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Tan év kez dés a há bo rú ár nyé ká ban
A pol gá ri is ko la ne héz sé gei 1914 szep tem be ré ben

Az el sõ vi lág há bo rú ki rob ba ná sa a sza ra -
je vói me rény let és a tény le ges har ci cse lek -
mé nyek meg kez dé se kö zött el telt egy hó nap
el le né re ké szü let le nül ér te az Oszt rák-Ma -
gyar Mo nar chi át. A po li ti kai ve ze tés és a
had ve ze tés kap ko dó – több ször át gon do lat -
lan és né ha egy más nak el lent mon dó – in téz -
ke dé sei meg mu tat ták, hogy sem az or szág
gaz da sá ga, sem a tár sa da lom nem ké szült
fel a há bo rú ra. Az ál ta lá nos moz gó sí tás kö -
vet kez té ben a had se reg ál tal fo ko zot tan
igény be vett szál lí tá si ka pa ci tá sok, a had se -
reg nek el szál lí tott élel mi sze rek hi á nya már
1914-ben ko moly gaz da sá gi ki hí vást je len -

tett, és egy ér tel mû en meg mu tat ko zott a
szál lí tá si dí jak és az élel mi sze rek árá nak ug -
rás sze rû emel ke dé sé ben. A had ba vo nult
mun ka erõt sem si ke rült min den eset ben pó -
tol ni. 1914-ben az ál la mi hi va ta lok al kal ma -
zot tai még ked vez mé nye ket kap tak és bi zo -
nyos szin tû men tes sé get él vez tek, az az a
köz igaz ga tás mû kö dõ ké pes ma radt, de né -
hány funk ci ó ja le las sult, ne héz kes sé vált.

Ma gyar or szág ös  szes tör vény ha tó sá gá -
ban prob lé mát je len tett az 1914/15. évi tan -
év el kez dé se, mi vel az is ko lák mûködését –
ele mi, pol gá ri és gim ná zi um – több há bo rús
in téz ke dés is ne ga tí van be fo lyá sol ta. A sze -

gény sor sú ta nu lók be is ko lá zá sá nak és tan -
könyv vel va ló el lá tá sá nak költ sé gei a kü lön -
bö zõ ala pít vá nyok mel lett a tör vény ha tó sá-
g ok költ ség ve tés ét is meg ter hel ték, bár ezek
mi ni má lis és a ko ráb bi évek alap ján elõ re
meg be csül he tõ ös  sze ge ket emész tet tek fel.
A há bo rú ki tö ré se új, nem ki mon dot tan
anya gi ter mé sze tû prob lé má kat ge ne rált.

Az ál ta lá nos had kö te le zett ség mi att 1914
jú li u sá ban és au gusz tu sá ban több fi a tal ta -
nár ka pott be hí vót, amely nek ele get tet tek.
A vá ro si is ko lák eb bõl a szem pont ból sok -
kal ros  szabb hely zet ben vol tak, mi vel a fa -
lu si, ös  sze vont osz tá lyok kal mû kö dõ
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ki csi ele mi is ko lák ta ná ra it ek kor a he lyü -
kön hagy ták. Az el sõ be hí vók in kább a kö -
zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek ok ta tó it érin -
tet ték, és ezek az in téz mé nyek jel lem zõ en a
vá ro sok ban mû köd tek, így el sõ sor ban a vá -
ro si kö zép is ko lai ta ná ro kat vit ték el ka to ná -
nak. Kü lö nö sen „ér té ke sek” vol tak a kö zép -
is ko lai mér tan, szám tan és rajz ta nár ok – eb -
ben az idõ ben együt te sen raj zot és mû sza ki
raj zot ok tat tak az is ko lák ban – a had se reg -
nél fel hasz nál ha tó mû sza ki elõ kép zett sé gük
mi att. Ma gyar or szág la kos sá ga a ki egye zés
után fo lya ma to san gya ra po dott, így év rõl
év re nö vek võ lét szám mal in dul tak az el sõ
osz tá lyok – ez mai is ko la rend sze rünk ben a
7. osz tály –, amely a tan erõ ki vo ná sá val
együtt már hi á nyo kat mu ta tott a kép zés ben.
A ba jai pol gá ri fiú is ko la ve ze tõ je, Heller
Ri chárd már 1914 au gusz tu sá ban je lez te,
hogy az is ko la rajz ta ná ra be vo nult ka to ná -
nak, ezért he lyet te sí té sét va la ho gyan meg
kell ol da ni. A ren del ke zés re ál ló idõ rö vid -
sé ge mi att sza bá lyos pá lyá za tot nem ír ha -
tott ki a tör vény ha tó sá gi bi zott ság – ál la mi
is ko lá ban ta ná ri ál lás ra a du a liz mus ban
min dig pá lyáz ni kel lett a tör vény ha tó sá gi
bi zott ság nál, amely a te rü le ti leg il le té kes
tan ke rü le ti fel ügye lõ vé le mé nyét ki kér ve
vá lasz tott a pá lyá zók kö zül –, ezért a rajz ta -
nár bel sõ he lyet te sí té se mel lett dön töt tek.

A nö vek võ gyer mek lét szám to váb bi prob -
lé mát je len tett az igaz ga tó szá má ra. A ba jai
iz ra e li ta pol gá ri fiú is ko la 1914/15-ben már
nem in dí tott I-II. osz tályt – ma 7-8. osz tály –
az ala csony lét szám mi att. Az iz ra e li ta pol -
gá ri is ko la di ák ja i nak szá ma fo lya ma to san
csök kent a 20. szá zad ele jén, az iz ra e li ta val -
lá sú ak kö zül so kan az ele mi is ko la után in -
kább a ciszterci Gim ná zi um ban foly tat ták
ta nul má nya i kat. Az iz ra e li ta hit köz ség ba jai
ve ze tõ je és Heller Ri chárd már egy év vel
ko ráb ban meg ál la po dott ar ról, hogy az
1913/14-es tan év fo lya mán Toch Zsig mond,
az iz ra e li ta pol gá ri is ko la szám tan, mér tan
és kör nye zet tan ok ta tó ja be se gít az ál la mi
pol gá ri is ko lá ban, de eb ben a tan év ben még
a fe le ke ze ti is ko la al kal ma zott ja ma radt.
Ugyan ilyen meg ál la po dást kö töt tek Stekler
Sán dor ral is, aki szin tén ter mé szet tu do má -
nyos tár gya kat ok ta tott az iz ra e li ta pol gá ri
is ko lá ban. Szer zõ dé sü ket, majd az 1914 el -
sõ fe lé ben be nyúj tott ta ná ri ál lás pá lyá za tu -
kat a tör vény ha tó sá gi bi zott ság jú li u si ülé -
sén el fo gad ta. Mi vel az ál la mi is ko lá ba be -
irat ko zó I. osz tá lyos ta nu lók szá ma meg ha -
lad ta a vá ra ko zá so kat, ezért szep tem ber tõl
mind Toch Zsig mond, mind Stekler Sán dor
mun ká ba állt a pol gá ri is ko lá ban, mint tel jes
jo gú ta nár. A fe le ke ze ti is ko lá ból át ke rül ve
az ál la mi intézménybe, az új ta ná rok já ran -
dó sá gát a vá ro si ta nács nak kel lett ren dez nie,

amely az idõ ará nyo sí tá sok mi att ki sebb el -
szá mo lá si bo nyo dal mat ered mé nye zett, de
ezt a vá ro si há zi pénz tár meg ol dot ta. Ter mé -
sze te sen mind ket ten ta ní tot tak az iz ra e li ta
pol gá ri is ko lá ban is, mel lék ál lás ban.

„24029. szám kig. [köz igaz ga tá si] 1914
A vá ro si pol gá ri is ko la igaz ga tó já nak

385/1914 sz. [szá mú] je len té se, hogy az
izr. [iz ra e li ta] pol gá ri is ko la ta ná rai kö zül
Toch Zsig mond f. [fo lyó] évi szep tem ber
hó 7-én, Stekler Sán dor f. évi szep tem ber
hó 11-én, mû kö dé sét a vá ro si pol gá ri is ko -
lá nál meg kezd te; miértis ne ve zet tek szá -
má ra a tör vény ha tó sá gi bi zott ság 17483.
kig. 1914 104. közgy. [köz gyû lé si] jkvi.
[jegy zõ köny vi] sz. vég ha tá ro za tá val meg -
ál la pí tott já ran dó sá gok fo lyó vá te en dõk.

Je len ti to váb bá, hogy a be töl tet len rajz ta -
ná ri ál lás órá i ból Heller Ri chárd igaz ga tó
és Lukin Sán dor ta nár he ti 5-5, Toch Zsig -
mond ta nár he ti 3 és Mihályffy Fe renc ta nár
he ti 2 órát lát nak el, elõ ter jesz ti, hogy ide ig -
le ne sen az is ko la épü let be va ló vis  sza köl tö -
zés ide jé ig ne ve zet tek nek az ed di gi gya kor -
lat hoz ké pest a rajz ta ná ri ál lás elõ irány zott
ja va dal ma zá sa ter hé re he ti 1 órá ért ha vi 10
K [Ko ro na] dí ja zás megállapíttassék.

A had ba vo nult tan erõ vis  sza té ré se és az
is ko la épü let be va ló vis  sza köl tö zés után új
óra rend fog élet be lép ni.

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

há zott] vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga f.
évi jú li us hó 8-ik nap ján tar tott köz gyû lés -
ében 17483 kig. 1914/104. közgy. jkvi.
szám alatt ho zott vég ha tá ro za tá val ki mon -
dot ta, hogy a ba jai izr. is ko la szék nek
31445/kig. 1913 sz. alat ti kér vé nyé ben fel -
ho zott in do kok mél tány lá sá val és a pol gá -
ri is ko la szék ja vas la tá hoz ké pest - an nak
fel té te lé tõl füg gõ en, ha az izr. hit köz ség az
izr. fiú pol gá ri is ko la I-II. osz tá lyát be szün -
te ti – a vá ro si pol gá ri is ko lá nál két ren des
ta ní tói ál lást szer vez és ez ar ra az izr. pol -
gá ri is ko la két tan erõ jét át ve szi a pol gá ri
is ko la szék ál tal tör té nen dõ meg vá lasz tá -
suk ese tén és ha az ál lam az át ve en dõ két
tan erõ 2000-2000 kor. ál la mi fi ze tés ki egé -
szí té sét vá ro si szol gá la tuk ide jé re is biz to -
sít ja.

A tör vény ha tó sá gi bi zott ság az át ve en dõ
ta ná rok fi ze té sét egyen ként 1600 ko ro ná -
ban, lak bé rü ket 600-600 ko ro ná ban ál la -
pít ja meg és ne kik kor pót lé kul az izr. hit -
köz ség szol gá la tá ban él ve zett 400, il let ve
300 K kor pót lé kot biz to sít ja.

Te kin tet tel ar ra, hogy az izr. fiú pol gá ri
is ko la I-II. osz tá lya f. évi szep tem ber hó 1-
én be szün tet te tett és a két tan erõ a pol gá ri

is ko lai igaz ga tó je len té se sze rint mû kö dé -
sü ket már meg vá lasz tá suk elõtt a ta nu lók
lét szá má nak emel ke dé se foly tán a ta ní tás -
nak fenn aka dá sa nél kül el lá tá sa ér de ké -
ben és a vá ro si ta nács 23708/kig. 1914 sz.
meg hí vá sa foly tán tény leg meg kez det ték:
ugyan azért ide ig le ne sen meg vá lasz tá su kig
há zi pénz tá ri költ ség elõ i rány zat ki adá si
IV. cím 29. ro vat alatt a vá ros tör vény ha tó -
sá gi bi zott sá gá nak fen ti ha tá ro za tá val a f.
évi tan díj be vé te li több let és a há zi pénz tár
egyes be vé te li cí me i nél el ér he tõ több be vé -
tel és egyes ki adá si cí me i nél el ér he tõ több
be vé tel és egyes ki adá si cí me i nél re mél he -
tõ meg ta ka rí tá sok ter he lé se en ge dé lye zett
pót hi tel bõl.

Toch Zsig mond ja vá ra 1914. évi ok tó ber
hó 1-tõl kez dõ dõ leg
fi ze tés cí mén évi: 1600 (Egy ezer hat száz)
kor pót lék cí men évi 400 (Négy száz) kor.
to váb bá 1914. évi no vem ber hó 1-tõl kez dõ -
dõ leg lak bér cí mén évi: 600 (Hat száz) kor.

Stekler Sán dor ja vá ra 1914. évi ok tó ber
hó 1-tõl kez dõ dõ leg 
fi ze tés cí mén évi: 1600 (Egy ezer hat száz)
kor pót lék cí mén évi: 300 (Há rom száz)
to váb bá 1914. évi no vem ber hó 1-tõl kez dõ -
dõ leg lak bér cí mén évi: 600 (Hat száz) K.

ki utal vá nyoz ta tik és a pénz tár ke ze lõ sé -
ge uta sít ta tik ezen ös  sze gek nek és pe dig a
fi ze tés és kor pót lék nak ha vi elõ ze tes, a lak -
bér nek pe dig ne gyed évi elõ ze tes rész le tek -
ben ne ve zet tek nek sza bály sze rû nyug tá já -
ra le en dõ ki fi ze té se iránt.

A já ran dó ság azért volt 1914. évi ok tó -
ber hó 1-tõl il let ve a lak bér no vem ber 1-
tõl utal vá nyo zan dó, mi vel a ba jai izr. hit -
köz ség tõl 23734 és 24226/kig. 1914 sz.
alatt be ér ke zett je len tés sze rint ne ve zet tek
szep tem ber ha vi fi ze té sük re és ok tó ber hó
vé gé ig ter je dõ lak bér igé nyük re a hit köz -
ség ál tal ki elé gít tet tek és a ne kik ki fi ze tett
szep tem ber ha vi fi ze tés, il let ve ne gyed évi
lak bér nek szep tem ber és ok tó ber ha vá ra
esõ ré szé nek vis  sza té rí té sé re az izr. hit köz -
ség a vá ro si pénz tár ral szem ben igényt tá -
maszt.

Az izr. hit köz ség tõl él ve zett évi 420 és a
vá ro si szol gá lat ban meg ál la pí tott évi 600
K lak bér kö zött mu tat ko zó évi 180 K kü -
lön bö zet nek szep tem ber és ok tó ber ha vá ra
esõ ré szé nek, va la mint a csa lá di pót lék nak
utal vá nyo zá sa iránt elõ ter jesz tett szó be li
ké rel mük kel a tör vény ha tó sá gi bi zott ság
köz gyû lé se elõ uta sít tat nak.

Egy ben az igaz ga tó elõ ter jesz té sé hez ké -
pest a be töl tet len rajz ta ná ri ál lás órá i nak
el lá tá sá ért Heller Ri chárd igaz ga tó, Lukin
Sán dor, Toch Zsig mond és Mihályffy Fe -
renc ta nár ré szé re a rajz ta ná ri ál lás ja va -
dal ma zá sá ra há zi pénz tá ri költ ség elõ i -



KÖZÖS MÚLTUNK 32014. szeptember   •   Bajai Honpolgár

rány zat ter hé re he ti 1 órá ért ha vi 10-10
szó val Tíz-Tíz kor. dí ja zás ál la pít ta tik meg
és a pénz tár ke ze lõ sé ge uta sít ta tik ezen ösz-
  sze gek nek ha vi utó la gos rész le tek ben, az
óra dí jak ki fi ze té se kö rül ed dig kö ve tett
mó don le en dõ ki fi ze té sé re.

A vá lasz tá si el já rás a hi vat ko zott köz -
gyû lé si ha tá ro zat kor mány ha tó sá gi jó vá -
ha gyá sa után fog fo lya mat ba té tet ni.

Mi rõl a vá ro si pénz tár, a szám ve võ ség, a
vá ro si pol gá ri is ko la igaz ga tó ja, az izr. hit -
köz ség elöl já ró sá ga, Toch Zsig mond és Stek-
ler Sán dor ezen ha tá ro zat tal ér te sít tet nek.

Ba ja. 1914 ok tó ber 5-én tar tott ta nács -
ülés bõl.”

A ta ná rok hi á nya mel lett a pol gá ri is ko lát
a leg na gyobb csa pás épü le té nek el vesz té se -
kor ér te. A for rás ban a fel ter jesz tés vé gén
egyet len mon dat utal ar ra, hogy az is ko la
ide ig le nes épü let ben, ide ig le nes óra rend del
mû kö dik. Az is ko la épü le tét a szer bi ai harc -
tér rõl ha za ho zott se be sült ka to nák szá má ra
kór ház zá ala kí tot ta át a had ügy mi nisz té ri um.
A vi lág há bo rú ki tö ré se kor a tisz ti or vo si hi va -
tal és a kör ze ti ka to nai ve ze tés min den tör -
vény ha tó ság te rü le tén ki je löl te az ide ig le nes
ka to nai kór há za kat, amely a na gyobb épü le -
tek ben mû kö dõ ál la mi in téz mé nyek ös  sze -
zsú fo lá sát, azon na li új hely re köl töz te té sét
je len tet te. Az ál la mi is ko lák épü le tei kü lö nö -

sen al kal ma sak vol tak ide ig le nes ka to nai
kór há zak ki ala kí tá sá ra a nagy és vi lá gos ter -
mek és a vi szony lag jó fût he tõ ség mi att. Ba -
ján a 23733/1914-es, a ka to nai kór há zak he -
lyi sé ge it ki je lö lõ, a had ügy mi nisz té ri um nak
kül dött je len tés ér tel mé ben a Szent An tal és
a De ák Fe renc ut ca sar kán ál ló pol gá ri is ko -
la épü le tét 1914 au gusz tu sá ban a had se reg
alap ve tõ egész ség ügyi el lá tás cél já ra az el -
sõk kö zött vet te igény be . Az el hú zó dó há bo -
rú mi att a pol gá ri is ko la hos  szú évek re ki szo -
rult sa ját épü le té bõl, de az egy re több nél kü -
lö zést kö ve te lõ min den na pi élet tel pár hu za -
mo san a ta ní tás „ide ig le ne sen” folyt to vább.

Sar lós Ist ván

„Él jen a há bo rú! Bár nem volt kel le mes -
nek mond ha tó a hang, amely a há bo rút kö -
szön ti a vi dám ság nak szen telt szil vesz te ri
éj sza kán – mint ha egy el ha gyott sír ból
üvöl tött vol na va la ki –, a szil vesz te ri pub li -
kum emel get te pezs gõs po ha ra it. A há bo rút
nem is mer te ez a nem ze dék.” Krúdy Gyu la
már a ha lál lal küsz köd ve, mécs vi lág nál
(mert ki la kol ta tás sal fe nye ge tett óbu dai kis
la ká sá ban ki kap csol ták az ára mot) ír ta
egyik utol só re gé nyét, a Re ze da Káz mér
szép éle té-t. En nek el sõ lap ján A Ki rály hoz
cím zett pes ti szá lá ban szil vesz ter kor vi ga -
do zó ura csok és höl gyek (vagy csak Krúdy
zse ni á lis bel sõ hal lá sa) hal lot ta ezt a sír ból
jö võ han got, mely a há bo rút él tet te.

Amen  nyi re in kább anyám szí nes el be -
szé lé sei alap ján, mint sa ját gyer mek ko ri
em lé ke zé sem bõl tu dom, 1939 szép nya ra
vé gén azért szü lõ vá ro som ban, Ba ján sen ki
sem kö szön töt te pezs gõs po hár ral a há bo -
rút. Egy sze rû en nem vet tek ró la tu do mást!

A tár sa ság, amely a vá ros ká ban el sõ nek
ér te sült a há bo rú ki tö ré sé rõl, a Ba já ra be fo -
lyó ki es Du na-ág, a Ka ma rás-Du na (Sugov-
ica) part ján a víz fö lé épí tett kis te ra szon he -
lyez ke dett el, a vá ro si Eve zõs- és Re gat ta -
egy let pá ho lyá ban. A bridzs par ti 1939. szep -
tem ber el se jén dél után is nyu god tan ös  sze ült.
Az az nem vol tak nyu god tak. Weidinger

Aran ka as  szony, a vá ros egyik leg szebb és
leg gaz da gabb „nacssasszonya” (há rom mal -
muk volt a vá ros ha tá rá ban) igen csak ide ges
volt. Ugyan is a par ti úgy állt ös  sze, hogy
Weidinger asszony jobb ján az ak kor már
nagy lány nak szá mí tó egye te mis ta Feny ve si
Va li fog lalt he lyet, bal ján a táj kép fes tõ nek is
el is mert Reiner Ró za ta nár nõ ült. A ne gye dik
he lyet nem tud ták be töl te ni. Ezért a kom pá -
nia al kal man ként be vet te az Almásit. Be csü -
le tes ne vén Almási Kál mán volt, aki mint el -
sze gé nye dett dzsent ri, büsz kén le mon dott az
-ssy hasz ná la tá ról. De rék em ber volt, aki –
mi u tán atyái el it ták és el bo káz ták a csa lá di
va gyont – a Klauber-bankban vál lalt ál lást,
ahol ha ma ro san fõ pénz tá ros lett, már csak
azért is, mert Klauber bá csi (szü le tett 1898-
ban Zomborban, meg halt 1942-ben mun ka -
szol gá la tos ként a Don-ka nyar ban) a bank
egész köny ve lé sét egy üres, de an nál te kin té -
lye sebb mé re tû bõr tár cá ban hord ta. Almási
azon a szep tem be ri ko ra dél utá non meg bo -
csát ha tat lan mó don ké sett a bridzs par ti ról.
Aran ka as  szony már a har ma dik Virzsiniát
szív ta ara nyo zott szip ká já ból, ami kor Almási
vég re a Re gat ta-egy let klub há zá hoz ve ze tõ
kis hí don lo holt. Nem tu dom, hogy én lát -
tam-e sze mé lye sen, vagy anyám plasz ti kus
el be szé lé se ra gadt meg ben nem, de Almási,
aki a leg for róbb au gusz tus ban is min dig ma -

ku lát lan „por ce lán nad rág ban”, vá szon za kó -
ban volt lát ha tó, ez al ka lom mal za kó ját ösz -
 sze gyûr ve a hó na alatt hoz ta, ös  sze iz zadt in -
ge pe dig a köl dö ké ig nyit va volt. Li heg ve ér -
ke zett Aran ka as  szony pá ho lyá hoz, ful dok -
lott a si et ség tõl és az ide ges ség tõl, ami kor –
Krúdy után sza ba don – oda hö rög te a kár tya -
pak lit ke ver ge tõ höl gyek nek: most mond ta
be a rá dió, a né me tek meg tá mad ták Len gyel -
or szá got. Aran ka as  szony fö lé nye sen vé gig -
mér te a csap zott Almásit, és oda ve tet te: „Va -
la ki meg tá mad ta Len gyel or szá got? És ma ga
ezért ké sett el a bridzs par ti ról?”

