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A DUNA FELFEDEZÉSE
Impressziók-jegyzetek egy könyvrõl

A 20-21. század fordulójának embere
zaklatott, túlhajszolt, az anyagiakat minde-
nek fölé helyezõ, a modernség áldását és
átkát is hordozó, ellentétekkel átszõtt, szo-
rongó világban él. A ma embere úgy vél-
hetné, hogy amikor Luigi Ferdinando Mar-
sigli jóvoltából 300 évvel ezelõtt a Duna
fölfedezése megtörtént, az európai viszo-
nyok kedvezõbbek voltak nagy ívû, mara-
dandó értékû gyakorlati és tudományos

eredmények eléréséhez. Kétségeim van-
nak, hogy így volt-e.

Európa az emberiség számára akkor –
elõtte és utána is – nagy értékeket hozott
létre, de pusztította önmagát és másokat is.

Az újkorban (is) számunkra nehezen át-
tekinthetõ, folyamatosan változó soknem-
zetiségû államalakulatok, szövetségek jöt-
tek létre, bomlottak fel. Századokat átszõt-
tek az európai hatalmak bonyodalmai, há-

borúi, dinasztikus kapcsolódásai-intrikái, a
vallásháborúk, a felkelések....

Mohács után (1526) Közép-Európában,
a Közép-Duna-medencében az osztrák
Habsburgok vezetésével mindenekelõtt a
pusztító török betörések ellen kellett véde-
kezni. Vesztes és gyõztes csaták, rövidebb-
hosszabb megszállások, eseti békekötések,
alkudozások, tárgyalások, szétdarabolt ál-
lamalakulatok, sarc, árulás, túszok, vált-
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ságdíjak stb. követték egymást. Történelmi
tény az is, hogy századokon át a véres,
pusztító háborúk elsõdleges színtere a Kár-
pát-medence, a Duna középsõ völgye, azaz
Magyarország volt. 

A törökök teljes és végleges kiszorítása
az 1600-as évek utolsó évtizedében történt.
1697. július 5-én I. Lipót kinevezte Savo-
yai Jenõ herceget, a nagy tekintélyû, sike-
res, kiváló katonai vezetõt a magyarországi
hadak fõparancsnokává. Savoyai csapatai
1697. szeptember 11-én a Szeged ellen fel-
vonulóban lévõ II. Muhamed szultán ve-
zette török haderõt a Tiszán való átkelése-
kor Zentánál megtámadták és megsemmi-
sítõ csapást mértek rá.

Az 1699. január 26-án Karlócán a török-
kel kötött béke újabb nagy területekre ter-
jesztette ki az osztrák Habsburgok uralmát,
és hozzájárult ahhoz, hogy a monarchia
egyes részei közt szilárdabb gazdasági kap-
csolatok alakuljanak ki, s a 18. században
Bécs a Duna-medence gazdasági központ-
jává váljon. 

Az elõzõekben felvillantottak betekintést
adhatnak a kor történetébe, Marsigli tevé-
kenységének színterére, amelyben döntõ
fordulat a zentai csatát követõ karlócai bé-
ke volt. Aki életútját megismeri, nagy tisz-
telettel csodálja az olasz hadmérnök, oszt-
rák tábornok gróf Luigi Ferdinandó Mar-
sigli (1658-1730) többsávú, ott, akkor, ab-
ban a korban számos tudományág fejlesz-
tésében elért maradandó teljesítményét.

Küzdelmes, maga választotta életútjának
több mozaikját, tudományos eredményei-
nek jelentõs részét A Duna fölfedezése
(Vízügyi levéltár és Könyvgyûjtemény
2004) címû dokumentumgazdag, vonzó
kötet közvetítésével ismerhetjük meg.

Marsigli két évtizeden át háborúk, csaták
sodrásában, sokszor életveszélyben ma-
gánemberként, katonaként, diplomataként
utazott, tanult, adatokat (földrajzi) gyûjtött,
megfigyeléseket és méréseket végzett, rög-
zített (folyók, égbolt, növény-, állatvilág
stb.). Vázlatokat, rajzokat, térképeket ké-
szített, készíttetett. Volt túsz, rabszolga, se-
besült, halálraítélt, kegyvesztett, tolmács,
tárgyalásvezetõ.... univerzális érdeklõdés-
sel több szakterület, tudományág és mûvé-
szet legkiválóbbjaival volt kapcsolatban,
tanult és tanított. Széleskörû és nagy meny-
nyiségû levelezésével az akkori háborús és
közlekedési körülmények mellett sikeresen
oldotta meg a partnerségen alapuló – mai
szóval – távoktatást.

Marsigli hadmûveleti, stratégiai-taktikai
feladatok kimunkálásával és megoldásával
foglalkozott, várakat erõsített (rombolt), tá-
borhelyeket, hidakat (a Dunán többet is)

épített, vegyes élményekkel, konkrét, gya-
korlati helyismerettel. Közben mint tudós
tanulmányozta a Kárpát medence termé-
szeti viszonyait.

Karlóca után az osztrák határkijelölési
bizottság vezetõjeként 850 km határvona-
lat jelölt ki, egyeztetett, térképeket rajzolta-
tott. A török elnyomás után õ készíti el el-
sõként a Kárpát-medence – az akkori leg-
korszerûbb mûszerek birtokában, geodézi-
ai, asztronómiai mérések alapján felmért –
térképét. 

Mindez alapozó elõtanulmány, adatgyûj-
tés élete nagy mûvéhez, hatkötetes Duna-
monográfiájához. Ennek elsõ kötetét
(L.F.Marsigli: A Duna magyarországi és
szerbiai szakasza) hasonmáskiadásban (la-
tinul) és dr. Deák Antal András gördülé-
keny, világos mondatszerkesztésû, jól ol-
vasható és követhetõ fordításában magya-
rul is közli A Duna fölfedezése címû kiad-
vány.

Marsigli tisztelte, csodálta a hatalmas fo-
lyam erejét, a vizek áradatát, állandó moz-
gását-változását, Európa fõ ütõereinek
egyikét. Tanulmányozta történetét, a mel-
lette-vele élõ népeket, állat- és
növényvilágát,. Folyamatnak tekintette

megismerését, a Duna felfedezését. Helye-
sen õ ábrázolta elõször térképen a Duna
helyzetét.

A 439 oldal terjedelmû kötetben közel
száz – részben színes – térképet, ábrát, dí-
szítõ illusztrációt láthatunk. Köztük 16 kü-
lönösen szép Hold-ábrázolást, és Bécstõl a
Fekete-tengerig terjedõ Duna-szakasz víz-
rendszerét bemutató 18 térképszelvényt. A
könyvben találjuk Magyarország s egyben
a világ elsõ kereskedelmi (1699), valamint
Magyarország elsõ postatérképét is (1700).

Baját már azokban a századokban nagy
térség vonzásközpontjává, különbözõ áruk
piachelyévé tette a dunai szállítás, az átke-
lõhely, raktározó és közvetítõ kereskedel-
me, korán fejlõdésnek induló kézmûvessé-
ge, több tucat vízimalma stb. I. Lipót 1696.
december 24-én szabadalmas kamarai me-
zõvárossá nyilvánította a többnemzetiségû
Baját. Marsigli és munkatársai két évtize-
des helyismerete, gyakorlati tapasztalata
adta a hátterét annak, hogy kereskedelmi
térképe Bécs és Buda megelõzésével Baját
jelöli nagy régió kereskedelmi központjá-
nak és a határokon messze túlvezetõ utak
kiindulópontjául. A Bajai Honpolgár 1999.
novemberi számában olvashattunk errõl
Mappa Mercantilis 1699. címmel. A kísé-
rõszöveget írta és a térképet közreadta Dr.
Deák Antal András.

Marsigli szellemiségével és munkamód-
szerével megegyezõen a közölt térképek,
illusztrációk, ábrák, vázlatok, helyszínrajz-
ok a katona, a tudós és munkatársai (rajzo-
lók, térképkészítõk, rézmetszõk) magas
kultúrájú szaktudásának lenyomatai.

Az olvasót, a könyvet kézbevevõt három
évszázad múltával is lenyûgözik és tisztel-
gõ csodálatát váltják ki a tartalom lényegét
megjelenítõ, gazdagító, magával ragadó,
vizuális élményt nyújtó gyönyörû, lehelet-
finom mûvészi munkák. (A kötetet tervez-
te: Asztalos Zsolt, nyomdai munkák: Aval-
oni KFT Bp.)

A Duna Múzeum (Esztergom) 1983-ban
megvásárolta Marsigli Duna-monográfiá-
ját. (A latin nyelven íródott hatkötetes
munkát 1726-ban adták ki Amszterdamban
és Hágában.)

Dr. Deák Antal András, a múzeum tudo-
mányos fõmunkatársa magyarra fordította,
majd közel két évtizedes aprólékos munká-
val kereste-kutatta a Marsigli-életmû ere-
deti forrásait. A szó teljes értelmében beás-
ta magát Bécs és Bologna levéltáraiba. El-
mélyülten, nagy empátiával ismerkedett
Marsigli életmûvével, munkamódszerével,
stílusával, eddig ismeretlen forrásokkal.
Részeredményeit publikálta és nemzetközi
konferenciákon ismertette.

MAPPA GENERALIS DANUBII Részlet
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Az összetételében, szerkezetében a szok-
ványostól eltérõ, nyomdatechnikailag
rendkívül igényesen kivitelezett könyvet
bevezetõ dolgozatban Dr. Deák Antal And-
rás történész-szakíró biztos támaszt ad az
olvasó eligazodásához; érdekfeszítõ, él-
ményt nyújtó, izgalmas írás, amely Simán
Katalin fordításában angol nyelven is ol-
vasható. A tanulmány szerves része a mér-
téktartó, értékes jegyzetapparátus, amely
segíti a tágabb tájékozódást, hitelesít, bizo-

nyít, polemizál. Tisztelet mindazoknak,
akik a kutatást és a könyv megjelenését tá-
mogatásukkal lehetõvé tették. Megvásárol-
ható a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Zöld Boltjában (1011 Budapest,
Fõ u. 44/50), ára 6.000 Ft. 

A Duna fölfedezése címû impozáns köte-
tet (többször) olvasva-lapozgatva kirajzo-
lódnak Marsigli tevékenységének, élet-
elemének általam legfontosabbnak vélt jel-
lemzõi: a munka, az új és több tudás utáni

vágya, a személyes és tudományos bátor-
ság, a helyzetfelismerés, a leleményesség,
a megoldáskeresés, a kiváló szakemberek-
tudósok, kézmûvesek felkutatása és meg-
nyerése, a tények és adatok pontos kezelé-
se, az igényesség, a természet tisztelete.
Volt tûrõképessége, belsõ ereje, meggyõzõ-
dése, hite és erkölcsi tartása.

A könyv hatása felemelõ.

Dr. Faludi Gábor

Az egykori szentjánosi révjárás és a régi utak
Az elmúlt év õszén egy bajai tartózko-

dás alkalmából átrándultunk a pörbölyi er-
dõbe. A kényelmes autó, amelyben utaz-
tunk, alig egy röpke perc alatt suhant át ve-
lünk a Duna fölött. Az utazás régi emléke-
ket ébresztett bennem, mert voltak idõ-
szakok, amikor nem ilyen egyhangú és
eseménytelen volt a dunai átkelés. Életkö-
rülményeim ugyanis olyanok voltak. hogy
sokszor és különbözõ módon kellett az
egyik partról átjutni a másokra. Ezek az
utazások már a közelkor történetéhez tar-
toznak, úgy érzem, érdemes emlékeimet a
ma emberével megosztani.

Magamról, a sorok írójáról annyit, hogy
a földrajzi értelemben vett Dunántúlnak
azon a kis szeletkéjén születtem, ami épp-
úgy Bajához tartozik, mint maga a Duna.
1927-ben a pörbölyi erdõ egyik magányos
erdészházában láttam meg a napvilágot.
Baján kereszteltek, Baján anyakönyvez-
tek, elemi és középiskoláimat is Baján vé-
geztem. Erdõmérnöki pályámat az egykori
Dunaártéri Alsó Erdõgazdaságnál kezd-
tem. A kiszámíthatatlan emberi sors azon-
ban 1952-ben elvezényelt Bajáról, azóta
Nyugat-Magyarországon élek.

Szüleim 1933-ban írattak be a Tanító-
képzõ Intézet Gyakorló Iskolájának elsõ
osztályába. Az ártéri erdõben felcsepere-
dett emberkébõl bentlakó kisdiák lett. Mi-
vel a szülõi ház és a város közt a Duna hú-
zódott, utaink során sokszor kellett az
egyik oldalról átjutni a másikra, hiszen a
vakációkat és az egyéb iskolai szüneteket
otthon töltöttem. Az átkelés helye és mód-
ja az idõk folyamán többször változott. Je-
len írásomban arról a kisiskolás idõszakról
kívánok beszámolni, amelyben a régebbi
idõk közlekedési szokásai és lehetõségei
részben még éltek.

Az alsópörbölyi erdészházban laktunk.
Egyéb lehetõség híján akkor csak a szent-
jánosi réven átkelve juthattunk Bajára, il-
letve vissza az erdészházba. Lovasszekér,

lovasszán meg ladik nélkül az ártéri élet
elképzelhetetlen volt. A sáros vagy rögös
erdei utakon egy óra alatt értük el a révjá-
rást. A pörbölyi erdõ a Kalocsai Érsek-
uradalom birokát képezte, a révet is az ura-
dalom tartotta fenn. A révészház is az ura-
dalom területén a pörbölyi oldalon volt.
ennek a révnek szokatlan módon az volt a
sajátsága, hogy a révészház nem a Duna
partján, hanem a holtág, a Marica mellett
állott. Nem lehet tudni, hogy a ház mikor
épült, de az bizonyos, hogy valamikor a
Duna partján helyezkedett el. A Duna a
medrét olykor változtatja. Az 1800-as
évek elején Szentjánossal szemben egy na-
gyobb zátony helyezkedett el (régi térké-
peken Kerek-zátony). A zátony további
feltöltõdése folytán rövid holtág, a Marica-
Duna fûzõdött le, így került a révészház
mintegy 100 méterre a Nagy-Dunától. A
Marica felsõ torkolata azokban az években
már teljesen eliszaposodott, de a középsõ
és az alsó részén vízzel tartósan feltöltött
meder volt. A kompkikötõ tehát a Nagy-
Duna partjára került. Maga a komp vi-
szonylag kis méretû, tölgyfából készült,
kézi erõvel mozgatott szállító eszköz volt,
összesen három lovasszekér és 8-10 utas
fért el rajta. Négy révészlegény a komp ol-
dalaihoz illesztett gúzsos evezõkkel moz-
gatta a jármûvet. Nem menetrendszerûen
közlekedett. Ha éppen az ellenkezõ olda-
lon állt, az emberek átkiabálással jelezték
az átkelési szándékot. Mint minden komp-
nál, úgy itt is várni kellett az indulásra. Vá-
rakozás közben ráért az utas nézelõdni.
Jobb parti nézelõdés esetén a Duna és a
szentjánosi oldal volt jól szemügyre vehe-
tõ. Északi irányban a horizontot a régi Du-
na-híd pillérek közt átívelõ rácsos tartói
zárták le. Kissé lejjebb dél felé, közvetle-
nül a Duna-parton a Nostra néven ismert
lapos tetejû gabonatároló épülete állt. Még
lejjebb, kissé távolabb a parttól a posztó-
gyár kéménye felkiáltójelként meredt az

ég felé. Gyermekfejjel úgy gondoltam,
hogy egy kéményhez füst is tartozik. Füs-
töt azonban hiába lestem, az csak nem
akart megjelenni a kémény végén. Késõbb
derült ki, hogy azokban az években világ-
gazdasági válság volt, a gyár évekig nem
üzemelt. A kompkikötõvel majdnem
szemben a hajóállomás stégje látszott, kis-
sé hátrább a hajóállomás fehér épülete. Tõ-
le nem messze egy lapos partszakasz sza-
kította meg a szentjánosi oldal magas-
partját, ez a régi Sugovica-torok maradvá-
nya volt. A hajóállomás és a Sugovica-
torok közt a magasparton Dudás bácsi
kocsmája nézett a Dunára. Itt kellemesen
el lehetett tölteni a várakozás perceit, órá-
it. Szüleim a maguk számára nem vették
igénybe Dudás bácsi szolgáltatásait, de én
általában megkaptam a magam krahedli-
jét. Csodálatos üdítõ itala volt ez a harmin-
cas éveknek. Nem is az édes almaszörp
volt az érdekes, hanem az üveg és annak
nyitása, ugyanis az üveget egy belsõ golyó
zárta le, amit a széndioxid nyomása a pon-
tosan kiképzett üvegnyakhoz szorított. Az
üveget a golyó benyomásával lehetett nyit-
ni. Máshol is árulták a krahedlit, de ezek a
„kocsmázások” emlékezetesek maradtak
számomra. A Sugovica-torkon túl helyez-
kedett el Szentjános. A település házacskái
a magas védgát mögött bújtak meg. Kissé
távolabb, az új Sugovica-torok alatt három
vízimalom lapátkerekeit forgatta a Duna
sebesen áramló vize. A szentjánosi kikötõ-
hely a régi Sugovica védett öblöcskéjében
húzódott meg, ahol földbe vert erõs cöve-
kek szolgáltak a komp kikötésére.

