
2005. november XVI. évfolyam 10. (180.) szám Ára: 200 Ft

Rombolással indul a megújulás (a Szentháromság tér 2005. szeptember 6-án)                Fotó: Banga Szabolcs

A bácskai vértanú, Schweidel József emlékezete
I. rész

„Lelkiismeretem és öntudatom felment minden vád alól...”

„Aradi vár! aradi vár! halál völgye, / Híres
nemes magyar hõsök temetõje, / Viruljanak
környékeden sírvirágok, / S felejthetetlen le-
gyen hát az õ halálok” – szólt a vers a sza-
badságharc tizenhárom kivégzett fõtisztjé-
nek emlékére már az 1850-es években. S az-
óta a nemzet minden évben október 6-án
mintegy kötelességszerûen fejet hajt a hõsök
emléke elõtt, miközben többségük életérõl,
de még 1848/49-es tevékenységükrõl is alig
tud valamit. Így aztán az is kevéssé ismert,
hogy a mártír tábornokok egyike Észak-
Bácska szülötte volt, és városunkhoz is több
szálon kötõdött. Schweidel József még az

aradi tizenhárom közül is a méltatlanul fele-
désbe merült alakok közé tartozik, de így is
elgondolkodtató, hogy környékünkön
egyetlen utca vagy kulturális intézmény sem
viseli a nevét. Írásunkkal tehát nem csak a
szabadságharcos emléke elõtt tisztelgünk,
hanem fel kívánjuk hívni a figyelmet egy
olyan ember életpályájára, akit méltán állít-
hatunk példaként az utókor elé.

Egy ígéretes katonai karrier
Schweidel József 1796. május 18-án szü-

letett Zomborban id. Schweidel József és
Hirtl Terézia harmadik gyermekeként egy

német anyanyelvû, de magyar öntudatú ka-
tolikus családban. Apja polgári származású
kincstári mérnök volt, aki részt vett a Fe-
renc-csatorna építésében, egyébként pedig a
bácskai kincstári uradalmakat kezelõ kama-
rai hivatal vezetõ tisztségviselõjeként
(asszesszor) dolgozott. Keresztapja az a
Kiss József volt, aki a Duna-Tisza-nagycsa-
torna tervezõjeként vált ismertté. Schweidel
mindkét nõvére bajai családba házasodott;
Anna (Nina) Latinovits Benjáminhoz, Bács-
Bodrog vármegye késõbbi fõjegyzõjéhez
ment feleségül, míg Irmát (Mina) a Vojnits
család egyik sarja vezette az oltár elé.
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A vármegyében köztiszteletben álló apa
15 éves korában íratta be fiát – vélhetõen a
család felemelkedésében is reménykedve –
a pozsonyi királyi jogakadémiára, amely
eredendõen nemesifjaknak volt fenntartva,
ám összesen hat helyet biztosítottak olyan
fiatalok számára is, akiknek apja kamarai
szolgálatban állott. Tanulmányait azonban
valószínûleg nem fejezte be, legalábbis a
forrásokban ennek nincs nyoma. Az ifjú
Schweidel a napóleoni háborúk utolsó évé-
ben, 1814-ben hadapródként önként lépett a
császári és királyi hadseregbe, s mindvégig
a nagy hírû 4. számú huszárezredben telje-
sített szolgálatot, amely belépésekor Fri-
gyes hessen-homburgi trónörökös, késõbb
Sándor orosz trónörökös nevét viselte. A
francia császár utolsó száz napjának idején
esett át a harctéri tûzkeresztségen, részt vett
a szövetségesek 1815. évi hadjáratában,
amelynek során különösen a rajnai átkelés,
valamint Hüningen és Neubreisach városok
ostrománál tüntette ki magát. Közvetlen pa-
rancsnoka ekkor a „legvitézebb huszár”,
Simonyi József óbester volt. Schweidel
1816-ban már hadnagyként vonult be Pá-
rizsba, ilyen gyors elõrelépésre az azt köve-
tõ békekorszakban sokáig reménye sem le-
hetett. Ezrede egy évig állomásozott Párizs-
ban; a fiatal tiszt vélhetõen ezalatt vált a
francia nyelv és kultúra ismerõjévé, s annak
élete során mindvégig odaadó híve maradt.
(Naplójának tanúsága szerint aradi börtöné-
ben is Dumas egyik akkor még új regényét,
A három testõrt olvasta.)

Schweidel alakulatát 1823-ban Galíciába
vezényelték, amely akkor a birodalom
egyik legkevésbé fejlett tartománya volt. Az
ezred törzsállomása Tarnopolban volt (ma
Ternopil, Ukrajna). Itt ismerkedett meg ké-
sõbbi feleségével, az elszegényedett lengyel
nemesi családból származó Biliñska Domi-
cellával (1804-1888). Házasságukra csak
apai segítséggel kerülhetett sor; a frissen ki-
nevezett fõhadnagy a házasságkötés enge-
délyezéséhez szükséges 3000 forintos kau-
ciót szerény zsoldjából nem tudta volna ki-
fizetni. Ebbõl a házasságból négy gyerme-
kük született: Mária, Karolina (Sarolta),
Anna (Nina) és Albert (Béla, Adalbert).
(Egyes források öt gyermekérõl tudnak.)
Fia egyébként késõbb maga is Schweidel
nyomdokaiba lépett, a szabadságharc idején
huszártisztként szolgált a 4. huszárezred-
ben. Schweidel József az 1820-as években
évente hosszabb idõt töltött ezredének bajai
és zombori toborzóirodája élén is. Az 1830-
31-ben a cári Oroszország területén kitört
lengyel felkelés idején a 4. huszárezred is
állandó készültségben volt; a felkelés leve-
rése után az osztrák területre menekült sza-

badságharcosok lefegyverzésével bízták
meg õket. Schweidel – már csak lengyel fe-
lesége miatt is – aligha vett részt szívesen
ebben az akcióban, ám így is megadásra
késztetett egy 700 fõs lengyel csapatot, sõt
egy tábornokot is õ adott át a hatóságoknak.
Galícia ezt követõen is forrongó terület ma-
radt; hol parasztfelkelések, hol a kolerajár-
vány, hol pedig az orosz területekrõl átcsa-
pó feszültségek miatt kellett készültségben
lenni. Az ezred a következõ években több-
ször is állomáshelyet váltott (Lemberg,
Grodek), miközben Schweidel fokozatosan
elõrelépett a ranglétrán: elõbb századossá,
majd 1845-ben õrnaggyá léptették elõ. Ezt
követõen magyar nemesi levelét Bács vár-
megye hirdette ki, majd a megye tisztelet-
beli táblabírájává is megválasztották. E kor-
szak történetéhez a késõbbiek fényében ér-
dekes adalék lehet, hogy Schweidel jó ba-
rátságba került Julius von Haynau báróval,
aki ebben az idõben a szintén Galíciában
szolgáló 30. gyalogezred parancsnoka volt.

A Sándor-huszárokat eredetileg az 1846-
ban kibontakozott galíciai lengyel felkelés
ellen is be akarták vetni, ám mire az ezred a
felkelés tûzfészkébe, Tarnówba ért, a moz-
galmat a lengyel uraik ellen mozgósított
(részben ukrán nemzetiségû) parasztok se-
gítségével leverték. Így csak a forradalmá-
rok elfogását és a lincshangulatban lévõ pa-
rasztok túlkapásainak, fosztogatásainak
megakadályozását kellett rájuk bízni.

Galíciát Schweidel 1847 márciusában
hagyta el végleg, amikor ezredét Bécsbe
rendelték, ahová az a 720 kilométeres me-
net után is kifogástalan állapotban érkezett
meg. Mindez az elöljáróság tetszésére szol-
gált, hiszen az ezred addigi parancsnokát,
Jacob Parrot ezredest vezérõrnaggyá léptet-
ték elõ, a két századot vezénylõ Schweidelt
pedig az uralkodó osztrák nemesi rangra

emelte „harmincévi szakadatlan szolgálatá-
nak” és az ellenséggel szembeni vitézi vi-
selkedésének elismeréseképpen. Sõt, abban
is joggal bízhatott, hogy hamarosan ezre-
dessé léphet elõ.

A forradalom 
és szabadságharc sodrában
A bécsi, majd a pesti forradalom és a ve-

lük meginduló változások híre Bécsben ér-
te a 4. huszárezredet, amelynek tisztikara
július elején értesült arról, hogy a magyar
kormány – a 12 pontban is szereplõ követe-
lést megvalósítandó – el akarja érni a ma-
gyar toborzású császári csapatok hazaren-
delését, és hozzálát az önálló magyar had-
ügy megszervezéséhez. A Magyarországra
vezérlést az ezredparancsnok, Apponyi
Károly gróf mindenképpen el akarta kerül-
ni, s igyekezett közbenjárni Latour hadügy-
miniszternél, hogy a menetparancs inkább
az itáliai harctérre szóljon. A magyar hu-
szártisztek – köztük Schweidel és fia is – vi-
szont hevesen tiltakoztak ez ellen. Végül –
a magyar kormány és a közvélemény nyo-
másának is engedve – Latour hozzájárult az
ezred Magyarországra vezényléséhez,
Apponyi kérését pedig figyelmen kívül
hagyta. Más kérdés, hogy sem Apponyi,
sem a rangban utána következõ törzstisztek
nem kívántak Magyarországra menni
(mind beteget jelentettek), ezért a két me-
netoszlopban útnak indított huszárezred 1.
õrnagyi osztályát ideiglenes ezredparancs-
nokként Schweidel József vezette haza ma-
gyarországi állomáshelyére. (A másik me-
netoszlopot késõbbi aradi vértanútársa,
Poeltenberg Ernõ kapitány vezette.) Az ál-
tala vezetett egység 1848. augusztus 13-án
indult el Pécsre, ahol szeptember elejéig tar-
tózkodott. A magyar határt átlépõ csapato-
kat Gyõrött a helyi lakosság lelkes fogadta-
tásban részesítette, amelyet Schweidel ma-
gyar nyelvû beszédben köszönt meg,
mondván, hogy azt majd a „csatamezõn
fogják meghálálni.”

Mindennek igazolására hamarosan alkal-
ma is nyílott. A Sándor-huszárokat eredeti-
leg Verbász és Szenttamás környékén a
szerb népfelkelõk ellen kívánták bevetni,
ám Jellaüiö magyarországi betörése miatt
végül a Dunántúlon maradtak. Az egykori
császári tisztek komoly dilemma elé kerül-
tek ekkor, hiszen mind a magyar fõváros el-
len vonuló horvát bán, mind pedig az ellen-
állásra buzdító Batthyány-kormány az ural-
kodóra hivatkozott. Schweidel 1848. szep-
tember 16-án a hadügyminisztertõl kapott
utasításra hivatkozva (miszerint az ezred a
magyar kormánynak tartozik engedelmes-
séggel) feleskette tisztikarát a király által is

A fiatal huszártiszt
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jóváhagyott magyar alkotmányra, és támo-
gatta azt a Jellaüiöhoz menesztett küldöttsé-
get, amely a horvát bántól uralkodói felha-
talmazás felmutatását követelte. Miután a
bán ilyennel nem rendelkezett, a fegyveres
ellenállás törvényességéhez nem férhetett
kétség, s az nem állt ellentétben az uralko-
dóra tett tiszti esküvel sem. 