Ves sünk egy pil lan tást er re az 1939. szep -
tem ber el se jei csend élet re! Há rom, több
mint jó mó dú hölgy és egy dzsent ri fér fiú,
iga zi ma gyar vi dé ki pat rí ci u sok ûzik sze -
rény mu lat ság ként a kár tya já té kot. Ki tö rõ -
dött az zal, hogy Né met or szág meg tá mad ta
Len gyel or szá got? Utol já ra ves sük te kin te -
tün ket a kár tya par ti em be re i re! A há rom
hölgy kö zül ket tõ a meg tá ma dott sá gá ban
le ki csi nyelt Len gyel or szág Ausch witz ne vû
fa lucs ká ja mel lett épí tett ha lál tá bor ban
pusz tul el. Almási Kál mán er rõl már nem
tu dott, õt 1943 õszén Ausch witz tól nem
mes  sze, Ga lí ci á ban egy orosz bom ba tép te
da ra bok ra. (Ko ráb bi is me re te im mel el len -
tét ben Weidinger Aran ka asszony, a vá ros
leg szebb és leg gaz da gabb nagy as  szo nya, a
kár tya par ti „inst ruk to ra” nem halt meg
Ausch witz ban. Min de nét el vesz tet te, 50 ki -
ló ra le fogy va még vis  sza tért Ma gyar or -
szág ra. Ba já ra ta lán egy szer, ha be tet te a lá -
bát. Mi u tán kons ta tál ta, hogy há zu kat a de -
rék szom szé dok tá vol lét ében ki ra bol ták, s
épp vá ros szé li mal mu kat ál la mo sít ják,
meg for dult, és meg sem állt Pá ri zsig. Hogy
Pá rizs ban ho gyan élt, ar ról nem tud ni, de a

Éljen a háború!
Baja 1939-ben. Szubjektív visszaemlékezés

La punk egyik évek óta ér vé nyes alap el ve, hogy a ben ne kö zölt írá sok el sõ ként a Ba jai
Hon pol gár- ban je len je nek meg. Most e sza bály alól ki vé telt te szünk, hi szen az aláb bi ak ban
ol vas ha tó anyag 2005 au gusz tu sá ban már két rész ben meg je lent a Nép sza va Szép Szó cí -
mû kul tu rá lis mel lék le té ben. Mi u tán azon ban a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré sé nek 75. év -
for du ló ja van, ma ga az írás pe dig ki fe je zet ten ba jai té má jú, má sod köz lé sét in do kolt nak lát -
juk. Az ere de ti szö veg csak an  nyi ban mó do sult, hogy a ko ráb bi két ré szes köz lés mi att in do -
kolt is mét lé se ket és a szer zõ ál tal utó lag el vég zett pon to sí tá so kat ki hagy tuk be lõ le. A vis  sza -
em lé ke zést a szer zõ szí ves en ge dé lyé vel bo csát juk az ol va sók ren del ke zé sé re. (M. J.)
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sors nem is mert ir gal mat: az Ausch witz ban
el ha lasz tott ha lál fel ke res te Aran ka asz -
 szonyt Pá rizs ban, ahol nem bír ván a hon ta -
lan sá got és az em lé kek kel küsz kö dõ ma -
gányt, az ön gyil kos sá got vá lasz tot ta.)

Mit tu dott ez a múlt ba sül  lyedt – le rom -
bolt és meg gyil kolt – vi lág ar ról, hogy 1939.
szep tem ber el se jé vel a föld po kol lá vál to -
zott? Ar ra már élén ken em lék szem, hogy
va la mi kor 1943 ele jén ér ke zett a vá ros ba
egy fur csa ru há za tú (fe ke te ka lap, kaf tán sze -
rû kö pö nyeg) ide gen a szlo vá ki ai Do li na fa -
lu ból. Csak egy nap ra kért szál lást és va la mi
en ni va lót, és me ne kült to vább az is me ret -
len be, va la ho vá dél re, Ju go szlá vi á ba. A mi
Bat thyá ny ut cai há zunk úri szo bá já ban ült
ös  sze a vá ros je le se i nek ta ná csa: Bernhart
pol gár mes ter, apám, a nagy sze rû bel gyó -
gyász po li hisz tor Grauaug Ár min (egy év vel
ké sõbb, ami kor a mar ha va gon já ba zsú folt
em be rek kö zül va la ki szív ro ha mot ka pott,
ki fo gás ta lan né met sé gé vel egy korty vi zet
kért, vá la szul ott, a bé csi vas út ál lo más pe ron -
ján ver ték agyon a né met SS-ek és a sze rel -
vényt kí sé rõ ma gyar csend õrök pus ka agy -
 gyal), Rosenfeld Ja kab (ha jól em lék szem
ke reszt ne vé re) pol gár is ko lai igaz ga tó és fõ -
tisz te len dõ Lász ló Vin ce atya, a vá ros III.
Bé lá ról el ne ve zett cisz ter ci ta ren di fõ gim ná -
zi u má nak ál dott em lé kû igaz ga tó ja. A do li -
nai em ber azt mond ta: ma guk nem tud ják
el kép zel ni, mi fo lyik Fel vi dé ken (a di csõ sé -

ge sen Hit ler ke ze in té se nyo mán vis  sza fog -
lalt Szlo vá ki á ról van szó). Vagy hely ben
agyon ve rik az em be re ket, vagy vi szik Len -
gyel or szág ba, ahol egy tá bor ban gáz zal
meg mér ge zik õket. Grauaug dok tor til ta ko -
zott: ilyen rém sé ges men de mon dák kal ön -
nek nincs jo ga fel dúl ni egy bé kés ma gyar
vá ros nyu gal mát. (A „bé kés ma gyar vá ros -
ra” ak kor már a har ma dik zsi dó tör vény is
ér vé nyes volt, és – él jen a há bo rú! – a hely -
be li fi a tal ság szí ne-ja vát Uk raj ná ba vit ték
ka to ná nak vagy mun ka szol gá lat ra). De
Grauaug dok tort, aki Heidelbergben is járt
or vo si egye tem re, fel há bo rí tot ta még a gon -
do lat is, hogy Bee tho ven és Goe the né pe
véd te len ci vil em be re ket akár csak meg sér te -
ne is. A do li nai em ber vé gül is sza vak kal
csak nem meg át koz ta a ba jai böl csek ta ná -
csát („Ma guk esze ve szett bo lon dok!”).
Meget te a Ta kács-fé le Nem ze ti Szál lo dá ban
szá má ra oda lö kött in gyen ebé det, el tet te a
Bernhart pol gár mes ter tõl ka pott két 50 pen -
gõst, és ne ki vá gott Ba ja alatt a szerb ha tár -
nak. Ki mer te vol na azt mon da ni, hogy a
szlo vá ki ai kaf tá nos em ber nek iga za van, és
me ne kül jön min den ki, amer re lát?!

Mi köz ben bi zony egy re töb ben mond ták,
hogy él jen a há bo rú, mi ott Ba ján és még jó
né hány bé kés ma gyar vá ros ban él tük a ma -
gunk töb bé-ke vés bé gond ta lan éle tét. Amíg
ér tünk is el nem jött a ha lál. Amíg Ma gyar -
or szág ki nem ve tett ben nün ket ál lam pol gá -

rai kö zül, el nem vet te tu laj do nun kat, be -
csü le tün ket, ha za fi sá gun kat. Kit ha lál tá bor -
ba küld tek, kit gya lá za tos sá go kat el kö vet ni
Új vi dék re, kit el pusz tul ni Uk raj ná ba, mert
hát ugye a há bo rú ban sok disz nó ság meg -
esik, de azt a ször nyû sé get, amely rá sza kadt
a vi lág ra, amely nek el sõ pil la na tát Ba ján a
dzsent ri Almási je len tet te az 1944-ben mind
egy szá lig el pusz tí tott kár tya part ne re i nek,
sen ki sem hit te.

Az úgy lett, aho gyan Ady End re lát no ki
ere jé vel elõ re meg mond ta a ma gyar vi lág nak
már a Ti sza-fé le „gyujtogató csó vás bo lon -
dok” ál tal ki rob ban tott el sõ vi lág há bo rú ide -
jén, amit az Em lé ke zés egy nyár-éj sza ká ra
cí mû ver sé ben így fo gal maz meg: „Az Ég -
bõl dü hödt an gyal do bolt/Ri a dót a szo mo rú
föld re, / Leg alább száz if jú bo molt/Leg alább
száz csil lag le hul lott, /... So sem volt még ki -
sebb az Em ber/Az iszo nyú ság a lel kek re/
Ka ján öröm mel rá ha jolt/Vé res, ször nyû la -
ko da lom ba in dult a Gon do lat, / Az Em ber
büsz ke le gé nye, ki íme sen ki bé na volt: / Kü -
lö nös, kü lö nös nyár-éj sza ka volt.”

Ba ján egyéb ként úgy 1940 nya rá tól kezd -
tek fur csa dol gok tör tén ni. Hibler hen tes mes -
ter, a ke vés Ba ja kör nyé ki volksbundista
egyi ke pél dá ul meg kér dez te a szerb Rajcsics
fi á ke rest, hogy mi nek fu va roz zsi dó kat.
Rajcsics gaz da csen de sen azt vá la szol ta,
hogy õ dok tor Fo dor Lász ló kór há zi fõ or vost
és dr. Szász Im re gyer mek or vost szok ta fu -
va roz ni, és fél re ért he tet len moz du la tot tett a
csiz ma szá ra fe lé, ahol em ber em lé ke zet óta
min den va la mi re va ló szerb ko csis a kést
szok ta tar ta ni. Hibler úr el is ta ka ro dott, csak
olyant mor gott vis  sza, hogy fog még ma ga
más ként is be szél ni. Té ve dett. Rajcsics va la -
men  nyi fi á val együtt 1944-ben a leg el ké -
pesz tõbb zsi dó- és ka to na szö ke vény-men tést
vál lal ta ma gá ra, és olyan nyu ga lom mal koc -
káz tat ta az éle tét, mint ahogy fél év szá za don
ke resz tül a kis vá ros macs ka kö ve in fi á ke rét
kucsérozta. 

Reiser dok tor, a tõs gyö ke res né met ere -
de tû csa lád jo gász-fe je mind gyak rab ban
for dult meg a III. Bé lá ról el ne ve zett cisz -
ter ci ta ren di fõ gim ná zi um hoz tar to zó
rend ház ban. Nem tûnt föl ez sen ki nek
sem, mert mint hû ka to li kus, hit buz gal mi
okok ból s azért, mert ügy véd ként õ in téz te
a rend ház jo gi dol ga it, ko ráb ban is be já ra -
tos volt. Úgy 1940-tõl azon ban el sõ sor ban
kü lön bö zõ ré gi pa pí ro kat ke res gél tek elõ,
né mi re tu sá lás sal (igen, Is ten ne vé ben a
ka lo csai ér sek ál dá sá val ha mi sí tot tak!) ke -
reszt le ve le ket pro du kál tak ar ról, hogy
mond juk Goldschmidt Fe renc – az egy ko -
ri eu ró pai hí rû pszi chi á ter, dr. Goldschmidt
Dé nes ap ja – ne gyed ízig len ke resz tény
szár ma zá sú.
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Né mi leg fel ka var ta a vá rost az, hogy
1939 õszén a má so dik zsi dó tör vény el fo -
ga dá sa Ba ja egyik is mert arisz tok ra tá ját
meg gyil kol ta. Ez úgy tör tént, hogy dr. R.
Ár pád ról a tör vé nyes faj ku ta tók a me gye -
há zán meg ál la pí tot ták, hogy se nem R., se
nem Ár pád, ha nem Stellner Ja kab, aki nek
nagy ap ja nagy hí rû kán tor volt a pé csi zsi -
na gó gá ban. Dr. R. szé gyell te szár ma zá sát,
min dig mo nok lit vi selt, rac  csolt és cso kor -
nyak ken dõt hor dott. R. dok tor nem bír ta
ki, hogy rá sü töt ték zsi dó sá gát, és ci án nal
meg mér gez te ma gát. Te me té sén min den
hely be li no ta bi li tás meg je lent, és re ve ren -
dá já ra a hû vös õszi nap ra hi vat koz va
nagy ka bá tot bo rít va, az ön gyil kos-te me tés
el le né re el jött fõ tisz te len dõ Lász ló Vin ce
apát-plé bá nos úr, a már em lí tett III. Bé la
gim ná zi um ál dott em lé kû igaz ga tó ja is.

Vin ce atya egyéb ként szin tén fur csa dol -
go kat pro du kált. (A rend há zi ke reszt le ve lek
dol gá ra csak 1945 után de rült fény, de ez
1950-ben Rákosiékat nem aka dá lyoz ta meg
ab ban, hogy Lász ló Vin cét rend tár sa i val
együtt ki te le pít se a Hor to bágy ra.) Vin ce atya
1940. au gusz tus 20-án, Szent Ist ván nap ján a
bel vá ro si temp lom ban fél re ért he tet len sza -
va kat mon dott azok ról, akik em ber és em ber
kö zött bé két len sé get szí ta nak, és a vá ros
szél sõ jobb ol da li csõ cse lé ké nek fel há bo ro dá -
sá ra, pa pi szó val erõ sí tet te meg, hogy szár -
ma zás ra, val lás ra va ló te kin tet nél kül va la -
men  nyi en Is ten gyer me kei va gyunk.

Azt a na pot, bár kis gye rek vol tam, nem
fo gom el fe lej te ni, ami kor a va la hon nan
Fel vi dék rõl, a vis  sza tért te rü let rõl Ba já ra
he lye zett tisztifõorvos ma gá hoz hív ta apá -
mat. Nagy ne he zen ki nyög te: õ csak tisz ti
fõ or vo si hi va tal nok-kö te les sé gét tel je sí ti,
ami kor dr. Szász Im ré vel tu dat ja, hogy a
má so dik zsi dó tör vény ren del ke zé sei ér tel -
mé ben a vá ro si köz kór ház ban és az OTI-
rendelõben nem foly tat hat ja ti zen öt év vel
az elõtt meg kez dett gyó gyí tó mun ká ját. Ez
el len fel leb be zés sel él het a me gye ko ráb bi
al is pán já nál, az ak kor már pénz ügy mi nisz -
ter Reményi-Schneller La jos nál. Apám azt
vá la szol ta, hogy né me tek kel pak tá ló, ha -
za áru ló csir ke fo gók kal nem áll szó ba, a
tisztifõorvos úr pe dig ott puk kad jon meg,
ahol van, meg él õ a ma gán pra xi sá ból is.
Ez igaz volt, a vá ros min den szerb, ci gány,
sze gény pa raszt meg mó dos sváb bir to ko sa
(hogy a ké sõbb de por tá lá sunk nál tüs tén ke -
dõ s há bo rús bû nei mi att ki vég zett Alassdy
csend õr pa rancs nok ról ne is be szél jünk)
apám ma gán ren de lõ jé ben ke zel tet te be teg
gye re ke it.

Az is a vá ro si fur csa sá gok hoz tar to zott,
hogy ná lam tíz év vel idõ sebb Ci ni nõ vé -
rem ud var lói kö ré ben a fi úk egy ré sze, pél -

dá ul a ké sõbb ju go szláv par ti zán ként a né -
me tek el len har co ló He ge dûs Vik tor és
Tánczos Gá bor (1956-ban a Pe tõ fi-kör
meg ala pí tó ja és fõ tit ká ra, ké sõbb a Nagy
Im re per egyik mel lék vád lott ja ként sú lyos
bör tön re ítél ték) a pol gá ri is ko la bu ko vi nai
szár ma zá sa mi att anya nyel vi szin ten min -
den szláv nyel vet be szé lõ ta ná rá tól es tén -
ként orosz nyelv lec ké ket vet tek.

Bár kis gye rek ko rom ban már tud tam ol -
vas ni, azt nem ér tet tem, hogy a he lyi új ság -
ban, a Bács Vi dé ké- ben ilyen hir de té sek je -
len nek meg: „De ko ra tív hölgy jó anya gi ak -
kal ke resz tény ma gyar úr fér jet ke res. Affi-
davit szük sé ges.” A rej té lyes affidavitról ké -
sõbb meg tud tam, hogy egy olyan dip lo má ci -
ai pa pír, amely le he tõ vé te szi, hogy a ke resz -
tény férj jel – ahogy zeng ze te sen mon dot ták
ak kor, ár ja-pár já val ren del ke zõ – „más val lá -
sú” el hagy has sa az or szá got, és le te le ped hes -
sék an gol szász nyelv te rü le ten. Azt sem ér tet -
tem, hogy Pollack Sán dor (a nagy ne vû épí -
tész, Pollack Mi hály ro ko na) mi ért hir de ti
azt, hogy „fa áru- és bú tor nagy ke res ke dé se -
met hoz zá ér tõ ke resz tény üz let em ber nek át -
adom”. 1940-tõl – mint ké sõbb meg tud tam –
mû kö dött a stró man-rend szer. Ba ján és kör -
nyé kén a bá tor, a nyi las ha ta lom át vé tel után
zse bé ben csõ re töl tött pisz tol  lyal „ügye ket
in té zõ” Fló ri án ügy véd köz re mû kö dé sé vel
ke resz tény stró ma nok men tet ték meg úgy-
ahogy zsi dó kol lé gá i kat at tól, hogy min den
jo gos tu laj do nuk ból ki for gas sák õket. 

1941-ben azon ban vég képp el sö té tült az
ég. A min dig fe cse gõ, plety kál ko dó kis vá ros
meg der medt, ami kor ma gyar ka to nák vo -
nul tak be a né me tek kel együtt a ve lünk

örök ba rát sá gi szer zõ dés ben ál ló Ju go szlá vi -
á ba, és mint egy mel lé ke sen út köz ben olya -
no kat tet tek, mint ami kor a vá ros ka gö rög -
ke le ti parókusát, Ápity lel készt – a vá ro si
sport élet ké sõb bi je les szer ve zõ jé nek, a re -
mek ví zi lab dás Ápity Milosnak édes ap ját –
alap ta la nul kém ke dés sel vá dol va pus ka tus -
sal ver ték agyon. (Va ló já ban agyon lõt ték, és
holt test ét csa tor ná ba dob ták – a szerk.) Sen -
ki sem mond ta, hogy él jen a há bo rú, ami kor
Bárdossy Lász ló ha dat üzent elõbb a Szov -
jet uni ó nak, az tán vet te a brit had üze ne tet,
1941 ka rá cso nya elõtt pe dig – resz kess,
Egye sült Ál la mok! – ha dat üzent Ame ri ká -
nak is. A do log ne vet sé ges sé gét sem mi vé
tet te, hogy a vá ros fi a tal sá gát tö me ge sen vit -
ték vagy mun ka szol gá lat ra, vagy ka to nai
szol gá lat ra Uk raj ná ba, és az alig 28 ezer la -
ko sú vá ros ka több mint ezer sváb, szerb,
ma gyar pol gá rát vesz tet te el a há bo rú ban. És
ak kor ar ról még nem szól tunk, hogy Ba já ról
és a kör nyé ké hez tar to zó fon to sabb fal vak -
ból – Szeremle, Vas kút, Dávod – 1944 ta va -
szán több mint öt ezer zsi dót és ci gányt de -
por tál tak, dön tõ több sé gü ket Ausch witz ba.
Kö zü lük há rom szá zan tér tek vis  sza. A kis -
vá ros – Él jen a há bo rú! – ös  szes vé res vesz -
te sé ge el ér te a ha tez ret. Ne kem és csa lá dom -
nak sze ren csénk volt, egy Rej tõ Lát ha tat lan
lé gi ó- já val ve te ke dõ SS-ala ku lat, min de nek -
elõtt pe dig a Svejk-hasonmás Hlavács törzs -
õr mes ter se gít sé gé vel meg me ne kül tünk, és
1945 nya rá ra vis  sza is tér tünk a ki fosz tott
ba jai (Bat thyá ny ut ca 20.) há zunk ba. De ez
már egy má sik tör té net...