Egyik oldalról a másikra történõ áteve-
zés nem volt könnyû feladat, ugyanis a Du-
na folyása a bajai szakaszon meglehetõsen
gyors, a víz sodra a szentjánosi oldalt érin-
ti. Az áramlásbeli különbségeket a vízen-
járók kihasználják. A révészek a pörböly-
oldali indulás után a kompot a part mentén
felfelé irányították, a széljárástól függõen
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mintegy 100-150 métert haladtak felfelé,
majd nekivágtak a túlsó oldalnak. Mire át-
evezek a Dunán, a folyás levitte a kompot
úgy, hogy éppen a kikötõhelyhez értek.
Visszafelé menetben egybõl nekivágtak a
szemközti partnak, és az átjutás után a
csendes vizû partmenti oldalon eveztek fel
a kikötõhelyig. Az átkelés mintegy 15-20
percet vett igénybe. Ha csak gyalogos utas
jelentkezett, azokat révészladikon szállítot-
ták át. A komp és a révészladik közlekedé-
se az idõjárás függvénye volt, erõs szélben,
ködben, jégzajláskor nem jártak. Télen,
amikor a folyó beállt, az átjárás a Duna je-
gén történt. A révészlegények az összetor-
lódott jégtáblák közt kanyargó csapást tisz-
títottak meg a hótól és a jégtörmeléktõl,
ezen a csapáson lehetett átjutni a folyón. A
jégen járás biztonságos volt, a helybeli la-
kosok ezt az õsi közlekedési módot válasz-
tották, holott már vonaton is át lehetett jut-
ni a Dunán. A körülményekhez tartozik az,
hogy azokban az években kontinentális jel-
legû hideg telek uralkodtak. December ele-
jén megkezdõdött a jégzajlás, és kará-
csonyra már rendszerint beállt a Duna,
úgyhogy a karácsonyi vakációra már jégen
mentünk át. Ez az átjárási lehetõség kb.
február 10-ig tartott.

Ha Pörböly irányából jöttünk, az átkelés
után Szentjánoson a Molnár utcán (késõbb
Malomrév utca), a Szentjánosi úton (Baj-
csy-Zsilinszky út), a Vörös-hídon át lehe-
tett eljutni a Szentháromság térre, ahol
szerdai napokon nagypiac volt, és a forgal-
masabb üzletek is (Miboltunk, Székely
vaskereskedés stb.) árulták portékáikat.

A szentjánosi rév valószínûleg sohasem
tartozott a forgalmas révjárások közé. Tör-
ténetünk idején fõleg erdészek, erdei mun-
kások, fuvarosok, állat- és terménykeres-
kedõk használták. Nagyobb forgalom ál-
lat- és kirakodóvásárok alkalmával volt. A
személyforgalom a századforduló után
erõsen lecsökkent, mivel az 1910 táján
megépült vasút a forgalom egy részét át-
vette. A rév a Kalocsai Érsekuradalom tu-
lajdonához tartozott, de nem az uradalom
mûködtette, hanem kiadták bérbe, akkori-
ban egy Karajkó nevû, vízi közlekedésben
jártas ember bérelte.

A bajai oldal révhez vezetõ útvonalairól
már megemlékeztünk, ezek a település-
szerkezet útvonalhálózatából következõen
adottak voltak. Rejtélyesebbeknek tûnhet-
nek a lakatlan területen átvezetõ dunántú-
li utak, amelyek jelentõs részükben az ár-
téren haladnak át. Két fontosabb útvonal
létezett: az egyik délrõl, Báta felõl, a má-
sik nyugatról, Alsónyék-Sárpilis irányá-
ból. A Bátáról induló, észak felé tartó út a

bátai Vénduna nyugati oldalán haladt,
majd a szuloki rámpán (ez a védgáton lé-
võ átjáró Pörbölytõl 2 km-re délre), a zim-
merfoki hídon át a Simon-Duna melletti
õrházakat (régebben csõszházak) érintve
érkezett a szentjánosi révhez. Az út nyom-
vonalát és az õrházak elhelyezkedését a
terepadottságok határozták meg. A bátai
Vénduna és a Simon-Duna oldalán a vala-
mikori övzátonyból származó görönd hú-
zódik végig. Ezen a viszonylag magas te-
repalakulaton helyezkedtek el a régi
csõszházak (alsópörbölyi, középpörbölyi,
felsõpörbölyi). A csõszházak elhelyezését
az ártér sajátos terepviszonyai határozták
meg. Helyeik kiválasztásánál olyan ma-
gas göröndöt kerestek, amelyen kis feltöl-
tés segítségével árvízmentes házhelyeket
lehetett kialakítani. Ugyanakkor ezeknek
az épületeknek élõ mellékágak mellett
kellett lenniük, mivel a Duna medrébõl ki-
lépõ víz az erdei utakat gyakran részben
vagy teljesen elborította. Ilyenkor az épü-
letek elérhetõségét vízi úton lehetett biz-
tosítani. A magasabb terepszint miatt az
erdõn átvezetõ egyik útvonal is itt húzó-
dott, amelyet az õrházakból szemmel le-
hetett tartani. Az õrházak mintegy 2 km
távolságra helyezkedtek el egymástól, és a
védelmi funkció mellett pihenõhelyül is
szolgáltak, hiszen mindenütt volt gémes-
kút itatóvályúval, amely fontos kelléke a
lakott helyektõl távol kocsikázóknak, mi-
vel a ló kényes jószág, mindenféle pocso-
lyából nem iszik. Az út és a térség nyugal-
máról a bátai csendõrõrs kakastollas legé-
nyei gondoskodtak. Idõnként kéttagú jár-
õr portyázta végig ezt az útvonalat Bátától
a szentjánosi révig. A járõrözés a II. világ-
háborúig tartott.

A nyugat felõl érkezõ másik út nyomvo-
nala bizonytalanabb, mivel az út maradvá-
nyai a vasút illetve a mûút építése során el-
tûntek. Nagy a valószínûsége annak, hogy
Nyékiszálláson (ma Pörböly település) a
késõbbi vasút nyomvonalán, vagy azzal
párhuzamosan a megyehatárig (ezt ma táb-
la jelzi a mûúton) tartott, ott délnek for-
dult, és a vízállásos lapos terület, a Báli-tó
mellett elhaladva a középpörbölyi õrház-
nál csatlakozott a Báta felõl érkezõ déli út-
vonalhoz. Bizonyos utalások alátámaszt-
ják ennek az útvonalnak az elhelyezkedé-
sét, például idõs emberek annak idején a
pörbölyi állomáshoz közel lévõ betonhidat
százlábú hídnak nevezték, nyilvánvalóan
arra utalva, hogy valamikor itt sok cölöpön
álló fahíd lehetett. Az út mentén feszületek
álltak, közülük kettõre emlékszem. Az
egyik a déli és a nyugati út találkozásánál,
a másik a felsõpörbölyi õrháznál volt.

Ezek emlékeztették az utast arra, hogy a
gyakran nehéz útviszonyok közt, a lakat-
lan területen történõ szerencsés átjutáshoz
a kocsin és a lovakon kívül Isten segítsége
is szükséges.

Az 1930-as évek közepén Baja és a Du-
nántúl közötti forgalom annyira megnõtt,
hogy a régi rév már nem volt alkalmas an-
nak lebonyolítására. A korábban csak vas-
úti közlekedésre szolgáló Duna-hidat
1935-ben megnyitották a közúti forgalom
számára. A szilárd burkolatú mûút már ko-
rábban elkészült. Megépítették a fel- és le-
hajtó rámpákat, lepallózták a sínek közét
és a kétoldalt rendelkezésre álló sávot. A
vonatforgalom és az egyirányú alternatív
közlekedés miatt az átkelésre itt is vára-
kozni kellett, de az általában fél óránál
többet nem vett igénybe. A híd megnyitá-
sával életünk megváltozott, a város köze-
lebb került hozzánk, illetve mi a városhoz.
Az átkelés már nem függött az idõjárás vi-
szontagságaitól, és biztonságos volt.

A szentjánosi rév a híd megnyitása után
megszûnt. A kompot elvitték máshová, a
révészhidat lebontották, maradványait az
1940-es árvizek tûntették el, néhány év
alatt a Marica medre is teljesen feltöltõ-
dött, a szentjánosi part beépült. Az egyko-
ri révre már csak a Malomrév utca emlé-
keztet. Az erdõtesten átvezetõ utak egy ré-
sze megszûnt, azokat gyorsan benõtte az
ártéri erdõ, a forgalom a már kiépített mû-
útra terelõdött. Néhány évtized múlva az
erdészházakat, az egykori õrházakat is le-
bontották, helyüket ismét a dús ártéri ve-
getáció foglalta el. A táj harmóniájába oly
szépen besimuló erdei utakat a lovakat
felváltó nehéz gépjármûvek a felismerhe-
tetlenségig széttaposott állapotba hozták.
Az ártéri erdõ romantikája a technika ál-
dozatává vált.

A rév megszûnése utáni gondtalan köz-
lekedés kilenc évig tartott. 1944. március
19-én a németek a térségben elsõnek a ba-
jai hidat szállták meg. Megszállás után
marcona német „kamerádok” õrizték a
magyar hidat. A hagyományos gyalogsági
fegyverrel ellátott õrszemek a háborúnak
inkább már csak statisztái voltak, a híd
megsemmisítését a hadurak valahol már
elhatározták. 1944. szeptember 10-én
bombatalálat következtében a híd megsé-
rült, de a közúti forgalmat még elbírta. A
halálos ítéletet a Liberátorként ismert
ezüstös gépmadarak 1944. szeptember 23-
án hajtották végre. Ez a csodálatos mûsza-
ki létesítmény a Dunában lelte halálát. A
háború ezzel új fejezetet nyitott a dunai át-
kelések történetében.

Dr. Vancsura Rudolf
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A béke napsugarának árnyékfoltjai
Az elferdített tény, ha kellõ kitartással

ismételgetik, az igazság látszólagos rang-
jára emelkedhet.

Nyilván az agymosás hatékonyságát
jelzi, valamint a szellem restségét minõsí-
ti, hogy Magyarországon ma is május 9-
én ünnepelik a második világháború befe-
jezését. Valójában a német hadsereg kapi-
tulációs okmányát 1945. május 7-én 2 óra
41 perckor, Reimsben írták alá. A fegyve-
reknek másnap éjfélig kellett elhallgatni-
uk, és ez a nyugati fronton be is követke-
zett. Más kérdés, hogy a német hadsereg
szétzilált hírlánca képtelen volt a keleti
front elszigetelt egységeit a fegyverleté-
telrõl értesíteni.

A nevezetes dokumentumot Eisenhower
tábornok fõhadiszállásán látták el kézje-
gyükkel a német, angolszász és orosz fõ-
tisztek. Mivel a német delegációt Alfred
Jodl vezérezredes, tehát a Führer hadiszál-
lásának második embere vezette, tárgyaló
partnere nem a nyugati hadseregek fõpa-
rancsnoka, Eisenhower volt, hanem vezér-
kari fõnöke, Walter Bedell-Smith. A tár-
gyalások május 5-én kezdõdtek, és Eisen-
hower korrekt módon azonnal értesítette a
szovjet szövetségest: a németek békét kér-
tek. Zsukov marsall az orosz fél képvisele-
tére Ivan Szuszlaparov vezérõrnagyot
küldte Reimsbe.

Bár a németeknek – a szövetségesek
elõzetes megállapodása szerint – a feltétel
nélküli megadást kellett elfogadniuk, két
napon át késhegyre menõ elkeseredettség-
gel próbálták az idõt húzni. Friedeburg ve-
zértengernagy, majd a késõbb érkezõ Jodl
olyan engedményeket kívántak kicsikarni,
melyek lehetõvé tették volna a szovjet el-
lenféltõl elszakadó német csapatok jó ré-
szének angolszász fogolytáborokba kerü-
lését. Bedell-Smith – követve Eisenhower
instrukcióit – meghiúsította a német fél
szándékát. Akik négy éven keresztül elke-
seredetten harcoltak az oroszok ellen, te-
gyék csak fegyvereiket az orvul megtáma-
dott ellenfél lábaihoz.

A négy példányban aláírt okmány szö-
vegét továbbították a szövetséges kormá-
nyokhoz, és az elcsigázott vezérkari fõnök
a jól végzett munka elégedettségével tért
nyugovóra. Nem tudta mire vélni, hogy
május 8-a éjszakáján legédesebb szenderé-
bõl épp közismerten tapintatos fõnöke uta-
sítására verik fel.

Ikét – a fõvezért katonái e néven emle-
getik – súlyos ok készteti a barátságtalan
gesztusra. Washingtonból dorgáló táviratot

kapott: a fegyverszüneti szerzõdés szöve-
ge eltér az elõzetesen jóváhagyott formu-
lától. Ezt a londoni székhelyû Európai Ta-
nácskozó Testület dolgozta ki, és mindhá-
rom szövetséges jóváhagyta. A mintapél-
dányt még márciusban eljuttatták a fran-
ciaországi fõhadiszállásra.

Eisenhower az okmányról mit sem tu-
dott, így a nyomok vezérkari fõnökéhez
vezettek. Az álomittas, kábult, szemét és
homlokát dörzsölgetõ Smith sem emléke-
zett semmiféle Londonból érkezett iratra.
Végül átkutatta páncélszekrényét, és a bi-
zalmas okmányok rekeszében ráakadt az
inkriminált irományra. Most már derenge-
ni kezdett, hogy két hónapja kapott Lon-
donból egy bizalmas futárpostát, és azt be-
csúsztatta a titkos irományok rekeszébe
anélkül, hogy érkezésérõl és tartalmáról
Eisenhowert tájékoztatta volna.

Bõséges mentsége volt feledékenységé-
re. A három millió fõre duzzadt inváziós
erõ harceszközeinek és gépjármûveinek
száma meghaladta a világ bármelyik had-
seregéét. A hatalmas gépezet olajozott mû-
ködésének felelõssége a vezérkari fõnök
vállára nehezedett. Másrészt a hazája terü-
letére visszaszorított német hadsereg el-
lenállása is megkeményedett, és harci szel-
leme megtörését Bedell-Smith fontosabb-
nak vélte irattára nyálazgatásánál.

A nagyvonalú Ike egy vállrándítással
túltette volna magát alvezére mulasztásán,
és Washington is lezárta volna az ügyet

egy homlokráncolt irgum-burgummal.
Csakhogy az okiratok különbözõségét
Moszkvában fedezik fel. Sztálin dühroha-
mot kap, és sanda gyanúsításokkal spékelt
szemrehányást tesz a szövetségeseknek a
már elfogadott formula mellõzése miatt.
Joe bácsinak – Churchill és Roosewelt így
emlegetik egymás közt Joszif Visszari-
onovicsot – formailag nincs oka a felhá-
borodásra. A reimsi megadási okmány
korrekt, tökéletesen megfelel a szövetsé-
gesek katonai szempontjainak, és nem sért
szovjet érdekeket. Eisenhower ugyanis ki-
kötötte, hogy a keleti arcvonalon harcoló
német egységeknek az oroszok elõtt kell
kapitulálniok.

A Kreml urának azonban van egy súlyo-
sabb, valljuk be, méltányos oka a nehezte-
lésre. Négy éven át a nácik szárazföldi ere-
jének legalább kétharmada harcol a keleti
fronton. A Wehrmacht színe-javát az oro-
szok morzsolják fel, és a legyõzött ellen-
ség végül is azok elõtt hódol meg, akik
alig tíz hónapja szálltak partra Nor-
mandiában. A diadalérzet kiélésének lehe-
tõségét kijátszó reimsi kapituláció felbõ-
szíti az oroszokat. Ezért kerül sor május 9-
én a berlini megadási okmány aláírására.
Az ideológiai szempontokból presszionált
keleti történetírás ezt a dátumot nyilvání-
totta a második világháború európai befe-
jezésének.

A karlshorsti tisztiiskola éttermében le-
játszódó ceremónia azonban jelzi a fi-

A reimsi kapituláció. Középen Jodl vezérezredes, jobbra Friedeburg tengernagy.
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gyelmes szemlélõnek, hogy repedés tá-
madt a szövetségesek egységfrontján. A
német delegációt a legmagasabb rangú
fõtiszt, Wilhelm Keitel vezértábornagy
vezeti. A szovjet felet a tényleges fõpa-
rancsnok, Zsukov marsall képviseli. A
rangegyenlõség elve megkívánná Eisen-
hower megjelenését is. A két repülõgép
fedélzetén azonban csak helyettesei: Carl
Spaatz amerikai tábornok, Arthur Tedder
brit légimarsall és a francia sereg pa-
rancsnoka, Lattre de Tassigny, valamint
népes kíséretük érkezik meg. Lehetséges,
hogy Ike nem kívánta elvállalni a döglött
ló megpatkolását befejezõ kovács szere-
pét. Valószínûbb azonban, hogy a fõvezér
Nyugat egyesített erejének fensõb-
brendûségét kívánta érzékeltetni a nyers
modorú, érdekeiket mind gátlástalanab-
bul érvényesítõ oroszokkal. Bõ hónap
múlva azonban a két fõparancsnok talál-
kozik egymással.