A császári zászlók alatt vonuló horvát
haderõ és a magyar honvédsereg pákozdi
összecsapásában (1848. szeptember 29.) a
Sándor-huszárok négy százada is részt vett.
A huszárság egy része Schweidel vezetésé-
vel az ellenség állásainak felderítésében
mûködött közre, a többiek a sereg jobbszár-
nyának utóvédjét képezték, de tényleges
harci cselekményekben végül nem mind-
egyikük vett részt. Schweidelnek és kísére-
tének egyáltalán nem veszélytelen akciója
azért volt jelentõs, mert nagyrészt az õ
helytállásuknak volt köszönhetõ, hogy a bá-
ni lovasság nem tudott a magyar védõk há-
tába kerülni. Ez is közrejátszott abban,
hogy a határozott ellenállást látva a túlerõ-
ben lévõ bán háromnapos fegyverszünetet
kért, majd sietve távozott az országból.

Schweidel József második – és egyben
utolsó – harctéri bevetésére a súlyos magyar
vereséggel végzõdõ schwechati ütközetben
került sor (1848. október 30.). A magyar
tisztikar egy része hevesen tiltakozott a Laj-
ta átlépése ellen, ám Kossuth és Görgey ér-
velését elfogadva a magyar hadvezetés vé-
gül a bécsi forradalmárok megsegítése mel-
lett döntött. Schweidel késõbb a hadbíróság
elõtt azt állította, hogy ellenezte a határ átlé-
pését, ám ezt kevéssé valószínûsíti az a tény,
hogy Kossuth még a csata elõtt elõbb ezre-
dessé és egyben dandárparancsnokká, majd
október 26-án tábornokká történõ kinevezé-
sét kezdeményezte a hadügyminiszternél.
Az ütközetben Schweidel a bal középsõ

seregtestet vezette, amely – kitüntetési kér-
vénye szerint – tisztességgel helytállt a
hosszantartó golyózáporban, és csak a fõ-
haderõ visszavonulásakor kellett hátravonni
õket. Schweidel aradi naplójában és a hadbí-
róság elõtt viszont utóbb úgy emlékszik,
dandárját a gyilkos ágyútûz kezdetekor lé-
pésben kivezette a tûzvonalból, és a csatában
további részt nem vállalt. A két beszámoló
közötti ellentmondás oka az lehet, hogy míg
az elõbbi esetben saját jelentõségét növelni
igyekezett, a halálbüntetés árnyékában a csá-
száriak elleni harcban betöltött szerepét je-
lentéktelennek próbálta beállítani.

A vereséget és a visszavonulást követõen
november folyamán Schweidel részt vett
abban a lázas hadseregteremtõ munkában,
amely már a Windisch-Grätz tábornagy által
vezetett császári haderõ hamarosan várható

támadásának tudatában folyt. A decemberi
támadás idején a rábízott alakulatokkal ren-
dezetten végrehajtotta a visszavonulást a
császári fõerõk elõl, ám december 19-én
négyheti szabadságolását kérte Görgeytõl. A
tábornokot ekkor már hosszabb ideje idült,
altesti sömörös fertõzések gyötörték, ami
miatt „lóhátoni szolgálatát” nem tudta to-
vább ellátni. Utóbb börtönnaplójában azt ír-
ja, hogy betegszabadságának az is oka volt,
hogy bízott abban, az Ausztria és Magyaror-
szág közötti konfliktust békés úton is ren-
dezni lehet, és addig sem akart harci cselek-
ményekben részt venni. Egyesek betegségét
nem hitték el, s aggodalmaskodó természe-
tét vetették szemére, illetve azt, hogy ki
akarta volna várni a dolgok menetét. E nézet
ellen szól viszont, hogy bõrbetegsége még
aradi fogsága alatt is kínozta.

Betegszabadsága alatt elõbb Pesten tar-
tózkodott, ahol a Császárfürdõben igyeke-
zett betegségét kikúrálni, majd Pécsre uta-
zott családjáért. Ezt követõen – betegsza-
badságát meghosszabbítva – 1849 február-
jáig bajai rokonainál volt. Sógorát, Lati-
novits Benjámint még 1848 májusában
Bács-Bodrog megye felsõ járásának rög-
tönítélõ bírósága elnökévé nevezték ki. Fia,
Móric korábban a vármegye alszolgabírája,
1848-49 folyamán pedig a kulai választóke-
rület nemzetgyûlési képviselõje volt.
Schweidel békés bajai tartózkodásának a
délvidéki szerb elõrenyomulás és a Laval
Nugent táborszernagy vezette császári had-
erõ közeledése vetett véget, amely késõbb
be is vette a várost és az egész Felsõ-Bács-
kát hódoltatta.

Schweidel családjával együtt Nagyvárad-
ra ment, ahol állítólag szemrehányást tettek
neki, hogy vállaljon valamilyen szolgálatot,
és ne húzza érdemtelenül fõtiszti illetmé-
nyét. Miután egészségi állapota még mindig
nem tette alkalmassá harctéri szolgálatra
(betegszabadsága egészen május 9-ig tar-
tott), „a szégyen elkerülése végett” jelezte,
hogy békealkalmazást kész elvállalni. Ennek
része volt, hogy õt bízták meg a volt bácskai
seregvezér, Bakonyi Sándor vezérõrnagy
ügyében a vegyes polgári-katonai vizsgáló-
bizottmány vezetésével. (Bakonyi betegsza-
badsága után „elfelejtett” szolgálatra jelent-
kezni, és árulás gyanúja merült fel ellene, bár
végül nem indítottak ellene eljárást.)

A tavaszi hadjárat sikereit látva és egész-
sége javulásával Schweidel májusban újból
szolgálatra jelentkezett. Még új megbízatá-
sa elõtt a Pákozdnál és Schwechatnál tanú-
sított magatartásáért megkapta a Magyar
Katonai Érdemrend III. osztályát. Május 9-
én Pest városparancsnokává nevezték ki,
ami azért volt igazán jelentõs megbízatás,

A schwechati csata (1848. október 30.)
egy osztrák ábrázoláson

A pákozdi ütközet
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mert Buda bevétele (május 21.) után ismét
ez lett a magyar kormány székhelye. Elsõ
intézkedése így Kossuth kormányzóelnök
ünnepélyes budapesti fogadtatásának meg-
szervezése volt. Térparancsnokként egyéb-
ként igen sokrétû munkát folytatott; neki
kellett foglalkoznia a fõvárosba érkezõ se-
besültek és tisztek, a fogságba esett ellensé-
ges katonák elhelyezésével, és vizsgálnia
kellett a magyar kormányzatra felesküdni
nem akaró, nyugalmazott tisztek ügyeit. Így
természetesen napi kapcsolatban volt a had-
ügyminisztériummal és a kormányzóelnöki
irodával is, és többször részt vett a minisz-
tertanácsi üléseken is.

A hadihelyzet újabb fordulata után július
elején (mint a kormány mindenkori szék-
helyének parancsnoka) már a fõváros kiürí-
tését szervezte. Megbízatását Szegeden,
majd Aradon is ellátta, ahol a haditanács
szinte minden fontos döntésének meghoza-

talában részt vett. Az utolsó idõkben Gör-
gey hívének mutatkozik, akit igazi hazafi-
nak, bár talán „túlságosan is forradalmár-
nak” nevezett.

Amikor a honvédsereg temesvári veresé-
ge (1849. augusztus 9.) után a szabadság-
harc katonailag kilátástalanná vált, késõbbi
vértanútársa, Kiss Ernõ menekülésre biztat-
ta, ám Schweidel családjára hivatkozva az
országban maradt, és részt vett azon a hadi-
tanácson is, amely az oroszok elõtti fegy-
verletételrõl döntött. Végül bajtársaival
együtt augusztus 13-án a szõlõsi mezõn
(Világos közelében) adta meg magát a
Fjodor Rüdiger lovassági tábornok által ve-
zetett orosz csapatoknak. Az oroszoktól
Gyulán vette át a foglyokat egy császári
dandár, a fogolyszállítmány augusztus 25-
én érkezett meg Aradra.

Folytatjuk
Dr. Mayer JánosA szabadságharc tábornoka

Közöttünk élnek

Csapláros László
„Az igazi boldogsághoz nem is kell sok:

csak egy jó rögeszme kell hozzá, meg egy
jó motorcsónak.” (Kosztolányi Dezsõ)

A rögeszme adott volt; a motorcsónakra
várni kellett. Nem is keveset, hiszen 27
éves, mikor az elsõ valódi, saját használatú
versenyhajójához hozzájut. Ezt követõen
17 éven át tagja a nemzeti válogatottnak.
Hosszú a megszállottság, a rögeszme kiala-
kulásához elvezetõ út is. Édesapja már
1955 táján birtokosa egy 125 cm3-es seprûs
König motornak. Mint sok ezer bajai csa-
ládnál, Csaplároséknál is a hét ünnepi ese-
ménye a vasárnapi csónakkirándulás. Ez a
derûs napok tavasztól õszig ismétlõdõ
programja. A Duna világát, a selymes zöld
vizet, a szikrázó homokpadokat, a horgász-
bot kivetett csalijának bûvölését szilárdan,
kristálytisztán õrzik gyermekkorának em-
lékképei. A száguldás, a sebesség örömét
már ifjú korában megízleli. Markó István,
ifj. Szedõ István és Hatala József nevét em-
líti. Õk kínálják meg a lehetõséggel: kísé-
rõként („mitfahreri” minõségben) vegyen
részt azokon a versenyeken, melyeket az
akkor még jórészt házi gyártmányú moto-
rokkal és csónakokkal rendeznek Baján. A
mitfahrer társul vételét egyrészt a verseny-
szabályok írták elõ, másrészt szerepe volt a
kanyarodó csónak egyensúlyának megtar-
tásában. Csapláros László 1960-tól, 18
éves korától kezdve gyûjt versenytapaszta-
latokat segítõtársként, illetve idõnként
önállóan rajthoz állva.

Ebben az idõszakban kezd vízisíelni ba-
rátai, ifj. Szedõ és Markó társaságában. A
600 cm3-es Strek farmotor vonóereje már
elégséges volt arra, hogy a házi készítésû
sítalpakra álló fiatalemberek meglovagol-
ják a Duna hullámait. Bár a hajó csak kb.
50 km/óra sebességgel haladt, kanyarodás
alkalmával a hosszabb ívet leíró sízõ kb.
80-100 km/óra sebességre gyorsulhatott
fel. A felporzó víz és a süvöltõ menetszél
sejteti, milyen lehet a folyó tükrét alig
érintve száguldó siklóhajók kormányzásá-
nak élménye. A sebesség eufóriájának
megízlelésére azonban még várnia kellett.

Az álmok megvalósulása elõtt gondos-
kodni kell a polgári életfenntartás reális
alapjairól. Csapláros szerencsésen választ
pályát: a budapesti Bánki Donát Gépipari
Technikumot végzi el. A kitûnõ intézmény

egyike az ország legszínvonalasabb szak-
iskoláinak. A fõvárosban szerzett szakké-
pesítés megfelelõ alap lesz ahhoz, hogy
versenyzõi pályafutása idején majd saját
kezûleg szerelgesse, alakítgassa motorjai.

Tanulmányai befejezése után katonai
szolgálatra hívják be. A két évet nem te-
kinti elveszett idõnek, ugyanis a kalocsai
légvédelmi egységnél gépágyúszerelõként
tevékenykedik. Bajára hazatérve a Kismo-
tor és Gépgyárban szerszámkészítõ, a
Gázgyárban a karbantartó szolgálat veze-
tõje, végül a Finomposztó Vállalatnál
fõenergetikus. Szabad óráit az MHSZ
(Magyar Honvédelmi Szövetség) csónak-
házának környékén és a vízen tölti. A hat-
vanas évek közepén végre felfigyelnek az
ambiciózus fiatalemberre, és megcirógatja
a legfelsõbb kegy fénysugara. A budapesti
központ adománya ömlesztve, kosárban
érkezik. Avatott kezek türelmes munkájá-
tól restaurálva egy 500 cm3-os König ver-
senymotorrá alakul. A veterán harcos köz-
remûködésével kiverekedett országos ne-
gyedik helyezés ismételten felébreszti Bu-
dapest érdeklõdését. 1969-en valódi sikló-
hajót és 350 cm3-es König versenymotort
kap. Természetesen mindkettõ pesti urasá-
goktól levetett holmi, azonban a motorfel-
újítás és tuningolás után szárnyakat kap.