Szász Ist ván
Grafika: Sipos Loránd
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A Ba jai III. Bé la Gim ná zi um 1944-ben
érett sé gi zett di ák jai gyûl tek ös  sze 2014.
má jus 10-én, 70 éves érett sé gi ta lál ko zó juk
al kal má ból. 33 di ák lé pett 1944 má ju sá ban
do bo gó szív vel az érett sé gi bi zott ság elé,
még pe dig a várt vizs ga idõ szak nál ko ráb -
ban, ugyan is a ta ní tást a lé gi tá ma dás ok mi -
att hús vét kor be szün tet ték. Így ke ve sebb
idõ ma radt a fel ké szü lés re is. Ke mény mun -
ká val azon ban ez is si ke rült, így va la meny -
 nyi en si ker rel érett sé giz tünk.

Most, 70 év után a 33 fõs osz tály ból már
csak he ten élünk: Bárdfalvy Fe renc, Diósi
Gyu la, Far kas Jó zsef, Karsai Le hel, dr.
Kosz to lá nyi Kár oly, dr. Makai Lász ló és
dr. Rep kény (Hedrich) Ist ván. Kö zü lük ha -
tan vol tunk je len a ta lál ko zón, Karsai Le -
hel be teg sé ge mi att nem tu dott el jön ni.
Diósi Gyu lát el kí sér te fe le sé ge is, míg há -
rom el hunyt osz tály tár sun kat, dr. Ba lázs
(Kupferschmidt) Bé lát, Lukin Lász lót és
Piukovics Demjént öz ve gye ik kép vi sel ték.

A Bel vá ro si temp lom elõt ti gyü le ke zõt
kö ve tõ en be men tünk oda há lát ad ni Is ten -
nek, hogy 70 éven át meg se gí tett ben nün -
ket, majd imád koz tunk el hunyt tár sa in kért.
A temp lom ból az is ko lá ba men tünk egy
kis be szél ge tés re. Ott Balykó No é mi igaz -
ga tó he lyet tes as  szony fo ga dott ben nün ket.
(Az igaz ga tó úr nak ép pen ak kor Er dély be
kel lett utaz nia.) Me leg sza vak kal üd vö zöl -
te az öreg di á ko kat az al ma ma ter ne vé ben,
majd az is ko la tör té ne tét fel dol go zó köny -
vek kel aján dé ko zott meg min ket.

E rö vid ce re mó nia után ba rá ti be szél ge tés
ke re té ben min den ki el mond ta, mi min dent
élt át az el múlt het ven év alatt. E hos  szú idõ
alatt sok min den tör tént ve lünk. So kan ka to -
nák let tünk, ha di fog ság ba es tünk, egye se ket
kül föld re so dort az idõk vi ha ra. A leg töb ben
kö zü lünk las san ha za ke rül tek, de volt olyan
is, akit so sem lát tunk vi szont. Több sé günk
to vább ta nult: or vo sok, mér nö kök, ta ná rok,
mû vé szek ke rül tek ki kö zü lünk. A kom mu -
nis ta dik ta tú ra to vább ros tál ta so ra in kat; töb -
ben meg jár tuk az ÁVH bör tö ne it (en gem
1953-ban a rend szer el le ni szer vez ke dé sért
élet fogy tig la ni bör tön re ítél tek, ahon nan
1956-ban a for ra da lom sza ba dí tott ki). 1956-
ban, a for ra da lom bu ká sa után töb ben is
kény te le nek vol tunk el hagy ni az or szá got, és
ide gen ben ke res tünk me ne dé ket.

Büsz kén mond hat juk: mind an  nyi an meg -
áll tuk a he lyün ket itt hon és kül föld ön is;
nem hoz tunk szé gyent a Ba jai III. Bé la
Gim ná zi um ra. So kan ke rül tek sa ját szak te -
rü let ükön ve ze tõ po zí ci ó ba. Osz tá lyunk ból
há rom sze mély élet raj za sze re pelt a Ki ki -
cso da? ha zai és nem zet kö zi sze mé lyek le -
xi kon já ban, egyi kün ké pe dig még a Who's
Who in the World c. ame ri kai le xi kon ban is.

A be szél ge tés után meg ko szo rúz tuk a
hõ si ha lot tak em lék táb lá it a gim ná zi um
au lá já ban, majd a Du na Szál ló ét ter mé ben
ebé del tünk. Ezt kö ve tõ en a te me tõ ben vi -
rá got tet tünk el hunyt ta ná ra ink és osz tály -
tár sa ink sír já ra, majd el bú csúz tunk, és egy
jö võ be ni ta lál ko zás re mé nyé ben vál tunk el
egy más tól.

Dr. Kosz to lá nyi Kár oly 

70 éves érettségi találkozó a III. Béla Gimnáziumban

Nem hoztak szégyent egykori iskolájukra

– Ko ráb ban so kat fo ciz tam, míg nem a
nyolc év fo lya mos cisz ter III. Bé la Gim ná -
zi um ban ne gye dik ben, test ne ve lés órán ta -
lál koz tam a ko sár lab dá val. An  nyi ra meg -
tet szett, hogy itt hon ge ren dá ból és hor dó -

ab roncs ból gyû rût szer kesz tet tem. Ját szó -
tár sam is akadt az öt ház zal ar rébb la kó
osz tály tár sam, Hábermann Ta más sze mé -
lyé ben (a név so kak nak is me rõs le het a Ta -
más köny vé bõl – a szerk.). '43 vé ge fe lé el -

„Halhatatlanná” vált egykori játékosai miatt lett mesteredzô

Évtizedek a kosárlabda közelében
Jú li us 12-én a Test ne ve lé si Egye te men (ahol so ha nem ta nult) tar tott ün nep sé gen ve het -

te át a szá má ra a sport ági szak szö vet ség fel ter jesz té sé re meg ítélt mes ter edzõi ok le ve let és
élet mû dí jat Tax Im re, a ba jai ko sár lab dá zás le gen dás alak ja. A hi va ta los in dok lás sze rint:
„Szám ta lan ki vá ló já té kos nõtt fel ke zei kö zött, akik kö zül jó né há nyan a nõi és a fér fi vá -
lo ga tot tat is erõ sí tet ték és ér tek el nem zet kö zi szin tû ered mé nye ket. Év ti ze des ok ta tó mun -
ká ját di csé ri, hogy – bár a szak em ber kép zés ben köz vet le nül nem vett részt – szám ta lan volt
já té ko sa ké sõbb ne ves edzõ ként és já ték ve ze tõ ként te vé keny ke dett. Edzõ ként sport ágá ban,
a ko sár lab dá ban Ba ján és Ma gyar or szá gon is ko lát te rem tett és élet mû vet al ko tott.” Te vé -
keny sé gé rõl az 1990-ben ál ta la meg je len te tett Kosaraskönyvben ol vas ha tunk. Eb ben
1988-ig gon dos rész le tes ség gel fel tár ta a sport ág he lyi tör té né se it, me lyek ben mint egy 4
év ti ze den át meg ha tá ro zó sze re pe volt. A kez de tek re így em lék szik:
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kezd tünk do bál gat ni, és ami kor ja nu ár ban
új ra is ko lá ba men tünk, ki de rült, hogy men -
 nyi re ügye sek let tünk a töb bi ek hez ké pest.
Fel fi gyelt ránk két és fél év vel idõ sebb di -
ák tár sunk, Bács kai Sán dor (a ké sõb bi Keve
atya – a szerk.), és ne kem ad ta Balogh-
Szabó: A ko sár lab da tech ni ká ja és tak ti ká -
ja c. köny vét az zal, hogy ne csak ol vas sam,
de gya ko rol jam is, és el len õriz zem a moz -
gást a tech ni ká nál. Szü le im a há bo rú alatt-
után zár va lé võ ven dég lõ jé nek kb. 20 mé -
ter hos  szú, egy más ba nyí ló he lyi sé ge i ben
nyu god tan gya ko rol hat tam a lab da ve ze -
tést, a meg ál lást és a meg in du lást. Tor na te -
rem be so ká ig nem ju tot tunk be, mert az is -
ko lák a há bo rú után szov jet ka to nai kór há -
zak ként mû köd tek. Mi u tán vis  sza tér tünk a
Bé lá ba, a sok kü lön mun ka ré vén már na -
gyon jól ment a já ték, és 1946 ta va szán ha -
to di kos ként Bács kai Sán dor be vett az is ko -
lai vá lo ga tott ba, ahol raj tam kí vül csu pa
nyol ca di kos ját szott. Mi ket ten szen ve dé -
lye sen sze ret tük ezt a já té kot, és ál lan dó an
ar ról be szél get tünk, ho gyan le het ne job ban
és még töb bet ját sza ni. 

– Mi kor ke rült hi va ta los egye sü let be?
– A há bo rú után meg vál to zott a sport po -

li ti ka; a Val lás- és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz -
té ri um en ge dé lyez te, hogy az egye sü le tek
újabb szak osz tá lyo kat ala pít sa nak, me lyek -
be ad ják ki a kö zép is ko lá so kat. En nek tu -
da tá ban Le hel Kor nél, a MÁV TISE ve ze -
tõ je el kért min ket a Bé lá ból, így mi, gim -
na zis ták ala kí tot tunk egy együt test. El sõ
mér kõ zé sün ket 1946. au gusz tus 15-én ját -
szot tuk Bátaszéken. A ha za i ak nál sze rep lõ
Ka ma rás Ist ván és Föl di Fe renc a ba jai ta -
ní tó kép zõ ben vég zett, de ek kor már a TF-
re járt. Szo ros mér kõ zé sen egyet len ko sár -
ral kap tunk ki. Más nap Bács kai Sán dor
Zirc re tá vo zott, hogy meg kezd je szer ze tes -
pa pi ta nul má nya it, a csa pa tot rám hagy ta.
Az iga zo lá sok in té zé sét már elõt te rám bíz -
ta. A vis  sza vá gót szep tem ber ben tar tot tuk,
amely hez a já té ko sok ma guk épí tet ték meg
a fe ke te sa la kos pá lyát a Vas vá ri ban. Eh hez
a vas út ad ta az anya got, és mér te ki a he -
lyet. Le hel Kor nél egy fo ci meccs után ra
idõ zí tet te a ko sár lab dát, így rög tön je len tõs
kö zön sé günk is volt. A má sik fon tos do log,
hogy sok hölgy ér dek lõ dé sét is fel kel tet te a
já ték. Így gya kor la ti lag a kez de tek kor
meg ala kult a nõi gár da is, mely nek tag ja it
kb. más fél-két évig Vancsura Bé lá val kö -
zö sen mi ta ní tot tuk-edzet tük. Ami kor már
job ban ment ne kik, ak kor Bél ára hagy tam,
én csak a fér fi ak kal fog lal koz tam to vább.
Egyi de jû leg sze re pel tünk a vas utas és az
ös  sze vont pé csi te rü le ti baj nok ság ban is. A
lá nyok el sõ re meg nyer ték az utób bit, a fi úk
pe dig má so di kak let tek. A szö vet ség 1948-

ban meg szer vez te az OB II-t, aho va mind -
két csa pat ki vív ta a fel ju tást. A sors dön tõ
ta lál ko zón a Pé csi Bõr gyár el len ide gen ben
mind össze öten sze re pel tünk, köz tünk volt
Al bert Já nos (a fut bal lis ta Fló ri báty ja), aki
a fo ci mel lett ko sa ra zott is! Ez ar ra is jó
volt, hogy meg is mer tünk min den kit, aki bõl
ké sõbb éljátékos, vá lo ga tott, sõt Eu ró pa-
baj nok is lett. Az már az ele jén ki de rült,
hogy ala cso nyak va gyunk, ezért be is ko lá -
zás ré vén ke rült mel lénk ma gas em ber ként
Cser jés Jós ka, Tár nok Zo li és Ko vács Sa -
nyi az im már Ba jai Szak szer ve ze ti At lé ti -
kai Klub né ven sze rep lõ gár dá ba. Saj nos a
má sod osz tályt két és fél év el tel té vel meg -
szün tet ték, és szov jet min tá ra vá ro si meg
egyéb baj nok sá gok vol tak csak. Újabb vál -
to zás 1952-ben tör tént, ami kor el osz tot ták
az ága za tok sze rint a csa pa to kat, így kü lön -
vál tak a fi úk és a lá nyok egye sü le tei. Zû rös
évek vol tak, mi vel ala kult egy má sik szak -
osz tály is a Ba jai Hon véd ke re te in be lül,
Butor La jos ve ze té sé vel.

– Egy bõl el fo gad ták a tár sai, hogy nem -
csak já té kos, ha nem edzõ és min de nes is?

– So ha nem volt gond; el fo gad ták, hogy
csa pat ka pi tány ként én cse ré lek, és éve kig
meg ha tá ro zó já té kos is vol tam, fõ leg a fon -
tos mec  cse ken vol tam pont erõs. Ami kor a
pá lyát kel lett épí te ni, és kö zöl tem, hogy aki
nem vesz részt, az nem ját szik, azt is el fo -
gad ták. Úgy tû nik, már a kez det ek ide jén
volt ve ze tõi vé nám, mi vel már gye rek ként
a grun don is én vá lasz tot tam a csa pa to kat,
az is ko la sport tit ká ra vol tam, és gyak ran a
he lyet te sí tõ ta ná rok a test ne ve lés órá kon
szin te rám hagy ták, hogy a fo ci ban és a ko -
sár lab dá ban én dönt sek. 

– Ami kor lét re jött az em lí tett új szak osz -
tály, Ön ma radt a ré gi nél, vagy áment?

– Még 1951-ben meg kezd tem sor ka to nai
szol gá la to mat Ba já tól és a ko sár lab dá tól tá -
vol, majd egy év után Szol no kon, a he lyi
Hon véd csa pa tá ban már játsz hat tam.
Újabb ál lo más ként 1952 vé gén Bu da pest re
he lyez tek, ahol si ke rült meg ol da ni, hogy
hely ben ed  dzek, és el jár has sak mér kõ zé -
sek re, va la mint a leg fon to sab bat, hogy ha -
za jár has sak ját sza ni a Ba jai Hon véd ba. A
fõ vá ros ban el le sett dol gok ból szak ma i lag
so kat ta nul tam. Raj tam kí vül Horváczy La -
jos és Ko vács Sán dor is sor ka to na ként sze -
re pelt a csa pat ban, mel  lyel meg elõz tük a
te rü le ti baj nok ság ban ré gi klu bun kat, a Vö -
rös Me te ort. Le sze re lés után mind hár man
vis  sza tér tünk, újabb vál to zá sok ra. A Hon -
véd fel osz lott, és lét re jött a Ba jai Vö rös Lo -
bo gó, a Tex ti les Szak szer ve zet tá mo ga tá sá -
val. Nem volt kön  nyû ide ke rül ni, de sze -
ren csénk re az or szá gos szak szer ve zet fõ tit -
ká rá nak tit kár nõ je, Fo dor Ilo na ba jai volt,

és va la mi kor ját szott is. Az õ jó vol tá ból si -
ke rült be szél nem a fõ tit kár ral, aki jó vá -
hagy ta a fér fi ko sár lab da-szak osz tály lé te -
sí té sét, és pénzt is adott hoz zá. Butor La jos
le mon dott min den tiszt sé gé rõl, és át ad ta
ne kem az irá nyí tást. A nõk a vas út hoz ke -
rül tek, a Ba jai Lo ko mo tív edzõ je is én let -
tem. A fér fi ak nál sze re pel tet tem négy ki -
emel ke dõ ké pes sé gû fi a talt, kö zü lük a leg -
erõ sebb-éret tebb az idõ sebb Vé tek Fri ci
volt, õt Ágos ton Bé la kö vet te, majd Ko -
vács Jó zsi, aki 17 éve sen még nö vés ben
volt, vé gül Sza bó Lász ló zár ta a sort. Ha
nem csal ják el ad mi niszt ra tív úton a mér -
kõ zé sün ket, ak kor már 1955-ben fel jut hat -
tunk vol na az NB I-be. Na gyon sok edzõ -
mec  csen, fel ké szü lé si tor nán sze re pel tünk,
min den Pé csett já ró csa pa tot Ba já ra is
meg hív tunk. A BVSC két nyá ron is két-két
hé tig itt edzõ tá bo ro zott. A bu da pes ti EB-t
is a hely szí nen néz tük vé gig.

A for ra da lom alatt sem áll tunk le, fo lya -
ma to san edzet tünk, és ren dez tünk egy sza -
bá lyos há zi baj nok sá got, me lyen nyolc, hat
fõ bõl ál ló csa pat ját szott kör mér kõ zé se ket.
Nem rég egy ta lál ko zón volt já té ko som,
Bár dos At ti la idéz te fel, hogy dis  szi dál ni
akar tak, de én le szed tem õket a busz ról az -
zal, hogy ak kor ki fog es te edze ni... 1957
ele jén a Lo bo gó ból Ba jai Bács ka Posz tó
SE lett, míg a Vö rös Me te or fel osz lott, és
jobb já té ko sai át jöt tek hoz zánk. Az NB II-
ben sze re pel tünk fel ju tá si esél  lyel, pe dig
leg job bun kat, Ko vács Jó zsit be hív ták ka to -
ná nak, de itt ma radt Vé tek Fri ci meg ha tá -
ro zó em ber nek. Mér kõ zé se in ket az egy ko -
ri zár da át ala kí tott ká pol ná já ban ját szot tuk.
A má sod osz tály ban már alig lép tem pá lyá -
ra; be lát tam, hogy ott már nem tu dok se gí -
te ni, és mi u tán 1958 ta va szán si ke rült a fel -
ju tás az NB I-be, vég le ge sen a kis pa dot vá -
lasz tot tam. Köz ben el vé gez tem a se géd -
edzõi tan fo lya mot, majd két év re rá a „ren -
des” edzõ it is. A nõk nél a Ba jai Tö rek vés
meg szûnt, négy já té ko sa a Ba jai Épí tõk ben
foly tat ta (ahol a fe le sé gem is ját szott), me -
lyet már Tár nok La ci ké szí tett fel. Õk egy
év múl va let tek el sõ osz tá lyú ak.

– A fel ju tás után elég ha mar si ke rült do -
bo gón vé gez ni. 

– Az el sõ év ben na gyon hi ány zott a ru tin,
nagy tes tû öreg ró kák el len ne he zen bol do -
gul tunk, és sok hos  szab bí tá sos mér kõ zést
ve szí tet tünk el a gyen ge erõn lé tünk mi att
is. A vé gén haj szá lon múlt a bentmaradá-
sunk. Ezért nyá ron fi zi ká li san na gyon
meg haj tot tam a csa pa tot, amit az öre gek
már nem bír tak, és sor ra be fe jez ték. Két fi -
a tal te het ség nek, Rácz Jan csi nak és Rátvay
Zo li nak még is ko la elõtt, reg gel 6 óra kor is
kü lön edzést tar tot tam,  mely nek vé gén há -
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rom ból há rom szor kel lett jól zsá kol ni uk, és
si ker ese tén a cuk rász dá ban an  nyit ehet tek,
amen  nyit bír tak, és én fi zet tem. Ha ve szí -
tet tek vol na, ak kor õk hív nak meg eg ri bi -
ka vér re, de egy szer sem it tam… Ha mar
meg ha tá ro zó, pont erõs já té ko sai let tek az
együt tes nek Ko vács Jó zsi és Vé tek Fri ci
mel lett, így nagy meg le pe tés re a má so dik
év ben 5. he lye zett ként a vi dék leg jobb ja
let tünk! Egy év re rá pe dig a do bo gón vé -
gez tünk, meg sze rez tük el sõ bronz ér mün -
ket. Négy ki vá ló do bónk volt, aki ket egy -
szer re nem le he tett sem le ge sí te ni. 

Köz ben a lá nyok nál ki tört a vi har, Tár nok
La ci 1961 feb ru ár já ban tá vo zott a mind ösz -
 sze két gyõ ze lem mel ál ló gár dá tól, és a lá -
nyok meg ke res tek. Si ke rült ren dez ni a so ro -
kat, tud tam, hogy mi a te en dõ, sok se gít ség -
gel a ket tõs trénerkedést is meg ol dot tam, és
vé gül hat ta va szi si ker rel a nõk is bent ma -
rad tak. A kez dõ ötös a kö vet ke zõ volt:
Kolovicsné, Tóth Man ci – hát vé dek, Gö rög
Ró zsa (a baj nok ság leg jobb do bó ja), Tát rai,
Vassné. Ek kor ke rült a mély víz be a mind ös -
 sze 15 éves, de 180 cm ma gas Rátvay Ka ti,
aki ott éles ben, a pá lyán ta nult meg ren de sen
ko sár lab dáz ni, és a tár sai se gí tet tek ne ki be -
tör ni. A kö vet ke zõ év ben már vá lo ga tott ke -
ret tag lett! Há rom év alatt a fo lya ma tos já -
ték le he tõ ség nek kö szön he tõ en óri á sit fej lõ -
dött, így meg sze rez te azo kat az ala po kat,
me lyek ré vén ké sõbb sok szo ros ma gyar vá -
lo ga tott és EB-gólkirály is lett. Ha pes ti
együt tes ben nõ fel, ak kor csak ké sõbb lett
vol na be lõ le NB I-es já té kos, és nem szer zi
meg a ru tint még szin te gye rek ként, vi szont
ha to vább itt ma rad, ak kor meg nem tu dott
vol na elõ re lép ni, hi szen hely ben nem volt
meg fe le lõ ma gas sá gú tár sa. 