Zsukov elfogadja a szívélyes meghí-
vást, és 1945. június 18-án Frankfurt am
Mainba repül. Az elõzetes közlés szerint
tíz törzstisztje társaságában látogatja meg
amerikai kollégáját. Majd késõbb korrek-
ció érkezik: a marsall öt testõrt is hoz ma-
gával. A fõhadiszállás tisztjei megkövül-
ten néznek egymásra. Mi ez az otromba
bizalmatlanság? Anglia és az Unió hûsé-
ges szövetségese volt Moszkvának. Négy
éven át sok tízezer angolszász tengerész
kockáztatta életét, hogy a német tenger-
alattjárók falkáitól megtizedelt konvojo-
kon eljuttassák Murmanszkba a Vörös
Hadsereg számára létfontosságú hadi-

anyagot. Sok ezren merültek a jeges hul-
lámsírba azért, hogy a keleti barát hozzá-
jusson azokhoz a modern fegyverekhez,
melyekkel a siker reményével harcolhat a
Wehrmacht ellen. A nyújtott segély nagy-
vonalúságát jelzi, hogy az 1945-ig beér-
kezõ hadifelszerelés és nyersanyag értéke
tizenhat milliárd dollárra rúgott. Ez
nyolcszorosan haladta meg az atombom-
ba elõállítására fordított gigantikus össze-
get. A nyugati világ jóhiszemûségét jelzi,
hogy a csillagászati végösszegû hitelt elõ-
leg, részlettörlesztés, vagy zálog-biztosí-
ték lekötése nélkül adta. (A háborút köve-
tõen a milliárdok természetesen az utolsó
centig odavesztek.)

Mindezek után az angolszász tisztek
nem tudták mire vélni, hogy vendégváró
fõhadiszállásukra a szovjet marsall öt go-
rilla gyûrûjében érkezik. Eisenhower kön-
törfalazás nélkül meg is kérdezi tolmácsa
útján a gépkocsijába invitált Zsukovtól:
mi az óhaja a díszlakoma ültetési rendjét
illetõen, hova szervírozzák testõrei teríté-
két? Zsukov indulatos kifakadása so-
katmondó és jellemzõ: „Kérem, mondja
meg a tábornoknak, oda teheti õket, ahova
neki tetszik. Azért hoztam õket magam-
mal, mert mondták.”

Nyilvánvaló, hogy a sbirrek az Állam-
biztonsági Hivatal kopói voltak. Bár a
marsall a Vörös Hadsereg legtehetsége-
sebb, soksorosan kipróbált hûségû pa-
rancsnoka, nyugati fegyvertársához csak
spiclik többrétegû, egymást is ellenõrzõ
felügyelete alatt mehet. A „császár fülei-
nek” azonban oly bõséges jelentenivalójuk
adódott, amelyre aligha számítottak.

Ike ugyanis elõkészített vendégeinek
egy meglepetésszerû látványosságot.

Az ebéd elõtti ejtõzésre az oroszokat a
vezéri rezidencia tágas teraszán megterí-
tett asztalokhoz invitálták. A tisztiszolgák
hûsítõket és aperitifet szervíroznak, mikor
a tábornok bejelenti: a szovjet delegáció
tiszteletére légiparádét mutatnak be.
Amennyiben a cél csupán a szórakoztatás
lett volna, nyilván elegendõ, ha az angol-
amerikai vadászpilóták néhány ásza meg-
csillogtatja technikai tudását. A sort való-
ban a könnyû, nyurga testû Spitfire-ek nyi-
tották meg, õket azonban sûrû rajokban
mennydörgõ Thunderboltok és nehéz tes-
tû, ám villámgyorsan repülõ Tempestek
követték. Nem akadt a szövetséges légi-
erõnek olyan jelentõs típusa, mely számos
társától övezve el nem dübörgött volna a
nyakukat behúzó szovjet vendégek feje fe-
lett. A félórás légi seregszemlét a négymo-
toros bombázók kötelékei zárták. Eisen-
hower a szemléltetõ oktatás hatásáról elég-

tétellel jegyzi fel: „A ragyogó napsütésben
mindez lenyûgözõ látvány volt, és látható-
lag nagy hatást gyakorolt Zsukovra.”

Jellemzõ az ellenérdekelt fél reagálása.
Zsukov kitûnõ, szovjet mértékkel mérve
õszinte, történelmi forrásnak gyakran
használt memoárjában egy szót sem ejt a
frankfurti látogatásról. Különös módon
úgy tudja, hogy június 18-19-e táján (ez
az említett vendégeskedés idõpontja)
Sztálin vidéki dácsájában jár, hogy a ge-
neralisszimusszal a Vörös téri gyõzelmi
díszszemle részletkérdéseit egyeztesse.
Igaz, hogy ez a memoár 1969-ben jelenik
meg, a különös amnézia azonban nehezen
magyarázható.

Londonban, a Downing Street 10-ben
egy testes, húsos arcú, szivarozó férfi me-
reng az európai gyõzelem utóéletének ki-
látásain. Mikor 1941-ben a szövetség
mentõövét odaveti Sztálinnak, Õfelsége
kormányát súlyos erkölcsi felelõsséggel
terheli meg. Az új fegyvertárs viselt dolgai
óhatatlanul árnyékot vetnek arra, aki régi
elveit feladva, életre-halálra szövetkezik
vele. Ugyanis korábban Churchill a kom-
munizmus eltökélt ellenfele volt.

A történelem már két év múlva benyúj-
totta az elsõ számlát. 1943 áprilisában
egy vadászgató német tiszt farkaskutyája
lengyel tiszt maradványait hantolja ki. A
Wehrmacht parancsnokság helyszíni
vizsgálata valószínûsíti, hogy a föld mé-
lye tömegsírt rejthet. Mivel az SS szinte
perverz precizitással könyveli el mészár-
lásait, Himmler teljes biztonsággal állít-
hatja: ezt a hekatombát nem az õ halálfe-
jes legényei tornyozták fel. A német rádió
adásai április 13-án röpítik világgá a
katyni tömegsír megtalálásáról szóló köz-
leményt. A hír Londonban bombaként
robban. Itt települt le a Wladyslaw Sikors-
ki tábornok által vezetett emigráns varsói
kormány, és a lengyelek tízezrei találtak
menedéket a brit szigeten. 1941 után a
Sikorski kabinet (fátylat vetve az 1939-es
szovjet orvtámadás emlékére) diplomácia
kapcsolatot létesített Moszkvával. Tud-
ták, hogy mintegy tizenötezer lengyel ka-
tona esett orosz fogságba. A felkutatásuk-
ra és kiszabadításukra tett szívós kísérle-
tek azonban sorra szenvedtek hajótörést a
szovjet hatóságok halogató taktikáján. A
berlini híradás – melynek hitelességében
a lengyelek pillanatig sem kételkedtek – a
legszörnyûbb sejtéseiket igazolta. Sikors-
ki – anélkül, hogy Churchillt értesítené –
haladéktalanul a Vöröskereszt berlini
központjához fordul: indítson vizsgálatot
a tömegsír sorstörténetének feltárására. A
lépést természetesen Németország is he-

A berlini aláírási ceremónia. Jobbra
Keitel marsall, aki szolgai buzgalommal

hajtotta végre Hitler
legszerencsétlenebb katonai döntéseit is.
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lyesli. A náciknak ugyan egy
tömeggyilkosságon való felhá-
borodásra vajmi kevés erkölcsi
alapjuk lenne, ám a katyni ügy
kiváló alkalom arra, hogy ez-
úttal a bolsevizmusra ráhúzzák
a vizes lepedõt.

A nemzetközi bizottság vizs-
gálatának eredményei – melye-
ket Sztálin fasiszta rágalom-
hadjáratnak szeretne minõsíte-
ni – megsemmisítõek. Katyn
Szmolenszktõl nyugatra esõ te-
lepülés, mely 1941 õszéig
szovjet terület volt. A sírmezõ
feltárása során 4443 lengyel
tiszt tetemét exhumálják. Bár
mindegyikükkel német gyárt-
mányú fegyver golyója vég-
zett, a tettesek nyilvánvalóan a
szovjet állambiztonsági szerv
hóhérai voltak. A terület csak
tizennyolc hónapja került a né-
met frontvonal mögé, viszont
az orvosszakértõk szerint a
bomlás rombolómunkáját a te-
temeken több mint két éve
kezdte meg. Másrészt tettük
leplezésére a gyilkosok a sír-
mezõre erdõt telepítettek, nem
számolva azzal, hogy így ön-
maguk ellen szolgáltatnak bi-
zonyítékot. A fácskák kora és a
talaj állaga kétségtelenné tette,
hogy a szemfedél kb. három éve borult a
lemészárolt áldozatokra.

A katyni drámán elborzadó világ a len-
gyel nép szívébõl fakadó fájdalomkiáltás-
nak, és nem az állítólagos náci propagan-
dafogás miatt szitkozódó Sztálinnak hisz.
A brit polgár pedig gyanítani kezdte, hogy
Berlin ellen Moszkvával szövetkezõ kor-
mánya Belzebub segítségével kíván ördö-
göt ûzni.

A szovjet módszerekre vonatkozó újabb
figyelmeztetés másfél év múlva érkezett.
A Vörös Hadsereg elérte a Visztula keleti
partját, és elõvédje már látta Varsó külvá-
rosait. A lengyel Honi Hadsereg vezére,
Bor-Komorowski tábornok elérkezettnek
látta az idõt, hogy a fõváros felszabadítsa
önmagát. A mintegy tizenötezer fõnyi, jó-
részt tisztekbõl és katonákból álló földalat-
ti szervezet azonban csak könnyû fegyve-
rekkel rendelkezett. Az 1944. augusztus 1-
jén kirobbant, mintaszerûen megszervezett
felkelés egy-kettõre elbánt a német karha-
talmi alakulatokkal. Az SS-eket laktanyá-
jukban szorították és körülzárták. Néhány
nap alatt elfoglalták a vasútállomásokat,
távíró- és közhivatalokat. Ezután joggal

várhatták, hogy az oroszok átkelnek a fo-
lyón, és a lengyel gerillákkal összefogva
megtisztítják a várost a német csapatma-
radványoktól.

A hadsereg azonban nem mozdult, kísér-
letet sem tett arra, hogy áttörjön a német
védelmen, és kapcsolatot teremtsen a sza-
badságharcosokkal. Churchill táviratban
sürgeti, hogy Sztálin tegye meg a logikus
és katonailag célszerû lépést. A generalisz-
szimusz arra hivatkozik, hogy a nyári nagy
támadásban kifulladt Vörös Hadsereg most
erõt gyûjt, és képtelen az offenzíva folyta-
tására. A tétlenség valódi oka azonban me-
rõben más. A Honi Hadsereg tagjai termé-
szetesen gyûlölik a nácikat, azonban nem
mentesek a zsigereiket is átható, õsi len-
gyel oroszellenességtõl sem. A bátor tisz-
tek, akik most halálmegvetõen fellázadtak
a németek ellen, alkalomadtán szembe-
szállnának a Kremllel is. Az alkalom pedig
rövidesen elérkezne, hiszen Sztálin a hábo-
rú utáni Lengyelországot orosz vazallus ál-
lammá kívánja süllyeszteni. A szocialista
Polóniának nincs szüksége ilyen hazafiak-
ra. Kerüljük el az új Katynt, a gyalázatos
munkát végezze el most az SS.

Meg is teszi. Másfél hadosz-
tályt vonnak össze. A tüzérség,
aknavetõk, lángszórók, harcko-
csik és Stukák ellen a Ludow-
Krajowának esélye sincsen. E
bátor, harcos, rokonszenves nép
életerejét mutatja, hogy a re-
ménytelen helyzetben is hat-
vanhárom napig tart ki a túlerõ-
vel szemben.

Varsó mártíriuma megrázza a
világot, megmutatja Churchill-
nek és Rooseveltnek, kivel szö-
vetkeztek. Azt, hogy a tizenöt-
milliós Vörös Hadsereg két hó-
nap alatt sem tud összevonni ak-
kora erõt, mely Varsót felszaba-
díthatná, nem hiszi senki. A bü-
rökpohár legkeserûbb kortyait
azonban Nyugatnak ezután kell
kiürítenie. A szövetségesek kí-
sérletet tesznek arra, hogy Dél-
Olaszország és Anglia repülõte-
reirõl indított gépekkel fegyvert,
lõszert és élelmet dobjanak le
Varsó védõinek. Célszerû lenne,
ha a fõváros légterét elhagyva, a
közeli orosz repülõtereken lan-
dolhatnának. Itt tankolnának fel,
és indulnának haza. Mivel a
visszaút üzemanyagának súlyát a
lengyeleknek szánt hasznos teher
töltené ki, megkétszerezõdne a
segélyszállítás hatékonysága. 

A Kreml ura azonban szövetségesei
kérését igen barátságtalanul utasítja visz-
sza. Végül engedélyezi a poltavai repülõ-
tér igénybevételét, ám a Honi Hadsereg
ekkor már részekre szabdalva vívja ha-
láltusáját.

A szivarozó úr Roosewelt elnökkel vál-
tott üzeneteiben gyakran szól „orosz ba-
rátainkról”. Nos, a pirospozsgás, kerek
fejû, keménykötésû legények most Euró-
pa szívében táboroznak, és szoros õrlán-
cukat az Északi-tengertõl a Bajor-Alpo-
kig feszítették ki. Mögöttük nyolc, egy-
kor szabad, jórészt ezeréves független ál-
lamiságra visszatekintõ ország népe kém-
leli bizonytalan jövõjét. A nagy mûveltsé-
gû Churchill bizonyára ismeri Voltaire
gyilkos iróniáját, aki ekként fohászkodik
Teremtõjéhez: „Csak a barátaimtól szaba-
dítsál meg Uram, az ellenségeimmel
majd én is elbánok valahogyan.” Nos,
Nagy-Britannia 1945-ben leszámolt el-
lenségeivel. Barátaitól azonban Európa
megnyomorított népei csak negyvenöt év
múlva szabadultak meg.

Dr. Dániel József

Még szent az egyetértés. Az egykori szovjet plakát rajzolója
azonban érzékeltetni kívánja, hogy a szövetségesek

csak fél lépés elmaradással követik Ivánt.
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Kutyák és gazdik – alulnézetbõl
A kutya mint téma hálás, örök és úgy tû-

nik, kimeríthetetlen. Ezt látszik alátámaszta-
ni Pump Károlynak, a Németországban élõ
bajai fotográfusnak éppen nyomdai elõké-
szítés alatt álló kötete is. Csakhogy az eddig
ismert és általánosan elterjedt kutyafotókkal
szemben neki sikerült egy meglepõen új áb-
rázolásmódot kitalálnia: kamerájával
ugyanis „lement kutyába”, három éve ilyen
kutyaperspektívából fényképezi, láttatja a
világot. Pontosabban a kutyákat gazdáikkal.
Felvételei rollerre szerelt, alsó állású rejtett
kamerával készültek. (A fényképezõgép
lencséje mindössze 8 cm-re volt a föld fel-
színétõl! Ennek mûszaki megoldása és tech-
nikai kivitelezése Radnóti Miklós érdeme.)

Eddig mintegy kétezerszer kattant a kioldó-
zsinór kutyaügyben, a rögzített képeknek
azonban csak nagyon kis hányada, mindösz-
sze 6-7 százaléka adta vissza a szerzõ elkép-
zeléseit, aminek magyarázatául szolgál,
hogy külön beállítás nélkül készültek. Csu-
pa véletlen szülte, megismételhetetlen pilla-
natfelvétel! Közülük ötven hamarosan – a
tervek szerint ez év õszén – a mannheimi
Panorama Kiadó gondozásában különleges,
már-már extrém formátumú fotóalbumban
jelenik meg, melynek magassága 33 cm,
szélessége mindössze ennek fele! A képek-
nek éppen ez a vertikális perspektívája, szo-
katlanul keskeny, nyújtott formája teszi egy-
ségessé a négy különbözõ országban (Fran-

ciaország, Magyarország, Németország és
Olaszország) gyûjtött anyagot. Pump Kár-
oly fotóalbuma egy már megkezdett sorozat
újabb kiadványaként lát napvilágot, hiszen
az Edition Panorama ugyanilyen formátumú
könyvekben mutatta be nagy sikerrel New
York, Párizs és Toscana szépségeit egy-egy
fotómûvész szemével. (Budapest – ugyan-
csak Pump Károly felvételeivel – a kiadó jö-
võ évi terveiben szerepel.)

A könyvben természetesen bajai kutyás
gazdákkal is találkozhatunk. Ízelítõül most
közülük mutatunk be néhányat. 

(Károly Pump: Mensch und Hund – Edi-
tion Panorama, cca. 120 oldal.)

Schmidt Antal

A közelmúltban vaskos kézirat jutott el
hozzám a szerzõ bizalmából. Kiadatlan
mûrõl nem szokás ismertetést írni, most
mégis úgy érzem, valami hasonlót kell
tennem. Elsõsorban azért, mert hangsú-
lyozni szeretném, hogy dr. Kovácsné Sa-
rok Éva Öt nap apámmal címû kéziratos
könyve elejétõl végig élvezetes olvas-
mány, és erényei alapján feltétlenül teljes
egészében nyilvánosságot érdemelne. Kö-
zéppontjában édesapja életútjának bemu-
tatása áll, de érzékeny lélekkel, kitûnõ stí-

lusérzékkel köréje festi a jellegzetesen
bácskai, többnemzetiségû proletárcsalád
mindennapjait és a várost is, amelyhez õt
– ez szinte süt a lapokról – lokálpatrióta
szenvedély fûzi. „A családról leírt történé-
sek, események a megmaradt visszaemlé-
kezések, kéziratok és egyéb dokumentu-
mok alapján, valamint apám elbeszélései
nyomán íródtak” – jelzi bevezetõ soraiban
szerényen, és ez bizonnyal így igaz, de a
történet megformálása – ezt ki kell mon-
danunk – írói teljesítmény.