1970-ben a 28 éves versenyzõ a 350
cm3-es siklóhajók kategóriájában megnye-
ri az országos bajnokságot. A versenyláz
megszállottsága, a „rögeszme”, társítva
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egy feljavított siklóhajóval, meghozta a
boldogságot. Nem marad el a méltányolás
sem. 1971-ben egy 500 cm3-es használt
Königet kap. Ekkor már a bajai Posztó SC
motorcsónak-szakosztályában versenyez.
Az év városunk versenyzõinek fényes si-
kerével zárul. A siklóhajók 250, 350 és
500 cm3-es kategóriájában a Posztó ver-
senyzõi szerzik meg az OB elsõ helyezé-
sét. A bajnokok: László Ferenc, Rózsavöl-
gyi Béla és Csapláros László voltak.

Az országos figyelem ébredését érzékel-
teti egy fõvárosi lap közleményének beve-
zetése: „Nem tudom, mennyire közismert,
hogy Baján, ebben a nem teljesen tipikus,
de mégiscsak alföldi városban van az or-
szág egyik legsikeresebb motorcsónak-
szakosztálya.”

Látnunk kell azonban, hogy a bajai fiúk
teljesítménye kétszeres súllyal esik a latba.
A szerencsésebb sorsú budapesti és fõként
nyugat-európai konkurensek csekélyebb
erõkifejtés árán gyûjtöttek babért. Beültek
a szerelõk által elõkészített hajóba, berán-
tották a csúcsteljesítményre bûvölt motort,
és teljes figyelmüket a versenyzési techni-
ka finomítására és tökéletesítésére kon-
centrálták. A provinciális státus hátrányai-
val induló bajai siklóhajósoknak hat õszi
és téli hónap kemény munkájával kellett
elõkészíteniük a tavaszi startot. Motorjaik
minden esetben kiérdemesült, tönkrehaj-
szolt példányok voltak. Szétbontották
õket, ellenõrizték a hengerek, tengelyek,
fogaskerekek, víz alatti részek állapotát,
elhasználódásuk mértékét. A dugattyút,

dugattyúgyûrûket számos esetben kellett
cserélni. Általában javításra szorult a fõ-
tengely is. Egy berágódott csapágy, hibás
hajtórúd cseréje azonban bonyolult mûve-
let volt. Házi készítésû célszerszámmal a
megfelelõ helyen szétsajtolták az alkat-
részt. A hibás elem cseréje után a tengelyt
hidraulikus nyomószerkezettel összepré-
selték. Mivel azonban a gép 11 000-et fo-
gott, nagy gonddal kellett centírozni. Ap-
rólékos, finom alakítgatással el kellett érni,
hogy a bonyolult alakú rendszer súlypont-
ja a forgástengely képzelt egyenesére es-
sék. A mûvelet elvégzése alapvetõ fontos-
ságú; súlyponteltolódás esetén a gép dara-
bokra szaggatja önmagát.

A felújítások elvégzéséhez természete-
sen szükség volt gyári alkatrészekre. Ezek-
nek kb. hetven százalékát biztosította az
egyesület. A hiányzó hányadot a verseny-
zõk saját pénztárcájukból fedezték. Még
szerencse, hogy akadt egy nyugat-német
sporttárs, aki üzleti érzékkel bírván, alkat-
rész-kereskedelemmel is foglalkozott. A
versenyekre megrakott utánfutóval érke-
zett, és a nyugati gótot körülzsongó ma-
gyarok, némi devizabûntett árán beszerez-
ték a nélkülözhetetlen pótdarabokat. (Nyu-
gati pénznemekkel folytatott kereskedés
ugyanis ekkor szankcionált vétségnek szá-
mított.) Arra vonatkozóan, hogy mekkora
munkát fektettek be motorjaik felkészíté-
sébe a bajai versenyzõk, mértékadó Csap-
láros Lászlónak az imént idézett cikkben
elhangzó mondata: „Talán már álmomban
is össze tudnám szerelni ezeket a motoro-
kat, annyit foglalkoztam velük.”

Nem volt könnyû a motorhoz illeszkedõ
siklótest beszerzése sem. A versenyekre
érkezõ nyugati modelleket megfigyelõ,
lefényképezõ magyar iparosok ugyan
megkísérelik a koppintést, átütõ siker
azonban csak eredeti példány megnyerge-
lésétõl remélhetõ. Csapláros két modellt
említ, melyet tizenhét éves pályafutása so-
rán sikerült megszereznie. A kelet-német
Danisch kiváló vízfekvésû csónakokat
épített. Maga is versenyzõ lévén a forté-
lyos akciót aránylag könnyen lehetett vég-
hezvinni. A futamok után Csapláros ki-
egyenlítette a vételárat, és hajót cserélt
partnerével. Az már a vámõrök figyelmé-
nek lanyhulásán, vagy netán cinkos szem-
hunyorításán múlott, hogy az ügylet za-
vartalanul bonyolódott-e le. Hasonló trük-
kel tesz szert egy új, osztrák gyártmányú
Schultze modellre is. Szerencséje van,
mindkét alkalommal sikerrel játssza ki az
állami árgus éberséget.

A feljavított, tuningolt 500 cm3-es
König fordulatszámát sikerült tizenkettõ-
rõl tizenkétezerre emelni. A magasabb OC
géposztályba került versenyzõ megkezd-
hette a tavaszi edzéseket. Mivel a lapos
testek a lágy vízen suhannak, a parton
szemlélõdõ úgy vélheti, a csónakverseny-
zés aránylag veszélytelen sportág. Súlyos
tévedés. A térdelõ vagy fekvõ vezetõ mö-
gött még akkor is ott leselkedik a félelme-
tes árnyék, ha az edzésen magányosan
vagy gyér mezõnyben rója köreit. A ta-
pasztalat, a tudás, az óvatosság ád vala-
melyes biztonságot. Az elõrelátó figyel-
met is lekeresztezheti azonban a véletlen.
Válasszunk ki Csapláros László negyed
százados praxisából három esetet.

1965 táján László Ferenc – akit barátai
Cinke néven tisztelnek – edzésre indul ha-
jójával a Sugovica belsõ öblébõl. A Vén
Dió elõl startol el a Tejes irányába. A
sportkör tagjai a partról figyelik az indu-
lást. A motor beugrik, felpörög, a csónak
kiemelkedik és siklásba menne át. Ám e

Az országos bajnokságon taroló 1971-es
bajai aranycsapat. (Balról: Fehér János,

László Ferenc, Rózsahelyi Béla,
Csapláros László és Horváth István.

Középen ül Vörös Lajos szakosztályvezetõ)

Felkészülés a versenyre.
Csapláros László egy Königet bûvöl

Nyerek vagy nem nyerek? Ez itt a kérdés...
Hamleti merengés verseny elõtt
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pillanatban lefékezõdik és megáll. A fizi-
ka törvényeit tisztelõ Cinke viszont meg-
õrzi sebességét, és lapos ívben katapultál
a vízbe. Szerencsésen esik, megfordul és
erõteljesen tempózva úszik vissza leblok-
kolt csónakjához. Csak ekkor látja meg
azt, amit sem õ, sem a megrökönyödött
nézõk nem vettek észre. A horgászladikok
kelléke a hosszú karó, melyet a folyóme-
derbe döfve lehorgonyozzák a csikliket.
Valamelyik ladikról elszabadult egy hat
méteres karó: a víz átitatta, és az öböl las-
sú áramlatai a meder közepére sodorták.
Keresztben állt, mikor rászaladt a hajó. A
nyílt Dunán mindig fenyeget a rönkre fu-
tás veszélye, az öböl vizében azonban sze-
gény Ferenc a felszín alatt lappangó usza-
dékra igazán nem számíthatott. 

Kevésbé ártatlan kalandot él át egy
1980-as edzés közben Csapláros László.
Az esemény lefolyásának megértéséhez
tudnunk kell a következõket.

A versenyhajót valószínûleg mindenki
a vízijármûvek közé sorolná, holott 1980
táján már inkább a szelek szárnyán közle-
kedik. Az eredeti hordozóközeggel, a víz-
zel a vezetõ mögött õrjöngõ motor tart
csak kapcsolatot. A hajót a vadul hátravá-
gott, örvényes vízsugár reakcióereje tolja
elõre. Az indítási szakasz rövid másod-
percei után a hidraulikai felhajtóerõ ki-
emeli a testet, és a vízfelszínt már csak
súrolja a csónakfenék. A sebesség to-
vábbfokozásakor a fenéklemez elválik a
víztõl, és a hajó részben a vízre, részben a
levegõre támaszkodva megkezdi szágul-
dását. Azt, hogy a jármû súlyának hordo-
zásából hány százalék esik a vízre és
mennyi a levegõre, két tényezõ szabja
meg. Az arány függ a haladási sebesség-
tõl, továbbá attól, hogy a fenékdeszka
mekkora szöget zár be a vízszintessel.
Amennyiben ez a szög meghaladja a ti-
zenöt fokot, a csónakfenéken jelentõs ae-
rodinamikai felhajtóerõ keletkezik. A kb.
5 m2-es felület kezd úgy viselkedni, mint
a repülõgép szárnya. Csakhogy a pilóta a
motorerõn kívül a magassági kormánnyal
és a csürõlapokkal is fegyelmezi gépét. A
versenycsónak vezetõjének viszont csak
a gázszektor áll rendelkezésére. A fordu-
latszám visszaejtésekor a csónakorr ráüt a
vízre, és a fenék is súrolja a nedves köze-
get. Akkor viszont, ha az emelt orral szá-
guldó jármú hasa alá váratlanul széllökés
örvénye furakodik, az vízipilótának nincs
ideje a beavatkozásra. A hajóorr tovább
emelkedik, és ugrásszerûen, végzetesen
megnõ az aerodinamikai felhajtóerõ. A
siklótest szárnyra kél, és a vízi-Ikarus
sorsa beteljesedik. Többé nem ura jármû-

vének és az eseményeknek, a végkifejle-
tet már a vakszerencse kegye irányítja. A
gyakorlott versenyzõ természetesen szin-
te idegszálaival érzékeli hajója finom jel-
zéseit, és a siklás szögét alatt tartja a kri-
tikus értéknek. Csakhogy számítását a ki-
fürkészhetetlen tényezõ, a véletlen bármi-
kor felboríthatja. Ez történt Csaplárossal
is az említett napon.