A baj nok ság vé gén vál ság ba ke rül tem,
mi vel két vá lo ga tott ke ret tag já té ko so mat,
Ráczot és Rátvayt érett sé gi után ked vez -
mé nyes át iga zo lás sal el vit ték tõ lünk. Jan -
csit pró bál tam vol na meg tar ta ni, de meg je -
lent két ma gas ran gú ka to na tiszt a mun ka -
he lye men, és meg fe nye get tek, ha nem en -
ge dem, en gem is be vo nul tat nak. Nem volt
vá lasz tá som, rá adá sul õ is men ni akart a
Bp. Hon véd ba. Zo lit a MAFC-meccs elõtt
egy órán ke resz tül gyõz köd tem, vé gül si -
ker rel jár tam, és csak õs  szel ment el ta nul -
ni és ját sza ni a TF-re. Ide ké szül vén na -
gyon so kat tor ná zott, ke mény iz mai vol -
tak, a le ve gõ ben kor lát lan úr volt. 

– Med dig tar tott a ket tõs edzõ ség?
– A fen ti ek mi att tel je sen ös  sze rop pan -

tam, hogy csak ne ve lem a já té ko so kat, és
el vi szik õket. Ezért úgy dön töt tem, hogy
csak a lá nyok nál ma ra dok, mert azo kat
nem hív ják be ka to ná nak. Fõ leg hogy a tá -
vo zá sok után a fér fi csa pat már nem volt
ugyan az. Saj nos né hány év ju tott csak a
lá nyok nál, mert gon dot oko zott a já té ko -
sok gyors cse ré lõ dé se: ha va la ki  férj hez
ment, már nem vál lal ta a já té kot, vagy
szü lés után nem tért vis  sza. Hogy le gyen
után pót lás, a ru ha üzem ben dol go zó szak -
mun kás ta nu ló lá nyok ból to bo roz tam já té -
ko so kat, aki ket az tán Vé tek Fri ci irá nyí -
tott. Fon tos nak tar tot tam, hogy a já té ko sa -
im el vé gez ze nek edzõi kép zé se ket is, így
ki ad tam Vassnak, Allagának, Ko vács nak
és Vé tek nek is ezt a fel ada tot. Köz ben az
egye sü let is gyak ran vál to zott, vá ro si dön -
té sek alap ján az Épí tõk he lyett lett MTE,
majd Fe hér ne mû gyár SK, a gyár szak osz -
tá lya ként. Ez zel nem ér tet tem egyet, rá -
adá sul mi vel ott volt a mun ka he lyem is, a
ket tõ nem fért ös  sze, ezért 1966. jú ni us
30-cal le mond tam.

– Új ra a fi úk kö vet kez tek?
– Mihályfi Ja ni val ös  sze vesz tek nyá ron

(ami ak kor a ta va szi-õszi rend sze rû baj -
nok ság fél ide je volt) egy ba la to ni tor nán,
és Ko vács Józsiék meg ke res tek, hogy vál -
lal jam el új ra a csa pa tot. Né hány nap gon -
dol ko dá si idõt kér tem, mert a Szám vi te li
Fõ is ko la ba jai ki he lye zett ta go za tá ra jár -
tam, és két évet már be fe jez tem, de az utol -
sót már Pes ten tar tot ták. Ezért ezt ab ba -
hagy tam, vi szont el vé gez tem egy mér leg -
ké pes köny ve lõi és egy ok le ve les ár szak ér -
tõi tan fo lya mot. Vé gül csak vis  sza hú zott a
szí vem a fi úk hoz. Sze ren csé re Rátvay Zo li
vis  sza tért ta nul má nyai után, és õ is vá lo ga -
tott ke ret tag lett. Na gyon be akart vol na ke -
rül ni a vá lo ga tott csa pat ba is, mert sze re tett
utaz ni, ezért ke mé nyen haj tott, re pí tet te az
együt test, mel let te ter mé sze te sen Ko vács
Jó zsi és a fi a tal Hal mos Ist ván is ki emel ke -

dett, ne kik kö szön he tõ en év vé gén új ra
bronz ér me sek let tünk. Ké sõbb Rátvayt
már nem hív ták, így Ko vács egye dül járt
fel a vá lo ga tott edzé sek re, ezért meg gyõz -
tem Eszé ki Re zsõ szö vet sé gi ka pi tányt,
hogy ve gye be Hal most is. A vá lo ga tot tak -
nak is kö szön he tõ en na gyon erõ sek vol -
tunk ek kor, ben ne volt, hogy több évig do -
bo gón vég zünk, de nem így ala kult. Ko -
vács a gya ko ri vo na to zás mi at ti túl zott
meg ter he lés tõl comb izom-sza ka dást szen -
ve dett, és emi att több meccs re ki esett. Eze -
ket el is ve szí tet tük, így csak a 4. he lyet ér -
tük el. A lá nyok meg az idény vé gén saj nos
ki es tek az NB I-bõl. 

A kö vet ke zõ sze zon ban Hal most ka to -
na ként el vit te a Bp. Hon véd, he lyet te je -
lent ke zett Baumerth Gyu la és Bras sói Já -
nos, hogy itt sze ret né nek ko sa raz ni. Si ke -
rült le iga zol ni õket. Ka rá cso nyi Jó zsi a ka -
to na ság után alá írt Orosz lány ba, de nem
ad tuk ki, így az tán se hol nem sze re pel he -
tett vol na. Hos  szas egyez te té sek, utá na já -
rá sok ré vén meg ol dó dott, hogy még is játsz -
has son Ba ján. Mind hár muk nak si ke rült la -
kást és ál lást is sze rez ni Far kas Lász ló ak -
ko ri ta nács el nök jó vol tá ból, aki hosz  szú
éve kig na gyon so kat se gí tett az együt tes -
nek. Így új ra erõ sek vol tunk, és az 1968-as
baj nok sá got az ad di gi leg jobb ered mén  nyel
zár tuk, ezüst ér met sze rez tünk a Hon véd
mö gött! Vég re már NB I-es csa pat nak néz -
tünk ki a két új, nagy da rab em ber ré vén,
akik te kin télyt ad tak ne künk a pá lyán.

Még ez év ben ír tam egy négy ol da las ja -
vas la tot a szö vet ség nek, me lyet meg küld -
tem a Nép sport nak és a Ko sár lab da Hír -
adó nak is. Fel ve tet tem, hogy a pá lyá ra rit -
kán ke rü lõ cse re já té ko sok fej lõ dé se ér de -
ké ben tar ta lék baj nok sá got kel le ne in dí ta -
ni. Ki szá mí tot tam, hogy ha mi kis csa pat -
ként bír juk anya gi lag, ak kor a töb bi ek nek
sem okoz hat gon dot. Pénz hi ány mi att
még is el uta sí tot ták. Egy év múl va a Sport
ke rek asz tal-vi tát kez de mé nye zett a vá lo -
ga tott gyen gébb sze rep lé se okán. Eh hez is
hoz zá szól tam, hogy a baj nok ság ki egyen -
sú lyo zott sá ga ér de ké ben ne vi gyék el a na -
gyok a ki emel ke dõ já té ko so kat, aki ket az -
tán vagy ját szat nak, vagy nem. Kül föld re
pe dig több csa pat nak le gyen le he tõ sé ge el -
jut ni, ne csak 2-3-nak. Vé gül 1969-ben el -
in dult a ju ni or baj nok ság.

– Er re jött a „fe ke te le ves”, a ká pol na
rom ba dõ lé se.

– Ta vas  szal a ká pol na ál men  nye ze te bal -
eset ve szé lyes sé vált, és a ta nács mû sza ki
osz tály ve ze tõ jé nek kez de mé nye zé sé re tár -
sa dal mi mun ká ban el kezd ték bon ta ni, de
saj nos Tol nai La jos pénz tá ro sunk le zu hant
a pad lás ról, és né hány nap múl va be le haltSzámos tisztelôje köszöntötte a mesteredzôt
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a sé rü lé se i be. A tra gé di án túl a ká pol na is
tel je sen rom ba dõlt, így pá lya és fel sze re -
lés nél kül ma rad tunk. Ezért Kis kun fél egy -
há zán ját szot tuk a ha zai mér kõ zé se in ket,
de nem tud tunk ren de sen edze ni, így is mét
ug rott a do bo gó. A kö vet ke zõ év ben a III.
Bé la Gim ná zi um bi tu me nes ud va rán sze -
re pel tünk, és a szo kat lan kö rül mé nyek kö -
zött si ke rült meg lep nünk és meg ver nünk a
Hon vé dot! Még is nagy hát rány volt a sa ját
pá lya hi á nya, rá adá sul ak kor a vá lo ga tott
is a Ba já ra épült, és itt ké szült vol na, de te -
rem hí ján át ment Sop ron ba. Amely nagy
el len fe lünk-el len sé günk volt ez idõ ben,
mert a jegy zõ könyv ve ze tõ jük csalt egy ba -
jai mec  csen, nem ír ta be egy ko sa run kat,
ha nem egy elõ zõn ve zet te át a tol lat új ra,
így õk gyõz tek. Hi á ba rek la mál tam-óv -
tam, ezt fo gad ták el vég ered mény nek.
Leg kö ze lebb is ugyan ez az em ber ír ta
jegy zõ köny vet, bár til ta koz tam a já ték ve -
ze tõk nél. A meccs vé gén 2 pon tos ven dég -
ve ze tés nél Ko vács nak úgy oda ütöt tek,
hogy vér zett az ar ca, de a bí rók nem fúj tak
sem mit! Dü höm ben el vit tem a jegy zõ -
köny vet, hogy ez út tal én írok be egy plusz
ko sa rat, de az tán le hig gad tam, és nem tet -
tem, de vis  sza sem ad tam a pa pí ro kat.
Ezért a mér kõ zést 2-0-val nyer te a
SMAFC, a kö vet ke zõ ha zai ta lál ko zót kö -
zön ség nél kül kel lett ját sza nunk, en gem
meg fél év re el til tot tak az edzõsködéstõl.

Az 1971-es sze zon elõtt ki ta lál tam, hogy
a mos to ha kö rül mé nyek mi att fel me gyünk
két hét re a fõ vá ros ba edzõ tá bo roz ni. Ala -
po san fel ké szül ve ta vas  szal si ke rült meg -
lep ni az el len fe le in ket, õs  szel pe dig vég re
el ké szült a Vas vá ri Pál ut cai sport csar nok.
Vé gül is mét bronz ér me sek let tünk, pe dig
új ra több já té kos tá vo zott tõ lünk. Ek kor
már évek óta ko moly ri va li zá lás folyt a vá -
ros ban a Víz ügy SC-vel, mely ere de ti leg
azért ala kult, hogy a Bács ká ból ki öre ge dõ,
il let ve a ke ret be nem fé rõ ko sa ra sok is já -
ték le he tõ ség hez jus sa nak. Idõ vel már sok
em bert el is csá bí tot tak tõ lünk, gyen gít ve
az NB I-es gár dát. Hos  szas har cok után
úgy volt, hogy '72-ben egye sül a két szak -
osz tály, de ez el ma radt, vi szont lét re jött a
vá ro si nagy egye sü let, a BSK. Eb be két év
múl va a Víz ügy is be ol vadt, így játékos-
bõség lett. Eb ben ko moly sze re pe volt dr.
Gajdócsi Ist ván me gyei (ko ráb ban ba jai)
ta nács el nök nek, aki na gyon rég óta se gí tett
ne künk, egy idõ ben szak osz tály ve ze tõnk
is volt.

– A BSK-nál nem so ká ig edzõsködött.
– Az egye sü lés után a klub 10 ta gú in té -

zõ bi zott sá ga úgy ha tá ro zott, hogy eb ben a
hely zet ben fõ ál lá sú tré ner re van szük ség.
Ezt fel aján lot ták ne kem, bár tud ták, hogy

nem fo ga dom el, nem ha gyom ott a mun -
ka he lyemet. Ezt meg is ír tam egy le mon -
dó le vél ben, az zal, hogy az év vé gé ig még
én ké szí tem fel a csa pa tot. Ek kor már évek
óta ar ra vár tam, hogy Jó zsi be fe jez ze a já -
té kot, és át ve gye tõ lem a kis pa dot, de ez
csak 1977-ben kö vet ke zett be. Tá vo zá -
som kor an  nyit kér tem, hogy egy után pót -
lás csa pa tot kap has sak, hogy ne sza kad jak
el tel je sen a sport ág tól. Bacsfay Gyu la ta -
nít vá nya it vet tem át, az 1959-61 kö zöt ti
kor osz tályt. Két hét be telt, míg „be tör tem”
õket, utá na olyan lel ke sek let tek, hogy
meg cé loz tuk az Or szá gos Ser dü lõ Ku pa
dön tõ jé be ju tást, ezért vál lal ták a na pi két
edzést is. Vé gül ez 1977-ben si ke rült, és
holt ver seny után ko sár kü lönb ség gel a 2.
he lyen vé gez tünk. A csa pat tag ja volt töb -
bek kö zött Hos  szú Ist ván, Ko vács Lász ló,
Gorjanácz Ma rin, Var ga Im re és Da ra Csa -
ba is. Kö te le zõ után pót lás-edzõ tá bor zaj -
lott Ta tán, ahol egy Vi dék-Bu da pest ös  sze -
csa pá son kor el nök ként fel kér tek a Vi dék
edzõ jé nek. Hos  szú Pis ti itt egye dül meg -
ver te a fõ vá ro si a kat. Köz ben egy ér de kes -
ség: '75-ben a Köz pon ti Ál ta lá nos Is ko la
együt te se be ju tott az út tö rõ olim pia zánkai
dön tõ jé be, ezért Ko vács La ci és Var ga Im -
re meg ke res tek, hogy ké szít sem fel õket.
Az zal a fel té tel lel vál lal tam, hogy ke rí te -
nek egy ma gas já té kost is. Az ad dig fut bal -
lo zó Hos  szú Ist ván így kez dett el ko sa raz -
ni. Két tár sát is hoz ta ma gá val, Bog nár
Györ gyöt és Disztl Lász lót, akik szin tén
részt vet tek az edzé se i men, majd a dön tõ -
ben is! (Ké sõbb mind ket ten vá lo ga tott lab -
da rú gók let tek – a szerk.) Az tán 1978-ban
fõ ál lá sú sport ve ze tõ let tem, így be fe jez -
tem az edzõsködést.

– Ez zel le zá rult az edzõi pá lya fu tá sa?
– Még egy szer, ha son ló hely zet ben, már

nyug dí jas ként el vál lal tam egy fel ké rést.
Cseh Bé la, a Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ja ke re sett meg '89-ben, hogy kel -
le ne csi nál ni egy lány csa pa tot. Az ak kor
he te di kes Or so lya uno ká mat meg kér dez -
tem, hogy ha el vál la lom, jön-e ko sa raz ni.
Mi u tán igent mon dott, én is ezt tet tem. El -
kezd tem ve lük fog lal koz ni, és egy idõ után
õk is kér ték, hogy sze ret né nek nyá ron na -
pi két szer edze ni. A ta ní tó kép zõ kis tor na -
ter mét meg kap tuk két hét re, ott ké szül -
tünk, ami kor két lány szólt, hogy in dul a
vá ro si baj nok ág, és a ser dü lõk kö zött in -
dul junk el. Be ne vez tünk, de elõ re meg -
mond tam, hogy az el sõ év ben min den ki tõl
ki ka punk, vi szont a kö vet ke zõ ket tõt meg -
nyer jük. Így is tör tént, pe dig az el len fe lek
kö zött Nagypál Gá bor csa pa tá ban ott ját -
szott Il lés Van da, aki na gyon jó já té kos
volt, és há rom szor ak ko ra ko sa ras múlt tal
ren del ke zett, mint az én lá nya im! Ami kor
a Bé lá ba ke rül tek, már nem akar tam vol na
to vább foly tat ni, de ak kor Schmidt La jos
mond ta, hogy ha már ed dig én vol tam ve -
lük, ak kor se gít sek a me gyei dön tõ ben is
sze re pel ni. Kecs ke mé ten Tóth Vik tor nak a
he lyi után pót lás ra épü lõ, át lag ban 5 cen ti -
vel ma ga sabb együt te sét 15 pont tal meg -
ver tük. Ez zel még egy szer bi zo nyí tot tam.

– Em lí tet te, hogy '78-ban sport ve ze tõ lett.
– A ru ha üzem bõl (posz tó ból) 1969-ben

át men tem a Hû tõ ház ba. Ott a fõ köny ve lõ
sú lyo san meg be te ge dett, így a he lyet te se -
ként há rom évig ide ig le ne sen én vé gez tem
a fel ada ta it. Ha kel lett, éj jel is dol goz tam a
zár szám adás okon. Mi u tán meg vál toz tak a
sze mé lyi fel té te lek, úgy dön töt tem, hogy

Tanítványok és tisztelôk  között (balról jobbra): Hosszú István, Tax Imre, 
Mészáros Lajos edzôbizottsági elnök és Czifra Károly egykori játékvezetô



BÁCSKAI ARCVONÁSOK  /  MÚLTIDÉZÔ  10 Bajai Honpolgár   •   2014. szeptember

ott ha gyom a cé get. A vá ros há zán meg üre -
se dett a sport fel ügye lõi hely, ami ka pó ra
jött ne kem. Két év után Kin cses Fe renc ta -
nács el nök hí va tott, és kö zöl te, hogy Csi ba
Gyu la más fel ada tot ka pott, így én le szek a
köz al kal ma zot ti szak szer ve zet tit ká ra,
mert ne kem a leg jobb a vi szo nyom az em -
be rek kel. Til ta koz tam, hogy nem is va -
gyok párt tag, de nem szá mí tott. A kez det -
ben 110 fõs alap szer ve zet '84-ben, a já rás
meg szûn te után 1256 tag ra bõ vült, sok
nyug dí jas a ked vez mé nyes üdü lé si és más
le he tõ sé gek mi att fi zet te a tag dí jat.

Köz ben meg kap tam a fal vak sport élet ének
irá nyí tá sát is, 23 egye sü let ügye i vel kel lett
fog lal koz nom, éven te leg alább egy szer a
köz gyû lé sek re el men nem, hogy a költ ség ve -
té sü ket jó vá hagy jam. Idõ vel fel ada ta im még
to vább nö ve ked tek, mert a sport lé te sít mé -
nyek ke ze lé sét is át vet te a BSK-tól a hi va tal,
és amíg nem lett gond nok, ad dig ez zel is ne -
kem kel lett fog lal koz nom. An  nyi ra nagy volt
a meg ter he lés, hogy '86 ta va szán men tõ vitt
kór ház ba a szí vem mel. Hó na po kig tar tó lá -
ba do zás után dr. Gajdócsi Ist ván se gít sé gé vel
kor ked vez mé nyes nyug díj ba vo nul hat tam.
1987-ben let tem nyug dí jas, utó do mul

Schwarcz Ivánt ja va sol tam, aki ko ráb ban a
já rás nál töl töt te be a sport fel ügye lõi tisz tet,
majd ké sõbb a BSK-nál dol go zott.

– A rend szer vál to zás után új ra kap cso la -
ta lett ked venc sport ágá val, ala pí tó ja és
el nök sé gi tag ja lett az '90-ben meg ala kult
Ba jai Bács ka KSE-nek.

– Ezt az zal a szán dék kal hoz tuk lét re,
hogy át ve gye a ko sár lab da-szak osz tály
mû köd te té sét, ami az tán '91 nya rán va ló -
sult meg. Fel aján lot tam, hogy ki szá mo lom,
a BSK adós sá gá ból men  nyi jut az egyes
szak osz tály ok ra, de el ve tet ték, így egyen -
le te sen osz tot ták szét, emi att fo lya ma to san
pénz hi án  nyal küsz köd tünk.

– Hon nan jött az öt let, hogy meg pá lyáz -
za a mes ter edzõi cí met? 

– Még 2002-ben Kancsár Má té mu ta tott
egy írást, mely ben Arday An dor be mu tat ta
a ko sár lab dá zás „apos to lát”, Páder Já nost,
és a cikk ben fel so rolt még to váb bi 11-et,
kö zük en gem is. Éve kig tar tó ku ta tás után
2008-ban meg ta lál tam, és ki de rült, hogy a
'60-as évek ben a Nép sport egyik szer kesz -
tõ je ként részt vett a ke rek asz tal-vi tá ban.
At lé ta fe le sé gé vel rend sze re sen jár tak a
ba jai mér kõ zé sek re, in nen is mert en gem.

A dön tõ lé pést az ad ta, ami kor Ko vács Jó -
zsit és Hos  szú Pis tit be vá lasz tot ták a sport -
ág hal ha tat lan jai kö zé, hi szen ne kik és
Rátvay Ka ti nak is én vol tam az el sõ edzõ -
je! Ezért rá juk hi vat koz va be ad tam egy
kér vényt a szö vet ség nek, amely fel ter jesz -
tet te a Ma gyar Edzõk Tár sa sá gá hoz, és
nagy örö möm re an nak Mes ter edzõi Kol lé -
gi u ma el fo gad ta a je lö lé se met.