Mivel lapunk jellege csak néhány részlet
közreadását teszi lehetõvé, amelyekbõl a
fõszereplõ édesapa életének csak egy-egy
epizódja ismerhetõ meg, elõzetesen szük-
ségesnek tartom néhány szóban összefog-
lalni az életút egészét.

Sarok István 1912-ben született. Család-
ja akkoriban a vaskúti szõlõhegyen lakott
– apja ott vincellérkedett – egy földes pad-
lójú, szegényes tanyán. Hat elemit végzett,
az utolsó éveket a bajai Vöröskereszt téri
iskolában, majd lakatosnak tanult, de köz-

Egy 20. századi bajai munkássors krónikája

Radnóti Miklós
és kutyája

Ivanov Emil
és kutyája

Anyám
és kutyája

Peller Pál
és kutyája
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ben-közben keresõ munka után is kellett
néznie. Megtapasztalta a múlt század elsõ
felének mindenféle nyomorúságát: a ke-
serves nélkülözést, a háborút, a hadifogság
gyötrelmeit. Élete késõbb sem volt köny-
nyû. Évtizedekig a bajai posztógyárban
dolgozott. Megbecsült munkaerõ volt, ta-
lálékony újító, mûvezetõ, de a megélheté-
sért késõ estékig „fusizni” is kényszerült.

Lánya így idézi elénk alakját: „Az apám
egész életében szeretett volna egy robogót.
Mégis biciklin járt, csiptetõvel a nadrágja
szárán és svájci sapkával a fején … az
apám soha nem tanult meg helyesen írni –
mégis mindent tudott a világról, az embe-
rekrõl, az örömrõl, a bánatról, a boldog-
ságról és a szenvedésrõl … az apám egy-
szerû ember volt, nem volt soha sem pén-

ze, sem vagyona – mégis tudott nevetni és
nevettetni minket egész életében.”

A mûbõl Apám történetei címmel né-
hány olyan részletet közlünk lapunk mos-
tani és következõ számaiban, amelyek a
hajdani életviszonyok bemutatásán kívül
néhány nevezetes bajai személyiség
alakját is felidézik.

Bálint László

Ha visszagondolok, nagyon szép gye-
rekkorom vót, mindig könnyes lesz a sze-
mem, ha a lábam alatt érzem a bácskai sár-
gahomokot, a kezemmel néha ösztönösen
végigsimítok a nyakamon, mintha még
most is ott lennének a homokszemek. A
számban érzem a szõlõkacsok kesernyés,
savanykás ízét, és ez az íz gyakran bele-
mar az emlékezetembe. Csakúgy, mint az
anyám által fõzött bablevesek íze, azóta
sem fõzte úgy senki a babot. Olyan sûrû
volt a tésztától, hogy megállt benne a ka-
nál. Az vót a jó, az igazi. Nagyon szegé-
nyek vótunk, de én ezt a szegénységet ak-
kor nem értettem. Sõt jól éreztem magam
benne. Az ennivalót, azt anyánk mindig
megteremtette, a többi pedig nem is vót
fontos. A rongyos ruha, lekopott cipõtalp
pedig fel sem tûnt, hiszen mindenkinek
ilyen vót ott a környéken. Vót zõdségünk,
krumplink, szalonnánk. Ezek voltak a leg-
fontosabb élelmiszerek. És anyánk, mint
egy varázsló, szinte uralkodott a nyomor
felett, és úgy fogadtatta el velük a nélkülö-
zést, mintha a világ legtermészetesebb dol-
ga lenne az.

Eszünkbe sem jutott, hogy másként is
élnek emberek.

Pedig éltek. Ezt akkor vettem észre,
amikor már bejártam Bajára, a Vöröske-
reszt téri iskolába. De mongyak valamit?...
engem sohasem érdekelt a mások gazdag-
sága.

Egyszer azt üzente a tanító, hogy hívas-
sam be a szüleimet, mert beszélni akar ve-
lük. Apám magára öltötte az egyetlen ün-
nepi ruháját, fekete öltöny, fekete mellény,
fehér ing, kalap, és bement az iskolába.

– Sarok úr, a maga fia nagyon jó tanuló.
Kár lenne õt kivenni az iskolából. Tudja,
kevés ilyen jó eszû gyerek jár ide. – Apám-
nak büszkén dagadt a melle, egy-két per-
cig. Aztán keservesen elõadta:

– Jaj, tanító úr … kérem … szegények
vagyunk mi, nem tudom én õt tovább ta-
níttatni, egyszerû vincellér vagyok csak,

örülünk, ha ennivalónk van… – Csak for-
gatta a kalapját a kezében, csak szorongat-
ta… és toporgott. Állt egyik lábáról a má-
sikra és nézte a tanítót, mint aki érzi, hogy
majd az megoldja, mert aki az õ egyszem
fiát így dícséri…

Hirtelen – azt mesélte késõbb – olyan
szegénynek érezte magát, mint még soha.
Talán szégyellte is ezt a szegénységet, ak-
kor ott, a tanító úr elõtt, pedig nem õ tehe-
tett róla, õ csak dolgozott egész életében,
mégsem keresett annyit soha, hogy módo-
sabb gazda lehessen belõle. Hogy taníttas-
sa az egyszem, szeretett fiát.

Mert a lányok, az ugye más, azok majd
férhõ mennek… na de a gyerek? Hogy le-
gyen így nyugodt a lelke…

– Hát majd megbeszélem otthon a
feleségemmel… – valahogy… csak
ráveszem…

A tanító némi szünet után még hozzátet-
te: Van itt egy mester, a Flesch Artur, laka-
tosmester, õ elvállalná a fiút, ha ledolgoz-
ná neki.

Így lettem aztán ipari tanuló a hatodik
elemi iskola után a Flesch Arturnál. Flesch
úr egy igazán jó szándékú zsidó ember vót.
A tanító ajánlására maga mellé vett, és a
megállapodás szerint én ledógoztam neki a
tanítást.

Nagy szó vót ám akkoriban egy olyan
magamfajta kis ördögnek szakmát tanulni.
Nekem, akinek csak egy pár cipõm vót,
abban jártam télen-nyáron.

Szóval Flesch úr…
Apámék egyszer beszélgettek róla

anyámmal, és apám azt mondta, hogy a
Flesch úr az zsidó. Persze az, hogy zsidó,
nem vont le semmit sem abból az érték-
bõl, hogy én Flesch úrhoz járhatok tanul-
ni. Igazából én most találkoztam elõször
ezzel a kifejezéssel, hogy valaki zsidó. De
rögvest napirendre is tértem felette, hiszen
ahogy mi svábok vagyunk, ahogy a szom-
szédban laknak a búnyók (bunyevácok),
hát úgy nyilván vannak zsidók is. Na és

persze vannak magyarok is, ilyen vót a ta-
nító úr is például. A zsidó is efféle lehet –
gondoltam – meg aztán mi közöm nekem
hozzá. Vele is svábul beszélhettem, mint
odahaza.

A Flesch úr azzal kezdte elsõ nap az okí-
tást, hogy megkérdezte tõlem:

– Na fiam, Pista… ugye így hínak? …na
jó.. hát reggeliztél-e már?

Hát mit is mondhattam vóna.
– Tetszik tudni, most siettem, hogy ide-

érjek idõben a Flesch úrhoz, és hát … nem
vót rá elég idõ.. de a Mama  … az pakolt
nekem … egy kis kenyeret, szalonnát –
mutattam a tarisznyámra.

Flesch úr nem túl magas, sovány, fekete
hajú ember volt. Nagy, görbe orrán lógott
a szemüvege, és az üveg fölött nézett ki
rám, a fekete keret mögül. Olyan szigorú-
nak látszott így elsõ pillantásra, de késõbb
bebizonyosodott, hogy nagyon is lepény
szíve volt.

– Jegyezd meg, kisfiam, hogy az elsõ
mindig a reggeli… a kenyér. Utána aztán
nekiállhatunk a munkának. Mert nehéz
munka lesz ez, majd meglátod… De – és
itt felemelte a mutatóujját, kivárt egy ki-
csit, majd megismételte a „de” szócskát –
de szép! Nagyon szép az, amikor megta-
nulod majd a vasat megformálni. Mert
nem csak zárakat, meg lábosokat lehet ám
javítani, hanem gyönyörû vas-virágokat is
lehet ám csinálni.

– Na – gondótam magamban – ez is kez-
di ezt a szépséget, mint otthon a Papa a
szõlõmûveléssel. Mindazonáltal érdekelt a
dolog, olyan új volt itt minden. A szerszá-
mok, a mûhely… ilyen helyen eddig még
nem jártam.

Flesch úr felesége kiabált ki az udvarra,
hogy kész a reggeli, menjünk!

Hát nem mondom, nem volt ellenemre a
dolog.

Ez aztán itt igazán jól kezdõdik, gondó-
tam magamban, csak nehogy késõbb ve-
gyen valami rossz fordulatot. Mert azt már

Apám történetei
Flesch úrnál
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megszokta az ember gyereke, ha egyszer
valami túl jól kezdõdik, annak nemigen
van jó vége.

De mindegy. Most itt másról nem kell
gondókodni. Meg kell felelnem Flesch úr-
nak, hogy kitaníccson, mert különben dol-
gozhatok Papa mellett a szõlõben, életem
végéig sûrû madárcsicsergés közben.

– Na gyerünk – invitált Flesch úr kedve-
sen. Mentem is utána, követtem, mint egy
kutya. Hatalmas konyhájuk volt a Flesch
úréknak, akkora, hogy talán belefért volna
a mi egész lakásunk is. Igen csodálkoztam
ám, amikor oda beléptem. Nemcsak azért,
mert nagy vót, mert tágas vót, hanem
olyan szép, de olyan szép vót ott minden –
hú – hogy egyszeriben én azt el sem tud-
nám mesélni. Kifényesített rézüstök, kana-
lak, mozsarak. Szép képek a falon, az ab-
lakokon gyönyörû csipkefüggönyök. Csak
ámultam, bámultam, mint egy szentély-
ben. Észre sem vettem, hogy szinte cöve-
ket vert a lábam, és csak jártattam a tekin-
tetemet körbe-körbe.

– Jaj, de szép itt minden… sóhajtottam.
Fleschné asszonyság elnevette magát: 
– Na.. gyere már közelebb… ne félj, kis-

fiam. – Nem fétem én… csak egy kicsit
„fõdbegyökereztem”. Ha az én anyámnak
ilyen szép konyhája vóna…

Aztán jött az asztal. Középen, a konyha
közepén terpeszkedett, körülötte székek-
kel. A székeken párnák, masnik meg egye-
bek. Ez nem is érdekes, hanem ami az asz-
talon vót… vót ott minden. Sült tojás, egy
csuporban tej, egy tányéron vaj… túró..
tejföl… és egy másik csöblekben gõzölgõ
feketekávé.

Flesch úr ezen idõ alatt odament a mos-
dótálhoz, és alaposan megmosta a kezét,
majd a felesége hozott egy zománcos,
nagy fülû kancsót, és abból még le is öblí-
tette az ura kezét.

– Így ni – mondta – most már ehetünk
ám, én is éhes vagyok. Üljé le, fiam.

– Na, mit tanultál ma tõlem legelõször?
– kérdezte felvont szemöldökkel.

– Hát… hát hogy a kenyér… az a leg-
fontosabb dolog, így reggel!

Flesch úr hátradõlt a széken és nevetett,
hogy csak úgy rázta a nevetés. Mondta is a
felesége: – Hagyja már abba Artur, mert
még megfullad a végin. – Hirtelen nagy
csend lett, lélegzetvisszafojtott levegõ vib-
rált körülöttünk.

– Hát Eszti – fordult az asszonyhoz –
még ilyent nem hallottam, hát mivel kezd-
tük a mai napot, te szamár? – nézett le
rám. – Hát nem elmagyaráztam neked,
amikor körbevittelek a mûhelyben, a szer-
számok nevét?

Csak hallgattam zavartan és nem tud-
tam, mit is mondja most így hirtelen.

– Na de igazad van, fiam, most együnk,
majd aztán, ha kimegyünk a mûhelybe, ott
beszélünk a munkáról, igaz-e? – Elém tet-
te a kenyeret egy fonott szakajtóban, abból
kellett kivenni, nem ám csak úgy rá az asz-
talra, mint otthon.

A szép zöld, tejüveges konyhaszekrény-
bõl a mesterné asszony kicsike bögréket
vett elõ. Összeakadt a tekintetünk, szép
zöld szeme volt a mesterné asszonynak és
gesztenyebarna haja, mint anyámnak.

– Pista fiam, ezentúl minden reggel így
együtt reggelizünk, amikor itt vagy nálunk
– jelentette ki Flesch úr –, mert hogy így
reggel igencsak megéhül az ember... igaz-
e? Na és aztán meg dógozunk majd, mint
a veszedelem…

Szerencsém volt, hogy akkoriban Flesch
úr felvett inasnak. Utólagosan belegondol-
va ez az idõszak életem egyik meghatáro-
zó korszaka volt.

Nemcsak azért, mert egy igazi, valódi
mesterhez kerültem, hanem azért is, mert
felnéztem erre az emberre. Szaktudásán
kívül egy jóságos, szeretetre méltó embert
ismertem meg. Eszti mesterné asszony
ugyanilyen jószívû és nemes ember volt,
méltó társa Flesch úrnak. Egyszer majd én
is ilyen feleséget akarok magamnak – gon-
doltam. Flesch úr tudását, szavait, mozdu-
latait lestem, utánoztam, és belevéstem az
agyamba. Minden, amit mondott, minden,
amit csinált, nekem nagyon tetszett. Meg-
tanított bizonyos helyzetekben viselkedni
is, amit mi otthon a tanyán természetesnek
vettünk, az itt egyszeriben más értelmet
kapott. Csodáltam mindemellett az életkö-
rülményeiket is, én még tehetõsebb ember
házában annak elõtte nem jártam. S most
hirtelen kitárult elõttem egy másik világ.

Jé, hát így is lehetne élni… gondolkod-
tam is rajta magamban, amikor hazafelé
baktattam az elsõ délutánon. Flesch úrék
például a vizet nem egy merõkanálból isz-
szák, mint mi, a vizespadra állított vödör-
bõl, hanem szép üvegpohárból. Anyám
otthon a vödröt minden nap telehozta friss
vízzel, az oldalára akasztott egy merõka-
nalat, az is ütött-kopott vót, és aki szomjas
lett, az merített a vízbõl.. szóval így… me-
rített és kortyolt. Tetejében azt hittem,
hogy ezt mindenki így csinálja.

Még sohasem fordult elõ velem, hogy
szégyelltem a szegénységünket. Hirtelen
döbbentem rá, hogy anyánk úgy etette
meg velünk hetente többször is a krumplit
üresen, egy kis zsírral meglocsolva, mint-
ha csak mannát ennénk. Mintha ünnepi
eledel lenne. Pedig csak krumpli vót az…

Én idáig azt hittem, hogy mindenkinek
csak egy pár cipõje van, és azt hordja télen
is és nyáron is, közben pedig mezítláb is
jár, hogy kímélje.

Flesch úréknál az asztalon hímzett terítõ
volt, nálunk öreganyám csak akkor tett fel
egy ilyent, amikor a tanító ár gyött hoz-
zánk egyszer. Meg ünnepnapkor…

Na és a tányérok is, amiben ettünk,
szép… gyönyörû fehér, olyan úri mintás
tányérok voltak. Nálunk otthon meg
anyám tányérjai olyan repedezettek vol-
tak, a sárgásbarna fajanszon úgy futottak a
vékony repedések, mint a pókhálók.

Én eddig azt hittem, hogy csak a kirá-
lyok, bárók és grófok reggelizhetnek így..
na de hogy még a Flesch úr is.. aki pedig
csak földi haladó…

Flesch úr mosolygott. Talán látszott raj-
tam, hogy úgy elfogott az élet gyengesége.
Pedig aztán igyekeztem ám természetes
lenni, mintha nálunk is minden így vóna.
Amikor például a mesterné asszony az
asztalra tette a gõzölgõ feketekávét, már
magamhoz is tértem. Határozott mozdulat-
tal fogtam a kávéskancsót, és megcéloz-
tam vele egy pirospettyes bögrét, amolyan
három decis lehetett, és csurig töltöttem
kávéval. Alig maradt valami az edény al-
ján. Gondoltam is magamban, mi az.. a
mesterék nem isznak?

– Jé – kiáltott fel a mesterné asszony – te
ennyi kávét megiszol?

– Meg hát… – vágtam rá.. majd kicsit
bizonytalanabbul hozzátettem: mindig
ennyit iszom.

A napfény, emlékszem, akkor öntötte el
a konyhát, és nem jól láttam a mester úr te-
kintetét. Csak a hangja jutott el hozzám:

– Ez nagyon erõs kávé, amit az én Edi-
tem fõz, ez nem olyan, mint amit a tejeská-
véhoz fõznek az asszonyok… Ebbõl eny-
nyit hárman szoktunk meginni.