A Türr-emlékmû és a híd között rótta
köreit. Az idõ kellemes, a jól felkészített
500-as König szélsebesen tolja a száguldó
hajót. A versenyzõ csak egy, lényegtelen-
nek tûnõ hibát követett el. Mikor a Posz-
tógyári stégtõl elstartolt, szerelõje elsõre
nem tudta berántani a motort. Türelmetle-
nül hátralépett, és maga indított. Csak-
hogy a volán elhagyásakor kikapcsolt egy
fontos biztosító berendezést. A versenyzõ
csuklójára egy rövid zsinórt erõsít fel. Az
acélgolyóban végzõdõ kis póráz a vész-
fék. Indulásnál a golyót az ún. slusszolóba
illeszti. Amennyiben verseny közben kire-
pülne hajójából, kitépi helyrõl a golyócs-
kát, és a gyújtóberendezés leállítja a mo-
tort. Nos, barátunk, mikor visszatér a kor-
mányhoz, elfelejti helyreállítani a kontak-
tust. Mivel csak magányosan köröz, a mu-
lasztásnak nem lenne jelentõsége. Egy
fordulásnál azonban, mikor a képzeletbeli
felsõ bóját kikerüli, váratlan szélroham
kap alá a csónaknak. Levegõbe emelkedik
és messze repíti parancsnokát. A vízbe üt-
közéskor félelemes erõk lépnek mûködés-
be. Letépik sisakját, és ami még katasztro-
fálisabb: mentõmellényét is. Ez lenne arra
hivatva, hogy az eszméletlen versenyzõt
és fõként a fejét a víz felett tartsa. A bukás
sokkhatása megbénítja légzõizmait, ám
tudata éber, és átéli a Nagy Kapu záródá-
sa elõtti másodperceket. Leszámol életé-
vel, és az elhomályosuló belsõ vetítõer-
nyõre beúsznak édesapja és édesanyja ar-
cának emlékképei.

Vessük pillantásunkat a külsõ világ tör-
ténéseire. A leállító automatától meg nem
fékezett csónak visszazuhan, és torpedó-
nál sebesebben, irányítatlanul elszágulda-
na. Egy újabb szélroham azonban meg-
emeli, szárnyára kapja, és ezúttal fejreál-
lítva esik vissza. A motor vizet szippant be
és leáll. A közben eltelt idõrõl Csapláros
nem tud számot adni. Arra emlékszik,
hogy északnak fordult, és megpillantotta a
feléje úszó felborult versenyhajót. Pere-
mébe kapaszkodik, megpróbál lélegzetet
venni. Két kínos kísérlet után a mellkas
izmai mûködni kezdenek. Összeszedi ere-
jét, és felkúszik a csónak hátára. Motorzú-
gás hallatszik, és gyors iramban közeledik
a dunántúli partról induló ladik. Történe-

tesen idõsb Csapláros horgászott a túlsó
parton, és sietett a szerencsétlenül járt ha-
jós mentésére. Csak a helyszínre érkezve
látja, hogy a kis híján tragédiába torkolló
eset áldozata saját fia volt. „Dobja ide az
evezõt, édesapám!” – mondja, és elkana-
lazgat a posztógyári dokkhoz. A parton
azonban ereje már cserbenhagyja. Kór-
házba szállítják: az orvosok bordatörést és
májzúzódást állapítanak meg. Nyilvánva-
ló, hogy a gyógyulás hónapnyi idõnél is
hosszabb folyamat lesz. Csaplárosnak
azonban nincs maradása: benevezett az
egy hét múlva, Szegeden megrendezendõ
nemzetközi versenyre.

A kórházból saját felelõsségére távozik.
Még nem sejti, hogy rövidesen randevúz-
ni fog orvosaival. Bár közérzete – félig
gyógyult sérülései miatt – aligha lehet jó,
erõt vesz a test esendõségén, és ígéretes
futamidõkkel rója köreit. A tizenöt kilo-
méteres távon átveszi a vezetést, és mind-
össze ötszáz méter van hátra a célig. A
végzet ekkor hozza össze egy már esélyte-
len konkurenssel, aki két pályahosszal
maradt el mögötte. A szerencsétlenkedõ
francia pontosan akkor veszti el uralmát
hajója felett, mikor Csapláros megkerüli a
bóját. Oldalról rohan a magyar csónakba,
és a szilánkokra hasadó jármûvek csak
részben emésztik fel az ütközés energiá-
ját. A gallus csónakorra a bajai versenyzõ
csípõjét találja telibe. Mint a kétszeri sza-
kító próba tanúsítja, polgártársunk porhü-
velye szívós, kitûnõ anyagú matéria. Csí-
põje és combja ugyan cipónyira dagad, de
csontjain a röntgenfelvételek sérülést nem
mutatnak ki.

1985-ben az ausztriai Atterseen rende-
zett Európa-bajnokságon szemtanúja egy
olyan eseménynek, melyre két évtized
múltán is ámuló döbbenettel emlékezik
vissza. A mezõny jobb szélén startol, a fel-
süvöltõ motorok másodpercek alatt elérik
a maximális fordulatszámot. A szilajul
megiramodó jármûvek orrát megemeli a
felhajtó erõ. Ekkor váratlan esemény kö-
vetkezik be: az élen haladó osztrák hajó
alá kap a menetszél, és kb. hat méterre
emelkedik a víztükör fölé. Közvetlenül
mögötte a magyar Ticska László száguld.
Az elkerülhetetlennek látszó katasztrófa
kivédésére a zárt bolyban sem hely, sem
idõ nincsen. A magyar versenyzõ alábújik
a lebegõ testnek, átszáguld alatta, és ami-
kor az osztrák visszatoccsan az Atterseere,
már elõtte jár versenyzõtársának. A sze-
rencsésen elkerült karambol két részese
csak a verseny után ünnepli meg újjászü-
letését. Ilyen ütközés után ugyanis már
nem sok dolga akad a traumatológusnak.
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Kísérjük el most a bajnokot egy ver-
senyre, idézzük meg az indulás elõtti per-
cek atmoszféráját. A hajók felkészítve vá-
rakoznak a depókban, a druck-kannákban
húsz liternyi, ricinusolajjal elegyített me-
tanol kotyog. A száguldásnak ára van: az
500 cm3-os Königek szerfelett iszákosak.
Kilométerenként közel liternyit fogyasz-
tanak az alkoholtartalmú hajtóanyagból.

A start elõtt öt perccel pisztolylövés fi-
gyelmeztet: közeledik az igazság pillanata.
Mûködni kezd a hatalmas óra, és percen-
ként jelzi a fogyó idõt. Az 1-es számjegy
beugrásakor megindul a másodpercmutató
is. Az utolsó negyven másodperc kezdetén
a szerelõk berántják a motorokat. A csóna-
kok körözve várják az utolsó másodperc
elérkezését. A hajóorr a 60-as számjegy ki-
jelzése után haladhat át a startvonalon.
Kritikus pillanat: az idegesen túlreagálók
idõ elõtt törik át a bûvös vonalat, ezért már
az indulásnál diszkvalifikálják õket. Azon-
ban hátrányt jelent az óvatosság is, hiszen
a késve áthaladó hajónak elébe vág a me-
zõny egy része. Csapláros – saját bevallá-
sa szerint – rossz startoló, a versenyek hat-
van-hetven százalékában indul kezdeti
hátránnyal. Erõssége viszont kitûnõ ka-
nyarvételi technikája. A konkurenseket fõ-
ként nem az egyenesekben, hanem a bó-
jáknál fogja be. Ha lát a hajók közt két mé-
ternyi rést, bevág, és csónakját élére állít-
va, kis sugarú kanyarral egyszerre ráz le
két-három versenytársat. Kiváló érzékkel
tartja meg a centrifugális és súlyerõ töré-
keny egyensúlyát, és hajóját biztos kézzel
kényszeríti a legrövidebb ívû fordulásra.

Helytelen lenne azonban arra következ-
tetnünk, hogy Csapláros a hazárd módon
kockáztató versenyzõk csoportjába tarto-
zik. „Sohasem akartam mindenáron gyõz-
ni” – vallja. Amennyiben az elõnyt ver-
senyzõtársa vagy önmaga épségének koc-
káztatásával tudta volna csak megszerez-
ni, mindig elkerülte a veszélyes szituációt.

A tizenhét éves pályafutás imponáló ho-
zadékkal zárul. Nyolc ízben harcolja ki ka-
tegóriájában a bajnokságot, négyszer szerez
ezüstérmet. A sápadt érc erkölcsi csillogása
ezúttal felülmúlja az aranyét. 1981-ben ve-
télytársa, Berenc Béla bukik a pályán.
Csapláros azonnal lassít, visszakanyarodik,
és kimenti a szerencsétlenül járt motorost.
A következõ évben Vácott rendezik az or-
szágos bajnokság egyik fordulóját. A két el-
sõ futamot Csapláros nyeri. A harmadiknál
Ticska László készül befogni, de a pályatárs
elszáll jármûvével. A bajai versenyzõ této-
vázás nélkül lassít, megfordul, hajójába
emeli az eszméletlen embert. Megvárja a
mentõcsónakon érkezõ orvost. Motorját ez-

után indítja újra, így az idõveszteség miatt
az ötödik helyre szorul vissza. Mivel a
gyenge eredmény kedvezõtlenül befolyá-
solja összpontszámát, ebben az évben is
„csak” a dobogó második fokára léphet.

A két esemény nem olyan fordulat, mely
csupán véletlenszerûen ékelõdik barátunk
versenyzõi pályafutásába. Credóját a kö-
vetkezõképpen fogalmazza meg: „Mint
minden versenyzõ, én is úgy szállok vízre,
hogy gyõzzek és bajnok legyek. Ám ha
valakin segíteni kell, az természetes, és
egy pillanatra sem merül fel bennem az a
gondolat, hogy most itt az alkalom az élre
kerüléshez, és még több gázt adjak.
…Nálam elsõ az ember, a versenyzõtárs.”

Erkölcsi tartását, példás sportszerûségét
1983. március 24-én, a Magyar Újságírók
Országos Szövetségének székházában át-
adott „Fair Play-díjjal” ismerik el.

A közhely, hogy a motorcsónak-ver-
senyzés a bátrak sportja, nem érzékelteti
eléggé a leselkedõ veszélyeket. Csapláros
több mint száz esetben képviseli a váloga-

tottban hazánk színeit, és futamok során
ötször következik be halálos bukás.

Legmegrázóbb élménye Otto Jürgen
Schumburg 1981. május 10-én bekövetke-
zett balesete. A drámai eseményeknek köz-
vetlen szemtanúja, hiszen alig húsz méter
elmaradással követi a kelet-német bajno-
kot. Schumburg esete tanúsítja, hogy a vé-
letlen gonosz cselvetései ellen nincs véde-
lem. Negyvenhárom éves, tapasztalt ver-
senyzõ volt, húsz éve ült a siklóhajók vo-
lánja mögött, több ízben nyert az igen erõs
hazai (DDR) mezõnyben országos bajnok-
ságot. Végzete a Türr-emlékmû felett kb.
száz méterrel teljesedett be.