Egy dol got saj ná lok na gyon, hogy az em -
lí tett já té ko sok mel lett két má sik, Ba já ról
in dult, és a vá lo ga tott ba is be ke rült, kar ri ert
azon ban más hol csi ná ló ki vá ló ko sa ras ról,
Rácz Já nos ról és Hal mos Ist ván ról el fe led -
kez tek. Pe dig Rácz zse ni á lis já té kos volt,
csak a '60-as évek vé gén a Hon véd ból disz -
 szi dált, de Bel gi um ban, Fran cia or szág ban
is sok ra vit te. Hal mos ka to na ként a Hon -
véd ba ke rült, ké sõbb a Cse pel lel lett baj nok
és ku pa gyõz tes, 1971-75 kö zött a vá lo ga tott
csa pat ka pi tá nya. Ös  sze sen 173 al ka lom mal
vi sel te a cí me res mezt. Mi u tán egyik klub
sem lé te zik már, nem volt, aki kez de mé -
nyez ze ket te jük hal ha tat lan ná je lö lé sét, pe -
dig ké pes sé ge ik alap ján ezt a ki tün te tõ cí -
met na gyon meg ér de mel nék. 

Zalavári Lász ló

Ka bá tom át me ne ti volt a szó sok fé le ér -
tel mé ben. Elõ ször azért, mert a tél ele jén,
majd ta vas  szal és õs  szel is vi sel tem, amíg
az iga zán hi deg idõk be nem kö szön töt tek.
Át me ne ti volt azért is, mert kez det ben
csak ün nep nap okon hord tam, amíg meg
nem ko pott. Utá na át ment sze gény köz na -
pi hasz ná lat ba. Ami kor vég leg ki ko pott in -
nen is, ak kor sem ment a ku ká ba vagy a
MÉH-be (az 1993-ig lé te zõ Mel lék ter -
mék- és Hul la dék hasz no sí tó Vál la lat – a
szerk.), mert a hi deg na po kon jó szol gá la -
tot tett a kert ben vég zett mun kák nál.

Az én jó és ked velt ka bá tom ki szol gált,
tel je sí tet te a nor mát. Újat kel lett he lyet te
ven ni. Egy sze rû nek lát szott a do log: meg volt
a rá va ló, be kell men ni a bolt ba, ki vá lasz ta ni
a meg fe le lõt, fel pró bál ni, fi zet ni, ha za vin ni.
Az tán meg hasz nál ni a fent jel zet tek sze rint,
hogy tel je sít hes se át me ne ti jel le gét. 

Éve kig szin te he ten te akadt dol gom a fõ -
vá ros ban. Gon dol tam, ott nagy a vá lasz ték
ka bát ból is, más ból is. Nem le het gond egy
ka bát meg szer zé se. Az élet per sze min dig
hor doz komp li ká ci ó kat a mé hé ben. S azok
meg is szü let nek, majd meg is nõ nek.

Vé gig jár tam a Rá kó czi út szép üz le te it,
az tán a kör utak bolt ja it is. Ép pen ak kor nem
volt ka bát, még nem ér ke zett meg, vagy teg -
nap fo gyott el. Hogy mi kor lesz? Azt nem
le het tud ni. Néz zek be gyak ran - ta ná csol ták
az el adók. Olyan üz let is akadt, ahol – ér zé -
sem sze rint – a bolt hát só ré szén, nem szem
elõtt ta lán akadt vol na ne kem meg fe le lõ, de
az el adó nem né zett ki be lõ lem „há la pénzt”,
így nem ta lál ta meg azt, amit ke res tem.

Történetek az „átkos” 1970-es és 80-as évekbôl

Kabátvásárlás
Ko vács T. Sán dor az el múlt évek ben több ször sze re pelt la punk ban írá sa i val, ame -

lyek ben ta nya si, fa lu si ta ní tó ként szer zett él mé nye it ele ve ní tet te fel. Most in du ló új so -
ro za tá ban a ma gunk mö gött ha gyott szo ci a lis ta rend szer idõ sza ka ele ve ne dik meg
olyan kis tör té ne tek, élet ké pek se gít sé gé vel, ame lyek mint csepp ben a ten ger, a rend -
szer egé szét is jel lem zik. Je len lap szá munk ban és még né hány al ka lom mal a rend szer
egyik sa já tos fo gal mát, a „hi ány cik ket” ér tel me zi né hány jel lem zõ eset fel idé zé sé vel.
Fi a ta labb ol va só ink ked vé ért ír juk le, hogy hi ány cikk nek azo kat az áru kat (pl. dé li -
gyü möl csök, mi nõ sé gi ru há zat, tech ni kai esz kö zök stb.) ne vez ték, ame lyek re ugyan
ko moly la kos sá gi igény lett vol na, ám a terv gaz da ság ös  sze han go lat lan sá ga, a ma gán -
ke res ke de lem kor lá to zá sa, be ho za ta li ti lal mak mi att tar tó san, akár hó na po kon, éve -
ken át nem le he tett meg vá sá rol ni azo kat. Így az tán ha egy ilyen „kur rens áru” még is
a bol tok ba ke rült, azt a sze ren csé sek gyak ran csak órá kig tar tó sor ban ál lás után vá -
sá rol hat ták meg. (M. J.)
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A katymári Latinovits család nyomában
2. rész

Mák Ferencné sz. Turcsányi An na
em lé kei:

A ba jai be szél ge té sek vé gez té vel Katy-
márra men tünk, hogy ta lál koz zunk Mák
Ferencnével, aki fi a tal ko rá ban a kas tély -
ban dol go zott. Ek kor már csak õ élt azok
kö zül, akik va la ha a csa lád szol gá la tá ban
áll tak. A hu szon ne gye dik órá ban ér kez -
tünk hoz zá, ugyan is a be szél ge tést után
néhány hónappal el ha lá lo zott. Így vis  sza -
gon dol va, még ér té ke seb bek let tek em lé -
kei. Ha lá lá val az utol só hang is el né mult,
amely me sél ni tu dott a kas tély be li ese mé -
nyek rõl.

A bu nye vác nem ze ti sé gû Anka né ni – a
fa lu ban min den ki így szó lí tot ta – leg in kább
a kony hán se géd ke zett. Fi ze té se 10 pen gõ
volt ha von ta, ami egy kony ha lány meg él he -
té sé re ép pen elég volt. El mon dá sa sze rint a
csa lá dot szol gá ló sze mély zet kö ré ben rend
ural ko dott. A fi nom ét ke ket fel szol gá ló inas
fe hér kesz tyû ben, tál cán tá lal ta a fo gá so kat.
A kas télyt a hát só, cse lé dek nek fenn tar tott
be já ra ton át kö ze lí tet ték meg. Anka né ni
me sélt az üveg ház ról is, amely ben pa lán tá -
kat és vi rá go kat ne vel tek. 

A katymáriak úgy tart ják, hogy az 1940-
ben ké szí tett Tó par ti lá to más cí mû film
egyes kép koc ká it a park ban for gat ták. Ezt
Zorn An tal is meg em lí ti köny vé ben. Olyan
ne ves szí né szek sze re pel tek a film ben, mint
Já vor Pál és Tolnay Klá ri. A film for ga tás té -
nye iga zol ná a kas tély park or szág szer te is -
mert szép sé gét. Csak hogy Anka né ni nek ho -
má lyos em lé kei voltak a for ga tás ról, rá adá -
sul egy internetes for rás a je le ne tek ké szí té -
sé nek kül sõ hely szí né ül Ten ge li cet, va la mint
Ta tát je lö li meg. Így, bár bi zony ta lan, hogy a
fil met Katymáron for gat ták vol na, a szó be -
széd mu tat ja, hogy a fa lu be li e ket a film ben
lá tott park az ál ta luk gyö nyö rû nek tar tott
kas tély kert re em lé kez tet te.

Katymáron is élt a pün kös di ki rály né-já -
rás szo ká sa. Sa ját csa lá dom vis  sza em lé ke -

zéseibõl tu dom, hogy gyer mek ko rá ban apai
nagy anyám is ré sze se volt a tör té né sek nek.
Kis vi rá gos ko csit húz tak ma guk mö gött, és
vi rág szir mo kat szór tak, amer re csak jár tak.
Anka né ni tõl tud juk, hogy a nép szo kás
egyik leg ki emel ke dõbb ese mé nye volt,
ami kor a ki rály né-já rás ban részt ve võ gye re -
kek a kas tély ba men tek, hogy ott a Lati-
novits csa lád nak nép da lo kat éne kel je nek és
ver se ket sza val ja nak. A csa lád sze re tet tel
fo gad ta õket. Mû so ruk vé gez té vel kis aján -
dé kot és sü te ményt kap tak Fe hér ma má tól
és a csa lád tag ok tól. Egy má sik em lék sze -
rint az õs  szel meg ren de zett szü re ti fel vo nu -
lá sok egyik ál lo má sa a kas tély park volt.
Ilyen kor is szí vé lye sen fo gad ta a fa lu si kül -
dött sé get a há zi gaz da, Latinovits Já nos.
Ezek a kis tör té ne tek jól példázzák, hogy a
Latinovitsok nem zár kóz tak el a fa lu be li ek -
tõl, ha nem a fa lu kö zös ség ré szé nek te kin -
tet ték ma gu kat.

Ter mé sze te sen jó lett vol na meg ke res ni
azok nak az em be rek nek a le szár ma zot ta it
is, aki ket név sze rint em lí tet tem, és a bir to -
kon fon to sabb szol gá la tot lát tak el, de az
utó dok kö zül so kan kül föld ön vagy az or -
szág má sik fe lé ben él nek, és ta lán nem is
tud nak fel me nõ ik egy ko ri fog lal ko zá sá ról.

A Latinovitsokra em lé kez te tõ he lyek
Katymáron

Az in ter júk ké szí té se után azok ra a he -
lyek re lá to gat tunk el Katymáron, ame lyek
a Latinovitsok em lé két õr zik. Saj nos, a he -
lyi van dá lok pusz tí tá sa mi att ezek nek az
em lé kek nek a szá ma igen csak le csök kent.

Az egy ko ri kas tély park: Aki nap ja ink -
ban be megy a meg ma radt, om la do zó tég -
la fal mö gé, an nak szin te el kép zel he tet len,
hogy száz év vel ez elõtt mi lyen élet folyt a
fa lak kö zött. Az üveg ház nak, te nisz pá lyá -
nak ma nyo mát se lát ni. A fa lu fõ ut cá já ról

He te kig nem volt sze ren csém. Egy szer
az tán a Rá kó czi úton, kö zel a Ke le ti pá lya -
ud var hoz be tér tem egy ru ha bolt ba. Idõ -
sebb ke res ke dõ jött elém. Kér dé sé re el -
mond tam, mit sze ret nék. Kö zöl te, hogy
rop pant sze ren csém van, mert ép pen ak kor
kap tak árut. Va ló ban: a ka bá tok ott lóg tak
szép sor já ban a ve võk elõtt a váll fá kon.

Me leg ség ön töt te el a szí vem tá jé kát.
Lám, ne kem is le het né ha sze ren csém! S

amíg meg kö ze lí tet tük az áhí tott ka bá to kat,
a ke res ke dõ fel mér te, mek ko ra mé ret kell
ne kem, mi lyen szín áll na jól, s pil la na tok
alatt ta lált is egy en nek meg fe le lõ da ra bot.
Amíg fel se gí tet te, si mo gat ta, igaz gat ta,
szün te le nül ma gya ráz ta, mi lyen jó az
anya ga, mi lyen szép a fa zon ja, mi lyen íz -
lé ses a szí ne. Kö zöl te, hogy a ka bát na -
gyon jól áll ne kem, az én ter me tem re ké -
szí tet ték. Be val lom: tet szett a ka bát. De

ilyen szí ves kí ná lás ra ak kor is meg vet tem
vol na, ha ere de ti leg nem aka rom.

Kér tem a blok kot. Míg ki ál lí tot ta, kö zöl -
te, hogy er re az tán in ni is kel le ne, mert ez az
üz let kö tés meg ér de mel ne egy üveg sört.
(Bi zo nyos idõ szak ok ban a pa lac ko zott sör
is hi ány cikk nek szá mí tott – a szerk.) Ma -
rad junk an  nyi ban: meg kap ta az árát.

Ko vács T. Sán dor
Grafika: Sipos Loránd

A katymári plébániatemplom 
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csu pán az egy ko ron a fõ ka pu hoz tar to zó
egyik meg cson kí tott ál lat szo bor hív ja fel
az ar ra já rók fi gyel mét a volt kas tély park -
ra. A „park” meg ne ve zést már nem is hasz -
nál hat juk a te rü let re, ugyan is az job ban ha -
son lít egy er dõ rész let re, mint egy valaha
sze met gyö nyör köd te tõ ne me si park ra. A
te rü let na gyon el ha nya golt, a bo zót min -
dent be bo rít. A tó még meg van, a fa lu si ak
hor gá sznak benne. A Latinovitsok ide jé -
ben több ször is ki ko tor ták a med rét, ez a
mun ká lat az óta nem is mét lõ dött meg. Kö -
ze pén egy ki sebb, gaz zal bo rí tott föld ha -
lom em lé kez tet min ket a va la ha sok kal
szebb ké pet mu ta tó na gyob bik szi get re. Az
élet ve szé lyes hi dat az utób bi évek ben le -
bon tot ták, pe dig egy kis hely re ál lí tó mun -
ká val leg alább ezt meg le he tett vol na men -
te ni az utó kor nak. 

Egyet len em lék me ne kült meg a cso dá val
ha tá ros mó don a pusz tu lás tól: a kas télyt kö -
rül ve võ park le írá sá nál em lí tett osz lop,
amely ben Szûz Má ria szob ra állt, ma ere de -
ti he lyén tel je sen fel újít va lát ha tó. Sí vó Já -
nos vis  sza em lé ke zé sé bõl tud juk, hogy az
osz lop ban el he lye zett Szûz Má ria-szo bor a
tó ki seb bik szi ge té re né zett, és a csa lád tag -
ok, va la mint a hí vek tisz te let tel vi sel tet tek
irán ta. „Ami kor ar ra jár tunk Ma má val,
min dig fel lép tünk oda egy rö vid imá ra.
Nyá ron, nagy szá raz ság ide jén kör me net -
ben, temp lo mi zász lók alatt jöt tek a fa lu be -
li ek esõ ért imád koz ni. Egy há zi éne ke ket
éne kel ve vo nul tak át a par kon.” A 2000-es
évek ele jén egy ki sebb er dõ bõl kel lett ki -
sza ba dí ta ni a meg ko pott és hi á nyos, 645 cm
ma gas szak rá lis em lé ket. A fel újí tá si mun -
ká la to kat a Cson tos csa lád meg bí zá sá ból

Éber And rás ba jai épí tész ve zet te. (A tó a
he lyi hor gász egye sü let, az egy ko ri kas tély -
park nagy ré sze pedig a Cson tos csa lád tu -
laj do ná ban van.) A szo bor fül ke je len le gi ál -
la po tá ban nem a tó fe lé, ha nem a Cson tos
csa lád föld te rü le té re néz, tehát a re no vá lás
so rán át épí tet ték az osz lo pot.

A be szá mo lók ban em lí tett szá za dos fák
kö zül nap ja ink ra csak né hány ha tal mas
pla tán ma radt meg. A fa ki vá gá sok ról árul -
kod nak a te rü le ten a kö zel más fél mé ter át -
mé rõ jû fa rön kök. Min den bi zon  nyal haj -
da nán ezek nek a fák nak az ár nyé ká ban sé -
tál tak és be szél get tek a Latinovits csa lád
tag jai, va la mint il luszt ris ven dé ge ik. A fé -
nyes ün nep sé gek tõl a ke se rû rom bo lá sig
mi min dent tud ná nak me sél ni ezek a fák!

Ma már a kas tély he lyét nem le het pon to -
san meg ál la pí ta ni, fel té te le zett he lyén ki -
sebb er dõ nõtt. Csu pán néhány, tég lá val ki -
ra kott mé lye dés és va ló szí nû leg egy ko ron a
kas tély hoz tar to zó épü let ma rad vány em lé -
kez tet min ket az alj nö vény zet ben a kas tély
va la mi ko ri he lyé re. A te rü let meg tisz tí tá sá -
val – akár csak a ré gé sze ti fel tá rá sok so rán –
min den bi zon  nyal fel szín re ke rül né nek ki -
sebb em lé kek, evõ esz kö zök, por ce lán tár -
gyak tö re dé kei. Ta lán a rej té lyes pin ce egy
ré sze is ar ra vár, hogy va la ki fel fed je tit ka it.

Szin te ért he tet len, hogy a köz sé gi ve ze -
tés nem tett sem mit e múlt be li örök ség
meg men té sé ért. Két év ti ze de, a rend szer -
vál tás kor még ta lán meg le he tett vol na
men te ni a hi dat és vé det té nyil vá ní ta ni az
öreg fá kat. Saj nos, je le nünk is vesz ni
hagy ja a múlt ér té ke it, és Rá day Mi hály te -
le ví zi ós szer kesz tõ mû so rá nak cí me
Katymáron is ér vé nyes: „Uno ká ink sem
fog ják lát ni!”

A Nádai-ház és a Matos-ház: Amint
már em lí tet tem, a csa lád ki la kol ta tá sa után
elõ ször a Bol dog Mar git ut cá ba me ne kült.
Itt na gyon rossz kö rül mé nyek kö zött él tek.
So kan vol tak, akik se gí tet ték õket éle lem -
mel és szük sé ges esz kö zök kel. Vé gül né-
hány fa lu be li nek si ke rült el ér nie, hogy át -
köl töz tes sék a csa lá dot a Szent Ist ván ki -
rály ut ca 62. szám alat ti ún. Matos-házba.
Itt jobb so ruk volt, mint elõ zõ kény szer lak -
hely ükön, de ter mé sze te sen ezt a he lyet
sem le he tett ös  sze ha son lí ta ni a kas tél  lyal.
Nem egy szer for dult elõ, hogy a köz sé gi ta -
nács em be rei zak lat ták õket, és a ki men te -
tett bú to ra ik kö zül többet le fog lal tak. 

Csu pán el kép zel ni tud juk, men  nyi szen -
ve dést és fáj dal mat oko zott ez az em ber te -
len bá nás mód a Latinovitsoknak. Ki vált sá -
gos hely ze tük bõl hir te len ül dö zen dõvé,
nem kí vá na to ssá vál va kel lett bol do gul ni -
uk, túl él ni ük a meg aláz ta tást. Egész ad di gi

Ennyi maradt az egykori kastélyból

Az elárvult Mária-szobor
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éle tük ben arisz tok ra ta élet for má hoz szok -
tak, a köz ren dû ek éle te szá muk ra is me ret -
len volt. Sze ren csé jük re a fa lu ér tel mi sé -
gé nek egy ré sze tá mo gat ta õket, és ki állt
mel let tük. 

Az ad dig jó egész ség nek ör ven dõ, rend -
sze re sen spor to ló Latinovits Já nost 1947-
tõl szív pa na szok kal ke zel ték, vé gül 1950.
már ci us 13-án, alig 56 éve sen, el ke se red ve
és el sze gé nyed ve, mél tó sá gá tól és föld je i -
tõl meg foszt va hunyt el. A kas tély egy ko ri
gaz dá ja az épü let le rom bo lá sát és el pusz tí -
tá sát már nem él te meg. Fe hér Ist ván sze -
rint föl di ma rad vá nya i nak el he lye zé sét
sem en ged ték a temp lom alat ti csa lá di krip -
tá ba, csu pán há rom év múl va te met het ték
el tisz tes sé ge sen. Ám a vis  sza em lé ke zõk -
kel tör tént be szél ge té sek so rán ki de rült,
hogy ez a meg rá zó ál lí tás nem igaz. Lati-
novits Já nos ha lá lát kö ve tõ en Mikó Er zsé -
bet és az idõ köz ben meg öz ve gyült Lati-
novits Ju li an na is el hagy ta Katymárt.

A Nepomuki Szent Já nos plé bá nia temp -
lom: Bár a kas tély ból és kör nye ze té bõl nap -
ja ink ra sem mi nem ma radt, a fa lu leg szebb
és leg im po zán sabb köz épü le te, a plé bá nia -
temp lom a Latinovitsok em lé két õr zi.

A tö rök idõk ben egyetlen kis ima ház ál -
lott a fa lu ban, a hí vek lel ki gon do zá sát a
ba jai fe ren ce sek lát ták el. 1748-ban lett a
köz ség nek önál ló plé bá ni á ja, in nen tõl ve -
ze tik hely ben az anya köny ve ket. 1742-ben
épí tet ték az el sõ temp lo mot, ame lyet Szent
Ja kab apos tol ol tal má ba aján lot tak. 

A je len le gi temp lo mot a köz ség el sõ bir -
to ko sai, Latinovits Jó zsef és test vé re, Já -
nos épít tet ték 1807-ben, Nepomuki Szent
Já nos vér ta nú tisz te le té re. A név vá lasz tást
Latinovits Já nos ne ve in do kol hat ja. A szû -

kös nek bi zo nyult temp lo mot a hí vek
1902-ben két mel lék ha jó val bõ ví tet ték,
1928-ban pe dig tor nyát ma ga sí tot ták.
Ezen mun ká la tok után vált a kör nyék
egyik leg na gyobb és leg gaz da gab ban dí -
szí tett, fel sze relt temp lo má vá.