– Igen? – csodálkoztam, de most már
nem akartam elárulni, hogy én még soha
életemben nem ittam ilyen kávét, anyámék
ezt nem fõzték soha. – Én mindig ennyit
iszom – jelentettem ki.

– Ja, az más… Ha te ennyit iszol… ak-
kor neked ezentúl ennyit adunk reggel!
Majd Edit fõz még egy adagot. Itt a cukor,
tegyél bele,… mert így keserû!

Keserû volt az a kávé még cukorral is,
egy hét múlva is borzongtam az ízétõl, és
egy hét múlva is magamon éreztem a
mesterné asszony csodálkozó tekintetét,
amikor azt látta, hogy egyszuszra lehajtom
az egészet.

Így ittam meg életem elsõ feketekávéját.

Dr. Kovácsné Sarok Éva
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Sírkeresztek nyomán
(A bajai IV. utászzászlóalj a keleti fronton 1942-43-ban)

1. rész

„Felavatták vasárnap a házi utászok csa-
patzászlóját” – adta hírül a Független Ma-
gyarság címû bajai lap 1942. április 27-én
megjelent hétfõi száma. A tudósító szerint a
Szentháromság téren megrendezett ünnep-
ségen mintegy 10-12 ezren vettek részt. A
legfõbb Hadúr és a honvédelmi miniszter
képviseletében egy altábornagy jelent meg
a zászlóavatáson. Az elõkelõségek, a tiszti-
kar hozzátartozói a városháza elõtt felállí-
tott hídszerû emelvényen foglaltak helyet,
a köznép pedig a teret övezõ járdákon állt
sûrû sorokban.

Az ünnepséget a katonazenekar által
megszólaltatott Himnusz vezette be, majd
Bernhart Sándor polgármester, megbízott
fõispán köszöntötte a zászlóaljat. Elmond-
ta, hogy a csapatzászló egyik oldalát Nagy-
Magyarország címere, a másikat pedig
Szûz Máriának, hazánk patrónájának a ké-
pe ékesíti. Beszélt ezeknek a szimbólu-
moknak a jelentésérõl, idõszerûségérõl: „A
szûzmáriás zászló most kelet felé mutat. A
boldog Nagy-Magyarországhoz a keleti
pogányság birodalmán keresztül vezet az
út” – mondta többek között. A zászlót a
polgármester felesége adta át a csapatnak.
Ezután a római katolikus és az evangélikus
egyház tábori papjai áldották meg a lobo-
gót. Végül a zászlóalj képviselõje mondott
köszönetet a megtiszteltetésért. A tudósító
megjegyezte, hogy az ünnepségen négy-
szer hangzott fel a nemzeti Himnusz.

Az eseményen édesanyámmal én is jelen
voltam, mert a IV. utászzászlóalj katonái
között ott volt apám is, akit sorsa most a tá-
voli orosz frontra szólított. Hatvanhárom év
távlatából a zászlóavatás részleteit már nem
tudom felidézni, arra azonban emlékszem,
hogy milyen izgalommal kerestem apámat
a díszlépésben elvonuló katonák között.

– Ott van édesapád – mondta egyszer
csak a kezemet megszorítva anyám, és ma-
gasra emelt, hogy lássam. Mindhiába! A
személyiségüket vesztett, egyenruhás, pán-
célsisakos, feszes vigyázzban elhaladó ka-
tonákat nem tudtam megkülönböztetni
egymástól. 

Ekkor már közel egy éve, pontosabban
1941. június 27-e óta hazánk is hadiállapot-
ban volt a németek által június 22-én meg-
támadott Szovjetunióval. Valójában már
1941 áprilisában hadviselõ féllé váltunk a
németek oldalán, amikor Hitler felszólításá-
ra a mi hadseregünk is megtámadta Jugosz-

láviát. Elfoglaltuk ugyan Bácskát, Mura-
közt és a baranyai háromszöget, de ezzel az
úgynevezett „fegyveres semlegesség”, a
„területgyarapítás háború nélkül” politikája
csõdöt mondott, s a végletekig megromlot-
tak kapcsolataink a szomszédos államok-
kal. Amikor aztán Németország a Szovjet-
unióra támadt, s belépett a háborúba Romá-
nia és Szlovákia is, félve a „revízió revízió-
jától”, az elsõ, illetve a második bécsi dön-
tés nyomán visszakapott területek – a Fel-
vidék déli sávja, Észak-Erdély, a Székely-
föld egy része – elvesztésétõl, kormányunk
is elküldte hadüzenetét a Szovjetuniónak.
December 7-én Angliának, 12-én pedig az
Amerikai Egyesült Államoknak is hadat
üzentünk. Politikusaink és tábornokaink
többsége mintha elfeledte volna az intel-
met: a „kis államok ne merészkedjenek
oda, ahol a nagyhatalmak verekszenek.”

1941 júliusában hadvezetõségünk a ke-
leti frontra irányította a mintegy 45 ezer
katonából álló Kárpát-csoportot, valamint
a hasonló létszámú és viszonylag jól fel-
szerelt Gyorshadtestet. Ez utóbbit azon-
ban – nehéz küzdelmek és jelentõs veszte-
ségek nyomán – a honvédvezérkar no-
vemberben kivonta a hadrendbõl. A német
politikai és katonai vezetõk ezt akkor még
eltûrték, bár ragaszkodtak ahhoz, hogy a
hazaszállított harcoló egységeket a ma-
gyar hadvezetõség úgynevezett megszálló
dandárokkal pótolja. Amikor azonban
1941 novemberében Moszkva alatt el-
akadt a támadás, majd decemberben a
szovjet hadsereg 100-150 kilométerrel
visszavetette a német haderõt, egyszeri-
ben nagy szükség lett a magyar bakákra.

1942 elején Ribbentrop német külügy-
miniszter megállapodott Horthy kormány-
zóval és Bárdossy miniszterelnökkel, hogy
Magyarország az eddiginél jelentõsebb
mértékben vesz részt a Szovjetunió elleni
hadjáratban. A külügyminiszter nem titkol-
ta, hogy Magyarország további területi igé-
nyeinek kielégítése a háborúban való rész-
vételünk mértékétõl függ. A diplomatát a
katonai egyeztetésre érkezõ Keitel vezértá-
bornagy követte, aki már azt is közölte a
magyar vezérkarral, hogy Hitler igényei
szerint Magyarországnak 15 harcoló és 8
megszálló hadosztályt kell kiállítania.
Amikor a magyar katonai vezetõk – Bartha
és Szombathelyi vezérezredesek – ezt lehe-
tetlennek minõsítették, nyomós érvként õ

is megemlítette a számunkra kedvezõ bécsi
döntéseket. Végül a német igényeket 9
gyalogos és egy páncélos hadosztályra si-
került lealkudni. 

A tárgyalásokat azonnal követte a 2. ma-
gyar hadsereg megszervezése. A mozgósí-
tás március hónap második felében kezdõ-
dött meg. Radnóti Miklós versét idézve:
„szálltak a gyors behívók, szaporodtak a
verstöredékek, / és szaporodtak a ráncok a
szépmosolyú fiatal nõk / ajka körül s szeme
alján”. A felállított gyalogos hadtestek 3
hadosztályból, a hadosztályok pedig két
ezredbõl álltak. Egy hadosztály létszáma
13 500 fõ volt. Ezeket a seregtesteket egé-
szítették ki a hadtest és hadsereg közvetlen
alakulatok: híradózászlóaljak, légvédelmi
és gépvontatású tûzérosztályok, utászzász-
lóaljak, önálló huszárszázadok, kerékpáros
zászlóaljak; hadtápzászlóaljak, vonatszáza-
dok és munkásalakulatok.

Apám is megkapta SAS behívóját. A mo-
zaikszó jelentése: sürgõs, azonnal, sürgõs.
Bevonult hát a bajai utászlaktanyába, részt
vett a már említett zászlóavatáson, majd má-
jus elején – a 2. magyar hadsereg elsõ szál-
lítási lépcsõjében – zászlóaljával a frontra
utaztatták. A katonai szerelvények útja a
Jablonkai-hágón – Radomon – Lublinon –
Breszt-Litovszkon át Szmolenszkbe, majd
innen Gomel érintésével Orelbe vezetett. Ez
utóbbi helyen a 7. könnyû hadosztály és a
hadtestparancsnokság rakodott ki. Május
hó 3-án a parancsnokság Kurszba települt,
a 7. hadosztály pedig közel 200 kilométeres
gyalogmenet után ért ugyanide. Míg a
nagykanizsai 9. hadosztály közvetlenül
Kurszkba érkezett, a komáromi 6. könnyû
hadosztálynak szállítási nehézségek miatt
Csernyigovban kellett elhagynia a vonat-
szerelvényt. Innen indultak gyalogmenet-
ben Kurszk térségébe. Menet közben táma-
dást intéztek a Szeregyina-Buda környéki
partizán támaszpont ellen, s jelentõs veszte-
ségeket szenvedtek. A bajai IV. utászzászló-
aljat Vorozsbára irányította a felsõbb pa-
rancsnokság, május 14-én azonban Putyivl-
ban kellett kirakodniuk.

A IV. utászzászlóaljjal csaknem azonos
idõben indították útnak Tápiósülyrõl a 401.
számú különleges munkaszolgálatos száza-
dot. Ezek a nem harcoló, úgynevezett
„muszos” egységek kisegítõ szolgálatot
láttak el a fronton: lövészárkot ástak, fede-
zékeket, utakat építettek, lõszert szállítot-
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tak, aknákat szedtek fel. Soraikban sok volt
a valamilyen okból megbízhatatlannak mi-
nõsített személy, illetve ide hívták be a zsi-
dó származású férfiakat is. Szomorú sor-
sukról Kossa István – a késõbbi miniszter –
írt még 1946-ban könyvet a Dunától a Do-
nig címmel. Ez a mû ugyan távolról sem
tárgyilagos, témánk szempontjából mégis
fontos, ugyanis a IV. zászlóaljnak és Kossa
századának az útja néhányszor keresztezte
egymást a végtelen orosz földön.

Elõször május 20-án, szerdán találkozott
a két egység: „Délre értük el a Szejm fo-
lyót. A híd fel volt robbantva. Egyszer már
helyreállították, de a partizánok újra fel-
robbantották. A híd mellett drótköteles
kompátkelést szerveztek. Vesztünkre ak-
kor értek oda a bajai utászok is. Nekünk
meg kellett várni, míg egy egész zászlóal-
jat áthajókáznak” – írja mûvében Kossa.
A Szejm folyó a Gyeszna mellékága,
nagyjából a Konotop-Kurszk vasútvonal-
lal párhuzamosan, attól mintegy 10-15 ki-
lométerrel északra kanyarog.

A két egység május 21-ére virradóan
Putyivl városában éjszakázott, majd haj-
nalban munkába indultak: „A városon me-
gyünk végig. Szinte teljesen kihalt. Száza-
dunk elõtt utászok négylovas, hosszúra
nyújtott derekú kocsikkal. Valahova erdõ-
be megyünk. Fát fogunk kitermelni a fel-
robbantott hídhoz. Hosszú erdei út után kis
tisztás, a tisztás szélén gyönyörû tavacska.
Mintha tengerszem lenne. A tóparton pár
házas, parányi falucska. Olyan békés a
hangulat!” – emlékezik vissza erre a napra
Kossa.

A valóságban ez a falu, Szpadsina –
Putyivltól 8 km-rel nyugatra – katonáinkra
nagyon veszélyes volt. Május 21-én még
ötven, 22-én azonban már csak 15 kilomé-
terre voltak tõle azok a partizán csoportok,
amelyek május 15-én – mintegy 1200-an –
Szidor Kolpak tábornok vezetésével kitör-
tek Szeregyina-Buda térségébõl, és a csak-
nem összefüggõ erdõk védelme alatt
Putyivl felé közeledtek. Céljuk az volt,
hogy kisebb csoportokban mûködve elvág-
ják a Kurszk és Harkov felé vezetõ után-
pótlási útvonalakat. Kolpak tábornok a há-
ború elõtt Putyivl város tanácsának elnöke
volt, kiválóan ismerte a környéket. A parti-
zánok elõnyét a gyengén felszerelt magyar
megszálló alakulatokkal szemben az is nö-
velte, hogy csoportjaikban sok jól felfegy-
verzett sorkatona is harcolt. Õk még 1941
nyarán a német fogság elõl húzódtak a
brjanszki erdõkbe. A IV. utászzászlóaljat –
a mûszaki jellegû feladatok ellátása mellett
– szükség esetén a partizánok ellen kívánta
bevetni a felsõbb parancsnokság.

Május 24-e, pünkösdvasárnap. Ünnep
lévén, a munkaszolgálatosok pihentek, az
utászok pedig az esti órákban Putyivltól
északra – a várost fedezve – megütköztek
a nehéz fegyverekkel is támadó partizá-
nokkal. A harcok folytatódtak hétfõn és
kedden is. A vasárnap éjszaka megeredt hi-
deg esõ reménytelenül zuhogott ezekben a
napokban, sártengerré változtatta a talajt,
feláztatta az utakat, s hömpölygõ folyóvá
dagasztotta a Szejm vizét. Mintha a termé-
szet is fokozni akarta volna a katonák
szenvedéseit. 

A IV. utászzászlóalj egységei nem vol-
tak elégségesek a partizánok feltartóztatá-
sára. Kolpak A brjanszki erdõtõl a Kárpá-
tokig címû mûvében így összegez: „Mire
megvirrad, minden falut megtisztítottunk
az ellenségtõl, csupán Sztaraja Sar-
povkában állanak még ellen, de ott is csak
addig, amíg egyik csapatunk behatol a
szpadsanszki erdõbe, és onnan a hátukba
kerülve lecsap rájuk.” Az utolsónak ellen-
állók éppen a IV. utászzászlóalj katonái
voltak, akik Földi Pál hadtörténész szerint
a május 23-tól 26-ig tartó súlyos harcok-
ban 76 halottat és 32 sebesültet veszítettek.
Egy másik forrás – a Béke poraikra... címû
dokomentum-emlékkönyv –  ezeknek a
harcoknak 21 elesett katonáját név szerint
is megemlíti. Ez a névsor azonban nem tel-
jes. Megtudjuk viszont belõle, hogy
Sztaraja Sarpovkánál már szombaton
meghalt egy katona, hétfõn pedig ugyanitt
15-en estek el a zászlóaljból. Három utász
a közeli Vjasonkánál, egy Konotopban,
egy pedig Burinban vesztette életét. Az el-
esettek között egy bajai katonát is találunk.
Feltételezhetõ, hogy az ötvenöt meg nem
nevezett zászlóaljbeli katona is ezekben a

helységekben, elsõsorban Sztaraja Sar-
povkában és Vjasonkában halt hõsi halált. 

Putyivl katonai temetõjérõl a következõ-
ket olvashatjuk az emlékkönyvben: „A te-
lepülés Északkelet-Ukrajnában, a branjszki
erdõség déli részén, a Szejm folyó jobb
partján, Gluhovtól 40 km-re D-re, a kijev-
kurszki vasútvonaltól 15 km-re É-ra fek-
szik. A Kurszk irányába felvonuló 2. hds.
bajai IV. utászzászlóaljának, illetve mûsza-
ki alakulatainak 1942. május 23. és 26. kö-
zötti, partizáncsoportok elleni súlyos har-
cokban elesett honvédeit temették el kato-
natemetõjében.” Tizenhármukat itt, hármu-
kat pedig az ugyancsak közeli Burinban
földelték el, a többiek nyugvóhelye azon-
ban ma még ismeretlen.

E pünkösdi szombat és a következõ hét
szerdai napja között tehát 76-an váltak a
háború áldozatává azok közül, akik a zász-
lóavatáson alig egy hónappal elõbb még
hozzátartozóik és Baja város polgárai elõtt
meneteltek a Szentháromság téren.

*
A Putyivl környéki harcok után IV. zász-

lóalj folytatta útját Kurszk felé. A 200 kilo-
méteres utat megtehették a Konotop-
Kurszk vasútvonalon, de az sem kizárt,
hogy az út egy részét gyalog hagyták ma-
guk mögött. A 401-es munkásszázad
ugyancsak Kurszkba tartott. Õk június 14-
én indultak el Vorozsbáról, s egyheti gya-
loglás után érték el a várost. A frontvonal
ekkor Kurszktól mintegy 50-60 km-rel ke-
letre húzódott.

Horthy István fõhadnagy, kormányzóhe-
lyettes inasa, Farkas György – egyébként
dávodi fiú volt, aki tanulmányait a bajai
Állami Polgári Fiúiskolában végezte –
harctéri naplójában így ír a városról:
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„Kurszk a legközelebbi város hozzánk,
itt van a magyar parancsnokság is. Szép,
nagy város lehetett, mert 500 000 lakosa
volt... Az emberek, akik alig vannak a vá-
rosban, rettenetesen soványak, rongyosak.
A házaknak több mint fele rom... Aki te-
hette, elmenekült, aki itt maradt, az min-
dennel leszámolt. Kerítés nincs, az itt fe-
lesleges, mert minden egy gazdáé. Járda
van néhol, de beton- vagy aszfaltút csak
egy van, máshol gödrös, sáros. Villamos
nem jár, a forgalom azonban az egyetlen
úton olyan nagy, hogy percenként (megol-
vastam) 40 autó megy el. Igaz, mind kato-
nai, legtöbb német. Katonaság rengeteg
van. Van itt német, magyar, olasz, szlovák,
lett, lengyel és sok más. Venni üzletben
nem lehet, mert egy-két üzlet van csak... A
piac olyan, mint nálunk a Teleki tér, csak
az nagyon-nagyon tiszta ehhez képest. Itt
lehet venni képet, kukoricalisztet, mahor-
kát, rozsot, és minden más apróságot. A
mérõeszköz a pohár, a fizetõeszköz ciga-
retta, márka, rubel és kenyér. A kenyér a
legdrágább, 1 kg kenyér 32 pengõ. Van itt
egy katonatemetõ is. 250 magyar halott
van itt eltemetve. Német sokkal több. A
várost most is sokszor bombázzák az oro-
szok. A reptér ettõl a várostól délre van 23
km-re, minden lakott helytõl távol... Egy
erdõben van fölverve a táborunk, ahol raj-
tunk kívül sok más katonaság van. Csend-
õrség, utászok, munkásszázadok.”