Elõre kell bocsátanunk, hogy a siklóha-
jónak halálos veszedelme a víz alatt sodró-
dó uszadék. Észrevenni a kisebb fadarabot
már a túracsónak 30km/órás sebességénél
is nehéz, 100 km/óra felett pedig lehetetlen.
A balesetek elkerülése céljából a Tiszát pl.
a verseny idejére teljes szélességében kife-
szített hálóval rekesztették el. Mivel ez a
Dunán lehetetlen, a futamok alatt hat-nyolc
lassú ladik cirkált folyamatosan a Vén-Du-
na magasságában, és halászta ki a hordalé-
kot. Schumburg balesete az elõtt az uszály
elõtt történt, melynek fedélzetén a verseny-
bíróság helyet foglalt. A testület tagja,
Dikán István egy robbanást észlelt, mely-
nek vízpermetében eltûnt a siklóhajó. A
mûszaki bizottság elnöke, Burza Endre
szerint a csónak orrát a rázúduló hullám
zúzta be. A legvalószínûbb változatot a kö-
zeli szemtanú, Csapláros László mondja el.
Tud egy részletrõl, melyet a szerencsétle-
nül járt hajó építõje, Danisch közölt vele.
Az önsúly csökkentése érdekében Schum-
burg olyan hajót rendelt tõle, melynek fe-
néklemeze nem öt, hanem mindössze négy
milliméter vastag lemezbõl készült. A 24

Az 1982-es szegedi verseny. az élen a 71-es rajtszámú Csapláros,
mögötte a balsors kegyeltje, (11-es) Ticska László

A fair play oklevél
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éve lejátszódott tragédiáról Csapláros a kö-
vetkezõképpen számol be: A német sikló-
test helyén víztölcsért látott felszökkenni,
mely pillantok alatt elborította a jármûvel.
A bajai versenyzõ szerint a hajó kisebb
úszó tárgyra, palackra vagy faágra futha-
tott, mely kerülte a tisztogató csónakosok
figyelmét. A kb. 130 km/órás sebességnél a
kis objektum is bombaként zúzta be a
gyenge fenéklemezt. Az óriási sebességgel
bezúduló víz pillanatok alatt fékezte le a
testet, a kirepülõ vezetõ pedig halálra zúzta
magát a kormánykeréken. Azt, hogy mi-
lyen súlyos szerencsétlenség történt, a bí-
rák és a nézõközönség sem észlelte. Ha
ugyanis a vízbe bukott versenyzõ felemeli
egyik karját, azt jelenti: nincs baj, lehet
folytatni a futamot. Schumburg pedig
mindkét karját magasba emelte. Csakhogy

ez nem az egyezményes jel, hanem az élet-
ösztön utolsó fellobbanása volt. Mindössze
két kör van hátra: a jelzést félreértõ bírák a
versenyt nem fújják le. Közben a helyszín-
re érkezõ mentõhajó fedélzetére emelik a
sebesültet. A német sportember azonban
halálos belsõ sérüléseket szenvedett. Mire
a hajók átfutottak a célvonalon, Schum-
burg szíve megszûnt dobogni.

Csapláros László Európa-bajnokságo-
kon, nemzetközi versenyeken kevésbé si-
keres, mint a hazai mezõnyben. Az ok a
hátrányos mûszaki feltételekben rejlik. A
nyugat-európai versenyzõk évente új, tö-
kéletesített hajókkal állnak rajthoz. A sze-
zononként kicserélt motorok teljesítménye
is állandóan növekszik. Bajnokunk 500
cm3-es (OC) kategóriában tizenhat éven át
versenyez, és eközben két használt, folya-
matosan javított Königet hajszol. Üldözi a
balsors is. Az Atterseen rendezett verse-
nyen végre rámosolyogna a szerencse. A
négy futamból kettõt jó eredménnyel ab-
szolvál, a harmadikban azonban tönkre-
megy a fõtengelye. Mivel pontot négy he-
lyett csak két ízben szerezhetett, az össze-
sítésnél a hatodik helyre szorul.

1971 novemberében, az országos baj-
nokság megnyerése után, új ambíciótól
fûtve állítja starthoz 500-as Königjét. A
ráckevei Duna-ágban rendezett kétszer
egy kilométeres futamon dõl el, hogy az
egyes kategóriákban melyik a leggyorsabb
hajó. Csaplárosnak 132,35 km/órával sike-
rül megdöntenie a négy évvel korábban
felállított rekordot. 1986-ig még egy alka-
lommal szárnyalja túl az országos csúcsot.

A versenyzést családi viszonyainak
sorsfordulatai miatt hagyja abba. Édesap-
ja halála után özvegyét súlyos betegség
támadja meg. Az ágyhoz kötött beteg
egyetlen gondozója gyermeke. Ekkor már
hét éve önálló kisiparos, egy futómûjaví-
tó, gumiszerelõ mûhelyt üzemeltet. Idejét
a kenyérkereset, betegápolás és verseny-
zés között kell megosztania. A motorcsó-
naksport pihent idegeket, kiegyensúlyo-
zottságot, koncentráló-képességet igé-
nyel. Az egyik versenyen hibát követ el:
lekaszabolja gépével a kitûzött bóját. Ol-
vas a figyelmeztetõ jelekbõl. Bár úgy vé-
li, lehetõségeit még nem merítette ki, a
sors kegyetlen szorításában a további ver-
senyzést nem vállalhatja. 1986. június 29-
én ül utoljára csónakja kormányához. A
búcsú percei ünnepélyesek. A partot lelkes
bajai szurkolók népesítik be, mikor a kitû-
nõ ifjú versenyzõtárs, Volentér László ha-
jójától kísérve leírja a tiszteletkört.

A vitrinben 63 serleg csillog. Vad vágtá-
ban, szálló vízpermetben, kemény ellenfe-
lekkel vívott csaták trófeái. A sarokban
karbantartva, gondozott állapotban húzó-
dik meg a hû bajtárs, az 500-as König.
1986 után új gazdához került, és alkat-
résztörés miatt mustrálták ki. Csapláros
visszaszerezte, meghegesztette, és gond-
jaiba vette a régi fegyvertársat. Õ a hites
tanúja annak, amit Csapláros László visz-
szavonulásakor a következõképpen fogal-
mazott meg: „Arra vagyok a legbüszkébb,
hogy mindig magam készítettem fel mo-
toromat a versenyekre.”

Dr. Dániel József

Pillanatkép Csapláros László bravúros kanyarvételi technikájáról.
A hajó szinte súrolja a bóját

A nyugalomba vonult ereklye.
Az elsõ 500-as négyhengeres König

A trófeák és a veterán König
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Folyam a Sárközök között
A Kalocsai Sárköz történeti földrajzához

Az Alföld kialakulása
Mintegy 850 millió-egymilliárd évvel ez-

elõtt a mai Délkelet-Európa helyén egy óce-
án terült el, melyet az egymást követõ hegy-
ségképzõ erõk egyre szûkebb helyre szorí-
tottak vissza. 600 millió évvel ezelõtt az
asszinti, 450 millió évvel ezelõtt a kaledóni-
ai, 350 millió évvel ezelõtt a variszkuszi
hegységképzõdések zajlottak le. Ez utóbbi
hegységképzõdés következtében a Duna-Ti-
sza köze medencealjzatában, így a Kalocsai
Sárköz területe alatt is a Sükösd–Mis-
ke–Kecskemét–Nagykõrös vonalában egy
összefüggõ karbonkori kristályos gránitvo-
nulat húzódik, mely folytatása a Mecsek
hegységi, valamint a mórágyi vonulatnak. A
karbon utáni képzõdmények, a földtörténeti
ókor végén született Tethys-óceánban lera-
kódott üledékek alárendelt jelentõségûek a
Duna-Tisza köze medencealjzatában.

A földtörténeti újkor hajnalán – mintegy
65 millió évvel ezelõtt – Afrika északra nyo-
mulásával a Tethys üledékrétegeibõl fel-
gyûrödtek az Alpok és a Kárpátok vonula-
tai. A Tethys-óceán egykori üledékgyûjtõje
kettészakadt. A nagyobb méretû üledékkép-
zõdés az északi, Paratethysnek nevezett ten-
germedencében a középsõ miocénban kez-
dõdött – mintegy 17 millió évvel ezelõtt –
mely fokozatosan beltengerré alakult, majd
a miocén végén önálló, kisebb medencékre
esett szét. AParatethys maradványa az Aral-
tó, a Kászpi- és a Fekete-tenger. Legnyuga-
tabbi medencéje volt a Kárpátok íve által
közrefogott Pannon beltenger, mely a jég-
korszak elõtt teljesen feltöltõdött. Az Alföld
legvastagabb üledékrétege ebben a Pannon
beltengerben halmozódott föl, mely lerakó-
dás a miocén végi alsó-pannonban erõteljes
transzgresszióval kezdõdött, majd a – mint-
egy 10 millió évvel ezelõtt kezdõdõ –
pliocén eleji felsõ-pannonban regresszióval
zárult. A pannon rétegek minden más föld-
tani kor üledékvastagságát felülmúlják, ma-
ximálisan 4,5 km-t érnek el. Ezek a rétegek
õrzik Magyarország legnagyobb kõolaj,
földgáz és ártézi víz készletét.

A pannóniai medencealjzat a Kalocsai
Sárköz D-i részén 500 m mélyen található.
Ez É-i és K-i irányban fokozatosan 1000 m-
ig csökken. Keserûtelek környékén egy be-
öblösödés található, mely Ny-ról K-re 1300
méterig mélyül. Az egész Alföldön a pan-
non aljzat K felé lejt, s Kiskunhalasnál már
eléri a 2000 m-t. A pannon rétegek vastag-
sága is É-i és K-i irányban nõ. Drágszélen
500 m, Homokmégyen 600 m, Szakmáron

800 m, Keserûteleken pedig már 1000 m
vastag. Ezt viszonylag vékonyabb levantei
üledék borítja, mely Ny-K-i irányban vasta-
godva 50-100 m.

Kõzettanilag alulról felfelé haladva a pan-
non képzõdmények anyaga alapkonglom-
erátumból, mészmárga szintbõl, márga-
agyagmárga szintbõl, homokos szintbõl és
homokos agyagmárga szintbõl áll. A felsõ-
pannon uralkodóan sekélytavi üledékét a
felsõ pliocénben többnyire szárazföldi,
édesvizi lerakódás követte. Érdekesség,
hogy a szomszédos területen, Kecel közelé-
ben a pannon rétegek közé bazaltvulkanikus
anyag települt az alsó-pannonban. A vulkáni
kitörés egy ÉNy-DK csapásirányú tektoni-
kus hasadékon keresztül mehetett végbe.

A felsõ pliocénban, 5,4 millió évvel ez-
elõtt megjelent az Alföldön az Õs-Duna és
az Õs-Tisza. Ettõl kezdve a Pannon-beltó
üledékképzõdését felváltotta a folyóvízi üle-
dékképzõdés. A Duna a Kisalföldön keresz-
tül, É-D-i irányban a Dráva medencéje felé
folyt, majd elfoglalta a tektonikus mozgások
által kijelölt völgyét a budai hegyek között.
A hegyeken áttörve a Cegléd–Kecske-
mét–Szeged vonalon DK-i irányban folyt
tovább, s mintegy 1000 m-es vastagságú fo-
lyóvízi üledéket rakott le. Lényeges válto-
zást hozott a folyóvízhálózatban a kalocsai
süllyedék kialakulása. Ekkor a Kalocsától
É-ra és D-re lévõ területek megsüllyedtek, a
bácskai lösztábla elkülönült a Dunántúltól.
Ennek hatására a Duna fokozatosan Ny-i
irányba vándorolt. Ekkorra már a Duna föl-
töltötte korábbi szerkezeti árkát, mely a Ti-
szántúlhoz képest magasabban feküdt, s a
folyóvízi feltöltést (a víztõl nem bolygatott
területen) felváltotta a szélfútta (eolikus)
üledéklerakódás. Ezen a területen az uralko-
dó széliránynak megfelelõen a futóhomok
ÉNy-DK-i buckasorokba rendezõdött.

Kalocsa környékének negyedkori
üledéklerakódása

A felsõ pleisztocénban a Duna elfoglalta
a nagyjából É-D-i folyásirányát, s megkez-
dõdött a Duna menti síkság kialakulása. A
Duna folyásirányának változása tektonikus
mozgásoknak köszönhetõ, melynek nyo-
mait ma már nem lehet fölfedezni, mivel a
folyó elegyengette a felszínt.

