész
tár sa dal munk szá má ra a leg ne he zebb kér -
dé se ket ve ti fel. Az 1944-es tör té né sek vi -
szony lag köz is mer tek, de azok nak az in -
terp re tá ci ó ja a leg szé le sebb ská lán mo zog.
Eb ben nem tisz tem ál lást fog lal ni. Ami rõl
ír ni sze ret nék, az a re for má tus egy ház fe le -
lõs sé gé nek váz lat sze rû fel ve té se.

Amit fel tét le nül tud ni kell, hogy a re for -
má ció ko rá tól fog va na gyon hang sú lyos
meg ala po zott ság gal je len van egy há zunk
éle té ben az ún. „sta tus confessionis” el ve.
Ez azt je len ti, hogy van nak olyan hely ze -
tek, adott eset ben tör té nel mi szi tu á ci ók,
ami kor az egy ház nak hi té bõl fa ka dó an
meg kell nyi lat koz nia még ak kor is, ha az a
fenn ál ló po li ti kai ha ta lom mal, vagy az ép -
pen ak tu á lis szel le mi ség gel, ide o ló gi á val
szem ben áll. Ezen meg gyõ zõ dés alap ján
dön tött a re for má tus egy ház ve ze tõ sé ge ar -
ról, hogy 1942-tõl kez dõ dõ en élet re hív ja a
Jó Pász tor Bi zott sá got. Ere de ti leg ez a bi -
zott ság zsi dó mis  szió volt. Az or szág ban
(el sõ sor ban a fõ vá ros ban) élõ zsi dó ság
meg szó lí tá sa, a ke resz tyén üze net to vább -
adá sa, az evan gé li um hir de té se volt a fel -
ada ta. Lé nye ges hang súly volt az ak kor
már nem csak szór vá nyos, de egy re tö me -
ge sebb mé ret ben je lent ke zõ át té ré sek nek a
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ko or di ná lá sa. Az idõ elõ re ha lad tá val ez a
klas  szi kus lel ki pász to ri szol gá lat to vább
bõ vült, és egy re in kább ka ri ta tív, majd pe -
dig élet men tõ mun kát je len tett. Egy részt a
„zsi dó tör vé nyek” nö vek võ szá ma, más -
részt a „mun ka szol gá lat” fo lya ma tos bõ ví -
té se, egy re in kább marginalizálta, il let ve
el le he tet le ní tet te a zsi dó sá got. Az át té rést,
gya kor la ti lag a meg ke resz tel ke dést elõ ké -
szí tõ fo lya mat egy re zsu go ro dott, és egy
bi zo nyos pon ton túl gya kor la ti lag ke reszt -
le ve lek ki ál lí tá sa lett a Jó Pász tor Bi zott ság
mun ká ja. Az em le ge tett 1944-es esz ten dõ -
re ér ve Bu da pes ten, elõbb a Tu taj ut cá ban,
majd a Po zso nyi úti egy ház köz ség ben volt
a Jó Pász tor köz pont ja. A bi zott ság nak több
lel ké szi, il let ve ún. vi lá gi mun ka tár sa volt.
Két em ber nek a ne vét sze ret ném meg em lí -
te ni, az egyik Éli ás Jó zsef. Õ volt, aki a
„vész kor szak ban” a leg hosszab ban és a
leg köz vet le neb bül, szin te a nap 24 órá já -
ban ré sze se volt mind an nak a nyo mo rú ság -
nak, meg pró bál ta tás nak, ame lye ken a zsi -
dó pol gár tár sak ke resz tül men tek. Gya kor -
la ti lag a reg ná ló és így tör vé nyes nek mon -
dott ha ta lom és an nak kar ha tal mi szer ve i -
vel szem ben kel lett hit be li és er köl csi meg -
gyõ zõ dés alap ján nem egy szer jo gi lag tör -
vény te len mó don, de még is em be ri éle te ket
men te ni. Az 1944-ben fel ál lí tott Svéd és
Nem zet kö zi Vö rös ke reszt ún. vé dett há za i -
val együtt mû köd ve nem csak ke reszt le ve le -
ket ál lí tot tak ki, de a nyi las ura lom alatt na -
gyon sok zsi dó em bert búj tat tak is. A Jó
Pász tor Bi zott ság má sik jól is mert mun ka -
tár sa volt az evan gé li kus Sztehlo Gá bor
volt. Az õ szol gá la ta el sõ sor ban a gyer mek -
vé de lem volt. Több ezer ül dö zött kis ko rú
gyer mek vé del mét tud ta ha lá los fe nye ge té -
sek kö ze pet te meg óv ni. 

Szük sé ges em lí tést ten ni azok ról a két -
ség beesett kí sér le tek rõl, ame lye ket a pro -
tes táns egy há zak az ere de ti szán dék sze -
rint a ró mai ka to li ku sok kal kar ölt ve, de
vé gül is önál ló an kép vi sel tek a de por tá lá -
sok le ál lí tá sa kap csán. Ra vasz Lász ló, az
ak ko ri leg te kin té lye sebb re for má tus püs -
pök több al ka lom mal ma gán ki hall ga tá son
járt a kor mány zó nál, fel hív a fi gyel mét ar -
ra a ször nyû ség re, amely a de por tált zsi dó -
ság gal tör té nik. 1944 nya rán a pro tes táns
egy há zak kö zös püs pö ki pász tor le vél ki -
adá sá ra ké szül tek, ame lyet va la men  nyi
egy ház köz ség ben fel ol vas ni szán dé koz -
tak. Az utol só pil la nat ban azon ban a kor -
mány zat ígé re tet tett a bu da pes ti zsi dó ság
meg kí mé lé sé re. (A ké sõbb tör tén tek tük ré -
ben el mond ha tó, hogy a meg pró bál ta tá sok
csak ha la dé kot kap tak.) 

Ugyan eb ben az év ben a jú ni us ban tar tott
egy ház me gyei köz gyû lé sén a bu da pes ti re -
for má tus egy ház me gye es pe re se az aláb bi -
a kat fo gal maz ta meg: „A pa ró ki á kon az aj -
tók mö gött ma olyan je le ne tek ját szód nak
le, ame lye ket nem csak men  nyi sé gük ben,
ha nem egyé ni tra gi ku muk mély sé ge mi att
ke resz tyén lel ki is me ret nek so ká ig nem le het
el hor doz ni. A zsi dó és ke resz tyén há zas tár -
sak nak egy más tól va ló el vá lasz tá sa, meg -
ré mült em be rek nek zo ko gá sai, a ha lál ra
vált és szánt em be rek nek a pusz ta éle té ért
tér den áll va, kö nyör gõ ri mán ko dá sai, ez
hó na pok óta a pa ró ki á kon nap ról-nap ra
le ját szó dó ese mé nyek so ro za ta.” Va ló szí -
nû leg nem le het pon to san szám sze rû sí te ni,
hogy Bu da pes ten az em le ge tett lel kész la -
kás ok ban, egy há zi épü le tek ben, in téz mé -
nyek rej tett zu ga i ban hány zsi dó csa lád nak
si ke rült túl él ni a nyi las kor sza kot. A kor ta -
núi azon ban ki vé tel nél kül ar ról val la nak,

hogy bár min den egyes em be ri élet ér ték,
még is bi zo nyo san töb bet is le he tett vol na
az ül dö zöt te kért ten ni. Hí võ em be rek szá -
má ra nem a lel ki is me ret a vég sõ fó rum, ha -
nem az Is ten szí ne elõt ti meg ál lás. 