Elképzelhetõ, hogy a Farkas György ál-
tal említett utászok éppen a bajai zászlóalj.
Ha igen, akkor õk is átélték a június köze-
pétõl egy hétig zuhogó „rettenetes esõt”, a
szeles, hideg napokat és éjszakákat. Június
20-án már biztosan Kurszkban vannak a
bajai utászok is, mert Kossa arról számol
be, hogy „munkára az állomásra jártunk.
Szöges dróttekercseket kellett a vagonok-
ból egy nagy térre kihordanunk. A 25-30
kilós tekercs kettõnknek kibírhatatlan súlyt
jelentett. A munkát a bajai utászok irányí-
tották. Ruhánk egynapi munka után cafa-
tokban lógott le rólunk. Kezünket a szeges,
rozsdás drót marta véresre. Most már nem-
csak a lábunk, de a kezünk is tele volt
gennyesedõ sebekkel. Szerencsénkre csak
két napig maradtunk ezen a helyen.”

Június végén aztán meglódult a német
hadigépezet. Az úgynevezett Weisch had-
seregcsoport 28-án, vasárnap hajnalban tá-
madást indított a Kurszktól keletre esõ kör-
zetbõl a Brjanszki Front bal szárnya ellen,
a 6. hadsereg pedig két nappal késõbb in-
dult el a Délnyugati Front jobb szárnya el-
len, s rendkívül erõs légi támogatással át-
törték az orosz védelmet. Megnyílt elõttük
az út a Don folyóhoz. 

Ebben a hadmûveletben a keleti frontra
addig kiérkezõ magyar egységeknek (mint-
egy 88 000 fõ) az volt a feladatuk, hogy
törjék át a Tyim város elõtti orosz védõvo-
nalat, majd Sztárij Oszkolon túlhaladva
zárkózzanak fel a Don vonalára. Ezt a fel-
adatot hadseregünk teljesítette: elsõ egysé-
ge június 8-án, a zöm pedig 10-én elérte a
folyót. A német és a magyar haderõ mint-
egy 150-170 kilométert nyomult elõre, az
oroszok pedig visszaszorultak a Don mögé.

A IV. utászzászlóalj is részt vett ebben az
ütközetben: 28-ára virradó éjszaka Popov-
ka község közelében a 401. munkásszázad-
dal kaput nyitott az orosz aknazáron. Kossa
így számol be a történtekrõl: „Az út, ame-
lyet mi aknátalanítottunk, tulajdonképpen
aknakapu lett, amelyen most már a tankok
veszély nélkül közelíthették meg a hidat,
mely egy meglehetõsen mély szakadék fe-
lett húzódott. A híd szerkezete között utá-
szok semlegesítették a robbantószereket.

Egyszer csak mintha a végítélet követke-
zett volna be. Rengett, recsegett, bömbölt,
sivított, zúgott, égett, harsogott itt az ég és
a föld. Ezer és ezer ágyú okádta a tüzet ma-
gából... Száz és száz repülõgép keringett
sorban, le-lebukva egy-egy bizonyos pon-
ton, és ontották magukból a pusztulást... A
velünk szembeni domboldalra szerpentinút
vezetett fel. Ott húzódtak felfelé a tankok.
A domb hosszában pedig hason csúszva
kúszott a magyar és német gyalogság.
Odább pedig furcsa dolgokat láttunk. Azok
az alakok, akik eddig kúszva, szökdécselve
húzódtak a dombtetõre fel, most egyszer-
egyszer felemelkedtek, hogy aztán végleg
fekve maradjanak.”

Az áttörést követõen a IV. zászlóalj utá-
szai és a munkaszolgálatosok több napon át
aknákat szedtek az elfoglalt területen. Júli-
us elsõ napjaiban már Tyim város közelé-
ben dolgoztak. „Dús, zöld füvû rét. Ezt kell
átkutatnunk az országút két oldalán. A ba-
jai utászokhoz osztottak be bennünket.
Veszprémi nevû õrmester a parancsnok.
Kivételesen rendes embernek hisszük az
elsõ percekben. Csak húzókötéllel engedi
felemelni az aknákat... Délután borzalmas
szerencsétlenség történt. A fiúk elbízták
magukat. Eddig minden akna, amit csak ta-
láltunk, nyomásra volt beállítva... Hiába
volt  az õrmester intõ, óvó szava is, a fiúk
most már húzókötél nélkül szedték az ak-
nát. Kellner Gyuri is talált egyet... Amint
felemelte, abban a pillanatban óriási dörre-
nés, és Kellner holtan zuhant le. Egész tes-
tét felszakította az akna” – számol be szá-
zadának elsõ halálesetérõl Kossa.

Forrásaink szerint június 28-a és július
8-a között a IV. utászzászlóalj a Kurszk-

Kulikovka-Tyim-Sztarij Oszkol útvonalon
haladt elõre. Útjukat katonasírok jelölik:
28-án Kulikovkánál, június 8-án pedig
Sztarij Oszkolnál vesztették el egy-egy
bajtársukat. 

Horthy István kormányzóhelyettes repü-
lõegysége július 10-én indult el Kurszk
körzetébõl, hogy ugyancsak Sztarij Oszkol
közelébe települjön át. Farkas György a
következõket írja naplójában a látottakról:
„...útnak indultunk az új reptérre. Az úton
rengeteg lovas kocsi 20-30 km hosszan. Az
út rettenetes poros... Szörnyû, ahogy a nyi-
tott kocsiban kinézünk. Kurszk után elér-
jük azt a vonalat, ahonnan elindult a táma-
dás. Sírok, összelõtt, elégett kocsik. A ve-
szedelmes akna még most is nagy területen
fekszik, bár rengeteget összeszedett a kato-
naság. Hulla és dögszag lépten-nyomon;
jobbra-balra döglött lovak, tehenek, amik
aknára léptek. Elásni azonban senki nem
vállalhatja, mert hasonló sorsra juthat.”

Július közepe táján a IV. utászzászlóalj
elhagyta Sztarij Oszkol környékét. A hónap
utolsó harmadában már Arhangelszko-
jében állomásoztak. Ez a község a Don fo-
lyó közelében található, a zászlóalj tehát
felzárkózott az elsõ vonalba. Július 15-e
után ide gyalogolt a 401. munkásszázad is.

A helységet Kossa így mutatja be: „A II.
magyar hadseregbõl sok-sok ezren fordul-
tak meg a „Krétavár” lábánál háromágú
csillagban fekvõ Arhangelszkoje község-
ben. Fent a „Krétavár” tetején állott a
szélmalom, mely a környék biztos, köny-
nyen felismerhetõ ismertetõje volt. A leg-
jobb tájékoztató tüzérségnek és pilóták-
nak egyaránt.”

Talán tényleg ez a szélmalom segítette a
tájékozódásban azokat az orosz pilótákat,
akik július 22-én, ennek a szerdai napnak
az estéjén megtámadták az utászok tábor-
helyét a község melletti erdõben. Szállás-
helyüket minden bizonnyal már elõbb fel-
fedezték, aztán az esti sötétségben az erdõ
fölé repültek halálos terhükkel. A gépek
elõször az úgynevezett Sztálin-gyertyákat
dobták alá. Ezek az ejtõernyõkön lassan
aláereszkedõ rakéták nappali fénnyel
árasztották el a ritkás erdõt, láthatóvá tették
az utászok sátrait. Miután pilóták a célra re-
pültek, kioldották bombáikat. Ennek a
bombázásnak tizenkét halálos áldozatát is-
merjük név szerint. Lehetséges azonban,
hogy ez a névsor sem teljes. Az elesettek
között egy bajai, egy-egy vaskúti, decsi és
faddi utász is volt. A zászlóalj ekkor szen-
vedte el második súlyos veszteségét. A ha-
lottakat Arhangelszkoje katonatemetõjében
földelték el.

Bernschütz Sándor
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Külön világban és külön idõben
Jászberényi Matild nemezképeirõl

Az iparmûvészet egyik legfiatalabb mû-
fajában alkotó, gondolkodó Jászberényi
Matild hosszú évek „hallgatása” után a kö-
zelmúltban több alkalommal is bemutatko-
zott a mûvészetszeretõ bajai közönségnek.
Jászberényi Matild a kortárs textilmûvészet
azon irányához tartozik, akik mûvészi kife-
jezõeszközüknek az organikus anyaghoz, a
nemezhez való visszatérést választották.
Aki ismeri õt, tudja, hogy mind gondolati-
ságában, mind kifejezésmódjában mindig
konzervatív, mindig a „vissza a természet-
hez” hirdetõje volt. Mindez magyarázható
hivatásával éppúgy, mint múltunk öröksé-
ge iránti vonzódásával. 

Jászberényi Matild Baján született. Elsõ
diplomáját  1976-ban szerezte biológia-rajz
szakon. Ezt követte a JATE ökotechnika
szakán, majd az Iparmûvészeti Egyetem
vizuális kultúra-textil szakán 1998-ban
szerzett diplomája. 1976 óta tanít a vizuális
nevelés különbözõ területein az általános
iskolától a fõiskoláig. A bajai Vizuális Isko-
la egyik alapítója, tanára majd igazgatója
volt, az észak-bácskai régióban, Baja kör-
nyékén 2001 óta mûködõ Moholy Mûvé-
szeti Alapiskola alapítója. Jelenleg itt és a
bajai Eötvös József Fõiskolán tanít. Nem-
zetközi kiállítások, grafikai biennálék, tri-
ennálék rendszeres résztvevõje, érdekes
módon azonban a hazai közönségnek csak
igen ritkán enged bepillantást mûhelyébe.
Az utóbbi egy, másfél esztendõ azonban

szerencsés módon pályájának igen termé-
keny idõszaka volt, melynek eredménye
egy több mint 40 darab nemezképbõl álló
munkasorozat megszületése lett. 

Jászberényi Matild munkáinak alapanya-
ga a nemez, a legõsibb textilanyag, mely
tulajdonképpen egy összegubancolódott,
összetömörített, összepréselõdött szõr, szö-
vés nélkül készült „szövet”. Készítése
õsibb mûvészet mint a fonás vagy a szövés.
Igazi hazája Közép- és Belsõ-Ázsia, ahol
már ie. 3000 táján a török és iráni nyelvû
népek mesterfokon ûzték készítését. A no-
mád népek életének mindig szerves része
volt a nemezkészítés és kultúrájuknak ma
is részét képezi. 

Elméletileg mindenféle állat szõrébõl ké-
szíthetõ nemez, sõt, ha megnézzük az Etió-
piában, Ghánában vagy Kenyában élõ fér-
fiak hajviseletét, rájövünk arra, hogy még
az emberi haj is megfelelõ nemez-alap-
anyag. Gyakorlatilag azonban kizárólag a
birkagyapjút használják nemezkészítésre.

A gyapjút tépésenként több rétegben egy
nagy szövetre terítik ki. A szõrszálak lúgos
vagy savas kémhatású meleg vízben soká-
ig döngölve, hengergetve és taposva,
nyomkodva, simogatva, kuszálva, kemény
fizikai munka által meglágyulnak, képlé-
kennyé válnak és mindenféle kötõanyag
nélkül összefonódnak, összekapaszkodnak.
Miután visszaállítják a semleges kémhatást
és megszárítják õket, olyan erõsen kapasz-

kodnak a szálak egymásba, hogy az így ke-
letkezett anyagot, a nemezt emberi erõvel
szinte lehetetlen eltépni.

A nemez leggyakoribb színei a földszí-
nek: a narancssárga, a vörös és a barna. A
fehér színû nemez a legritkább, a legértéke-
sebb, régen a tisztelet jele volt. A mintázás
fõleg növényi festékkel történik, elõne-
mezes és berakásos mintázással. 

A nyersanyag szépsége, említett tulaj-
donságai kimeríthetetlen forrásai Matild
mûvészi kifejezésének. Az anyag feldolgo-
zása, feltáruló szépségének kiemelése mes-
terségbeli tudásának igazi megnyilvánulá-
sa. Jászberényi Matild munkáit leginkább
egyfajta lírai alaphangulat jellemzi, mely-
hez egy monumentális igényû, a belsõ, tar-
talmi oldalt hangsúlyozó, de a tartalmi és
formai elemeket remek összhangba hozó
törekvés társul. Érdekli az elvont, társadal-
mi és természeti struktúrák egymásba ját-
szása - a kontraszt, ami így létrejön. Más
munkáiban pedig épp ellenkezõleg: a vo-
nalak, a mikrostruktúrák, a természet rit-
musainak megszállottja. „A természetet pe-
dig a maga sokrétûségében a korlátok közé
nem szorított ritmus hatja át – írja Robert
Delaunay – a mûvészet ezt utánozza, hogy
épp ez által ugyanolyan magasztosságra te-
gyen szert, s hogy felemelkedjék a sokszo-
ros harmónia egybecsengéséig, melyek
szétoszlanak, majd ugyanolyan akció nyo-
mán egésszé olvadnak össze, s így az alko-
tás nem más, mint az ember szívverése”. A
ritmus egy állandó viszony rögzítését je-
lenti, melynek különbözõ variációi vannak.
Jászberényi Matild mûvészete is ilyen ál-
landó viszonyra épül.       

Ezzel együtt (vagy talán egy kicsit ezért
is) minden mûvérõl elmondható, hogy bár
üzenetei mindenki számára egyértelmûek,
mindig áttételesen, óvatosan fogalmaz, ir-
tózik a direktségtõl, a „leábrázolástól”. Pe-

Becsomagolt zászló

Hét törzs
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dig vizuális érzékelésünk tompasága miatt
sokszor alig vesszük észre alkotásai és a
valóság összefüggéseit. Jászberényi Matild
nemezképeiben egy különleges szálhoz jut
el a folklór és a modern mûvészet kísérle-
tei között. Nem hisz a vizuális mûvészeti
ágak elkülönítésében, egymást kizáró léte-
zésmódjukban, így ezekben az alkotásai-
ban közel hozza, összebékíti, egymásba
fonja a térérzékeltetés festõi és plasztikai,
épített és színekkel sejtetett mûfajait.

Mûveinek másik fontos üzenetét egy ha-
sonlattal szeretném megvilágítani:

Amerigo Tot, a fehérvárcsurgói születésû
szobrászmûvész a Tisztelet a szülõföldnek
címû alkotásában egy régi, kiszáradt, több
darabba tört erdélyi fejfát egy présben szo-
rít össze. A szobor a kettõs jelentés ellené-
re is egyértelmû. Jelzés ez, felkiáltás, si-
koly, de kérés és parancs is egyszerre egy
szoborban. Konzerváláskor a restaurátorok
is használják a prést – impregnálják az idõ
szétszakította rostokat. Jászberényi Matild
is ezt teszi saját eszköztárával. Nemezké-
pein összeilleszti, összetömöríti, összepré-
seli az egyesülni vágyó, összeillõ, termé-
szetes módon összefonódó szálakat
(kimondva-kimondatlanul az idõ, a törté-
nelem szétfújta emberi sorsokat), hogy

megmutassa, együtt értékesebbek: csak
együtt van színük, csak együtt adnak mele-
get, s csak együtt eltéphetetlenek. Össze-
préseli az összeillõ szálakat, hogy példát
mutassanak nekünk, a természeten és a ter-
mészetünkön „uralkodó” embernek böl-
csességbõl, hitbõl, szeretetbõl - de legfõ-
képpen tisztességbõl. 

Textilképei múltunk, emlékeink, remé-
nyeink, értékeink õrzõi. A természet adta
kincseket, s a magyar népmûvészet névte-

len alkotásait emeli föl és menti meg a
pusztulástól, az enyészettõl, amikor a ne-
mez felületén újrafogalmazza õket. Valami
egészen különleges dolgot teremt. Szubli-
málja mindazt, amit a mûvész és egy ka-
vics, egy faág, egy hullám vagy egy
„rongydarab”, egy öreg csipke külön világ-
ban és külön idõben átélt: valóságos és át-
vitt értelemben, s ami benne, génjeiben, ér-
zelmeiben, gondolataiban lecsapódott, és
amibõl újat alkotott. Minket, közös kultú-
ránkat fogalmazza meg – mindegy, hogy
hol és mikor élünk.

Egész életmûvét áthatja a mélységes el-
kötelezettsége a mûvészet iránt, a munka
szeretete, melyet, csak jó kedvvel érde-
mes végezni. A sorstól kapott tálentummal
úgy sáfárkodik, hogy az alkotás gyönyö-
rûsége és az elhivatottság minden mûvé-
ben érzõdik.