A holocén elején a klíma felmelegedett és
csapadékosabbá vált. A Duna vízszintje
megemelkedett, s több ágra bomolva, nagy
meanderezéseivel átdolgozta, szélesítette
völgysíkját a két oldalt található löszhát ro-

vására, tetemes üledékréteget halmozva föl.
A negyedkori üledék Ny-K-i irányban vas-
tagszik. Kalocsán és Keserûteleken 90 m,
Homokmégyen és Drágszélen 125 m,
Alsómégyen 150 m, az Õrjeg területén el-
éri, sõt meg is haladja a 200 m-t. E negyed-
korszaki üledékek alapján mutatta ki
Sümeghy József 1947-ben a fiatal kalocsai
süllyedéket. Míg Tass és Solt között a folya-
mi üledékek feküje nincs mélyebben 10-20
m-nél, addig Kalocsa környékén az elõbbi-
ekben leírt vastagságot éri el. Szerinte ÉK-
DNy csapásirányú párhuzamos törések
mellett alakult ki a kalocsai süllyedék,
melynek nyomait már a Duna betakarta.

A pannon rétegekre települt a legfonto-
sabb negyedkori üledék, a folyóvízi kavics,
mely a levantei rétegekhez hasonlóan na-
gyon sok vizet tárol, mely a Duna medrébõl
pótlódik. A kavicsréteg vastagsága 20-30 m
között változik, de a történeti Kalocsa terü-
lete alatt eléri a 70 m-t is. Következõ réteg
a kavicsos homok, melyet a folyóvízi ho-
mokréteg követ. Erre települt a finom allu-
viális anyagból, illetve 30-70 % karbonátot
tartalmazó üledékekbõl álló réteg. A mean-
derektõl távolodva is megfigyelhetõ a hor-
dalék hasonló jellegû kifinomodása.

Természetesen a kavics és homokréteg
nem ártéri üledék, hanem mederanyag. A
területet keresztül-kasul bebarangoló folyó
terítette le. Az iszapos-homok betüremke-
dések már a pleisztocénban is árterek vol-
tak. A legfelsõ, legvékonyabb réteg minde-
nütt ártéri üledék. Ez olyan vékony, hogy
már 2 m mélységben is a terület legnagyobb
része folyami homok.

A Kalocsai Sárköz geológiai képzõd-
ményei

Építésföldtani szempontból nem változa-
tos a terület. Csaknem az egészet finom üle-
dék – folyóvizi iszap, iszapos agyag – fedi,
amely alatt vastag homokréteg található. Ez
alól Hillye környéke a kivétel. Hillyétõl Ny-
ra pleisztocén kori folyóvizi homok, DNy-
ra holocén kori kõzetlisztes homok borítja a
felszínt. Csillagostól ÉK-re, a Disznósi árok
torkolata–Szabóki zsilip–Ödön major vo-
nalában holocénkori kõzetlisztes homok és
homokos kõzetliszt takarja a felszínt. A
Duna-völgyi fõcsatorna mellett, az Õrjeg
területén vékony hosszú sávban tõzegtele-
pek találhatók, alatta homok, kõzetliszt és
agyagrétegek. A K-rõl határoló területek
felszínén túlnyomórészt homok és lösz ta-
lálható.
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Felszín
A Duna menti síkságot mindkét oldalról

meredek völgyfal kíséri. A nyugati, dunán-
túli partot a Duna középvize alakítja. Bal ol-
dalon széles lapály kíséri a folyót, ezért –
habár itt is van magaspart, mely legjobban
Császártöltés és Baja között fejlõdött ki –
ezt a folyó árvizei alakították. Az említett
szakasztól északra, a Duna-Tisza közi hát-
ság felé való átmenet fokozatos. A keleti
eróziós völgyperem kialakulásában nem-
csak a folyóvíznek volt meghatározó szere-
pe, hanem a tektonikus kifejlõdésnek is. A
mûholdfelvételeket az alaphegységi dom-
borzattal összehasonlítva jutottak erre a kö-
vetkeztetésre. Néhol kis távolságon belül
20-30 m szintkülönbség is kialakult, ezen a
lépcsõn a szelek nem bírták volna (a
kifúvás idõszakában) a hátság területére ki-
fújni a homokot, s fölhalmozni a kiemelt
illancsi területen. Ez is bizonyítja a tektoni-
kus tereplépcsõ létét.

Mivel a Duna a kavicsot csak Uszódig
szállítja, ezért addig egy kemény ágyat ala-
kított ki magának. Ezt nehezebb megbonta-
ni, mint a lazább parti képzõdményeket,
ezért több ágra bomlik, s alsó jelleget ad a
folyónak. Uszódtól délre középjellegû a Du-
na, melynek velejárója, hogy nagy horda-
lékkúpot épít. Ennek következménye, ami
egyben a Kalocsai Sárköz jellegzetes fel-
színalaktani sajátossága, hogy a folyótól tá-
volabbi területek mélyebb fekvésûek. A tér-
ség legalacsonyabb része nem a Duna-ágat,
hanem attól távolabb, az Õrjeg–Vörösmo-
csár vonalát követi, a szintkülönbség eléri,
sõt meghaladja a 2-3 m-t.

Néhány magasabb térszínt kivételével az
egész vizsgált rész a Duna árterülete. Az
alacsony ártéri szint 4-6 m-rel fekszik a Du-
na 0 pontja felett. Ez az árvédelmi töltések
megépítése elõtt minden évben víz alá ke-
rült. A magas ártéri szint 7-9 m középma-
gasságú, melyet csak katasztrofális árvizek
öntöttek el.

A néhány kilométer széles magas ártér és
a Duna-Tisza közi hátság pereme között
helyezkedik el a 15-25 km széles alacsony
ártér. Ez a terület alig rendelkezik lejtéssel.
Bugyi térségében 96-98 m, Sükösd kör-
nyékén – 100 km-rel délebbre – 92 m. Ez
az adottság nagymértékben meghatározza
a felszíni és a felszín alatti vizek mozgását.
Az alacsony ártér Ny felé is határozottan
elkülönül Alsómégy és Hajós között a ma-
gasabb, óholocén terasz felszínétõl. A
szintkülönbség Alsómégynél a legszembe-
tûnõbb. Felszínét széles sávban tõzeg és tõ-
zegsár, lápi agyag, réti agyag és részben el-
szikesedett átmosott löszös iszap, meszes
iszap borítja.

A magas ártér jellegzetes formája a régi
dunai morotva. Kialakulásuk a holocén
tölgy fázisára tehetõ, amikor a Duna keleti
fõága ismét bevágódott a császártöl-
tés–keceli magaspart mentén. Ezek a jel-
legzetes morotvák azonban csak a Kalo-
csa–Kiskõrös vonaltól északra találhatók,
melyeknek máig legjellemzõbb példája a
Szelídi-tó. A magas ártér és az óholocén te-
rasz a Hillye–Alsómégy közötti területen a
legösszefüggõbb. 

Az óholocén teraszmaradványokon vas-
tag mezõségi talaj alakult ki, fõként Kalo-
csa, Öregcsertõ, Hajós, Dusnok és Miske
környékén. Ny-i határa a Vajas, K-i határa
az Õrjeg mélyebb szintje. A magasabb
szinteket a lefûzõdött erek és fokok szab-
dalják fel, mint például a Kígyós, a Tölgy-
fa ér, a Zsíros ér, a Malomér, az Árpás, a
Góda és a Rekettye. Az erek feltöltõdése
erõs lehetett,  hiszen a medrek felszíne és a
magas ártér között csak 3-4 m a szintkü-
lönbség.

A Kalocsa–Öregcsertõ vonaltól északra
esõ területen a felszíni képzõdményeket az
iszap, az iszapos agyag és a mészkarboná-
tos iszap uralja, melyben a szikesedés is jól
kihangsúlyozódik. Ellenben a déli részeken
egyértelmû az öntésiszapok uralma. Ez is
bizonyítéka az árterületi vízborítás tartóssá-
gának. Az egyes öntésiszapok úgy helyez-
kednek el, ahogy az egykori szeszélyes fo-
lyók kanyarogtak.

A Dunát Kalocsa felé fokozatosan kiszé-
lesedõ öntésiszap kíséri. Ennek nyugati ré-
sze nagyon fiatal, még talaj sem tudott raj-
ta képzõdni. 

A hátsággal közvetlenül érintkezõ ala-
csony ártéri szintet fõleg réti és lápi agyag
borítja. Közvetlenül a perem mellett hosz-
szan elnyúló vékony sávban tõzegképzõ-
dés ment végbe. Északról V alakban ösz-
szeszûkülõ, mésziszappal borított terület
nyúlik be, mely Öregcsertõnél végzõdik.
Az elszikesedett felszín legdélebbi csücs-
ke a homokmégyi Paskum. Közvetlenül a
felsõ rétegek alatt folyóvízi homok talál-
ható. Ahol ezt a homokot az öntésanyag
nem borította be, ott a szél kisebb-nagyobb
buckákat emelt az óholocén ártéri szint fö-
lé, mint például Homokmégyen a Temetõ,
a Szõlõk és Humok területén, Hillyén a
Szõlõkben, Öregcsertõn a templomnál.
Ugyanilyen alakzat a Hillyétõl délre lévõ
Daru-hegy és a Suhogó-hegy. Az árterek
elszigetelt homokbucka-képzõdésének
másik fajtáját a Kalocsai Sárköz legmaga-
sabb pontja, a Halomi-hegy (106 m) jelen-
ti. E parti dûne az óholocén terasz tartozé-
ka, tehát öregebb felszíndarabja az ártér
magasabb szintjének.

A Kalocsai Sárköz vízrajza a vízrende-
zések elõtt

A Kalocsai Sárköz egyetlen jelentõs víz-
folyása a Duna. Dunaharasztitól Bajáig a
bal oldalon nincs egyetlen önálló vízfolyás
sem. A hatalmas ártéren az összes vízér va-
lamilyen kapcsolatban van a Dunával, ha
áttételesen is, de tõle kapja vizét. Pannónia
római megszállásának idején már a mai
medrében folyt, amit az Eszék–Mohács-
Bátaszék–Paks–Dunaföldvár–Aquincum
nyomvonalú római út bizonyít. Bizonyít-
ják továbbá a Dunaújváros melletti szige-
ten talált erõd romjai. A történelem elõtti
idõben azonban, de még a magyar honfog-
laláskor is volt egy nagyobb, kanyargós,
keleti ága, mely a mai Duna-völgyi fõcsa-
torna nyomvonalában haladt a bajaszen-
tistváni összefolyásig.

Ruttkay Mihály 1763-as térképérõl meg-
állapítható, hogy a vízrendezések elõtt a te-
rület sok érrel átszelt mocsaras terület volt.
Keresztül-kasul hálózta számtalan mean-
der, ér, fok, turján, õrjeg, semlyék, fenék,
palé, rét, kaszáló, melyeket a népi elnevezés
gazdagsága megkülönböztetett egymástól.
Ezek mind a Duna korábbi meder-, vízho-
zam- és szakaszjelleg változásainak, vala-
mint árvizeinek köszönhették létüket.