Nem két sé ges, hogy utó lag a tör tén te ket
és a mu lasz tá so kat so ha nem le het tár gyi -
la gosan meg ítél ni. Mind az, ami rá ter he lõ -
dött ar ra az idõ szak ra és a ben ne fe le lõs
posz to kon ál ló egy há zi sze mé lyek re, mai
mér ték kel alig fel fog ha tó. Két ség te len
tény, hogy a re for má tus egy há zat nem le -
het egy sé ge sen lát ni és ró la vé le ményt al -
kot ni. Egy há zunk struk tú rá ja meg le he tõ -
sen tág te ret ad kü lön fé le né ze tek nek, vé -
le mé nyek nek. A re for má tus egy ház ban
nincs „ta ní tói hi va tal”. Bi zo nyo san vol tak,
aki ket nem csak be fo lyá solt, de ha tal má ba
is ke rí tett a kor szel lem és a po li ti kai pro pa -
gan da. Egy há zunk nak nem csak bá tor és
em ber sé ges szol gái, ha nem meg al ku vó és
gyá va tag jai is van nak. 

Igye kez tem utá na néz ni, hogy a ba jai
egy ház köz ség éle té ben mit is je len tett az
ún. „zsi dó kér dés” és an nak ke ze lé se. Az
1930-as évek vé gé tõl a ba jai re for má tus
egy ház köz ség ben több ke resz te lés, il let ve
át té rés tör tént. Ezek nek a szá ma nem
olyan je len tõs. Az azon ban igen, hogy az
ak ko ri lel ki pász tor, Rácz Kár oly és a gyü -
le ke zet egyik pres bi te re és kán to ra, Szösz
Pál ke reszt szü lõ sé get vál lalt az egy há -
zunk ba át tért zsi dó sze mé lyek mel lett.
Gya kor la ti lag nem csak for má li san, de sze -
mé lyes vo nat ko zás ban is vál lal ták õket.
Az át tér tek leg több jé nek sor sá ról nincs in -
for má ció. Kö zü lük azon ban egy csa lád
tag jai ne kem me sél ték el meg ma ra dá suk
egé szen hi he tet len nek tû nõ tör té ne tét.
Kör nye ze tük na gyon jól is mer te a csa lád
hát te rét, még is, ami kor a zsi dó ság ös  sze -
írá sa és de por tá lá sa tör tént, ér tük nem jöt -
tek. Örök rej tély ma rad, hogy ki volt az is -
me ret len jó te võ, il let ve mi ként ke rül het ték
el a ször nyû meg pró bál ta tá so kat. 

A cím ben fel tett kér dés re: mi lyen sze re -
pe le het az egy ház nak egy tár sa da lom éle -
té ben, re mé lem, rész ben meg gyõ zõ dé sem
sze rin ti fe le le tet ad tam. Sem heroizálni,
sem ba ga tel li zál ni nem kí vá nom az egy há -
zi sze rep vál la lást. Csak azt sze ret ném zá -
rá sul hang sú lyoz ni, ami egy há zunk hit val -
lás té te le: „Hi tünk és éle tünk egye dü li zsi -
nór mér té ke Is ten Igé je.” A Lé lek moz dí tó
ere je a Szent írás alap ján adott eset ben em -
be re ket fel sza ba dít ar ra, hogy hi tük és lel -
ki is me ret ük sze rint egy na gyobb kö zös sé -
gért is szót emel je nek, és bát ran helyt áll -
ja nak. Az ilye nek re néz ve igaz a bib li ai
böl cses ség: „Az igaz nak em lé ke ál dott.”

Bán Bé la

Éli ás Jó zsef Sztehlo Gá bor 
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Éle tem el sõ 22 évé bõl 397 köny vem
ma radt meg Ba ján, hú gom la ká sá ban. A
vi lág há bo rú ban le égett ba jai csa lá di há -
zunk, ben ne 200 köny vem mel. 1945 és
1956 kö zött gyûj töt tem, fõ leg nagy anyám
la ká sá ban (ahol lak tunk) négy száz kö te tet.
Ezek kö zött volt Jó zsef Jo lán a nagy né -
ném nek de di kált Jó zsef At ti la-köny ve, egy
alá írt Kosz to lá nyi-no vel lás kö tet és Tóth
Ár pád egy ver ses köny ve egy bi zo nyos
Pályi An dor nak de di kál va. Ezt a hár mat
1956-os ín sé gem ben el ad tam egy pes ti ál -
la mi an tik vá ri um nak.

1956 ko ra te lén, ami kor Auszt ri án ke -
resz tül Ang li á ba me ne kül tem az ott ho ni
meg tor lás elõl, csu pán nem zet õr-iga zol vá -
nyo mat hoz tam ma gam mal a váll tö mé -
sem be varr va. Te hát je len le gi könyv- és le -
vél gyûj te mé nyem az 1957 és 2013 kö zöt ti
idõk bõl szár ma zik.

Ír or szá gi lá to ga tá sa ik so rán so kan meg -
száll tak a köny vek kel bo rí tott há ló szo bá -
ban. Jár tak már itt egye te mi ta ná rok, ma -
gya rok, an go lok, írek, de er dé szek és ker -
té szek, va la mint Kos suth-dí jas írók, ro ko -
nok, ösz tön dí jas di á kok is. Er dély bõl el lá -
to ga tott ide egy szer Széky Bé la, az egy kor
né met föl dön élõ Csiky Ág nes Má ria, a
ko lozs vá ri Ko vács Esz ter és édes any ja,
Egyed Eme se. A la kás he lyi sé ge i ben (a
für dõ szo bá ban is!) hét ezer kö tet bõl vá lo -
gat hat tak ma guk nak ol vas ni va lót. En nek
ja va ma gyar nyel vû, il let ve ma gyar tár gyú.
Van itt tel jes Krúdy-so ro zat, Ha tár Gyõ zõ-
so ro zat, fog hí ja san meg van nak Cs. Sza bó
Lász ló, Mik száth Kál mán, Kosz to lá nyi
De zsõ, Ba bits Mi hály, Ka rin thy Fri gyes,
Jó kai Mór köny vei, az tán van még itt ezer
kö tet nyi kül föld ön írt ma gyar re gény,
Máraitól a há zi gaz dá ig so kak mun kás sá -
gá ból. Kö zü lük ta lán a leg ér de ke seb bek a
de di ká ci ók kal fû sze re zett aján dék kö te tek.
Egy a szó fu kar Lé nárd Sán dor tól, egy a
bõ ke zû Déry Ti bor tól, több Il  lyés Gyu lá -
tól, az író fe je de lem tõl, egy szív hez szó ló
Kosz to lá nyi Dezsõné „Ilo na, Ilo na” né ni -
tõl, no és az is mert kül föl di ek tõl, W. H.