Aki fi gyel me sen meg né zi a fõ ol tárt,
Nepomuki Szent Já nos ké pe fe lett a Lati-
novitsok cí me rét lát hat ja. A szen tély ben a
Latinovitsoknak egy kor fenn tar tott pa dok
mö gött egy nagy, szür ke már vány táb la hív -
ja fel ma gá ra a fi gyel met. Raj ta azok nak a
ne vét ol vas hat juk, akik a csa lá di krip tá ban
alus  szák örök ál mu kat: borsódi és katymári
Latinovits Já nos 1843-1909, borsódi és
katymári Latinovits Jánosné orosz fái Mikó
Má ria 1863-1923, borsódi és katymári Dr.
Latinovits Já nos mál tai lo vag 1893-1950,
orosz fái Mikó Er zsé bet 1860-1953, csenke-
széthei és bunyai Sí vó Ernõné borsódi és
katymári Latinovits Ju li an na 1895-1966.

A temp lo mon kí vül egy újabb Latinovits-
emléket fe dez he tünk fel. A plé bá nia temp lom
fel szen te lé sé nek 205. év for du ló ja al kal má -
ból 2012-ben a Né met Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat em lék táb lát ál lít ta tott, „Tisz te leg ve

a Latinovits csa lád elõtt, akik tet te ik kel
Katymár köz sé get gaz da gí tot ták”. Idõ sze rû
is volt, hogy kéz zel fog ha tó em lé ket ál lít sa -
nak a csa lád nak. Sok fa lu be li szin te már nem
is tud ja, kik vol tak a Latinovitsok, és mi volt
azon a tég la fa lon be lül, amely mel lett min -
den nap el men nek. Akik lát hat ták a fa lon túl
élõ ket és kas té lyu kat, las san ki hal nak, így az
em lé kek el fe lej tõd nek. Ed dig nem mu tat ko -
zott túl nagy haj lan dó ság a katymáriak kö ré -
ben a múlt ér té ke i nek, a Latinovits csa lád
em lé ké nek ápo lá sá ra. Re mél jük, hogy ez az
em lék táb la-ál lí tás en nek a fo lya mat nak az
el sõ lé pé se volt.

A Latinovits-kripta: A krip tá ba a temp lo -
mon kí vül rõl, a csa lá di cí mer rel dí szí tett kis
tim pa no nos elõkapuzaton ke resz tül le het le -
jut ni. Ezt Latinovits Já nos épít tet te, ad dig
ugyan is a szen tély pad ló za tát kel lett meg -
bon ta ni ah hoz, hogy va la kit örök nyu ga lom -
ra he lyez ze nek a sír bolt ban. Latinovits Ödön
Gé za évek kel ez elõtt ki nyit tat ta a krip tát, és
meg szem lél te ál la po tát. Ek kor de rült ki,
hogy a sír em lé ken sze rep lõk kö zül egy el -
huny tat már ko ráb ban ex hu mál tak. A meg lé -

Az utolsó állomás: a Matos-ház A Latinovits-kripta bejárata

A sírbolt mai állapotaA Latinovitsok emléktáblája a templomban
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võ cson tok azo no sí tá sa ér de ké ben a Lati-
novits-leszármazott meg kér te a ba jai Türr
Ist ván Mú ze um mun ka tár sa it, pró bál ják meg
ki de rí te ni, kik nyug sza nak a krip tá ban.

A sír kam rá ban je len leg két érc ko por só (id.
Latinovits Já nos és fe le sé ge nyug helye), va -
la mint há rom fa ko por só található. Az egyik
fa ko por só tel je sen üres, a má si kon jól ki ve -
he tõ Mikó Er zsé bet ne ve, a mel let te lé võ
har ma dik azon ban név te len, így nem le het
tel jes bi zo nyos ság gal meg mon da ni, hogy ki -
nek a ma rad vá nya it tar tal maz za (a sír em lék
fel ira ta alap ján Latinovits Já nos ra vagy hú -
gá ra, Latinovits Ju li an ná ra gon dol ha tunk).
Saj nos, ke gye le ti té ren is nagy kü lönb sé get
fe dez he tünk fel: az idõ sebb Latinovits há zas -
pár érc ko por só ban nyug szik. A po li ti kai
rend szer meg vál to zása után elhunytaknak
már csak egy sze rû ki vi te lû, rossz mi nõ sé gû
fa ko por só ju tott.

Ös  sze fog la lás
A ma gyar tár sa dal mi hi e rar chia a két vi -

lág há bo rú kö zött nem vál to zott alap ve tõ en,
így mind po li ti kai be fo lyá sát, mind va gyo nát
te kint ve a bir to kos arisz tok rá cia állt an nak
csú csán. Min den adott sá guk meg volt ahhoz,
hogy nagy ki ter je dé sû bir to ka i kon pa zar
élet mó dot foly tas sa nak, akár csak a katymári
Latinovitsok. 

Az em be rek több sé gé ben az el múlt év ti -
ze dek ma rad vá nya ként az a szte re o tí pia él,
hogy a ne me si csa lá dok ba sás kod tak az
em be rek fe lett. A vis  sza em lé ke zõk kel tör -
té nõ be szél ge té sek azon ban – leg alább is a
Latinovitsokra vo nat ko zó an – ezt nem iga -
zol ják: a meg kér de zet tek mind egyi ke a
csa lád köz vet len sé gét és ada ko zó haj lamát
em lí tet te. 

Saj ná la tos, hogy ez a föl di pa ra di csom a
po li ti kai rend szer meg vál to zá sá val egy ket tõ -
re el tûnt. Az or szág töb bi arisz tok ra tá já hoz
ha son ló an a Latinovits csa lá dot is el ker get -
ték kas té lyuk ból, bir to kuk ról. A ki la kol ta tás
az élet mód gyö ke res meg vál to zá sát von ta
ma ga után: sok ha zai nagy bir to kos emig rált,
vagy itt hon ma rad va a meg él he té sért két ke zi
mun kát vál lalt. A tár sa da lom mé lyebb ré te -
ge i be alá me rül ve igye kez tek ma guk nak új
eg zisz ten ci át te rem te ni és új iden ti tást ta lál ni.

Biz tos va gyok ben ne, hogy Katymár
egész más hol tar ta na, ha a kas tély ma is áll -
na, hi szen sza na tó ri u mot vagy kas tély szál -
lót le het ne mû köd tet ni ben ne, kö zel száz -
hold nyi park ja egy ki sebb ar bo ré tum cél já -
ra is al kal mas len ne. Mi vel a kör nyé ken
nem volt több ilyen jel le gû és mé re tû kas -
tély, a tér ség egyik tu risz ti kai lát vá nyos sá -
gá vá vál ha tott vol na, ami nagy ban hoz zá já -
rult vol na a köz ség fej lõ dé sé hez. Ha zánk -

ban ma nap ság több olyan kas tély ról hal la ni,
amely több év ti ze des el ha gya tott ság után új
kön töst és funk ci ót kap. Saj nos a katymári-
ak sa ját ma guk alatt vág ták a fát, ami kor
vesz ni hagy ták ezt a gyöngy sze met. 

„Min den el mú lik, mint az álom / El rö pül,
mint a ván dor ma dár, / Csak az em lék ma rad
meg a szív ben, / Hal vá nyan, mint a hold su -
gár” – ír ta Friedrich Schil ler. En nek a mon -
dat nak az iga zá ról tet tek ta nú sá got az ál ta lam
meg kér de zet tek is. Cé lom azon em lé kek
felidézése volt, ame lyek ott szunnyad tak
azok nak az em lé ke ze té ben, akik va la ha kap -
cso lat ban áll tak a katymári Latinovitsokkal.
A két vi lág há bo rú kö zött a csa lád hoz kap -
cso ló dó an  pá rat lan és fel be csül he tet len él -
mé nyek bir to ká ba ke rül tek. Az idõ elõ re ha -
lad tá val és az élet el mú lá sá val ezek az ér té -
kes em lé kek a fe le dés ho má lyá ba me rül nek,
ezért fon tos, hogy amed dig van nak a múlt -
nak ta núi, je gyez zük le, és os  szuk meg ta -
pasz ta la ta i kat az utó kor ral. Ezt tet tem én is,
ami kor egy új meg kö ze lí tés bõl akar tam em -
lé ket ál lí ta ni a Latinovits csa lád katymári
tag ja i nak, akik tet te ik kel va ló ban be ír ták ne -
vü ket a köz ség és a kör nyék tör té ne té be. (A
szer zõ ez úton kö szö ni meg dr. Zorn An tal se -
gít sé gét, aki ré gi fény ké pe i vel hoz zá já rult az
írás tel jes sé gé hez.)

Tomaskovity Sza bolcs

– Na gyon fi a ta lon vé gez tem el a Ze ne aka -
dé mi át, 22-23 éve sen már a bu da pes ti Ope -
ra ház ban éne kel tem. Fi a tal éne ke sek ál ta lá -
ban szí ve sen meg mé re tik ma gu kat, így hív -
ták fel az én fi gyel me met is a Luciano
Pavarotti dal ver seny re, amely re töb ben is
be ne vez tünk az ak ko ri pá lya kez dõk kö zül.
Az el sõ for du lót Pavarotti szü lõ vá ro sá ban,
Mo de ná ban tar tot ták, a má so di kat pe dig né -
hány hó nap pal ké sõbb, Phi la delp hi á ban.
Ös  sze sen 520-an in dul tak a meg mé ret te té -
sen a vi lág min den ré szé rõl. Mi is to vább ju -
tot tunk, vé gül Pol gár Lász ló val ket ten nyer -
tünk, ami cso dás si ker nek szá mí tott.

A má so dik for du ló után kez dõ dött az ame -
ri kai pá lya fu tá som: tíz évig dol goz tam az
Egye sült Ál la mok ban. Pavarottival utá na
sem sza kadt meg a kap cso la tom, vé gig fi -
gye lem mel kí sér te az éle te met, hi szen õ is
ren ge te get tartózkodott Ame ri ká ban. New
York ban, a Metropolitanban so kat dol goz -
tunk egyi de jû leg, de olyan is elõ for dult,
hogy ugyan azt a sze re pet éne kel tük. A Bo -
hém élet húsz elõ adá sá ból pél dá ul tí zet éne -
kelt Pavarotti, ilyen kor én töl töt tem be az ún.
cover-szerepet: ott kel lett len nem biz to sí ta ni,
ha ve le va la mi tör té nik, ak kor azon nal foly -
tat ni tud juk. Én hét elõ adást éne kel tem, egy

olasz te nor coverrel. Pavarotti az öt ve ne dik
szü le tés nap já ra is meg hí vott, mint el sõ dal -
ver se nyé nek gyõz te sét. Gyak ran ebé del tünk
együtt New York ban, so kat be szél get tünk
kö zös ér zé se ink rõl. Hi szen min den mû vész,
aki so kat uta zik, szám ta lan ne héz ség gel, le -
mon dás sal kell hogy szem be néz zen, még ak -
kor is, ha egyéb ként egy gaz dag or szág gyö -
nyö rû vá ro sá nak cso dás szín há zá ban éne kel.
Az ott hon, a csa lád, gyer me kek, fe le ség, a
tár sa ság és a ba rá tok hi á nya fá jó tud len ni.
Hi ány zik az, ha vé gig sé tá lok az Ok to gon tól
az Andrássy útig, ak kor húsz mé te ren ként is -
me rõ sök be bot lok, és ha köny vet aka rok
ven ni, ak kor az is me rõs üz let ben fél re te szik
ne kem: ap ró ság nak tû nõ dol gok ezek, de na -
gyon kö tõ dünk hoz zá juk. Bi zo nyá ra ki le het
ala kí ta ni ha son ló kat kül föld ön is, de ne kem
ez a ha zám, ide szü let tem, és na gyon hi ány -
zott. Pavarotti is gyak ran em le get te, hogy a
sok iz ga lom mal já ró, fá rasz tó elõ adá sok után
mi lyen jó ha za tér ni Mo de ná ba, a sa ját bir to -

Ak ko ra mû vész re, mint Pavarotti volt,
kö te les sé günk em lé kez ni

Gu lyás Dé nes ope ra éne kes sel mes ter kur zus ról, ze né rõl, tisz te let rõl, gaszt ro nó mi á ról

Alig ha kell be mu tat ni a ba ja i ak nak Gu lyás Dé nest: az or szág egyik leg so kol da lúbb,
leg ke re set tebb te nor ja már öt éve a Luciano Pavarotti ne vét vi se lõ mes ter kur zus ál lan -
dó ok ta tó ja, szak mai irá nyí tó ja és a zá ró gá la est éne ke se. De év köz ben is gya kor ta
meg for dul ná lunk, hol egy fel lé pés, hol ci vil lá to ga tás kap csán, és ilyen kor min dig sok
sze re te tet kap a ba ja i ak tól. S hogy õ is men  nyi re ra gasz ko dik vá ro sunk hoz, az ki de rül
az aláb bi be szél ge tés bõl, amely nek so rán Pavarottival va ló sze mé lyes kap cso la tát is
szí ve sen fel idéz te.  
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ká ra, a lo va i hoz, szi esz táz ni a füg gõ ágyá ban.
Ne ki ez ugyan azt je len tet te, mint ne kem a
teraszomon, a cse resz nye fám alatt ül dö gél ni.
Pavarotti a vi lág el sõ szá mú éne ke se volt,
cso dás mû vész, de bi zo nyos dol gok ban tel je -
sen ha son ló an gon dol kod tunk. Bár so ha nem
vet tem a bá tor sá got, hogy hoz zá mér jem ma -
gam, de még is mind an  nyi an ugyan azt érez -
zük és él jük meg: a két ke dé se ket, si ke re ket,
bu ká so kat, be teg sé ge ket. Sze rin tem ha
Luciano él ne, és lát ná azt, amit itt Ba ján te -
szünk, biz to san hát ba ve re get ne, és azt mon -
da ná: Bene!

– Ho gyan szü le tett meg a ba jai mes ter -
kur zus öt le te?

– Itt hon is ren ge te get éne kel tem, majd
ta ní ta ni is kezd tem. Egy mes ter kur zu son
is mer tem meg Szécsi Má tét. Fi a tal volt, te -
le te het ség gel, fi gye lem mel, el szánt ság gal,
len dü let tel. Há la ne ki és min den ki nek, aki
itt Ba ján fon tos nak tart ja, hogy le gye nek
fi gye lem re mél tó kul tu rá lis ese mé nyek,
lét re jött ez a kur zus, ame lyet Má té és a Ba -
ja Mar ke ting Kft. igaz gat. Ötö dik éve szer -
vez zük, már el ment a hí re, egy re töb ben
jön nek, és vis  sza tér nek. Itt szin te már kész
éne ke sek kel dol go zunk, akik más szin ten
kö ze lí te nek a mû vé szi, éne ke si, ének tech -
ni kai, ze nei prob lé mák hoz, mint azok,
akik csak most kez dik a ta nu lást. Jó fi gyel -
ni õket: ahogy dol go zom ve lük, köz ben
élik az éle tü ket, dol goz nak, egyik-má sik -
nak eset leg mun kát is tu dok ad ni, és ami -
kor egy év múl tán is mét itt ta lál ko zunk,
meg hall ga tom, mi re ju tot tak, hol kell még
fi no mí ta ni uk. Aki nyi tott szem mel él eb -
ben a vi lág ban, ér té ke li ezt a ren dez vényt.
Eh hez le kell gyûr ni az el len ér zést, amely
el kap, ha vé gig néz zük a rá di ók és te le ví zi -
ók mû sor kí ná la tá nak nagy ré szét. Itt más a
lé nyeg. Van egy vá ros, egy cég és egy
szán dék, hogy a klas  szi kus ér té ke ket fenn -
tart sák, szik ráz tas sák: ez ne mes, szent és
cso dás fel adat, amely kö szö ne tet ér de mel. 

– Egy ér tel mû volt a név adás? 
– A ne vet Szécsi Má té vá lasz tot ta. Ter -

mé sze te sen ez zel ar ra is utalt, hogy én
nyer tem meg az el sõ Luciano Pavarotti
ének ver senyt. Má té na gyon sze ret te vol na,
ha én jö vök ide ta ní ta ni, is mert már ta nár -
ként, kol lé ga ként, mi vel szín pa don is so -
kat éne kel tünk együtt. Úgy érez te: fon tos,
hogy ez a mes ter kur zus Pavarotti ne vét vi -
sel je, mert egy ak ko ra mû vész re, mint õ
volt, kö te les sé günk em lé kez ni. Ezt pe dig
csak a szak mán kon ke resz tül le het köz ve -
tí te ni. Van eb ben egy faj ta kon ti nu i tás is: õ
ugyan már nincs kö zöt tünk, de szel le mi sé -
gét át ad juk azok nak a fi a ta lok nak, akik el -
jön nek ide. Én el sõ kéz bõl tu dom köz ve tí -
te ni mind azt, amit tõ le, va la mint vi lág hí rû
kar mes te rek tõl, kol lé gák tól ta nul tam. Itt el
le het mon da ni ezek nek a fi gye lõ, nyi tott
fi a ta lok nak. Le a ka lap pal Ba ja elõtt!

– És a ta ná ruk elõtt is, hi szen pél da ér té -
kû élet pá lyát járt be. Mi az, amit leg in kább
sze ret ne át ad ni a ta nít vá nya i nak?

– Kül de té se van azok nak, akik az örök és
egye te mes ér té kek kel fog lal koz nak. Csak
azt mond ha tom ne kik, amit ál lí tó lag Chur -
chill mon dott a má so dik vi lág há bo rú után,
ami kor meg hív ták elõ ad ni egy egye tem re:
Never give up! So ha ne ad já tok fel! A va ló -
di em ber for má ló, te rem tõ, ér té ket óvó és al -
ko tó em be rek azok, akik biz to sí ta ni tud ják a
ki utat a gagyi ten ge ré bõl. Ha egye dül ma -
rad nak, ha sen ki nem hall gat ja meg õket, ha
üres a tér kö rü löt tük: ak kor is el kell mon -
da ni, hogy mi az egye te mes és örök ér ték, a
min den tõl füg get le nül fel mu tat ha tó cso da.
Ez a kül de té sünk. Egyik reg gel pél dá ul
Schu bert, Mo zart, Bach, Puc ci ni, Do ni zet ti
szer ze mé nye i vel fog lal koz tunk. Ami kor
be jött az el sõ nö ven dé kem, és el éne kelt egy
olyan Schu bert-dalt, ame lyet én is már több
ezer szer elõ ad tam a pá lyám so rán, is mét rá -
jöt tem, mek ko ra ado má nya a sors nak, hogy
ez zel a ze né vel fog lal koz ha tunk, a meg ma -

gya ráz ha tat lan, cso dá la tos mö göt tes tit ká -
val és tar tal má val. Azt kí vá nom, hogy aki -
nek ma még sem mit nem mond Schu bert
ne ve, az jus son el éle té ben egy olyan pont -
hoz, ami kor leg alább an  nyit fog ne ki je len -
te ni, mint ne kem. 

– Ez a kül de tés tu dat, hi va tás tu dat se gí -
tett túl él ni a kül föl di tar tóz ko dá sok kal
együtt já ró ott hon ta lan sá got? 

– Min dig egy ér tel mû volt szá mom ra,
ami kor kint vol tam hó na po kig, hogy csak
a mun kám mi att bír ha tom ezt ki, eb be me -
ne kül tem. Köz ben meg ír tam egy le ve let,
vagy pár perc re fel hív tam a csa lá do mat, de
utá na rög tön vis  sza tér tem a szö veg hez, a
ze né hez. Ez meg kön  nyí tet te, túl él he tõ vé
tet te a hos  szú tá vol lé te ket, a csa lá dom, ki -
csi gye re ke im hi á nyát. Be men tem az ope -
rá ba, Mo zar tot éne kel tem, és há lát ad tam a
Te rem tõ nek, hogy olyan ké pes sé get adott,
amel  lyel ezt meg te he tem. 

– Sa ját csa lád já ban mi lyen sze re pet töl -
tött be a ze ne?