A fok a folyót kísérõ természetes gát
mesterséges átvágása, amely biztosította a
víz kijutását az árterületre, majd apadáskor
a visszafolyást. Jelentése átment a vizet ka-
pó medrekre is. Az ér a Dunával közvetle-
nül nem érintkezõ folyócska, amelynek
csak árvízkor van vízutánpótlása. Ilyen pél-
dául a Kígyós-ér, a Várfok-ér, a Tölgyfa ér,
a Zsíros ér, a Malom-ér. A túrján nem össze-
függõ mélyedésekben kialakult mocsár –
Harasztitól Akasztóig az óholocén Duna-
szakasz neve. Az õrjeg az elõbbi nagyobb
területû változata. Ilyen felszínû volt
Homokmégy K-i részén a Vörös-mocsár,
mely Akasztótól Bajáig húzódik, s általános
megfogalmazásként Õrjegnek – mint tulaj-
donnév – neveznek. A semlyék zárt, több-
nyire buckaközi mélyedés, melyben a víz
idõszakosan összefut. A fenék a régi meder
alján kialakult mélyedés, ahol legtovább
megmarad a víz. A palé kisebb mocsaras,
vizenyõs terület, pl. Csertõi-palé, Iván-palé,
Kákás-palé Alsómégyen, a Palé Nadasdtól
Ny-ra. A rét fû, illetve széna termesztésére
alkalmas nagyobb terület, melynek jelenté-
se „mocsár, mocsaras vizes terület, melyen
fák már nem nõhettek fel”, a kaszáló pedig
a mûvelés alá vett földek közötti kisebb vi-
zenyõs részek, amelyek még kaszálhatók.
Ilyenek pl. a Széna-rét, a Birka rét, a Kis
Birka-rét, a Kákai rét, a Karácsonyi rét, a
Nagy Birka rét a Kalocsai Sárköz északi ré-
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szén, Alsómégytõl K-re a Musza-rét,
Homokmégy Ny-i határa mellett a Város
rétje. A rét az, aki nádat teröm, jellemezte
Homokmégyen a budzsáki legelõket Bényi
János, ezzel átörökítve a XX. századra a rét
egy jóval korábban kihalt jelentését.

Az Õrjeg (Vörös-mocsár) Akasztótól hú-
zódik Bajaszentistvánig, ahol visszaszakad
a Dunába. A magyar honfoglaláskor még
kifejlett folyómeder volt a Turján és az
Õrjeg vonala, mely sziget jelleget adott az
egész dunai ártérnek. A történelmi idõkben
megszûnõ vízfolyás bizonyítéka az is, hogy
még a XIX. század elején is egy itt találha-
tó Kõrös nevû patak hét malmot hajtott. Vi-
zét csapadékvízbõl, a környezõ területekrõl
összefolyó esõvízbõl, a Dunával is érintke-
zõ „kákás, nádas, turjános fenekekbõl”, ta-
vakból és a Dunából kiszakadó, ide átfolyó
erekbõl nyerte.

Az ártér sûrû vízerekkel való borítottsá-
gának, valamint az Õrjeg és a Turján na-
gyobb vízmennyiségének bizonyítéka,
hogy képes eltartani egy olyan nagyobb
vízfolyást, mint a Kígyós-ér. A Turjánból
szakad ki, s Akasztó környékén megy át az
Õrjegbe. A Nagy-ér Dunavecsénél szakad
ki a Dunából, Solttól keletre elhaladva
Akasztó alatt torkollik az Õrjegbe, közben
összegyûjtve a környék vizeit. A Nagy-ér
déli folyásának a neve – amely már a Kalo-
csai Sárköz területen folyik – a Várfok-ér.

A Vajas Foktõnél szakad ki a Dunából.
Kalocsánál délnek fordul, s Bátya mellett
elhaladva Dusnok alatt ágazik vissza. Már
Anonymus is említette ezen a néven. Több
fokon keresztül összeköttetésben áll a Du-
nával. Andrásfalvy Bertalan szerint a
Vajas=Vájás szó, valamint a XVIII-XIX.
századi térképek egyaránt azt bizonyítják,
hogy mesterséges csatorna volt, melyen a
középkorban még hajók látogatták Kalo-
csát. Nagyapám története szerint azért épült
a Vajas, hogy a fõszékesegyház köveit szál-
lítsák rajta. Ezt a szájhagyományt erõsíti
meg Galgóczy Károly és Winkler Pál is.
Ezekhez a fokokhoz kapcsolódik az ún. ár-
téri gazdálkodás.

A Sárvíz Alsómégy mellett indult ki az
Õrjeget kísérõ turjánokból. Elhaladt a
Hillye melletti Suhogó hegy alatt, s a legke-
letibb kanyarulatánál egyesült a Vajassal.
Simányi Jenõ 1882-ben a terület egyetlen
állandóan folyó vizének nevezte. Az elõzõ-
ekhez képest nem nagy vízfolyás, de több
szerzõ tõle származtatja a Kalocsai Sárköz
nevét, s kizárja esetleges összefüggését a
dunántúli Sárközzel.

Ezen névadásnak azonban ellentmonda-
nak a történeti leírások és a földrajzi axió-
mák. A legkézzelfoghatatlanabb bizonyí-

téknak pedig a népi névadást tekinthetjük,
hiszen a földrajzi környezetben való tökéle-
tes kiigazodást mutatják a földrajzi nevek.
Országszerte érvényesülõ nyelvi szabály
volt, hogy egy kis és egy nagy folyó össze-
folyásánál a közbezárt területet a kisebb fo-
lyóról nevezték el, hozzáfûzve a köz szócs-
kát. Ha figyelembe vesszük, hogy a Sárvíz
nem is a Dunába torkollott hanem a Vajas-
ba, akkor felborul a mindenhol érvényesülõ
szabály. Ha viszont „összeolvasztjuk” a két
területet, vagyis a dunántúli Sárközt és a
Kalocsai Sárközt, akkor egy érdekességet
figyelhetünk meg. A dunántúli Sárvíz folyó
az eredeti bátai betorkolással, valamint a
Duna óholocén ága – Dunaharaszti, Akasz-
tó, Hajós, Bajaszentistván nyomvonalon –
közötti táj az egységes Sárköz. Mintha ezek
alapján érvényesülne itt is az õsi szabály.

Kettõ, netán csak egy Sárköz van?
Az 1783-ban felvett I. katonai fölmérés

alapján nehéz megrajzolni a földrajzi kör-
nyezet õsállapotát, hiszen az elnagyolt ábrá-
zolás miatt lehetetlen megállapítani az
egyes vízfolyások pontos helyét. A színes
térképlapok azonban szemléletesen mutat-
ják meg a XVIII. századi Sárközök morfo-
lógiai egységét. A mélyföldtani szempont-
okból is egységes rétegsorra egy minden-
ben megegyezõ morfológiájú tájat épített
föl a tolnai dombok és a Duna-Tisza-közi
hátság között kanyargó folyam.

Ebben a széles teknõben egy hatalmas ví-
zi- és mocsárvilág alakult ki sajátos élet-
móddal és szokásokkal. Ez a vízország nem
tartozott sem a Dunántúlhoz, sem az Al-
földhöz, hanem a kettõ közötti átmenetet
képezte – az õskortól kezdõdõen a legújabb
kori népi kultúráig. A Duna nem jelentett
olyan választóvonalat a két part között,
mint ma. Afolyam összekötötte a két partot,
az átellenes oldalon lévõ községek akadály
nélkül közlekedtek egymással. A teknõ szé-
leit szegélyezõ mocsár jelentette a választó-
vonalat a szomszédos tájak felé.

A geomorfológiai képzõdményeken túl
az ûrfelvételek alapján készített tájbeosz-
tás is a két Sárköz egységét, az egységes
táj képét mutatja. A tájnak, a táji adottsá-
goknak, a helyi energiáknak a kultúrára
gyakorolt hatását ékesen bizonyítja az,
hogy a geomorfológiai és építésszerkezeti
szempontok szerint újonnan javasolt táj ki-
terjedése majdnem megegyezik a néprajzi
és történelmi értelemben használatos táj
területével.

A földrajzi névadás, a geomorfológiai és
az építésszerkezeti megfontolások mellett
számos történeti adat is alátámasztja a két
Sárköz valamikori egységét. Borovszky

Samu 1910-es monográfiájában a követke-
zõket írja: „...a mai Fõ-Dunával egyesülõ
Ó-Duna-ágtól alkotott földrész, a mai Cse-
pel-szigeten jóval alul terjedõleg sziget jel-
legû volt. Ettõl délnek, Solt és Kalocsa kör-
nyéke, le egész Bodrog megyén, úgy lát-
szik még a középkorban is a mai Dunántúl-
hoz számított, úgy hogy a Dunának
Dunavecse, Paks, Bogyiszló közé esõ sza-
kasza akkor csak vízerekkel volt a fehér-
megyei, illetõleg tolnamegyei részektõl el-
választva. Ez az egész terület alkotta a Sár-
közt. [...] Ösmerjük a szekszárdi apátnak
1459-iki levelét, a melyben világosan mon-
datik, hogy az apátság fajszi széke a Sár-
közben fekszik. Ez a Fajsz pedig ma Kalo-
csától délre, a Duna balpartján fekszik. És
itt terülnek el a fajszi szék falvai mind: Bá-
tya, Szakmár [...], Adacs, Nádasd, Malom-
ér. Pedig az utóbbiak Pesty Frigyes egyik
adata szerint a XI. sz. folyamán Tolna vár-
megyében feküdtek.”

A vármegyerendszer kialakításakor Szent
István király a Solti széket – benne a Kalo-
csai Sárközzel – Fejér vármegye kiegészítõ
részeként szervezte meg, melyet a szóban
forgó terület földrajzi fekvése határozhatott
meg. Solt vármegye önállósága a Duna fo-
lyam elválasztó szerepének erõsödésével
fejlõdött. Külön területi jellege az
1494–1495. évi adólajstromokban jelentke-
zett elõször, az 1505-ös országgyûlésen pe-
dig már külön követtel vett részt. Verbõczy
külön vármegyeként említette, Szapolyai
János idején már külön fõispánja volt.

A kalocsai érseknek is volt földterülete a
Dunántúlon, a mai Tolna megyében, de a
magánbirtokok az államosításig megma-
radtak régi tulajdonosaik kezében.

A Duna folyam elválasztó szerepének
erõsödésével a megyék és a földbirtokok
mellett a Sárköz is kettévált, mely tény az
elkövetkezõ évszázadokban sem hozott vál-
tozást a táj megnevezésében. A XIV-XV.
században kiadott oklevelek a Duna jobb és
bal partját is Sárköz néven említették,
ugyanúgy, ahogy a XVIII-XIX. században
is. A jelzõs szerkezetû Kalocsai Sárköz
megnevezés kései, XX. századi alakulás,
melyet fõként a néprajztudomány használt
ezeddig. A dunántúli Sárköz is csak a két
Sárköz megkülönböztetése végett kapta
meg a tolnai jelzõt. A köznyelvben napja-
inkban is Sárköznek említik a két területet
mind az itt lakók, mind a szomszédos tele-
pülések lakói.

Romsics Imre
(Az Érsekcsanád áttelepülésének 200.

évfordulója alkalmából rendezett konfe-
rencián elhangzott elõadás szerkesztett
változata)
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Bajai Arcképcsarnok

Lóránt (Lichter) László
(1905-1965)

Öregapja, Lichter Mór szegény, házról
házra járó árus volt. A Baján letelepedett
házaló 1927-ben hunyt el.

Fiát, a Tolna megyei Györkönyben
1880-ban született Lichter Dezsõt taníttatni
nem tudta, lakatosinasnak adta, aki késõbb
feleségül vette – a saját családnevével
megegyezõ vezetéknevû – Lichter Etelt,
aki 1882-ben Veszprémben jött a világra.

A házaspárnak két fia született: 1905.
december 3-án Lichter László és késõbb
öccse, István (1917. április 6-án). A mes-
terlevelet szerzõ, igyekvõ önálló iparos
egy idõ múltán a felvégen egy kis házat is
tudott venni, a Madách Imre utca 27. szá-
mú lakásból a Flórián utca 25. házszám-
mal jelölt, birtokába került házába költö-
zött, és az ott kialakított saját mûhelyében
folytatta munkáját. Megbecsült lakatos-
mester lett, fiait is taníttatni tudta.