Auden, Ted Hughes, Michael Longley,
Brendan Kennelly, Seamus Heaney ír köl -
tõk tõl, va la mint könyv gyûj tõk tõl, bib li og -
rá fu sok tól szár ma zó cse re kö te tek.

Az tán itt van nak az an tik köny vek, pél -
dá ul Boëthius Consolatione Philosophiae-
jának 1507-es fi ren zei ki adá sa, Szé ché nyi
Fe renc má so dik aján dé ká nak, ere de ti leg
vis  sza tar tott köny ve i nek pár ját rit kí tó ka -
ta ló gu sa (a vi lá gon nyil ván tar tott öt pél -
dány egyi ke), egy el sõ ki adá sú Yeats- és
Maynard Keynes-kötet, dí szes 17. és 18.
szá za di Ró ma-köny vek, va la mint né hány
fõ sza kács és ál lam el nök aján dé kai. Krúdy
Zsu zsa is el hoz ta ap ja egyik köny vét, ami -
kor a ven dé gem volt, és Pi linsz ky Já nos is,
aki vel Lon don ban ta lál koz tunk (itt nem
járt). Vas Ist ván me sél te, hogy ami kor hét -
ta gú köl tõ csa pat ban Wa les fe lé utaz tak, a
vo na ton egé szé ben ös  sze ál lí tot ták A wa le -
si bár do kat, mi vel fej bõl az egé szet egyi -
kük sem tud ta vol na.

Rit ka köny ve im nek be szer zés tör té ne té -
bõl el me sé lek ket tõt. A Szé ché nyi -ka ta ló -
gust a hí res Quaritch lon do ni könyv ke res -
ke dés tõl vet tem 1964-ben. Ek kor a be kö -
tet len könyv da ra bok ban volt (de nem hi -
ány zott be lõ le egy lap sem). Ki tisz tí tot -
tam, bor jú bõr be köt tet tem, fe de lé re ma -
gyar cí mert ter vez tet tem. Az óta két ki ál lí -
tá son sze re pelt. A Boëthiust Fi ren zé ben
sze rez tem 1965-ben, egy vá sár ban. Ez az
el sõ olyan könyv, ame lyet tel jes egé szé ben
dõlt be tûk kel nyom tat tak. A mar gón
Armenius cinquecentobeli or vos tu dor tin -
tá val írt be jegy zé sei ol vas ha tók. A vellum-
ba/per ga men be kö tött 17x10 cen ti mé te res
köny vet egy vá ro si árus bó dé já ban ta lál -
tam. Ol csó volt, mert az árus ha mi sít vány -
nak hit te, ám ké sõbb a Bri tish Museum
szak ér tõ je hi te le sí tet te. Meg van még
1955-ös bör tön nap lóm is, ame lyet egy
sza ba du ló lány konty ba csa vart hos  szú ha -
já ban csem pé szett ki a kül vi lág ba. Mind a
150 lap ját szén tab let ták ból ol vasz tott tin -
tá val, ci rok sep rû szál „tol lal” bar na WC-
pa pír ra ír tam.

Hát néz zük a le ve le zést! Az e-mail kor -
szak elõt ti idõk bõl már csak har minc kéz írá -
sos „episz to lám” ma radt meg, de le ve le zõ -
im tõl az 1957-2013 kö zöt ti kor szak ban
nyolc ezer le ve let kap tam. Ezek ábé cé-sor -
rend ben ka lap do bo zok ban lak nak. A leg -
ked ve sebb szá mom ra Il  lyés Gyu la fél tõ le -
ve le, mely ben ag gó dott ér tem, hogy gu ya nai
éve im so rán a ma gyar tár sak nél kü li egye -
dül lét ben a „kultúr-magány far kas fo gai tép -
des nék el sza kadt jó ma ga mat”. Fe le le tem -
ben ezt üzen tem ne ki: „Gyu la bá csi, meg -
õriz nek en gem a Hét év szá zad... kö te tei,
me lye ket ma gam mal vi szek, hogy vers for -
dí tá so kat ké szít sek az An to ló gi á hoz.” Ezt
ugye bár Makkai Ádám ad ta ki 2000-ben,
aki Da nu bi us-köny ve met – elõbb le vél ben,
ké sõbb is mer te tés ben is – a el sõ ként mél tat -
ta re mek mû ként. (A könyv nek el ké szült
har ma dik, az az el sõ „fa pa dos” ki adá sa)

1982 ta va szán a man ches te ri egye te mi
könyv tár he lyet tes fõ nö ke ként részt vet -
tem egy, az euró be ve ze té sé rõl szó ló kon -
fe ren ci án Bemelenben (Hol lan dia), mint
az ak ko ri tag ál lam ok egyik brit kul tu rá lis
kép vi se lõ je. Az elõ adó gó rék kö zött volt
Hans-Dietrich Genscher né met kül ügy mi -
nisz ter, aki meg ma gya ráz ta ne künk, hogy
2000-re min den tag ál lam ban be ve ze tik
majd az eurót. Sze ré nyen til ta koz tam:
„Ang li á ban nem”. Az tán vi tat koz tunk
ezen vagy öt per cen át. Vé gül fo gad tam 10
font ban a né met mi nisz ter rel. Ugye bár el -
vi leg én nyer tem, de 2000-ben Herr Gen-
scher nem fi zet te meg a tar to zá sát. (A
bank je gye ket és ér mé ket az eurozóna tag -
or szá ga i ban is csak 2002-ben ve zet ték be
– a szerk.) 1990-et ír tunk, ami kor a né met
or szág ré szek egye sí té sé nek ün ne pi évé ben
a dub li ni né met kö vet meg hí vott egy es -
tély re, ame lyen a né met di a dalt ün ne pel -
ték, és ezt rész ben ne kem kö szön ték meg
nyil vá no san. Én vi szont csak tíz év vel ké -
sõbb, 2000-ben kö szön tem meg a meg hí -
vást. „Ex cel len ci ás uram, bár Genscher
mi nisz ter úr tar to zá sát nem ren dez te, a
szép 1990-es ün nep ség mind ezért kár pó -
tolt” – mond tam.