– Na gyon fon to sat. Ez adott ne kem erõt
meg ener gi át, hogy én le gyek az el sõ, aki ezt
a hi va tást vá laszt ja. A csa lá dom szá mos tag -
ja ama tõr szin ten fog lal ko zott ze né vel: éne -
kelt, hang sze re ken ját szott, a ma ga szint jén
és le he tõ sé ge in be lül. Úgy ér zem, én va la -
mi vel töb bet kap tam en nél, hi szen si ke rült
olyan élet pá lyát vé gig vin nem, amely le he tõ -
sé get adott ar ra, hogy mes  szebb re lás sak a
ze ne és a mû vé szet lé nye gét il le tõ en. Ott hon
na gyon so kat ját szot tunk a szü le im mel: dal -
la mo kat éne kel tek vagy dú dol tak egy-egy
ope rá ból, ame lyet fel kel lett is mer nünk.
Ren ge teg le me zünk volt az ös  szes nagy éne -
kes és zon go ris ta fel vé te le i vel, na gyon so kat
hall gat tuk õket. Ezek az im pul zu sok és ha tá -
sok te rel tek ar ra az út ra, ahon nan nem akar -
tam el moz dul ni. Ne kem meg ada tott, hogy
imá dom a szak má mat, és ez cso dá la tos ado -
mány. A gyer me ke im mel is so kat ját szot tam
ilyen mó don, és meg is lett az ered mé nye.
Az egyik fi a mat most vet ték fel a ze ne aka -
dé mia ének sza ká ra, õ is te nor, a má sik zon -
go rá zik és ze nét sze rez. A lá nyom is imád ja
a mu zsi kát. Min dig is az volt az el vem, hogy
a gagyit tel je sen ki kell zár ni az éle tünk bõl.
Még az ud var ba se en ge dem be, nem hogy a
ház ba! Az élet túl rö vid ah hoz, hogy ér ték te -
len sé gek re fe csé rel jük. A Te rem tõ nagy
aján dé ka a sok zse ni á lis al ko tó, ze ne szer zõ,
elõ adó, és er re na gyon kell vi gyáz ni. Az em -
be rek haj la mo sak a gagyiról azt gon dol ni,
hogy jó, csak mert töb bet hall ják. Az iga zi
ér ték hez pe dig el kell men ni egy klas  szi kus
ze nei kon cert re. Ak kor azon ban so kan fel -
kap ják a fe jü ket ar ra, hogy Mo zart és Schu -
bert mi lyen gyö nyö rû sé ges ze nét szer zett.
Ez a lé nye ge az egész pá lyánk nak. Gulyás Dénes a mesterkurzus egyik résztvevôjével és korrepetítorával
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– Meg van még a mai fi a tal éne ke sek ben
ez a klas  szi kus ér té kek hez va ló hû ség,
ame lyet Ön kép vi sel? Át le het ne kik ad ni?

– Min den kép pen át kell ne kik ad ni. Én
két egye te men ta ní tok, de nem dol go zom
olya nok kal, akik nem így gon dol kod nak.
Vagy ki ho zom be lõ lük azt, amit én jó nak
tar tok, vagy el men nek má sik ta nár hoz.
Azok ba fek te tek ener gi át, akik er re re zo -
nál nak. Ha va la ki csak azért jár órá ra,
hogy az in de xét alá ír jam, de egyéb ként
sem mi re nem fi gyel oda, azt el ta ná cso lom,
és in kább ha za me gyek, hogy a ker tem ben
a zöld sé ge im mel, fá im mal fog lal koz zam.
Az is ha tal mas öröm, hogy reg ge len ként a
ker tem ben négy fé le, sa ját ter mesz té sû pa -
ra di csom ból tu dok vá lo gat ni.

– Mi lyen nek lát ja a je len le gi kur zus
részt ve võ it? 

Nem zet kö zi a tár sa ság, jött egy svéd szár -
ma zá sú fiú és egy dél vi dé ki hölgy is, de ja -
va részt pes ti és pé csi egye te mis ták, pá lya -
kez dõ mû vé szek. Nyu god tan ki je lent he tem,
hogy ez az el múlt öt év leg jobb csa pa ta. Pél -
dá ul itt van Donkó Im re, aki vel majd A se -
vil lai bor bély õszi elõ adá sá ban is ta lál koz hat
a bajai kö zön ség. Sok olyan nö ven dék is
jött, akik hal lot ták, mi lyen jó ez a kép zés, és
sze ret tek vol na részt ven ni. A szak mai szín -
vo nal most ki emel ke dõ en jó, a nö ven dé kek
kö zül most tízet lát hat a kö zön ség a
zárógálán, a víziszínpadon. Most is csak
azok lép nek fel, akik már meg fe le lõ szin ten
áll nak. Min den csa pat ban van nak, akik pon -
to san tud ják, hogy nin cse nek még fel ké szül -
ve ilyen szin tû be mu tat ko zás ra. Et tõl még
ugyan úgy meg kap ják en nek a kur zus nak az
ös  szes ho za dé kát: a le he tõ leg jobb kép zést,
a jó tár sa sá got, fi gyel met, a tö rõ dést, a prog -
ra mo kat. Ahogy az ed di gi ek mind egyi ke, ez
az ötö dik, ju bi le u mi kur zus is ün ne pé lyes
volt. Min dig volt ki rán du lás, ha lász lé.
Mind an  nyi szor ma xi má lis tö rõ dést kap tunk
a vá ros ré szé rõl.

– Mi lyen jel zé se ket kap az em be rek tõl?
– A zárókoncertünk min dig telt há zas. En -

gem a kör nyék hez egyéb ként is ro ko ni szá -
lak köt nek. Min den év ben leg alább egy szer
jö vök ide a kur zus mi att, de év köz ben is
adód hat va la mi lyen fel lé pés. S ha eset leg
Pécs rõl ha za fe lé me net meg ál lok itt en ni
va la me lyik jó ét te rem ben, ak kor is me ret le -
nek is kö szön te nek. Oda jön nek, ér dek lõd -
nek, mi kor lát nak is mét a szín pa don. Olyan,
mint ha ha za jön nék. Na gyon sze re tem ezt a
vá rost, és ki csit cso dál ko zom azon, hogy
még csak ilyen ke vés sé fe dez ték fel az em -
be rek, hi szen itt hem zseg nie kel le ne a tu ris -
ták nak. A na gyobb vá ro sok, mint Pécs vagy
Sze ged, sok kal in kább ben ne van nak a köz -
tu dat ban, de egy ilyen gyöngy szem, ilyen

ter mé sze ti adott sá gok kal: nem is ér tem, mi -
ért nem ez a me gye köz pont. Hol van még
Eu ró pá ban ilyen fõ tér, ilyen sé tá ló ut ca,
ilyen szín ház?! A Pe tõ fi-szi get, a víz, a fo -
lya ma tos fej lesz té sek és kul tu rá lis le he tõ sé -
gek elõtt is fe jet kell haj ta ni.

– Hob bi ja a gaszt ro nó mia és a bo rá szat.
Mi lyen szin ten ûzi ezt?

– Sze rin tem a vi lág leg jobb sza ká csa va -
gyok! Vagy va la ki ezt vi tat ja? (ne vet)

– Is ten õrizz! De ak kor be szél jünk ki csit a
ha lász lé rõl…

– Ahány vízi város, an  nyi ha lász lé. Más a
sze ge di, a ba la to ni, a ba jai. Na gyon sze re tem
a ba jai ha lász lét, de ha Sze ged re visz az élet,
ak kor azt eszem, és amit a ba la to ni ha lá szok
fõz nek a Ba la ton vi zé bõl, az is na gyon jó.
Olyan ez, mint hogy imá dom az egyik pin cé -
szet bo rát, de a má sik sem rossz. Nem rang -
so ro lom: imá dom, és vég nél kül tu dom en ni.
A gaszt ro nó mia, a jó ét ke zés nagy örö met
tud okoz ni. Egy jó po hár bort el né ze get ni is
öröm, az tán érez ni az il la tát, az ízét, za ma -
tát…! Nem sze re tem a csi szolt po ha rat, mert
ab ban nem lát szik jól a bor szí ne. Egy szé pen
te rí tett asz tal nál, jó tár sa ság ban, kul tu rál tan
él vez ni a kony ha mû vé sze tet: az nagy öröm.
Egy jó sza kács, aki nem ét kez tet, ha nem fõz
a ven dég nek, és be le te szi a lel ké bõl mind azt,
amit én is be le te szek, ami kor éne ke lek: ez
mû vé szet. Is me rek na gyon jó sza ká cso kat,
akik idõn ként be is en ged nek a kony há juk ba,
és meg osz ta nak ve lem tit ko kat. 25 éve já rok
pél dá ul az egyik Eger kör nyé ki pin cé sze t be.
Amit ott egy mes ter sza kács gaszt ro nó mi á -
ban mû vel, az sze rin tem fe lül múl ha tat lan.
Be jár tam a vi lá got Dél-Ame ri ká tól Ja pá nig,
de ilyen nel még se hol sem ta lál koz tam. Aho -
gyan egy ki lenc fo gá sos bor va cso rát fel tá lal -
nak, min den rész le té ben ki dol goz va: ez ma -
ga a tisz ta mû vé szet. Az em ber ide nem jár
he ten te két szer, de az biz tos, hogy éven te
két-há rom al ka lom mal el me gyünk a fe le sé -
gem mel, hogy át él jük ezt az él ményt, hall -
gas suk a sza ká csot, ahogy ra gyo gó szem mel
me sél az éte le i rõl. 

– Mit te he tünk azért, hogy a fel nö vek võ ge -
ne rá ció sze res se meg az ope rát?

– Nem is csak az ope rát, ha nem a klas  szi -
kus ér te lem ben vett fes té sze tet, tán cot,
szín há zat, épí té sze tet, iro dal mat, va gyis a
tá gabb ér te lem ben vett kul tú rát, amely be
én a kul tu rá lis érint ke zést, az ud va ri as sá -
got, az egy más irán ti tisz te le tet is be so ro -
lom. Min den a csa lád ban dõl el. Ha több
ge ne rá ció nõ fel egy más után örök és egye -
te mes ér té kek men tén, ak kor meg van
ment ve a vi lág. Ha nem, ak kor el van vesz -
ve. Az a fel nõtt, aki gyer mek ko rá ban mo -
rált, er köl csöt, tisz tes sé get és be csü le tet,
mû vé sze tet, sze re te tet, tisz te le tet ta pasz tal
ma ga kö rül, ezt ad ja majd to vább. De eh -
hez kell öt ven év. Én a gyer me ke i met úgy
ne vel tem, hogy a ház ban nem le het ér ték te -
lent hall gat ni. Az egyik fi am hat éves volt,
ami kor ép pen a Cantata Pro fa na ének lé sé -
re ké szül tem. Meg kér dez te, mit éne ke lek,
és ar ra kért, hall gas suk meg együtt. Be tet -
tük a le ját szó ba, a gyer mek át szel le mül ten
vé gig hall gat ta a húsz per ces ze ne da ra bot,
elõt te a Bar tók Bé la ál tal fel mon dott és
gyûj tött ro mán kolindák szö ve gét, majd a
vé gén azt mond ta: Még! Ha az agy sor vasz -
tás elõtt min den ki be csuk ná az aj ta ját, ak -
kor sok kal több ilyen él mé nyünk le het ne.
Mind an  nyi unk nak. 

– A Pavarotti-mes ter kur zus le jár ta után
mik a ter vei?

– A fe le sé gem el jön meg hall gat ni a kon -
cer tet, más nap haj nal ban pe dig au tó ba ülünk,
és in du lunk Ve len cé be. Az tán kez dõ dik Pé -
csett az évad, ké szü lünk a Po má dé ki rály új
ru há ja cí mû gyer mek ope ra be mu ta tó já ra,
amely nek cím sze rep ét ép pen az egyik, kur -
zu son részt ve võ bas  szus fog ja éne kel ni. Az -
tán a Don Giovanni-t ren de zem, és lesz nek
kon cert je im, dal est je im Bu da pes ten is. Ope -
rát már nem na gyon éne ke lek, per sze, ha
hív nak, ak kor nem mon dok ne met, de 43 év
a szín pa don nagy já ból elég volt. Per sze,
unat koz ni azért nem fo gok ez után sem. 

Sándor Boglárka

Tanítványok és kollégák gyûrûjében a bajai víziszínpadon. Kelemen Áron felvételei
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Baja, Bácska, légiveszély!
A fo lyók na gyon hos  szú ide ig út ját áll -

ták az em be rek nek. Év ez re dek tel tek el,
amíg meg ta nul ták, ho gyan jut hat nak át a
túl só part ra, de ad dig a táp lá lék gyûj tö ge -
té se köz ben so kat töp reng tek ta nács ta la nul
a szá muk ra le küzd he tet len fo lyók part ja in.

Egy ré gi kró ni ka el mond ja, mi ként kel -
tek át a fran kok az út juk ba ke rü lõ fo lyón.
Elõt tük az át jár ha tat lan víz, mö göt tük az
el len ség. Ek kor a kö ze li er dõ bõl szar vas
fu tott a fo lyó fe lé. Egy ide ig a fo lyó men -
tén ha ladt, majd hir te len a víz be ug rott, és
gyor san át sza ladt raj ta. A szar vas tud ta a
gáz ló he lyét. A fran kok fe je del me fel fi gyelt
rá, és a me ne kü lõk ha dá val si ke re sen át ju -
tott a túl só part ra. A le ma ra dó el len ség
kény te len volt a fo lyó tól vis  sza for dul ni, és
az ül dö zöt tek meg me ne kül tek. Ed dig a
cso da szar vas tör té ne té re em lé kez te tõ kró -
ni ka, amely le het, hogy nem egé szen me se.

Ki tud ja? Talán a ba jai híd he lyét is egy
gáz ló kon me ne kü lõ szar vas je löl het te ki? 

So ká ig kel lett vár ni, mi re a ne héz ipar fel -
ké szült a nagy mé re tû vas hi dak épí té sé re. A
vas úti köz le ke dés ro ha mos ter je dé se a szá -
zad for du ló kör nyé kén már éven te egy-két
nagy fo lyó híd épí té sét kö ve tel te meg. A fõ -
vá ros ban már négy és mel let te két vas úti híd
állt, Ko má rom ban, Esz ter gom ban is fel épült
egy-egy, ez után 1909-ben meg szü le tett a ba -
jai is. Csak hogy elõbb a Du nát Szek szárd
alól át kel lett kor má nyoz ni a ki ásott fõ me -
der be, és part ja it is rög zí te ni kel lett. 

A fél sar ló ala kú híd pont úgy né zett ki,
mint az ak kor tájt épült ko má ro mi, esz ter -
go mi, va la mint a Ti szán Csong rád nál,
vagy a Drá ván Gyé ké nyes nél át íve lõ.

Az el sõ vi lág há bo rú rom bo lá sai a ba jai
hi dat meg kí mél ték. Ké sõbb a vas úti talp fák
kö zött 1937-ben le fed ték, és at tól kezd ve a
köz úti köz le ke dés szá má ra is hasz nál ha tó vá
vált. A má so dik vi lág há bo rú ban min den híd
ha dá sza ti és stra té gi ai szem pont ból ki emel -
ke dõ je len tõ ség gel bírt. A nap pal tá ma dó
ame ri kai lé gi erõ az ipa ri lé te sít mé nyek le -
rom bo lá sa után a hi dak, vas úti pá lya ud va-
r ok felé fordult, az an gol lé gi erõ pe dig éj jel
foly tat ta a vá ro sok bom bá zá sát, va la mint a
du nai a ha jó zás meg bé ní tá sa ér de ké ben az
ak ná sí tást. Hogy mi ért tet ték ezt?

A má so dik vi lág há bo rú ide jén már évi 12
mil lió ton na árut szál lí tot tak a Du nán. Ez
tet te ki a vas úti szál lí tá sok két sze re sét, és ez
biz to sí tot ta a há bo rú foly ta tá sá hoz nél kü löz -
he tet len kõ olaj men  nyi ség 1/3-1/4 ré szét.

Az an gol lé gi erõ a Ba ja fö löt ti Du na-sza -
kasz adott sá ga it igen ked ve zõ nek ta lál ta ah -
hoz, hogy re pü lõ gép rõl le do bott mág ne ses

ak nák kal bi zony ta lan ság ban tart sa a ha jó -
zást. A fo lyó nak ezen a ré szén ke ve sebb a
part mel let ti te le pü lés, nin cse nek lég vé de -
lem mel el lá tott hi dak, ak na te le pí tés szem -
pont já ból ked ve zõbb a víz ör vény men tes
se bes sé ge, a ho mo kos ka vi csos me der fe -
nék, to váb bá a zá to nyos ré szek mi att ezen a
sza ka szon amúgy is ne héz kes a ha jó zás,
ami fo koz ta a ha jó zók fé le lem ér ze tét.
Mind ezt fel is mer ve, a fo lyó töb bi ré szé hez
ké pest a Paks–Ba ja kö zöt ti sza ka szon az
ak nák két-háromszo ro sát dob ták le.

Az ak na te le pí té sek nek sú lyos kö vet kez -
mé nyei let tek. Az 1944. má jus 5-érõl 6-ára
vir ra dó éj sza ka 105 db, és a 9-én éj jel le -
do bott 48 db mág ne ses ak na szám lá ló
szer ke ze te a hó nap kö ze pén kelt élet re, ezt
kö ve tõ en 22-én há rom ha jó fu tott ak ná ra, a
sze mély zet nyolc tag ja meg halt.

Az ak na ke re sõ ha jók kép te le nek vol tak
meg bir kóz ni az ak na men te sí tés fel ada tá -
val. Ezért Bu da örs re te le pült ak na rob ban tó
re pü lõ gé pek kel is meg kezd ték a ha tás ta la -
ní tást. Egy hó nap el tel té vel, jú li us el sõ éj -
je lén 76 re pü lõ gép bõl újabb 192 db ak nát
te le pí tet tek a Du ná ba. Más nap dél elõtt be -
kö vet ke zett a Ma gyar or szág el le ni leg na -
gyobb bom ba tá ma dás. 

Alig hagy ták el az or szág te rü le tét a bom -
bá zók, az ak na rob ban tó re pü lõ gé pek to vább
vé gez ték ve szé lyes fel ada tuk vég re haj tá sát.
Dél után az 1504 fo lyam ki lo mé ter nél az
egyik Junkers 52 tí pu sú ak na rob ban tó re pü -
lõ gép hi bá zott. Óva tos ság ból az elõ írt nál las -
sab ban re pült, az ak na nyo más hul lá ma utol -
ér te, és 100 mé ter re a jobb part tól a Du ná ba
zu hant. A re pü lõ gép fe dél ze tén tar tóz ko dó
Fritz Auszt né met ka to na el hunyt. Más nap
Fajsz köz ség te me tõ jé ben te -
met ték el.

Az ak ná sí tás kö vet kez mé -
nye ként az el sõd le ges fon -
tos sá gú anya go kat szál lí tó
ha jók 20 nap he lyett jó val
több mint 100 nap alatt tud -
ták vé gig ha józ ni a Ro má -
nia–Bécs tá vol sá got. A né -
met, oszt rák és cseh ki kö tõk
nyil ván tar tá sai meg erõ sí tik
azt a tényt, hogy má jus után
már na gyon ke vés fo lya mi
ha jó nak si ke rült idõ ben el ér -
ni a Du na fel sõ sza ka szát.
Ez nem meg le põ, hi szen az
an gol lé gi erõ szep tem ber
vé gé ig több mint 1300 db
ak nát do bott le a ma gyar or -
szá gi Du na-sza kasz ra.

A híd vé del mé re cse kély erõt tud tak elõ -
te rem te ni. A 101. ma gyar lég vé del mi tü -
zér osz tály gép ágyúi és a re pü lõ gé pe ket
ma ga sabb ra kény sze rí tõ lég göm bök ke -
véssé nyugtalanítottaák a tá ma dó kat. 

Ro má nia át ál lá sát kö ve tõ en a köz uta kon
me ne kült a bács kai sváb la kos ság, vas úton
a né met hadsereg Balkánon re kedt ala ku la -
tai, és a Du nán Kortcsu kor vett kapitány
több mint száz-száz öt ven ha jó egy sé gé bõl
ál ló kon vo ja kö ze le dett Ma gyar or szág fe lé.

A híd je len tõ sé ge to vább nõtt. Ezt fel is -
mer ték a tá ma dók is. 1944. szep tem ber 17-
én, va sár nap az ame ri kai 304. bombázó
cso port több száz re pü lõ gé pe bom báz ta a
fõ vá rost, Fe renc vá ros, Kõ bá nya pá lya ud -
va ra it, és ki emel ten a Rákosrendezõn fel -
tor ló dott vas úti sze rel vé nye i ket. 

A fõvároshoz kö ze led ve 8-110 Liberátor
le ma radt a tá ma dó él boly tól. A bom bá zás ról
le ké sett re pü lõ gé pek a ha za fe lé tar tó cso port -
hoz új ból fel zár kóz tak, és má sod la gos cél -
ként ki sze mel ték a ba jai hi dat. A le do bott
bom bák rob ba ná sa meg ron gál ta a bátaszéki
híd fõt, és a híd õr sé gé bõl hat em ber meg halt. 

A kö vet ke zõ tá ma dás kor a ba jai Du na-
híd már ki je lölt cél pont tá vált. 1944. szep -
tem ber 21-én a 15. Ame ri kai Lé gi Had-
sereg 449. és a 98. bom bá zó cso port ja Vil -
lány kör nyé kén rá for dul t a szin te véd te len
cél pont ra. A vé de ke zõk lõt tek, de va ló já -
ban tehetetlenül néz ték a lé gi pa rá dét. 

Tud ták, mit je lent, ha be mond ták: „Ach-
tung! Achtung! Ba ja, Bács ka, lé give szély!”.
Sí polt, si ví tott min den, ha ra gos zöld re vál tott
a ko ráb ban ba rát sá gos táj. Bar na, fe ke te, vad,
hab zó szö kõ ku tak tör tek a ma gas ba, ren gett,
rán ga tó zott a ta laj és rec  csent a híd.