Mintha egy mongol jókívánság szavai
szólnának munkáiból: „Bárányok gyapjá-
ból való, tíz ujjal óvatosan készített, ezer-
nyi vízcseppel meghintett, mezõn erõs lo-
vakkal görgetett, drága hazánk édes kincse,
lyukadásig sose kopj, olyan legyél, mint az
igaz erõd, fejér, mint a hó, erõs, mint a se-
lyem. Úgy legyen!”

Kovács Zita

Ha megsejtem, hogy egy könyvben (vagy
más írásban) szó eshet Bajáról, akkor olva-
sás közben erre fokozottan figyelek. Ez af-
féle lokálpatrióta olvasási szokásommá vált
az utóbbi években. Különösen érvényes
mindez a Duna-könyvekre, így például Es-
terházy Péter Hahn-Hahn grófnõ pillantása
címû alkotására is, aminek blikkfangos cí-
me egyáltalán nem utal arra, hogy ebbe a
kategóriába tartozna, csak a belsõ címlapon
megjelenõ alcíme: – lefelé a Dunán –. Te-
gyük rögtön hozzá, hogy ez az egyetlen ren-
dezõ elve a mûalkotásnak, minden más:
szabad ötletek jegyzéke… „Hogy mi a Du-
na, azt én mondom meg” – írja egy helyütt.
Városunk úgy igazából nem ihlette meg a
szerzõt, mindössze két nagyon rövid bekez-
désben említi az alábbiak szerint:

„Abban a filmben, amelyrõl itt már tet-
tem említést, a magyar férfi áll egy nõvel
egy New York-i felhõkarcoló ötvenedik
emeleti üres irodájában, a férfi megpróbál-
ja a nõ arcára rárajzolni Magyarországot.
Ujjával finom vonalat húz a homlokon vé-
gig (Gyõr, Komárom), bekanyarodva a
szemgödörbe (Visegrád) le a remegõ orr
mentén a korallpiros ajkakig (Baja). – Du-

na – mondja a nõnek bizakodva.” (173. ol-
dal)  (Megindítóan szép lehet a filmjelenet,
amely ilyen lírai sorokra ihlette Ester-
házyt. A filmet azonban ne keressük se
boltban, se kölcsönzõben, még talán inter-
neten sem, ugyanis egy osztrák utópiszti-
kus, experimentális rövidfilmrõl van szó,
amely valamikor még az 1960-as évek ele-
jén készült…)

Néhány lappal hátrébb (183. oldal) vi-
szont teljesen más, szinte egy borús reggeli
üzenet hangulatában szól városunkról és
természetesen a halászlérõl.

„Bérlemény egy csúf halszagú bajai reg-
gel a tükörbe néz

Gondosan beretvált arcom és dús, szénfe-
kete hajam után ítélve nem lehetek több
harmincévesnél (A magyar férfiak ugyanis
erõsen emlékeztettek a Dnyeper Nimfája
címû opera zsákugróira.) Reggelire halász-
lé – ezt nem nézte volna ki magából.”

(Kész, pont. Ennyit Bajáról. Szómagya-
rázat: bérlemény=utazó, vagyis maga a
szerzõ.)

Utóirat (csupán a pontosság miatt)
Duna-szakaszt megjelölõ módon – érzel-

mi mondanivaló nélkül – a 105. oldalon is

megjelenik városunk neve: az utazó=bér-
lemény, mint tudjuk, maga a szerzõ „sze-
mélyesen atletizálni kezdett Mohács és Ba-
ja közt.” Apropó Mohács! Többször a neve
sem szerepel a könyvben! És Gemenc is
csak egyszer (60. oldal) valahogy így:

„Követve a nagy Széchenyi megállapítá-
sát – a víz az lineáris – a folyót 11 szelvény-
re osztotta föntrõl lefelé, és mindegyiket
más karján utazta végig (Ira, Dóra, Elvira,
Eleonóra, Flóra, Mira, Teodóra, Petra, Imre,
Barbara, Sára)… Flórával (Gemenc árterü-
let erdészháza) pedig így ismerkedett meg,
hogy hozzáért a melléhez…” (majd követ-
kezik a tapizás játékos leírása…)

Gemenc flórája, mikro- és makrovegetá-
ciója valóban burjánzóan gazdag, dús. Egy
biológus (erdész, kertész, természetvédelmi
szakember stb.) biztosan ilyen irányba kez-
dené bontogatni az azonos szavak különbö-
zõ (vagy éppen egyezõ) jelentéseit. De tel-
jesen felesleges, mert hogy mi a hullámtér
(ártér stb.) – mint most már tudjuk – azt is
Esterházy Péter mondja meg.

Nos, ez egy ilyen különös hangulatú
könyv a Duna ürügyén…

Schmidt Antal

A Duna és Baja egy Esterházy-könyvben

Feslés
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A „mosoly nélküli” gitároslegenda
2005. április 14-én ünnepelte 60. szüle-

tésnapját Ritchie Blackmore, minden idõk
egyik legnagyobb hatású rockgitárosa,
akinek virtuóz játéka egykor forradalmasí-
totta a keményebb rockzenét, és akinek
klasszikus ihletésû szólómunkája mind-
máig iskolateremtõnek számít. A jubileum
okán röviden áttekintjük a zseniális, ám
kétségtelenül öntörvényû zenész pályájá-
nak fontosabb szakaszait, amelyeknek egy
része ma már minden túlzás nélkül a mo-
dern kultúrtörténet részévé vált.

A késõbbi „fekete ember” Richard
Harold Blackmore néven 1945-ben, az
angliai Weston-Super-Mare-ben született,
de gyermek- és ifjúkorát Middlesexben
élte le. Elsõ gitárját kilencéves korában
édesapjától kapta, s innen más nem is na-
gyon érdekelte többé. Iskolai tanulmánya-
it a zenélés szeretete miatt igen korán fél-
beszakította, hiszen már a 60-as évek ele-
jétõl különbözõ csapatokban játszott. Ki-
váló technikájára hamar felfigyeltek, így
rövid idõ alatt keresett stúdiózenész vált
belõle, aki több, abban az idõben viszony-
lag jónevû együttes (Screamin’ Lord
Sutch, The Outlaws, The Crusaders) fel-
vételein mûködött közre, majd egy ideig
nyugat-németországi klubokban gyûjtötte
a tapasztalatokat – igazán átütõ sikerek
nélkül. 

Életének elsõ nagy lehetõsége akkor kö-
szöntött rá, amikor 1968-ban csatlakozott
az újonnan alakult Deep Purple zenekar-
hoz, amelynek hamarosan egyik fõ dal-
szerzõje lett. A csapat korai lemezei még
legfeljebb megcsillantották a tagok
(Blackmore mellett fõképp Jon Lord bil-
lentyûs és Ian Paice dobos) kivételes ké-
pességeit, de a dalszerzés terén még akad-
tak hiányosságaik. A csapat akkor érett be
igazán, amikor Ian Gillan énekes és
Roger Glover basszusgitáros csatlakozá-
sával létrejött a Deep Purple klasszikus,
második felállása. Az új összetétetelû ze-
nekar elsõ akciója mindjárt egy hihetet-
lenül merész vállalkozás volt: a londoni
Royal Albert Hallban a királyi filharmoni-
kusokkal közösen adták elõ Jon Lord szer-
zeményét, a rockzenekarra és klassziku-
sokra hangszerelt Concertót. A koncert hi-
hetetlen botrányt okozott (abban az idõben
valóságos szentségtörésnek számított a
„könnyû”- és komolyzene párosítása), de
számos szakmai elismerést is hozott a csa-
patnak, amely a koncert ráadásában Bee-
thoven 9. szimfóniájának rockzenekari át-
iratát is elõadta. Mielõtt azonban végleg

rájuk süthették volna, hogy szimfonikus
rockzenekarrá kívánnának válni, 1970-
ben kiadták új lemezüket Deep Purple in
Rock címmel, amely ma már a hard rock
zene egyik alapmûvének számít. Itt mutat-
kozik meg elõször a csapat jellegzetes
hangzásvilága: Blackmore virtuóz gitárjá-
téka gyakran mintegy párbajozik Lord
mindvégig klasszikus alapú Hammond-
orgonaszólóival és Gillan néha érzéki,
máskor sikoltozó énekével. Érdekes, hogy
a bandatagok utóbb úgy nyilatkoztak,
hogy sohasem voltak igazán jó barátok,
sõt az egyes tagok közötti állandó feszült-
ségek sarkallták egymást jobbnál jobb tel-
jesítményekre. Az album egyebek mellett
tartalmazza minden idõk egyik legna-
gyobb rocknótáját, a finom billentyûfuta-
mokkal induló, majd fokozatosan durvu-
ló, csaknem 8 perces Child in Time-ot,
amelynek zárótételeit a zenészek szinte
önkívületben adták elõ. A Purple nagy fel-
állása még három stúdió- és egy koncert-
albumot készített együtt, miközben Euró-
pa vezetõ hard rock csapatává nõtték ki
magukat. A különféle színpadi botrányai-
ról is elhíresült Blackmore-t pedig a leg-
jobb gitárosok között emlegették. A nehe-
zen kezelhetõ gitáros néha a színpadot
gyújtotta fel, de (tartalék) gitárjának már-
már szertartásos összetörése is show ré-
szévé vált. A csapat legnagyobb sikere az
1971-ben megjelent Machine Head címû
lemezük volt, rajta a valaha volt egyik
legismertebb gitárriffel, amely a mára
szintén legendássá lett daluk, a Smoke on
the Water elején hallható. Játékos címû
koncertlemezük (Made in Japan) pedig
hosszú évekig etalonnak számított az élõ
felvételek között, és azt is megmutatja,

hogy a csapat a színpadon fellépéseit szá-
mos improvizálással, dalok újszerû értel-
mezéseivel színesíti. A zenekarban felhal-
mozódott viták azonban tagcserékhez ve-
zettek. A már új énekessel és basszusgitá-
rossal megjelent lemezeik (Burn, Storm-
bringer) kiválóak voltak ugyan, ám
Blackmore már nem érezte igazán magáé-
nak a sokat finomodott, zenéjébe egyre
több soul, funky és blues hatást is engedõ
zenekart, és újabb vitákat követõen 1975-
ben távozott a zenekarból, amely 1976-
ban egy nélküle elkészített újabb album
után fel is oszlott.

Az eredetileg csak szólólemezre készülõ
Blackmore hamarosan egy új csapat, a
Rainbow élén jelentkezett, amelyben affé-
le teljhatalmú úr lehetett, hiszen addig jó-
részt ismeretlen, fiatal társakat gyûjtött
maga köré. Közülük a korai idõkben Ron-
nie James Dio énekes és Cozy Powell do-
bos számított meghatározó embernek; a
többi zenész szinte állandóan cserélõdött
körülöttük. A Rainbow muzsikája sokban
hasonlított a Deep Purple irányvonalához,
ám kezdetben annál keményebb, a keleti
dallamokhoz és a klasszikus zeneszerzõk
(fõképp Bach és Beethoven) hagyománya-
ihoz vonzódott, míg a dalszövegek több-
nyire misztikus, fantasy témákról szóltak.
Élõ fellépéseiken – amelyek közül többet
ma már a legendák közt tartanak számon –
gyakran 10-15 perces instrumentális ré-
szek szakították meg a dalokat. A csapat
Ronnie James Dióval felvett három leme-
ze is (Rainbow Rising, On Stage, Long
Live Rock’n’Roll) az örökérvényû klasszi-
kusok közé emelkedett, de az öntörvényû
gitárosnak ez is kevés volt. Csapatát az
amerikai piacra való betörés érdekében

A Deep Purple „nagy felállásának” tagjaként, a hetvenes évek elején
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teljesen át akarta formálni, mind zenei,
mind pedig fazonális tekintetben, és egyre
inkább a tengerentúli rádióadókban is hall-
ható mainstream-rock irányába akarta te-
relni a Rainbow-t. Erre apró termetû, de
annál kivételesebb hangú énekese nem
volt hajlandó, így kenyértörésre került a
sor köztük. A Rainbow új lemezét (Down
to Earth, 1979) mintha nem is ugyanaz a
csapat készítette volna (a gitáros mellett
valóban csak a dobos volt a régi), bár ettõl
még továbbra is minõségi zene maradt,
amit mûveltek –  csak addigi irányvona-
lukhoz nem volt semmi köze sem. A váltás
rövidtávon nagy sikereket hozott a csapat-
nak, hiszen történetükben elõször a sláger-
listák élvonalába is kerültek a Since You’ve
Been Gone és az All Night Long címû da-
laikkal. A gárda így a 80-as évek elején
egyre jobban amerikanizálódott, miközben
szinte átjáróházzá vált az egyre diktátoro-
sabb hajlamú (vagy csak maximalista?)
Ritchie Blackmore körül. A divatirányza-
tok változásával azonban a hasonló recept
szerint készült újabb lemezeik – bár
egyébként minõségi muzsikát tartalmaz-
nak –  már közel sem hoztak átütõ sikere-
ket, és mintha a gitáros is megfáradt volna
a folyamatos tagcserék közben. 

A csapat feloszlásához végül az veze-
tett, hogy Blackmore ajánlatot kapott,
hogy vegyen részt a Deep Purple nagy fel-
állásának újjáalakításában, amely az
1984-es év nagy szenzációjának ígérke-
zett. Ennek a csábításnak már csak a ha-
talmas médiaérdeklõdés (és a pénz) miatt

sem lehetett ellenállni. A Deep Purple ha-
marosan új albummal jelentkezett (Per-
fect Strangers), amely méltó utóda volt az
idõközben klasszikusként emlegetett régi
lemezeknek, hangzásában viszont igazo-
dott a modern kor követelményeihez. A
lemez kiadását nagysikerû (nyugati) világ
körüli turné és számos fesztiválfellépés
követte, ahol a Deep Purple fõzenekarként
az újabb generációkat is maga mellé tudta
állítani. Az ígéretes újrakezdés után azon-
ban hamar kiderült, hogy a régi – zenei és
személyes – ellentéteket továbbra sem si-
került megszüntetni, s fõleg Blackmore és
Ian Gillan énekes között voltak állandóak
a csaknem tettlegességig fajuló viták. Ez
elõbb az énekes távozásával ért véget (a
csapat nélküle készült, 1990-es Slaves and
Masters címû anyaga így inkább hasonlí-
tott a Rainbow-ra, mint a régi Purple-re),
ám a lemezkiadó és a rajongók nyomásá-
ra a banda fennállásának 25. évfordulójá-
ra visszavették. A két szembenálló fél vi-
szonya hamarosan odáig fajult, hogy a le-
mezfelvételek idején nem is tartózkodtak
egyszerre a stúdióban. Az élõ fellépéséken
ezt persze nem lehetett elkerülni, s ez rá-
nyomta a bélyegét a koncertek hangulatá-
ra. Blackmore olyannyira elégedetlen volt
Gillan teljesítményével és hozzáállásával,
hogy egyszer a színpadon – játék közben
–  egy pohár vizet vágott az énekeshez,
amint azt egy hivatalos videóanyaguk is
dokumentálja. Ezt követõen a kedvetlen-
né és mogorvává váló gitáros hamarosan
elhagyta a zenekart.

Miután évek óta pletykák szóltak arról,
hogy Blackmore a Rainbow újjáalakításán
fáradozik, senkit sem lepett meg, hogy
1995-ben ezen a néven adott ki új lemezt.
Az már váratlanabb volt, hogy nem régi
társaival, hanem – önmagához képest leg-
alábbis – fiatal zenészek közremûködésé-
vel vette fel új korongját, amely a csapat
legszebb hagyományaihoz méltó alkotás
volt. A Stranger in Us All lemez turnéja
egész Európában telt házak és nagy siker
mellett zajlott le – aztán nagy csönd lett a
csapat körül, majd egyre több zenésztársa
más együttesekben kezdett felbukkanni.
(Sokáig azt rebesgették, hogy az 1977-es
felállás áll össze újra, ezek a pletykák
azonban nem igazolódtak.)

A nagy csendnek persze oka volt: a ze-
nész újabb merész vállalkozásba fogott.
Ritchie Blackmore még a Deep Purple tag-
jaként ismerkedett meg Candice Disralow
(mûvésznevén Candice Night) énekesnõ-
vel, aki abban az idõben háttérvokalista
volt a csapat körül. A gitáros és a nála
majd’ harminc évvel fiatalabb lány között
szerelem szövõdött, amelybõl aztán házas-
ság és egy tartós munkakapcsolat is szüle-
tett. A varázslatos hangú, és az utolsó Rain-
bow-lemezen már szövegíróként is közre-
mûködõ énekesnõ hatására Blackmore az
elektromos gitárt akusztikusra cserélte, és
reneszánsz és klasszikus hatású zene írásá-
ba fogott. Hamar kiderült, hogy ebben leg-
alább olyan tehetséges. Az új csapat találó-
an Blackmore’s Nightnak nevezte magát, és
1997-ben kiadott lemeze (Shadow of the
Moon) fülbemászó dallamaival azoknak a

A Rainbow elsõ sikerkorszakában

A Blackmore’s Night tagjaként
napjainkban
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szívébe is beférkõzhetett, akik számára
Blackmore régebbi zenekarai túl kemé-
nyek voltak. Az egyszeri szenzációból az-
tán állandó csapat lett, mert úgy tûnik a gi-
tárost nem vonzza már a rockbiznisz vilá-
ga. Új csapatának élõ, kosztümös fellépé-
seit sem sportcsarnokokban tartják, hanem
kastélyokban, elegáns színháztermekben,
reneszánsz és középkori vásárok alkalmi
színpadain – még akkor is, ha így a nézõ-
szám jóval alacsonyabb lehet. Bár a zenei
környezet változott, a dalok továbbra is
hallhatóan magukon viselik a gitárhõs keze
nyomát, jellegzetes dallamai továbbra is
ezer közül is felismerhetõk. (Több régi da-
lát is átírta új csapata számára, és azok így

sem vesztettek erejükbõl.) A Blackmore’s
Night immár négy stúdió- és egy koncert-
albumot jelentetett meg, és egyelõre úgy
tûnik, a házaspárnak vannak még tartalékai
a következõ évekre is.