Az 1970-es évek ben ír tam egy kis re gényt
ked ven ce im rõl, az ele fán tok ról. En nek so -
rán fel fe dez tem, hogy az öreg ele fán tok
éhen hal nak, mi u tán utol só fo ga ik is ki hul -
lot tak. Ír tam te hát egy le ve let (a Lor dok Há -
zá ból el csent me rí tett pa pí ron) Fü löp edin-
burgh-i her ceg nek, az Ele fánt vé dõ Szö vet -
ség el nö ké nek. Azt ja va sol tam, hogy ké szít -

Hogyan került magyar zászló a Holdra?
Ér de kes sé gek egy emig ráns ma gyar író könyv gyûj te mé nyé bõl és le ve les lá dá já ból

Egy is mert és szé les is me ret sé gi kör rel is bí ró em ber le ve les lá dá ja iga zi kin cses bá nya
le het az ér dek lõ dõk szá má ra, hi szen köz is mert em be rek pro fán gon do la ta i ban is el mé -
lyül het ál ta luk. A Ba já ról el szár ma zott, a kö zel múlt ban Kos suth-díj ra is fel ter jesz tett, Ír -
or szág ban élõ (la punk ban is rend sze re sen pub li ká ló) író-mû for dí tó Kabdebó Ta más le -
ve le zé se és könyv gyûj te mé nye is szá mos kin cset rejt ma gá ban. Az aláb bi írás ban –
amely hez az író en ge dé lyé vel fel hasz nál tuk Haklik Nor bert tel foly ta tott be szél ge té sé nek
anya gát – né hány ilyen ér té ket mu ta tunk be, egyút tal ar ról is ér te sü lünk, hogy szer zõnk -
nek ta lán nem ze ti zász lónk Hold ra ke rü lé sé ben is múl ha tat lan ér de mei van nak... (M.J.)
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se nek mû fog sort az idõs ele fán tok nak, és
er re a cél ra köny vem a ki adó tól ka pott tisz -
te let dí ját fel is aján lot tam. A cu dar (fõ)her -
ceg má ig sem vá la szolt.

Utol só ró mai utam al kal má ból az ot ta ni
Szent Ist ván-za rán dok ház ban ké szül tem
va sár na pi mi se hall ga tás ra. A cso dá la tos
ká pol ná ban – mely nek Prokop Pé ter ál tal
fes tett ta nul mány ké pe ebéd lõm fa lán függ
– nem volt mi se (más kor sem), mert a re -
zi dens pap a Va ti kán ban szol gált. Ír tam hát
egy le ve let Er dõ Pé ter her ceg prí más úr -
nak, és kér tem õt, or vo sol ja a hely ze tet.
Fél re ér tés ne es sék, na gyon tisz te lem a
ma gyar ka to li kus egy ház fe jét. Le ve lem re
nem jött vá lasz. Azon ban, mint tud juk, Is -
ten mal mai..., szó val a Szent Ist ván-ház -
ban a rend hely re állt: az új igaz ga tó ce leb -
rál ja a szent mi sét.

Ami kor II. Já nos Pál pá pa még kar di ná -
lis ko rá ban írt ver se it an go lul pub li kál ták,
én ma gyar ra for dí tot tam azo kat, és sa ját,
két nyel vû ver ses kö te tem mel együtt de di -
kál va el küld tem a Szent atyá nak. Tit ká ra
vá la szolt, köz ve tí tet te II. Já nos Pál kö szö -
ne tét, és a le vél hez mel lé kel te a pá pa sa ját
ke zû leg alá írt fo tog rá fi á ját. Lá nyom ak ko -
ri ban ál lam vizs gá zott a lon do ni egye te -
men, és na gyon szur kolt a si ke rért. Így
keb lé be rejt ve ma gá val vit te a pá pa fény -
ké pét. Je les ren dû lett, ám az alá írt erek lyét
el vesz tet te. A le vél vi szont meg van, és a
kö vet ke zõt tar tal maz za: „Ked ves Kabdebó
Úr! Õszent sé ge, II. Já nos Pál pá pa meg -
kért, hogy kö szön jem meg Ön nek nem rég
el kül dött aján dé kát. Õ igen nagy ra ér té ke -
li az Ön meg be csü lõ és kö rül te kin tõ gesz -
tu sát és az eb ben ki fe je zõ dõ ked ves sé get.
Õszent sé ge meg áld ja Önt az Atya is ten és
Jé zus Urunk bé ké jé vel. Õszin te hí ve,
Monsignor G. Coppa, ül nök. Va ti kán,
1979. au gusz tus 18.” A le ve let alá író ül nök
ké sõbb ér sek, majd bí bo ros lett.

A nyolc va nas évek ben kap tam egy gyö -
nyö rû sze rel mes le ve let le en dõ ír fe le sé -
gem tõl, a ki lenc ve ne sek ben egy le vél bom -
bát (mi ni a tûr po kol gé pet) az egyik ír ter -
ror szer ve zet tõl. Az nap épp be teg vol tam,
egye te mem par ko ló já ban ír ka to nai tûz -
sze ré szek rob ban tot ták fel. Nyug dí jaz ta tá -
som ide jén ka rá csony ra üd vöz lõ la pot kap -
tam az egye te mi könyv tár könyv kö tõ jé tõl,
aki ezt ír ta: „Dr. Kabdebó! Jó sze ren csét!
Ön a könyv tár irá nyí tá sa so rán igye ke zett
sport sze rû nek ma rad ni. Bol dog ka rá -
csonyt, Paul Hoary.”

És vé gül – de nem utol só sor ban – 1968-
ban az an gol Timesban kö zölt le vél lel
igye kez tem a NA SA ko ri fe u sa it ar ra ösz -
tö nöz ni, hogy a Hol don az Egye sült Nem -
ze tek lo bo gó it tûz zék ki. Ja vas la tom ból

saj tó vi ta ke re ke dett. Az aláb bi ak ban két
vi ta in dí tó le ve le met köz löm, a lon do ni
Timesból ki má sol va. (Az an gol nyel vû le -
ve le ket ma gyar for dí tás ban ad juk köz re –
a szerk.)

1. Holdraszállás
Mr. Thomas Kabdebó le ve le
Uram! Most, hogy a holdraszállást

1969-re tûz ték ki, fel hív nám a fi gyel met
egy olyan kér dés re, mely rõl ed dig nyil vá -
no san nem szól tak.

Majd, ami kor el ér ke zik a holdraszállás
ide je, ja va sol nám, hogy az oda ér ke zõk ne
az ame ri kai vagy az orosz (he lye seb ben a
szov jet – a szerk.) tûz zék ki a Hold fel szí -
né re, ha nem egy olyan lo bo gót, mely Föl -
dün ket kép vi se li, an nak min den nem ze tét,
az az az egész em be ri sé get.

Ki vá ló tisz te let tel:
Kabdebó Ta más
University Coll ege Lon don, Gower

Street, W.C.I. Jan 3.