Baja mint célpont
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Az egyik bom ba el tör te a lá bát, a má sik
meg tör te ge rin cét, és a híd két kö zép sõ át -
hi da lá sa, amely nek szol gá la tát ed dig szin -
te ész re sem vet ték, el in dult a ha lak bi ro -
dal má ba. A fél órán be lül be kö vet ke zett
má so dik tá ma dás után már há rom híd elem
fe küdt a me der fe ne kén.

A vas úti, köz úti köz le ke dés le he tet len né
vált. A két áll va ma radt híd nyí lás alatt a 60
ha jó egy ség re meg fo gyat ko zott me ne kü lõ
ha jó ka ra ván még át ha jó zott, de ki gon dol ta
vol na, hogy e híd tor zót a vis  sza vo nu lók to -
vább rom bol ják. Mi re a har cok el csen de sed -
tek, már csak a bátai ol dal  felôli má so dik
nyí lá sa állt a pil lé re ken. 

Az át ke lõhely re szük sé ge volt a meg szál -
ló szov jet csapatoknak is. Le sze relt gyá ra -
kat, ha di fog lyo kat kel lett nyu gat ról-ke let re,
és ha di anya go kat, ke let rõl-nyu gat ra szál lí -
ta ni. A jég zaj lás mi att kez det ben a híd pil lé -
rek re sze relt drót kö tél pá lyán, majd a híd tól
dél re ki épí tett úszó vas úti és 50 mé ter rel dé -
lebb re úszó köz úti hí don át tör tént az át ke -
lés. És mi lyen ke gyet len a sors! A híd ron-
cs okon fen na kadt jég 1945 ja nu ár já ban ár -
vi zet oko zott. Ekkor a ron csok víz fö lött ál -
ló ré sze it rob ban tot ták szét.

A há bo rú tól meg sza ba dul t em be re ket ta -
vas  szal si ral mas kép fo gad ta. 400 úszó jár -
mû, 4 tank, 2 vas úti va gon, 40 ki lo mé ter
összhosszúságú híd fe küdt a ma gyar fo -
lyó med rek fe ne kén. A ron csok tö me ge
meg ha lad ta a 100 ezer ton nát, mely bõl 70
ezer ton na híd, és 30 ezer ton na volt a ha -
jó és egyéb roncs tö me ge.

A há bo rú még éve kig kí sér tett a Du na
men tén. 1946-ban a Kuj bi sev és a Tö hö -
töm, 1947-ben a Tas von ta tó és 1951. jú li -
us 22-én sok halálos ál do za tot kö ve tel ve a
Dömös ke re kes gõzös alatt rob bant fel
egy-egy mág ne ses ak na. A szerencsének

kö szön he tõ en az utol só, 1965-ben be kö -
vet ke zett ak na rob ba nás már csak a Ti sza
te her ha jó ban oko zott ká ro kat.

Belva Da vis új ság író sza va it idézve: „Ne
ré mít sen a sza ka dék ál ma id és va ló ság
közt. Ha a kép ze let szár nyá ra vesz, meg -
lesz a híd is ha mar.” El telt a há bo rú után
néhány év, és Ba ján lett új ra híd, amely
szem be sze gült a je ges ár ral, amely meg -
öre ge dett, majd meg fi a ta lo dott, és át épí tés
után vén sé gé re újabb fel ada to kat ka pott.
Két ol da lán ha tal mas mál ha ként fur fan gos
módon rá akasz tott au tó út mi att szer ke ze te
bo nyo lult lett. Így a szépségét te kint ve sem
ve te ked het a ro ko na i val. Ta lán ennek  kö -
szön he tõ, hogy mindig mos to ha gye rek ként
ke zel ték. Ke vés tu dó sí tás és még ke ve sebb
ké pes lap ké szült ró la.

Nap-nap után me gyünk át a hí don, már
ész re sem ves  szük. A száz éve for ga lom ba
he lye zett és több ször át épí tett híd kí vül

esik a szem lé lõ dõk lá tó kö rén. A bom bá zás
eseményeirõl tör té nõ meg em lé ke zés és a
híd ról szó ló ki ál lí tás ezt a hi ányt kí sé re li
meg be pó tol ni. 

Kö szö net il le ti mindazokat, akik a ki ál -
lí tás lét re ho zá sá ban fá ra doz tak, és mind -
azo kat, akik itt meg je len tek. Hi szen ami
teg nap tör tént, az a tör té ne lem. Amit ma
nem jegy zünk meg a teg nap ról, azt el fe -
lejt jük. Amit el fe lej tünk, azt idõ vel új ra
kell ku tat ni, mert ha nem ta nul a vi lág a
tör tén tek bõl, ak kor a leg ne he zebb el ha tá -
ro zás az, vajon me lyik hi dat épít sük fel, és
me lyi ket éges sük fel magunk mögött. 

(El hang zott a Türr Ist ván Mú ze um ban a
Ba ja, Bács ka légiveszély! – 70 éve bom -
báz ták a ba jai Du na-hi dat c. ki ál lí tás meg -
nyi tó ján 2014. má jus 15-én.)

Tóth Fe renc
a Ma gyar Roncs ku ta tó Egye sü let

tisz te let be li el nö ke

A lebombázott Duna-híd

A kiállítás szeptember végéig látható

A bombázás percei felülrôl



Edwin Smith az 1850-es évek ben bün te -
tett elõ é le te mi att kény sze rült el hagy ni az
Egye sült Ál la mo kat. Egyip tom ban, az óko ri
Théba rom ja i hoz kö zel esõ vá ros ban, Lu xor -
ban te le pe dett le. Sze rény tõ ké jét pénz köl -
csön zés be és ré gi ség ke res ke dés be fek  tet te,
majd lel kes ama tõr ként az ot ta ni ré gé sze ti
fel fe de zé sek szak ér tõ jé vé nõt te ki ma gát.
1862. ja nu ár 20-án a vá ros leg si ke re sebb sír -
rab ló i tól, az Abd er-Rasul test vé rek tõl mond -
hat ni po tom áron, 12 fon tért meg vá sá rolt két
sza ka do zott pa pi rusz te ker cset.

Szál lás adó ja, az „antikák”-kal (an tik tár -
gyak kal, mû kin csek kel) va ló ke res ke dés so -
rán Smith-tõl zsí ros ré sze se dést ka pó
Musztafa Aga tud ni vél te, hogy a len vá szon
sza lag gal ös  sze fo gott te ker csek a Ní lus túl -
part ján, a Théba kör nyé ki nek ro po lisz,
Assassif te rü le tén lé võ, ko ráb ban fel tá rat lan
sír ból, egy mú mia lá bá nak kö ze lé bõl va lók.
Az évek so rán a hi e ra ti kus – a ko ráb bi vé sett
vagy fes tett hi e rog lif kép írás ból ki fej lõ dött,
ál ta lá ban tin tá val és nád tol lal pa pír ra ve tett –
írás ol va sá sá ban jár tas sá got szer zett Smith
„ma gá ban mor mol va szin te be le fe led ke zett
a majd há rom év ez re det túl élt írás szép sé gé -
be… Ami kor kö ze lebb rõl meg vizs gál ta a
por té kát, ki de rült, hogy a pa pi rusz te ker csek
va ló já ban õsi, or vo si szö veg gyûj te mé nyek”.
A két te kercs egyi ke, a tár gyunk szem pont -
já ból je len tõs, utóbb Ebers-papiruszként vált
az em be ri ség köz kincs évé (A do ku men tum

hát ol da lán sze rep lõ dá tum I. Amenhotep fá -
raó ural ko dá sá nak 9. évé re utal, amely nek
alap ján az irat ke let ke zé se Kr. e. 1530 kö rü -
li re te he tõ. A szö veg uta lá sai azon ban azt su -
gall ják, hogy a 110 ol da las do ku men tum
egy jó val ko ráb bi, az ar cha i kus kor ból, Kr.
e. 3000 kö rü li idõ bõl szár ma zó kéz irat má -
so la ta. A szö veg bel gyó gyá sza ti ese tek rõl
szól, ren ge teg kü lön fé le be teg ség le írá sát
tar tal maz za, gyógy ásza ti szem pont ból pe dig
több mint 160 gyógy nö vényt és nö vé nyi
ala pú or vos sá got em lít. Kö zü lük a leg in -
kább gyógy ha tá sú nak azt a nö vényt ta lál ták,
amely nek õsi egyip to mi ne ve tjeret, la tin el -
ne ve zé se Salix, mi fûz fa né ven is mer jük.
En nek „kér gé ben ott la pul az a lét fon tos sá -
gú ös  sze te võ, amely az asz pi rin, a vi lág leg -
fan tasz ti ku sabb gyógy szer ének alap ját al -
kot ja”. 

No ha az Ebers-tekercs szer zõ jé nek ki lé te
rej tély, egy ko ri tu laj do no sa va ló szí nû leg
egy igen ma gas ran gú egyip to mi or vos volt,
aki nek mú mi á ja mel lõl emel ték el az Abd
er-Rasul test vé rek. És bár a pa pi rusz sír ba
ke rült, az egyip to mi or vo sok tu dá sa to vább
örök lõ dött, a fûz fa kér ge az óko ri gö rög or -
vo sok leg je len tõ sebb je, az or vos tu do mány
aty ja, Hip pok ra tész aján lá sa foly tán az ókor
gyógy szer lis tá já nak ál lan dó ele me lett, és
ma radt több száz éven ke resz tül. „A Ró mai
Bi ro da lom bu ká sa után azon ban ke gyet len
idõk kö vet kez tek. Fe le dés be me rült a több
ezer év alatt fel hal mo zott tu dás anyag nagy
ré sze, köz tük több gyógy szer is, mint pél -
dá ul a fûz fa”, amely „csak a 18. szá zad ban
tért vis  sza a köz tu dat ba, ami kor egy or vo si
vé ná val meg ál dott fa lu si lel kész új ra fel fe -
dez te mind azt, amit az óko ri egyip to mi ak
ezer éve tud tak. A nö vény csu pán ek kor ke -
rült mél tó he lyé re”. Hogy 1758 Szent Já nos
nap ján mi in dí tot ta az ak kor 56 éves, vál tó -
láz tól és ízü le ti gyul la dás tól gyö tört
Edward Stone tisz te le test ar ra, hogy sa ját
bir to kán, egy kis pa tak men ti fûz fá ról le tör -
jön egy da rab ka kér get, és azt a szá já ba ve -
gye? „Va ló szí nû leg me rõ kí ván csi ság ból
tet te.” Hogy a fûz fa ké reg „meg kós to lá sa”
kap csán mit ta pasz talt, ta pasz ta lá sa mi lyen
fan tasz ti kus gon do la tok ra ra gad tat ta, azt
kö ve tõ en pe dig a meg szá rí tott és ma lom ban
meg õrölt fûz fa ké reg gel vég zett öt év nyi si -
ke res kí sér le te zé se mi lyen ered mé nyek hez
ve ze tett, a könyv bõl ki de rül. Ugyan ak kor
ar ra is vá laszt kap ha tunk, mi tör tént évek kel

ké sõbb, ami kor „Eu ró pa csil lo gó-vil lo gó új
ve gyi la bo ra tó ri u ma i ban” meg kez dõd he tett
Stone tisz te le tes fel fe de zé sé nek ipa ri cé lú
hasz no sí tá sa. 

A 2005-ben an gol, 2006-ban ma gyar
nyel ven is meg je lent könyv szer zõ jét,
Diarmuid Jeffreys-t az elõ szó ban ír tak sze -
rint azt kö ve tõ en kezd te el iga zán ér de kel -
ni a szin te min den ház tar tás ban fel lel he tõ
fe hér tab let ta, az asz pi rin, hogy ap ja szív in -
fark tust ka pott, ám túl él te, fel épült, és sok
év múl tán is min den nap be vesz egyet be -
lõ le. Ab ból a szem re „sem mi kü lö nös,
még is ki vé te les pi ru lá ból”, amely rõl az
idõk fo lya mán több mint 25 000 tu do má -
nyos ér te ke zés szü le tett, és amely nek meg -
je le né se óta több mint egy tril li ó nyi da rab ja
fo gyott. A cso da szer bõl, „ami pá rat lan az
or vos tu do mány tör té ne té ben, egy ben min -
den idõk leg na gyobb ke res ke del mi si ker -
tör té ne te”. És „amely nek ös  szes tit kát a
mai na pig – va gyis a 21. szá zad el sõ év ti -
ze dé ig – nem vol tunk ké pe sek fel tár ni”. A
le bi lin cse lõ en ol vas má nyos, az asz pi rin nek
az óko ri Egyip tom ban kez dõ dött és má ig
vé get nem érõ, vár ha tó an újabb fe je ze tek -
kel bõ vü lõ tör té ne tét fel dol go zó könyv a
Ba jai Hon pol gár va la men  nyi ol va só já nak
köny ves polc ára aján lott! 

(Diarmuid Jeffreys: Asz pi rin. Egy cso da -
gyógy szer fan tasz ti kus tör té ne te. Part vo nal
Könyv ki adó, Bu da pest, 2006. 358 ol dal.)

Dr. Pé ter Ár pád
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Aszpirin
Egy csodagyógyszer fantasztikus története

Könyvismertetés

Régi Aszpirin-reklám Amerikából



„Zurrogó-zirregõ / szi ta kö tõ tán ca / csip -
két ver a cseng ve / cso bo gó for rás ra. / Zir-
ren ké ken, zöl den, / sás ról sás ra tán col, /
úgy ve ri a csip két / ön nön ár nyé ká ból.” –
ol vas hat juk Kányádi Sán dor Szi ta kö tõ tán -
ca cí mû köl te mé nyé ben a ra ga do zó élet -
mó dú szi ta kö tõk rend ro va ra i ról, amely -
nek fa ja i val a ve ge tá ci ós idõ szak ban szin -
te min de nütt – de leg in kább vi zek kör nye -
ze té ben – ta lál koz ha tunk. Ha az el sõ lá tás -
ra ön fe ledt nek tû nõ „tán cot” egy ki csit ala -
po sab ban meg fi gyel jük, ak kor ki tû nik: az
ár tat lan nak vélt ker ge tõ zés gya kor la ti lag
ter ri to ri á lis harc. Mind eköz ben a hí mek
cél ja a sza po ro dás hoz meg fe le lõ te rü le tek
meg szer zé se-meg tar tá sa, az ivar érett nõs -
té nyek oda csá bí tá sa és -terelése, majd elõ -
zõ ek si ke re ese tén lát hat juk a pár zás ri tu á -
lé ját (en nek egyes szi ta kö tõ csa lá dok nál
nagy sze re pe van a faj azo nos ság el dön té -
sé ben). Amíg a hí mek ide jé nek je len tõs ré -
szét a vi zek mel let ti te rü le tek biz to sí tá sa
töl ti ki, ad dig a nõs té nyek leg in kább pár -
zás és pe te ra kás cél já ból men nek oda.

A mai szi ta kö tõk õsei több mint 300 mil lió
év vel ez elõtt kezd tek a szá raz föld meg hó dí -
tá sá ba. A je len leg is mert meg kö ve se dett õs -
ma rad vá nyok alap ján fény ko ruk ban a leg -
mé re te sebb faj szárny fesz tá vol sá ga el ér te a
70 cen ti mé tert. Ek ko ra pél dá nyok már rég
nin cse nek, de ki sebb utó da ik a Föld szin te
ös  szes édes ví zi élõ he lyén fel lel he tõk. A töb -
bi, ilyen fel té te lek kö zött élõ faj hoz ha son ló -
an a víz fo lyás ok sza bá lyo zá sa, a mo csa rak
le csa po lá sa és a ta laj víz szint sül  lye dés mi at -
ti ki szá ra dá sa stb. mi att a szi ta kö tõk is fo ko -
zot tan ki van nak té ve élet te rük be szû kü lé se
és meg vál to zá sa kö vet kez mé nye i nek, ezért
ál lo má nya ik sok fe lé ve szély be ke rül tek. A
boly gón kon nap ja ink ban 5 ezer kö rü li re be -
csült szi ta kö tõ faj ból 64 él ha zánk ban, utób -
bi ak kö zül a vi dék fej lesz té si mi nisz ter
100/2012. szá mú ren de le te sze rint 5 fo ko zot -
tan vé dett (mind egyik ter mé szet vé del mi esz -
mei ér té ke 100 000 fo rint), 17 vé dett (ugyan -
ez 13 faj nál 5 000, 2-nél 10 000, 2-nél 50 000
fo rint). Elõ zõ ek alap ján in do kolt a ki tün te tett
fi gye lem, hi szen fe le lõs ség gel tar to zunk a
ben nün ket kö rül ve võ élõ vi lág ért.

Írá sunk ban a ha zánk ban a domb- és sík vi -
dé ki vi zek men tén ál ta lá no san el ter jedt (a fo -
lyó vi zek hez ké pest ál ló vi zek ben rit kább), a
ba jai Du na-sza ka szon is elõ for du ló, az
egyen lõ szár nyú szi ta kö tõk (Zygoptera) al -
rend jé be és a színesszárnyú szi ta kö tõk
(Calopterygidae) csa lád já ba tar to zó sá vos
szi ta kö tõ vel (Calopteryx splendens) fog lal -
ko zunk rész le te seb ben. A csa lád nak még egy

fa ja él Ma gyar or szá gon: a vé dett kis as  szony-
szi ta kö tõ (Calopteryx virgo). Tõ le a sá vos
szi ta kö tõ hí mek a szár nya i kon lát ha tó szé les,
zöl des sö tét kék szí nû folt alap ján jól meg kü -
lön böz tet he tõk (a nõs té nyek tel jes szár nyai
át tet szõ en zöl de sek). A sû rûn ere zett szár -
nyak a tö vük fe lé fo ko za to san kes ke nyed -
nek, má sik vé gük le ke re kí tett. A ki fej lett
imá gók test hos  szú sá ga mint egy 5, szárny -
fesz tá vol sá guk 7 cen ti mé ter kö rü li. A töb bi
szi ta kö tõ faj hoz ha son ló an ös  sze tett sze me ik
a fej te te jén göm bö lyöd nek, az adott ság jól
jön a kör nye zet fi gye lé sé ben, a tá jé ko zó dás -
ban és a zsák mányt szer zõ va dá szat ban. A hí -
mek to ra és szárny tö ve fény lõ en ké kes zöld,
hos  szú és kar csú pot ro huk in kább kék, há -
rom pár lá buk szür kés-fe ke tés. A nõs té nyek
egész tes te ara nyos zöld, lá ba ik szí ne ha son -
ló a hí me ké hez. A sá vos szi ta kö tõk ked ve lik
a gaz dag és dús par ti ve ge tá ci ót, amely nek 1-
1,5 mé ter ma gas sá gú és meg fe le lõ rá lá tást
nyúj tó pont ja i ról a hí mek fi gye lik-el len õr zik
bi ro dal mu kat, és in nen re pül nek fel te rü le tük
be já rá sá ra. Röp tük a nagy szi ta kö tõ fa jok hoz
ké pest ke vés bé erõ tel jes és gyors, leg in kább
a lep kék se bes sé gé hez le het mér ni. Elõ zõ ek -
nek meg fe le lõ en a fajt vi szony lag kön  nyû
azo no sí ta ni és meg fi gyel ni.

A sá vos szi ta kö tõt leg in kább a ta vasz kö -
ze pe – má jus ele je, rit kán áp ri lis vé ge – tá já -
tól az õszi hi de gebb idõk be áll tá ig – jel lem -
zõ en szep tem ber kö ze pé ig – lát hat juk. A
szél csen des, kis sé pá rás és nap sü töt te idõ -
ben a lár vá ból tör té nõ át vál to zást túl élt
(ilyen kor kön  nyû cél pont ja ik a bé kák nak,
ma da rak nak és más ra ga do zók nak), fris sen
ki kelt imá gók a víz tõl ki csit el tá vo lod nak:
szár nya ik ki fe szí té sé hez és tes tük meg szi -
lár du lá sá hoz al kal mas nyu godt he lyet ke res -
nek. A röpképesség el nye ré se után fon tos sá
vá lik a táp lál ko zás, amely hez fõ leg ki sebb
ro va ro kat igye kez nek zsák má nyul ej te ni.
Ez után az ivar éret té vá ló ki fej lett pél dá nyok
né hány he tes éle té nek ta lán leg fon to sabb
idõ sza ka, a pár zás kö vet ke zik. A pe té ket a

nõs té nyek a hí nár nö vény zet víz alat ti ré szé -
nek le ve le i re és szá ra i ra rak ják le. A ki ke lõ
lár vák véd te le nek, ezért igye kez nek meg -
búj ni a ví zi nö vény zet ben, amely nek vé del -
mé ben ná luk ap róbb ál la tok ra va dász nak.
Ké pe sek el vi sel ni a víz kis mér té kû szen  nye -
zett sé gét. Meg fe le lõ élõ he lyi vi szo nyok és
táp lá lék mel lett fo lya ma to san fej lõd nek,
több ször ved le nek, majd két sze ri te le lés
után búj nak elõ, és ala kul nak imá gó vá.

A sá vos szi ta kö tõ fõ leg Eu ró pa kö zép sõ
sáv já ban él, emel lett elõ for dul Dél-Eu ró -
pá ban, Észak-Af ri ká ban és Kisázsiában is.
Hegy sé gek ben 1200-1300 mé te res ma gas -
sá gig ta lál ha tó meg. 

Dr. Nebojszki Lász ló
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