A szigorú tekintetû, futballrajongó gitá-
ros négy alkalommal a Deep Purple, egy-
szer pedig a Blackmore’s Night tagjaként
járt Magyarországon, mindannyiszor átütó
siker mellett. Napjaink számos meghatáro-
zó gitárosa (Yngwie Malmsteen, Joe Satri-
ani, Timo Tolkki, Axel Rudi Pell) elsõ szá-
mú zenei hatásának tartja Ritchie Black-
more-t, aki nélkül minden bizonnyal más
irányt vett volna a rockzene. A magyar gi-
tárosok közül Radics Béla, Erõs Attila

(Lord) vagy akár Szekeres Tamás játéká-
ban egyaránt kimutatható volt a Black-
more-hatás és hangszerének jellegzetes
hangzása. Az õ nyakában vált a gitárhõsök
kultikus hangszerévé a fehér Fender Stra-
tocaster gitár. A hatvanas években gyártott
eredeti példányainak csaknem akkora érté-
ke van a rockzenészek szemében, mint egy
Stradivari-hegedûnek a komolyzenészek
között.  A mogorva gitáros ugyan tovább-
ra sem szeret nyilatkozni, kerüli a rivalda-
fényt, de lassan megkomolyodni látszik,
ám zenei kérdésekben továbbra sem ismer
kompromisszumokat. Szerencsére most
már csak családon belül kell alkudoznia. 

Mayer János

Utcák, házak és…
… és ami mögöttük van: hangulatok,

történetek, sorsok; emberek. Ki nem sétált
úgy ismerõs, vagy elõször látott városban,
csinos utcáin, takaros házait, érdekes épü-
leteit nézegetve, hogy szerette volna meg-
kérdezni: ugyan kik laktak itt? Nem hírne-
ves, de hétköznapi emberek, akik „csak” a
dolgukat tették… amitõl olyan lett az az
utca, az a város.

Szoktak Önök sétálgatni, „csak úgy”?
Nem kirakatot nézegetni, inkább hangula-
tot keresni, minimális környezeti terhelés
alatt? Ha még nem lenne ilyen jó szoká-
suk, ajánlom szíves figyelmükbe a Flórián
utcát. 

Nekem régóta kedvencem. Néhány rit-
ka eset kivételével gyakran kanyarodtam
arrafelé akár gyalog, akár kerékpáron,
mégis-mégis, szigorúan vett konkrét cél
nélkül. Igaz, hajdan szekereket hordozott
hátán, s így egy kissé kemény volt a régi
úttest (ha nem is annyira volt „alkalmas”
vesekõ kirázásra, mint fõterünk…), maga
az utca sokat megõrzött a régi kisvárosi
hangulatból. Most pedig, felújítva, ked-
ves, figyelemre méltó ötlettel megemlé-
kezve hajdani kereskedõ-iparos utca mi-
voltáról, szinte már nem csak Felsõváros
fõutcája lett. Nem hiszem, hogy csupán
bennszülött bajai számára jelentenek, je-
lenthetnek valamit az elhelyezett emlék-
táblák. Ó, ezek a kis kerámia táblácskák
igen ügyesen lettek „kitalálva”. Megadják
a szokásos, mondhatni protokolláris táb-
lákhoz képest a rangot, s emellett kedve-
sek is. Furcsa fintorral szinte a klasszikus
mondásra kacsintanak vissza: „ércnél ma-
radandóbb” emléket állítanak (… sajnos,
ilyen mai szép világunk…az emlékezetet
frissen tartani fémtáblával nem szabad ).

Ettõl függetlenül, igen halkan, hadd je-
gyezzem meg, hogy a mûhely, bolt mûkö-
désének, de legalább bezárásának idejét
ráírni szerencsésebb lett volna…

Az meg különösen dicséretes, szinte rit-
kaságszámba megy, hogy az utca névadó-
jának szobra a „saját” utcájában áll. Arról
már nem is szólva, hogy XXI. században
született ez a Flórián!

A régmúltat idézõ táblácskákhoz képest
akár disszonánsnak is tûnhet néhány ház
homlokán a népbiztostól kapott utcanév
megmaradása – ámbár ez is része történel-
münknek. Egyébként is, néhány, hajdan
érvényes házszám tábla, más utcákban, át-
vészelte a forradalmi, illetve egyéb viharos
éveket, s nem miattuk dõlt össze a világ…

Az utcák, terek névváltoztatása, „átke-
resztelése” olyannyira része történel-
münknek, hogy nem ritkán párhuzamosan
élnek régi, régi-új nevek, és néha sajnál-
hatjuk a jellegzetesebb nevek eltûnését.
Gondolkodjunk róla, érdemes-e, lehet-e
tenni valami érdekeset.   Néhány éve Kör-
mend belvárosában láttam, hogy a régi,
többször váltott  neveket az utcák 1-es há-
zán táblával megörökítették ( dátumokkal,
csinosan).

Ezt akár így, akár más formában, itt Ba-
ján is megvalósíthatónak vélem.

Néhány emléktábla most is jelzi híressé-
geink szülõ- illetve lakóházát; a hely szel-
leme elõtt tisztelegve, felirat is található:
„itt állt az a ház, amelyben…” Miért ne vi-
hetnénk ezt tovább?  Nem múlik el még
egy nemzedéknyi idõ sem, és már csak le
nem záruló vita lesz abból, hogy például
hol szûntek meg utcák beépülés miatt,
avagy ellenkezõleg, a lebontott épületek
mik voltak…stb. Így illene ott helyben

megörökíteni a laktanyák emlékét (nem-
csak a lebontottakra gondolok) – hiszen
Baja egy idõben katonaváros volt, sok-sok
ide bevonultatott fiatalember szép és ke-
vésbé szép történetével. (Mi az, hogy kato-
na, mi az, hogy bevonulás??..)  Elképze-
lem, hogy a lebontott épületek, megszûnt
utcák emléktábláján esetleg szerepelne
alaprajz, térkép, vagy valami látkép arról,
milyen is volt a szóban forgó…

Apropó, térkép: szép, szép megemlékez-
ni régi utcákról stb, de miért nem található
Baján az utcán aktuális várostérkép – tájé-
koztatni az idelátogatókat? Valamikor a
nyolcvanas évek közepén volt a belváros-
ról egy madártávlati kép, utcanevekkel, jól
felismerhetõen ábrázolva az épületeket –
ezt a mappát is fel lehetne használni turis-
tatájékoztató tábla készítésénél. 

Nem akarok belegabalyodni ötleteimbe,
de másként is el tudnám képzelni a régi ut-
canevek megörökítését. Például úgy, hogy
a város azon részét, ahol az átnevezés a
leggyakrabban fordult elõ; az elsõ világhá-
ború elõtt, majd a második világháború
után, s a legutóbbi „generális” rendezése-
ket ábrázolnánk, valahol sétányon vagy
belvárosi téren. Sajnos, igazán biztos ötle-
tem a rongálók ellen – nekem sincs.

Kérdezhetik, mire föl hozakodok elõ öt-
leteimmel? Mert azt gondolom, szép
számmal vannak helybéliek, idelátogatók
is, akiket az ilyesmi érdekel. Nem gondol-
tam egyszerre mindet megvalósítani, de
abban a reményben állok elõ fentiekkel,
hogy városunk csinosítására mindig lesz a
megfelelõ helyen pénz is, akarat is.

Ráadásul, az utcai útikönyv mindig hoz-
záférhetõ lenne.

Dr. Balykó Barnabás



Vörösmárvány Géniusz Baján, a Rókus
temetõben és mészkõ Halászlány Pesten, a
Váci utcában. Hogy mi közük egymáshoz?
Az egyiket Dunaiszky Lõrinc, a másikat
fia, László alkotta. Lõrinc Bécsben tanult,
Pesten élt, és fõleg egyházi jellegû mûve-
ket és síremlékeket készített. Egy mûemlé-
ki jegyzékben szerepel ez a síremlék, de
nem jelöli, hogy kinek a sírján. Sajnos,
nem találtam meg. Örülnék, ha olvasóink
közül valaki tudna róla s közölné.

A pesti szobor történetét messzebbrõl
kell kezdenünk. A halpiac, a Hal tér annak-
idején nagyjából az Erzsébet híd pesti híd-
fõjénél terült el, a mai Március 15 tér táján.
A sok élõhalnak rengeteg vízre volt szük-
sége, amit a halászlegények a Dunából
hordtak fel. Ezért a halászcéh elhatározta,
hogy kutat állíttat a térre. 1847-ben el is
készült, a vizet föld alatti vezetéken kapta
a Dunából, „honnan már destillálva huza-
tig fel” (nyilván csak szûrve). Mikor reno-
válásra szorult, úgy határoztak, hogy
szebb és nagyobb kutat csináltatnak, mely
nem csak friss vizet ad, de a tér díszére is
válik. Gottgeb M. kõfaragómester készí-
tette a kutat, a szobrot sóskúti mészkõbõl
Dunaiszky László faragta. Egy visszaem-
lékezés szerint Lõrinc lett volna az alkotó,
de õ már 1833-ban meghalt. A tévedés ab-
ból adódhat, hogy az általa alapított csalá-
di mûhely évtizedekig mûködött. A kút
szobra egy lányalakot ábrázol, mely ruhá-
ja szegélyével az „aranypontyot”, másik
kezében pórázra fûzött kisebb halakat és
hálót tart. A talapzatba vésve: „Állíttatott a
pesti polgári halászcéh által MDCC-
CLXII” (1862).Többen kifogásolták, hogy
nem egy erõteljes férfialakot mintázott, de
a közönségnek tetszett, és el is nevezték
Fischer Rézinek, mert Teréz napon szen-
telték fel, egyébként is Mária Teréziától
kapták a Hal teret. A kút kifolyó csöveit
delfinekkel akarták díszíteni, de Gubicz
András pesti gépgyáros vasöntödéje nem
készítette el idõre. A belváros rendezése-
kor a Hal teret megszüntették, a kutat a
Népligetbe helyezték át, ahol az 1930-as
években még vizet is adott. A felavatáskor
a Vasárnapi Újságban megjelent kõrajzon
elöl látjuk a kút kerekét, mely a vizet a ké-
toldalt lévõ kifolyócsõhöz felhúzta. Hát-
térben a „Kávéház a Halászhoz” nevû
„halászherberg” (céhkocsma) állott. A 19.
század végén, a Népligetbe való áthelye-
zés után készült képen már négy kifolyót
találunk, a kerék eltûnt, hisz vizét vezeték
szolgáltatta. A talapzaton még kivehetõ a

felirat. 1967-ben a Budapest címû folyó-
iratban javasoltam a szobor új helyre való
elhelyezését. A Felügyelõsége válaszolt,
hogy 1966-ban útszabályozás miatt lebon-
tották, de rajzos és fényképes dokumentá-
ciót készítettek róla, hogy 1967-ben má-
sutt, lehetõleg régi helyének közelében új-
ra felállíthassák. Késõbb Ráday Mihály a

televízióban szólt érdekében. Felügyelõsé-
ge válaszolt, hogy a szobor annyira tönkre-
ment, hogy helyreállítására nem látnak le-
hetõséget. Aztán csoda történt, Lovas Sán-
dornak sikerült a szobrot újjávarázsolni, és
1986-ban a Váci utcában, a Kristóf téren
remélhetõleg végleges helyére került.

Solymos Ede
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Géniusz és Halászlány

A felújított Halászlány
Agócs Ruben felvétele

A Hal tér az 1880-as években

A Hal téri kút és szobor
1862-ben
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Barta Lénárd utca
Baja Város Képviselõ-testülete április

21-i ülésén meghozott döntése nyomán
a Petõfi-sziget egy eddig el nem neve-
zett közterülete, a dél-keleti részen lévõ
üdülõsor egy szakasza a Barta Lénárd
utca nevet kapja.

Barta Lénárd (1897-1978) ciszterci
szerzetes, görög-latin-francia szakos ta-
nár volt. 1927-tól 1948-ig a ciszterciek
vezetésével mûködõ III. Béla Gimnázi-
umban tanított. Kiválóan végzett oktató-
munkája mellett rendkívüli energiát for-
dított az ifjúság nevelésére. Kezdemé-
nyezõje, kivitelezõje, majd irányítója volt
az 1932-ben létesített iskolai vízisport-
telepnek. Tavasztól késõ õszig maga is
naponta kievezett a Dunára, és nyaranta
hosszabb vízitúrákat vezetett. A Rákosi-
diktatúra megfosztotta elõbb a nevelés le-
hetõségétõl, késõbb szabadságától is. Ko-
holt vádak alapján 1952 végén börtönbe
került. Miután a forradalom kiszabadítot-
ta, külföldre távozott. 1963-tól haláláig a
Ciszterci Rend dallasi kolostorában élt.

A Bajai Honpolgárban korábban két
írás (1999. július, 2000. február) idézte
fel tanári tevékenységét és emberi alakját.

B. L.

Védendõ védtelenek:
a széleslevelû salamonpecsét

A május közepe felé virágzó
széleslevelû salamonpecsét (Polygona-
tum latifolium) a tavaszi virágszõnyeg
egyik ritkábban szemünk elé kerülõ növé-
nye. A nagyjából vízszintesen növekvõ
gyökértörzs (rizóma) csúcsából induló
hajtás a föld felett virágzó szárrá fejlõdik.
Az ívben elhajló szárak hosszúsága elér-
heti az 50-60 centimétert. Rajta a rövid
nyelû, szórtan álló levelekben az erek pár-
huzamosan futnak, amelyek alakjukat te-
kintve tojásdadok, elliptikusak és lándzsa-
szerûek. Színük felül fénylõen zöld, alul
az erek mentén pelyhes. A levelek hónalji
részénél gyakran páros füzérben lógó
zöldesfehér virágok lepellevelei összenõ-
ve csõ alakúak. Az összességében hosszú-
kás, harang formájú virágból õszre
feketéskék bogyók fejlõdnek. Az elõzõ évi
elpusztult hajtás után a rizómán pecsét-
nyomószerû heg marad (a növény nevét
errõl kapta), a hegek közötti rész az évi nö-
vekedés.

Széleslevelû salamonpecsét

Az üdébb talajú gemenci keményfa lige-
tekben elõforduló széleslevelû salamonpe-
csét a liliomfélék családjába tartozik (kö-
zeli rokona a gyöngyvirág), népies neve
széleslevelû sülyfû. Hazánkban a sala-
monpecséteknek az elõzõekben említett
mellett még három fajuk él: a fürtös sala-

monpecsét (Polygonatum multiflorum), a
pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum
verticillatum) és az orvosi salamonpecsét
(Polygonatum odoratom). Utóbbi vastag
gyöktörzsét gyógynövényként gyulladt
sebre használják. Természetgyógyász ki-
adványok a salamonpecsétet szívserkentõ-
ként említik, ugyanakkor erõs mérgezõ ha-
tása miatt az óvatos használatot is hangsú-
lyozzák! Kertészetekben gyakran kínálják
a nemesített salamonpecsétet, amelyet fás
növények mellé, falak elé, párás és árnyas
helyre ajánlanak.

A széleslevelû salamonpecsét elõfordu-
lását a Baja környéki ártéren Tóth Imre
1958-ban a Pandúr-szigeten és Bárányfo-
kon jelezte; Steták Dóra 1998-ban Pandúr-
ban a 110 F erdészeti üzemtervi jelû ré-
szen, a pandúri vadászháztól néhány száz
méterre találta; a cikk kísérõ fényképei
2004-ben a Pandúr-sziget nyári gátja mel-
lett, a 126 A jelû részen készültek. Elõzõe-
ken túl a Duna menti tölgy-kõris-szil lige-
tekben és gyertyános tölgyesekben he-
lyenként elõfordul.

A teljes növény mérgezõ, így jobban já-
runk, ha csak szépségében gyönyörködünk.

Képek és szöveg: 
Dr. Nebojszki László

Civil szervezetek, magánszemélyek ja-
vaslatait mérlegelve az Erdei László Ala-
pítvány évente egy alkalommal Baja Hír-
nevéért Díjat adományoz egy, a városért
önzetlenül és eredményesen munkálkodó
polgárnak. Idén a kuratórium hét jelölt kö-

zül szerkesztõbizottságunk tagját, Schmidt
Antalt találta a legérdemesebbnek a kitün-
tetésre. A rangos elismerés ünnepélyes át-
adása március 29-én történt meg a város-
háza dísztermében. Gratulálunk szerkesz-
tõtársunknak!

Schmidt Antal kitüntetése

A levelek felsõ fele fénylõ
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