2. Holdraszállás
Thomas Kabdebó le ve le
Uram! Mi ért ne a nem ze ti zász lót – kér -

de zi Mr. Baddeley ja nu ár 3-án.
Né hány éve, ami kor úgy tûnt, hogy a

szov jet (orosz) ûr ku ta tá sé volt az el sõbb -
ség az ame ri kai elõtt, Ame ri ká ban azt
mond ták: „Lám, az õ né met je ik job bak,
mint a mi e ink.”

Jó ma gam ta lán nem egye dül kép vi se lem
azt a vé le ményt, hogy a holdraszállás, bár -
me lyi kük nek si ke rül elõ ször, nem ze tek fö -
löt ti ér dem nek te kint he tõ. Az adott ál lam
olyan esz kö zö ket hasz nál majd, ame lyek
lét re ho zá sá ban sok nem zet mér nö kei vet -
tek részt, akik fel hasz nál ták a len gyel Ko -
per ni kusz, az olasz Ga li lei, a né met
Hevelius, a dán Tycho Brahe, az an gol Ge -
or ge Dar win fel hal mo zó dott tu do má nyos
örök sé gét.

Mi vel hogy a Hol dat nem le het gyar ma -
to sí ta ni vagy ha di cé lok ra hasz no sí ta ni,
re mél he tõ, hogy itt az ide je tu do má sul ven -
ni ezt egy olyan, em be ri ség kö zös ered mé -
nyét jel ké pe zõ ak tus ré vén, ame lyet mind -
két Unió el fo gad hat.

Ki vá ló üd vöz let tel:
Kabdebó Ta más
University Coll ege Lon don, Gower

Street, W.C.I. Jan 3.

A má so dik holdraszállás után a NA SA –
a Ti mes köz ve tí té sé vel – az aláb bi köz le -
ményt küld te el ne kem:

„Az Apollo-12 ûr pi ló tái 136 nem zet
zász la it vit ték fel a Hold ra; mind azo két,
ame lyek az Egye sült Nem ze tek tag ja. A lis -

tán sze re pel az a há rom ál lam (Ku ba, Al -
bá nia és Szí ria) is, ame lyek kel az Egye sült
Ál la mok nak nincs dip lo má ci ai kap cso la ta.
Egyéb ként nyil ván va ló, hogy az Apollo-
ûrprogram két ség te le nül ar ra irá nyul,
hogy a tu dás ha tá ra it az egész em be ri ség
ér de ké ben ter jes  sze ki.

Mind azo nál tal a bé kés és ba rát sá gos
Svájc, mely nem tag ja az Egye sült Nem ze -
tek Szer ve ze té nek, nem sze re pelt a lis tán.
Ne bán kód junk ezen: a hold ku ta tás egyik
kí sér le te sváj ci ere de tû.”

Csokits Já nos köl tõ ír ta Veteres migrate
coloni... c. ver sé ben: „Míg a Föl dön nincs
egy hol dam, a Hol don sem le gyen föl -
dem.” Mind azo nál tal a ma gyar lo bo gót ki -
tûz ték a Hold ra.

Kabdebó Ta más

Pon to sí tás

Több ol va sónk is je lez te, hogy ok -
tó be ri szá munk 15. ol da lán sze rep lõ,
dr. Bá lint Gá bor írá sá hoz tar to zó kép -
alá írás nem pon tos. Nos, a ké pen va ló -
ban a cikk ben is em lí tett urak lát ha tók,
de a kép nem 1963-ban, ha nem va ló -
szí nû leg 1967-ben (ál ta lá nos is ko lai
ta nul má nya ik be fe je zé se kor) ké szült,
és nem is a Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko lá -
ban (mint azt a kép su gall ná), ha nem a
Köz pon ti ban, ahol az írás sze rep lõi ál -
ta lá nos is ko lai ta nul má nya i kat a 4.
osz tály után foly tat ták. Kö szön jük a
pon to sí tást és az in for má ci ó kat!

Sipos Loránd
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Nem ré gi ben ol vas tam a Ma gyar Nem -
zet -ben, amely egyéb ként ked velt új sá -
gom, hogy a Vi ga dó té ren, a Du na-kor zón
ál ló Shakes peare -szo bor nál már tíz éve
mû so ros ko szo rú zá si ün nep sé gen em lé -
kez nek meg a ma gyar szín há zi vi lág ki -
emel ke dõ ese mé nye i rõl. Az em lí tett cikk -
ben az egyik leg na gyobb ma gyar Shakes -
peare -ren de zõ, Ádám Ot tó (1928-2010)
mun kás sá gát mél tat ták a ró la ké szült em -
lék táb la le lep le zé se so rán. Ez a hír in dí tott
ar ra, hogy le ír jam iro dal mi ér dek lõ dé sem
meg ha tá ro zó, egy ben éle tem egyik leg -
ked ve sebb él mé nyét. Az el telt több mint
öt ven év sem tud ta el ho má lyo sí ta ni azt a
fel eme lõ ér zést, me lyet ak kor él tem át, és
ame lyet Ádám Ot tó nak kö szön he tek.

Ked ves Ol va sóm! Men jünk vis  sza az
1960-as évek be, ami kor a tör té ne tem le ját -
szó dott: „A leg ré gibb tör té ne tet nem az
ész, ha nem a szív ír ja”

Bu da pest re hí vott a Nõ szö vet ség egy
két na pos kon fe ren ci á ra, hogy vá ro so mat,
Ba ját kép vi sel jem. Az ér te kez let az zal a
kér dés kör rel fog lal ko zott, amely en gem
min dig is ér de kelt, az az ho gyan le het a mai
nõ ket, as  szo nyo kat el ve zet ni egy más faj ta
élet mód hoz, és még mit le het ten ni, hogy
az új el vá rá sok nak meg tud ja nak fe lel ni:
ho gyan le het egyez tet ni a mun ka, a csa lád
és a gyer mek ne ve lés bo nyo lult fel ada tát.

Az el sõ nap es té je ter mé sze te sen sza bad
volt, ame lyet min den ki ked ve sze rint tölt he -
tett el. Szín ház ba me gyek – dön töt tem el, és
meg néz tem a kí ná la tot a mû sor fü ze tek ben.
Öröm mel lát tam, hogy a Ma dách Szín ház -
ban az nap es te a Ham let van mû so ron, Gá -
bor Mik lós sal a fõ sze rep ben. „Is te nem! Ha
lát hat nám, ha hall hat nám a ne kem ked ves
szö ve ge ket, mit nem ad nék ér te!” Egé szen
föl lel ke sed tem, alig tud tam az öröm tõl mást
cse le ked ni, alig vár tam, hogy es te 7 óra le -
gyen, és a szín ház ban ül hes sek a jól is mert
drá ma elõ adá sán. Mi köz ben az ut cá kat rót -
tam, áb rán doz tam és só haj toz tam: „Irén! Te
es te lát ha tod a Ham le t-et, hall ha tod Gá bor
Mik lóst, ami kor a nagy mo no ló got mond ja!”
– szin te meg ba bo ná zott ez a le he tõ ség, és
más már nem is ér de kelt. Míg má sok a pes ti
ki ra ka tok kí ná la ta it bá mul ták, és vá gya koz -
va néz ték a szebb nél szebb ru há kat, ne kem
csak az es ti elõ adás járt az eszem ben. Úgy fél
hét táj ban el in dul tam a szín ház fe lé.

Még most is lá tom ma ga mat, amint be -
lé pek az elõ csar nok ba, és ro ha nok a pénz -
tár hoz. A kis as  szony szin te tét le nül ült, hi -
szen nem állt sor a pénz tár elõtt, így õ nyu -
god tan né ze get te a jö võ-me nõ em be re ket.
Oda lép tem a pult hoz, és iz ga lom mal kér -
tem egy je gyet az elõ adás ra. Úgy né zett
rám, mint ha a Hold ról jöt tem vol na.

– Ké rem! Már három hó nap ja min den
jegy el kelt elõ re, nincs egyet len üres szé -
künk sem!

– És pót szék? – kér dez tem
– Az is mind el fo gyott, tes sék el hin ni!
– De ké rem! Ne kem na gyon fon tos len ne,

hogy lás sam az elõ adást! – mond tam majd -
nem sír va fa kad va. Meg saj nált, lát va két ség -
beesé se met, meg pró bált meg vi gasz tal ni:

– Ne men jen el! Hát ha va la ki vis  sza hoz
je gyet, mert köz be jött va la mi, mert hir te -
len el kel lett utaz nia, vagy ép pen be teg
lett. Ma rad jon itt a pénz tár kö rül!

Jött is a kö zön ség, de sen ki nem ho zott
vis  sza je gyet. Egy re job ban el szo mo rod tam:
„Is te nem, se gíts meg! Nem le het, hogy ne
néz zem meg az elõ adást!” Már ar ra gon dol -
tam, hogy be szö köm a né zõ tér re, és el bú jok.
Ha már itt va gyok, nem ad ha tom föl! Kö ze -
le dett az elõ adás kez de te, én meg a fo lyo són
áll do gál tam, El kezd tem né ze get ni a fel ira to -
kat az aj tó kon, kü lön bö zõ iro dák vol tak,
míg nem meg lát tam az igaz ga tói iro da fel ira -
tot. Visz  sza men tem a pénz tár hoz, és meg kér -
dez tem, hogy bent van-e az igaz ga tó úr. 

– Igen! – jött a re ményt kel tõ vá lasz, én
meg gyors el ha tá ro zás ra ju tot tam, mert az
idõ erõ sen fo gyott, sür ge tõ vé vált a tett. Be -
ko pog tam, mi re meg ér ke zett a vá lasz is: 

– Tes sék! – szólt ki Ádám Ot tó, a Ma -
dách Szín ház nagy hí rû igaz ga tó ja, a Ham -
let ren de zõ je.

Ami kor be lép tem, kí ván csi an né zett
rám, mit ke re sek az iro dá já ban.

– Igaz ga tó Úr! Na gyon sze ret ném meg -
néz ni az elõ adást, de nin csen je gyem…

– As  szo nyom! Még a csil lá ron is lóg nak
az em be rek, egyet len szé künk sincs üre -
sen, se pót szék, se ál ló jegy nin csen!

Vet tem egy nagy le ve gõt, és ha tá ro zot -
tan azt mond tam:

– De Igaz ga tó Úr! Én ne kem ma min den -
kép pen meg kell hall gat nom, hogy Gá bor
Mik lós hogy mond ja a nagy mo no ló got –
és el kezd tem:

„Len ni, vagy nem len ni: az itt a kér dés.
Ak kor nemesb-e a lé lek, ha tû ri
Bal sor sa min den nyû gét s nyi la it;
Vagy ha ki száll ten ger fáj dal ma el len,
S fegy vert ra gad va vé get vet ne ki?
Meg hal ni – el szun  nyad ni – sem mi több;
S egy álom ál tal el vé gez ni mind
A szív ke ser vét, a test ere den dõ,
Ter mé sze tes rá zód ta tá sa it:
Oly cél, mi nõt óhajt hat a ke gyes.
Meg hal ni – el szun  nyad ni – és alunni!
Ta lán ál mod ni: ez a bök ke nõ;
Mert, hogy mi lyen ál mok jõnek a ha lál ban, 
Ha majd le ráz tuk mind e föl di bajt,
Ez vis  sza döb bent. E meg gon do lás az,
Mi a nyo mort oly hos  szan él te ti:
Mert ki vi sel né a kor gúny -csa pá sa it,
Zsar nok bos  szú ját, gõ gös em ber döly fét,
Útált sze rel me kín ját, pör-ha lasz tást,
A hí va talnak pac ká zá sa it,
S mind a ru gást, mel  lyel mél tat la nok
Bán tal maz zák a tû rõ ér de met: …”

Ed dig hall gat ta Ádám Ot tó meg le põd ve
az én „be lé põ met”, majd meg kér dez te:

– Ma ga fel vé te li re ké szült? Ezért jött
hoz zám? – és két ke dõ en né zett rám.

– Nem, Igaz ga tó Úr! Én csak sze re tem
az iro dal mat, a fi lo zo fi kus köl té sze tet, és
kü lö nö sen ezt mo no ló got, a shakes peare -i
gon do la to kat...

– Na, men jünk! – fel állt, oda lé pett mel lém,
és meg fog ta a ka ro mat. Be ve ze tett az igaz -
ga tói pá holy ba, amely egé szen kö zel volt a
szín pad hoz, és így szólt: 

– Itt van az egyet len üres szék, ide ül jön,
néz ze az elõ adást, mert ezt ma ga na gyon
meg ér dem li. Majd vis  sza jö vök!

A szü net ben tény leg meg ke re sett,  néz tem,
ahogy jön fe lém. Na gyon bol dog vol tam, és
azon gon dol kod tam, mit is mond jak ne ki.

– Igaz ga tó Úr! A kö szö nöm ke vés, en nél
most sok kal töb bet ér zek, meg tisz tel te tést,
ame lyet nem is re mél tem, hogy Ön be ül te -
tett a szé ké be, hogy ilyen ki vá ló hely rõl él -
vez he tem a drá mát, a ki vá ló szí né sze ket, és
egy ál ta lán, ezt az egé szet.

Találkozásom Ádám Ottóval
2014-ben em lé ke zünk meg min den idõk leg na gyobb drá ma író ja, William Shakes -

peare ha lá lá nak 400. év for du ló já ról. Az „avoni hat  tyú” va la mely da rab ja so kak ki emel -
ke dõ szín há zi él mé nye le he tett. Az aláb bi ak ban köz re a dott írás is egy ilyen meg ha tá ro zó
él ményt ele ve nít fel sok év ti zed táv la tá ból. E vis  sza te kin tés sel nem csak az an gol drá ma -
író ra, ha nem a ma gyar szín ház tör té net két ki emel ke dõ alak já ra is em lé ke zünk. (M. J.)

Ádám Ottó, 
az egyik legkiválóbb Shakespeare rendezô
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Ádám Ot tó meg si mí tot ta az ar com, és
ter mé sze tes egy sze rû ség gel csak azt kér -
dez te, tet szik-e az elõ adás.

– Na gyon! – mond tam lel ke sen. – De
Igaz ga tó Úr, én a szín ház nak tar to zom a
jegy árá val. Ho gyan in téz he tem el? Mit
csi nál jak?

– Ma gá nak én tar to zom ez zel az elõ adás -
sal, ez zel az üres szék kel. Ide jön hoz zám bát -
ran, utol só le he tõ ség ként, mert an  nyi ra sze -
re ti a Ham le tet, tud ja fej bõl a nagy mo no ló -
got csak ezért, és ké pes el mon da ni ne kem.
Én ezt érez tem meg a szö veg bõl, ahogy
mond ta, és tud tam, hogy nem sza bad el uta sí -
ta ni... Nem le het, hogy Ön ne néz ze meg az
elõ adást! Jól van így! Most néz ze meg a má -
so dik részt is, mind járt vé ge a szü net nek.

El sö té tült a né zõ tér, Ádám Ot tó el ment,
de a be szél ge tés ere je még min dig meg -
szo rít ja a szí ve met.

Ami kor a nagy mo no lóg kö vet ke zett,
Gá bor Mik lós egé szen kö zel lé pett a szín -
pa don az igaz ga tói pá holy elé, és én úgy

érez tem, mint ha ne kem mond ta vol na el az
egé szet. Ki bug  gyan tak a kön  nye im, zseb -
ken dõ vel kel lett tö röl get nem az ar co mat,
an  nyi ra meg ha tott az ese mény. Utó lag az
is fel me rült ben nem, hogy Ádám Ot tó el -
mond hat ta Gá bor Mik lós nak az elõz mé -
nye ket, meg ta lán azt is, hogy ne le põd jön
meg azon, ha nem a fõ ren de zõt lát ja a pá -
holy ban ül ni. Az a szék elõt tem még min -
dig meg je le nik: nagy, bar na, mély és ké -
nyel mes, amely csak az igaz ga tót il le ti
meg, és én eb ben ül het tem.

Men  nyit ta nul tam a shakes peare -i szö -
ve get, mely igaz gon do la to kat hor doz, míg
egé szen az enyém nem lett! Sze ren csés va -
gyok, mert vi szony lag kön  nyen ta nu lom a
ver se ket, kü lö nö sen Adyt, Ber zse nyit, sze -
re tem a fi lo zo fi kus tar tal ma kat hor do zó
Ma dác hot, vagy ép pen Cyrano mo no lóg -
ja it. Úgy ér zem, hogy aki nem is me ri eze -
ket a gon do la to kat, ér zé se ket, sze gé nyeb -
ben éli a vi lá gát, nem ta lál ka pasz ko dó kat
a va ló sá gos éle té ben.

Még most is, ami kor írom eze ket a so ro -
kat, 88 éve sen is el tu dom mon da ni a ko ráb -
ban meg ta nul ta kat, ame lyek vi gaszt tud nak
nyúj ta ni ne kem, ha olyan lel ki ál la pot ba ke -
rü lök: „…az ön tu dat be lõ lünk mind gyá vát
csi nál, s az el szánt ság ter mé sze tes szí nét a
gon do lat hal vány ra be te gí ti ... Ily két ke dés
ál tal sok nagy sze rû me rény ki for dul med ri -
bõl és el vesz ti tett ne vét…” Na gyon so kat
kö szön he tek a Ham let nek, ve zé relt uta mon!

A már vány táb la ava tá sá nak hí ré re gon do -
lat ban én is el he lyez tem egy ko szo rút
Ádám Ot tó ne ve mel lé. Ami kor fel idé zem
az ese mé nye ket, be vil lan Ádám Ot tó te kin -
te te, mi köz ben én a mo no ló got mond tam
szin te meg ál lít ha tat la nul. Hall ga tott en gem,

és eszé be ju tott az egyet len üres szék, a sa -
ját ja… Igen, az egyet len szék, amely még
üres, és most itt van va la ki, aki meg ér dem -
li, hogy ne csak tud ja a szö ve get, ha nem
hall ja és lás sa is egy nagy szí nész elõ adá sá -
ban. Õ is át él het te ak kor, azok ban a per cek -
ben a shakes peare -i mon da ni va lót. Is te nem!
Hit tem vol na va la ha is, hogy meg ada tik ne -
kem meg néz ni a ma gyar szín ház tör té net
egyik leg ki emel ke dõbb elõ adá sát Ádám
Ot tó ren de zé sé ben és Gá bor Mik lós fõ sze -
rep lé sé vel?! Bol dog va gyok, hogy nem hi á -
ba ta nul tam meg a szö ve get, mert el jut ta tott
éle tem nagy él mé nyé hez, me lyet em lé ke im
tár há zá ból most köz re bo csá tot tam.

Gergelyné Bé kei Irén

„A sö vé nyen für tös ákác
S nyiló bo dza haj lik át,
Ér zem, szivom gyógyvirága
Édes fínom il la tát...” – ol vas hat juk

Tom pa Mi hály Ta vasz kor cí mû köl te mé -
nyé ben ar ról a vi szony lag gyor san nö võ
cser jé rõl, amely már az ókor tól is mert
dísz-, fes tõ- és gyógy nö vény. A pézs ma -
bog lár fé lék (Adoxaceae) csa lád já ba tar to -
zó bo dza nem zet ség há rom õs ho nos ha zai
fa já ból leg is mer tebb az Al föld leg szá ra -
zabb vi dé ke i nek ki vé te lé vel szin te min de -
nütt elõ for du ló fe ke te bo dza (Sambucus
nigra). A má sik ket tõ kö zül a föl di vagy
gya log bo dza (Sambucus ebulus) kel le met -
len sza gú lágy szá rú éve lõ, az elõ zõ ek nél
jó val rit kább für tös bo dza (Sambucus

racemosa) pe dig az 500-600 mé te res vagy
en nél ma ga sabb hegy sé ge ink nö vé nye,
melynek ter mé se pi ros szí nû. A Ba ján és
kör nyé kén gya ko ri fe ke te bo dza nem túl
mé lyen gyö ke re dzõ, akár 8-9 mé ter ma -
gas ra meg nö võ, sû rû lom bú ter me tes bok -
ra i ra, eset leg ki sebb tör zsû fa pél dá nya i ra
sö vé nyek, üde lomb er dõk, gyom tár su lá -
sok, er dõ ir tás ok stb. táp anyag ban – fõ leg
nit ro gén ben – gaz dag ta la ja in buk kan ha -
tunk, emel lett sok fe lé ter mesz tik is. Ba ráz -
dált-re pe de zett kér ge szür kés- vagy vi lá -
gos bar na, ágai ko pa szok (be lük fe hér szí -
nû és pu ha), haj tá sai paraszemölcsösek. A
nö vény át el le ne sen ál ló le ve lei pá rat la nul
szár nyal tak: kö zü lük 2-3 pár az ol dal só és
egy na gyobb, a haj tás vé gén ál ló. A le vél -

kék meg nyúl tak és el lip ti kus ala kú ak, vé -
gük ki he gye zett, szé lük fû ré szes, szí nük
felül sö tét- alul vi lá gos zöld.

A fe ke te bo dza öt ta gú vi rá gai ap rók, szí -
nük fe hér vagy sár gás fe hér és il la tuk jel -
leg ze tes, erõs. Az au gusz tus ban-szep tem -
ber ben be érõ fé nye sen fe ke te szí nû, há rom
mag vú, lé dús, csont hé jas és 4-6 mil li mé ter
át mé rõ jû bo gyó ter més re a ma da rak igen -
csak rá jár nak: õs  szel a te le lõ he lye ik fe lé
vo nu ló éne kes ma da rak egyik ked venc táp -
lá lé ka. Így lett a bo dza bo kor a ma dár ba rát
kert fon tos tar to zé ka, amely a fész ke lé si
le he tõ ség és a bú vó hely mel lett a szár nyas
ven dé gek te rí tett asz ta la is. Elõ zõ ek nek
meg fe le lõ en a nö vény ter je dé sé ben a ma -
da rak fon tos sze re pet töl te nek be. Ne kik is

Vé den dõ véd te le nek: a fe ke te bo dza

Gábor Miklós Hamlet szerepében

Elôfizetési felhívás

Lapunk a 2015. évre elôfizethetô a
jelenlegi elfizetôk számára mellékelten
megküldött, illetve a címünkön (6500
Baja, Munkácsy Mihály u. 9., telefon:
79/322-600) igényelhetô „Készpénz-
fizetési megbízás” felhasználásával.

A Bajai Honpolgár példányonkénti
ára (250 Ft) és helyi elôfizetési díja nem
változik. A vidéki elôfizetési díj min-
imális emelését a postaköltség várható
növekedése teszi szükségessé.
Elôfizetési díjak:
Helyben (házhoz szállítva) 3 000 Ft
Vidékre (postaköltséggel) 6 000 Ft
Külföldre (postaköltséggel) 11 800 Ft
Üdvözöljük hûséges régi elôfizetôinket
és szeretettel köszöntjük az újakat.

Bajai Honpolgár Alapítvány



kö szön he tõ en a fe ke te bo dza az észa ki ré -
szek ki vé te lé vel szin te egész Eu ró pá ban
el ter jedt. A cser je nagy já ból 5 éves ko rá tól
hoz ter mést és ked ve zõ kö rül mé nyek kö -
zött fél év szá za dig vagy még to vább él.

A gyógy ha tá sá ról már tör té nel münk ko -
rai idõ sza ká tól is mert nö vény több fé le mó -
don hasz nál ha tó fel. Üdí tõ en il la tos, fris -
sen sze dett vi rá gá ból kel le mes aro má jú
szörp és bo dza pezs gõ nek ne ve zett üdí tõ -
ital ké szít he tõ, elõb bi ada gol ha tó édes ség -
hez is. A szá rí tott vi rá gá nak fel hasz ná lá sá -
val ké szü lõ tea ha tá sos kö hö gés, meg fá -
zás, ízü le ti prob lé mák és szék re ke dés ke -
ze lé sé re. Má jus tól sze dett nyers vagy szá rí -
tott le ve le i bõl ké szí tett fõ ze tét egy kor für -
dõ víz hez ke ver ve aján lot ták bõr baj ok tü ne -
te i nek csil la pí tá sá ra. Bo gyó ter mé sé bõl
meg fe le lõ fel dol go zás sal ki tû nõ szörp, lek -
vár és pá lin ka ké szül het. A fe ke te ter més
egyút tal jól be vált fes ték anyag, amel  lyel
szí nez he tõ a bor, a vá szon stb. Egyes he -
lye ken fá ját fa esz ter gá lyos mun kák hoz
hasz nál ták.

Csapody Ve ra és Priszter Szaniszló a
Ma gyar nö vény ne vek szó tá ra cí mû 1966-
ban ki adott kö tet 31. ol da lán ad ták meg a
bo dza ös  sze gyûj tött né pi el ne ve zé se it:
bocfa, bo dza bo kor, bo dza fa, csete, gye pû -
bo dza. Hoffmann Kár oly és Wag ner Já nos
1907-ben meg je lent Ma gyar or szág vi rá gos
nö vé nyei cí mû köny vé nek 63. ol da lán a fe -
ke te bo dzát az elõ zõ ek ben fel so rol ta kon túl
még fái vagy gye pû bo dza ként em lí ti.

Ôse ink éle té ben be töl tött sze re pe okán
több szó lás mon dás is szü le tett a bo dzá val
és bo dza fá val kap cso la to san. „A ki nek a
gyom ra fáj, ke res sen rá bo dzát” – ja va sol -

ták baj ese tén a jaj ga tó nak, hogy igye kez -
zen se gí te ni ma gán. „Fa kad a bo dza, bü -
dös a rok ka” – az az, ta vas  szal a szo bai
mun ka he lyett a sza bad ba kí ván ko zunk.
„Föl éledt, mint a bo dza ci be re” – mond ták
a paj kos em ber re. „Még a bo dza fá nak is
jónapot mond” – tar tot ták ar ról, aki min -
den kit üd vö zöl, vagy olyan vén, hogy
resz ket a fe je. „Az én kar dom sem fûz fa,
az én pus kám sem bo dza fa” – mond ja a
né pi ver dikt a csa tá ban, mun ká já ban he -
lyét meg ál ló ról. (Margalits Ede: Ma gyar
köz mon dás ok és köz mon dás sze rû szó lá -
sok. A Millénium évé ben, 69. ol dal) A nép -

hit sze rint a bo dza fé reg te le ní tõ ha tás sal is
bír. Egyes vi dé ke ken a nö vény ki vá gás sal
tör té nõ meg fe nye ge té sé nek pond ró ûzõ
vagy hi deg le lést meg szün te tõ kö vet kez -
ményt tu laj do ní tot tak.

Dr. Nebojszki Lász ló
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