László fia hatéves korától a helyi Izrae-
lita Hitközség Munkácsy utcai elemi nép-
iskolájába járt, majd az 1915/1916-os tan-
évtõl kezdve a Ciszterci Rend Katolikus
Fõgimnáziumában végezte középiskolai
tanulmányait. Nem tartozott a legjobb ta-
nulók közé sem az elemiben, sem a gimná-
ziumban, mindkét iskolatípusban elégtelen
osztályzatokat is szerzett. Az 1923-ban
megtartott írásbeli, majd szóbeli vizsgán
érettségi bizonyítványt szerzett. (István
öccse a Fiú Felsõkereskedelmi Iskolában
tett érettségi vizsgát 1936-ban.)

Az irodalmi érdeklõdésû, törekvõ ifjú
László belátogatott a helyi Független Ma-
gyarság címû napilap szerkesztõségébe,
ahol a bajai születésû lapalapító és hírlap-
író Fodor Károly felelõs szerkesztõ pártfo-
gásába vette, mert tehetségesnek tartotta.
Mellette könnyen tanulta meg az újságírás
alapvetõ fortélyait. Munkatársul fogadta.
Fiatalkori zsengéi: versei, cikkei ebben az
újságban jelentek meg. Akácfalevél cím-
mel 1924-ben megírta egyfelvonásos, pa-
raszti témájú vígjátékát, melyet a bajai
mûkedvelõk nagy sikerrel mutattak be.
Fõnöke – Fodor Károly – tudósítást írt a
bemutatóról. Ötletesnek, pompásnak mi-
nõsítette Lichter színjátékát, kiemelte,
hogy fiatal kora ellenére szerzõje tisztában
van a komédia színpadra alkalmazásának
feltételeivel. Ugyanebben az évben meg-
született elsõ regénye, a Sápadt kis Anikó,
melynek elsõ kiadása a helyi Corvin

Nyomdában készült, amely egyben a Füg-
getlen Magyarság kiadója is volt. További
korai mûvei is Baján jelentek meg.

Baján rangos mûvészek közremûködé-
sével megrendezte szerzõi estjét, mellyel
sikert aratott. Egyik alkotásával a fõváros-
ban is sikeres volt. A Vasárnapi Újságban
ugyanis még 1856-ben megjelent Jókai
Mórnak egy karácsonyi témájú elbeszélé-
se, a Melyiket a kilenc közül? Irodalmi mû-
vének egyfelvonásos színdarabbá átdolgo-
zott változatát – a Magyar Színmûvészek
Lexikonának tanúsága szerint – 1898.
március 15-én a Vízszínház elõadta.
Lichter is dramatizálta Jókai novelláját és
a helyi lapban közölt cikk értesülése alap-
ján 1925-ben azt megküldte a Jókai cente-
náriumi bizottság részére, ahol örömmel
fogadták három részbõl álló színjátékát és
boszorkányos gyorsasággal – egyheti
egész napos próbák után – színre is került.
Bemutatója elõtt Tábori Kornél író, újság-
író mondott bevezetõt.

Baján 1925. március 18-án jelent meg
Harang címmel az elsõ – kérészéletû –
szépirodalmi és társadalmi hetilap. Fõszer-
kesztõje Lichter László lett, fõmunkatársa
a bajai származású Hárs Alice költõ volt,
címlapját az akkor városunkban élõ Zsom-
bori József iparmûvész rajzolta. Cikkeit ír-
ták többek között Babay József, aki az
1920-as évek elején Baján újságíróskodott,
Fodor Károly lapszerkesztõ, Ember Vilma
pesti szerkesztõ. Legjelentõsebb rovata
színházi témákkal foglalkozott – intimitá-
sokat is közzétett színházi körökrõl –, ri-
portot írt a bajai „Fekete Kéz” asztaltársa-
ságról, Kacsa a bajai fiatalemberekrõl cím-
mel valótlan újsághírekrõl is volt közöl-

nivalója. Volt sportrovata is. A lapot a bajai
Corvin Nyomdában állították elõ. Erõsen,
indulatosan támadták, bírálták pukkado-
zásra késztetõ írásai miatt, fõleg egy másik
helyi lapban, a Bajai Újságban, mely sze-
rint „…csak egyszer kondult (vagy talán
kolompolt?) ez a Harang, azután a köz-
óhajnak engedve elhallgatott.” Valóban,
csak egyetlen száma jelenhetett meg a ki-
csinyes erkölcscsõszi bírálatok hatására.

Aztán gondolt egy nagyot, és kiment Pá-
rizsba, ahol meglévõ kis költõpénze hamar
elfogyott. Nem maradt más választás szá-
mára, mint a fizikai munka vállalása. El-
ment Párizs egyik nevezetes helyére, az
Avenue de la Porte de Clignancourton lé-
võ, óriási kiterjedésû zsibvásárra használt
munkaruhát venni. Ajánlás folytán egy
gyárban kapott munkát, ahol hulladék
fémforgácsokat kellett összeszednie. Vala-
melyest megtanult franciául. Csakhamar
rájött, hogy ott nem terem számára siker,
inkább hazajött.

1931-ben az Otthon regénypályázatán
Tettének oka ismeretlen címû regényével
vonta magára a figyelmet.

Stella Adorján újságíró, író, mûfordító,
humorista és színpadi szerzõ – aki vidéken,
többek között Baján is újságíróskodott –
bevitte a Színházi Élet címû laphoz,mely-
ben kisebb cikkeket írt, és színházi kapcso-
latai révén színésznõ múzsája is akadt. Ott
állt a siker kapujában.

Idõközönként lejárogatott szülõvárosába
egy kis szülõi segítségért, mert a fõvárosi
élet vitte a pénzt.

Barátjától, néhai Krammer Józseftõl
tudtam meg, hogy Pécsre kezdett udvarol-
ni, egy magánzálogház-tulajdonos jól ne-
velt lányának, aki szüleinek hiányzó lelke-
sedése ellenére is jövendõbelije lett. Más-
különben Krammer gyakran ölt le számára
házi fogyasztásra szánt disznót, s azt fel-
dolgozva küldte számára Budapestre.

Egyik könyve, az 1944-ben Paletta cím-
mel, a modern magyar festõkrõl írt portré-
sorozata jelentõs anyagi sikert hozott szá-
mára. Elment tudniillik ötven kiváló mû-
vészhez, és riportot írt róluk. Mindegyiktõl
kölcsönkérte egy-egy mûvét, hogy fel-
használhassa a kiadványhoz illusztráció-
ként. Kétségtelen, hogy a képzõmûvészek
jelentõsebb alkotásaikat adták át e célra,
sõt neki is ajándékozták. Csupán ketten
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kérték vissza. Ezzel jelentõs gyûjteményre
tett szert, melyet tovább gyûjtögetve meg-
sokasított, ezáltal az óriási értékké vált.

Laurent álnéven bûnügyi ponyvaregé-
nyeket is írt, jómódúvá lett, az Andrássy
úton lakást is tudott vásárolni. Megúszta a
munkaszolgálatot, a nyilas idõket. 1946-
ben magyarosította meg vezetéknevét.

A nyugtalan természetû embertípusok
közé tartozott. Viszonylag jó körülményei
ellenére reménytelennek látta hazai jövõ-
jét, Izraelbe szándékozott települni. István
öccse hatósági engedély nélkül ezt már
megpróbálta, embercsempészekre bízta
magát, az egykori Csehszlovákián át akart
Izraelbe eljutni, de elfogták és három évi
szabadságvesztésre ítélték. Bátyja több-
ször meglátogatta börtönébe, ahonnan
másfél év múltán szabadult. Közben egy
magas rangú, az államvédelmi szervezet-
hez tartozó személynek felajánlotta fõvá-
rosi lakását, aki ennek fejében minden ga-
ranciát megadott, hogy István öccse és õ –
családjaikkal együtt – elhagyhassák az or-
szág területét. Utánjárásával kieszközölte
azt, hogy nagy könyvtárát is magával vi-
hette. A festménygyûjteményt nem vihet-
te, azt értékesítette.

1957-ben Tel-Avivban telepedett le, ott
kölcsönkönyvtárat létesített, lakást is szer-
zett. Felesége váratlanul elhunyt. Az özve-

gyen élõ férfi megismerkedett egy magyar
származású fodrásznõvel, aki nemcsak va-
gyonára áhítozott, hanem megunta az izrae-
li tartózkodást, ezért áttelepültek Ausztriába,
Bécsbe, ahol 1960-ben létrehozta antikvári-
umát. Ott megkapta a Budapesten eladott
festmények árát is, ezáltal lehetõvé vált,
hogy a térszerû és forgalmas üzleti utca, a
Graben mellett álló négyemeletes ház egyik
lakosztályát megvehesse. Az épület föld-
szintjén kölcsönkönyvtárat nyitott, és ma-
gyar lapok bizományosa lett. Vállalkozása
nem sikerült, felszámolta, és ott a továbbiak-
ban feleségének fodrászüzlete mûködött.

Az ambiciózus, tehetséges költõ, író és
színmûíró, újságíró élete nem volt mindig
örömteli. Gyászos és megrendítõ esemé-
nyek következményei, közeli hozzátarto-
zóinak elvesztése hatással volt rá. A bajai
zsinagóga udvarán létesített emlékfalon –
ahová a holocaust áldozatainak neveit vés-
ték – ott szerepel apjának, anyjának és
nagyanyjának neve. Háromgyermekes
öccse Izraelben egy bombatámadás követ-
keztében veszítette életét. Elsõ felesége el-
hunyt a zsidó államban. Az idõsödõ férfi
nem tudta feledni múltját sem, hazavá-
gyott szülõföldjére. Azon felül más családi
problémák is hatással voltak rá, ellentétbe
került második feleségével annak életvite-
le miatt, és közömbössé vált hozzá való vi-

szonyában, nem törõdött vele. Elveszítette
életkedvét, meghasonlott. Közeledett a
vég, hatvanéves korában, 1965. május ha-
vának egyik napján Bécsben elhalálozott.

Fiatal korától jelentek meg versei, no-
vellái, regényei. Színmûveket is írt. Ösz-
szegyûjtött írásmûveinek gyûjteménye az
alábbi:

Verseskötetei: A meztelen szívem, Ezüst-
felhõ, Sírások és sírásók, A gépmadár da-
la, Pesti képeskönyv, Helyszíni közvetítés,
Vallomás öt perccel tizenkettõ elõtt.

Novelláskötete: Pillangók násza
Regényei: Sápadt kis Anikó, A piros élet,

Ember a hínárban, Vezérigazgató kisasz-
szony, Tettének oka ismeretlen, A fekete ma-
lom, Utazás a szerelem körül, Párizsi szál-
loda, Pont úr és az asszonyok, Vigasztaló

Színmûvei: Akácfalevél, Melyiket a ki-
lenc közül?, Hetedik mennyország, Don
Quijote csodálatos feltámadása, A Föld
halála (Az utóbbit Párizsban is elõadták.)

Egyéb mûvei: Paletta, Fõvárosi útmuta-
tó, Vidám filozófia, Vigasztaló

Újságíróként írt a bajai Független Ma-
gyarság címû lapban, továbbá a Színházi
Életben és más hazai lapokban. Párizsban,
Londonban, Bécsben is megjelent egyné-
hány cikke, Izraelben a Menóra és az Új
Kelet címû lapokban.

Bánáti Tibor

Több mint hobbi
Georg Stein kocsimodell-kiállítása Csátalján

„Bár már hatvan éve Németországban
élek, valami különös érzés máig rendsze-
resen hazahúz Magyarországra, így persze
felemelõ érzés számomra, hogy szülõfa-
lumban is be tudom mutatni eddigi mun-
káim legjavát” – mondja érthetõ büszke-
séggel a hangjában a most 79 éves Georg
Stein, akinek kiállítása augusztus 20-án
nyílt meg a Csátaljai Mûvelõdési Ház élet-
módklubjában. Ebbõl az alkalomból a
„Csátalja község tiszteletbeli polgára”
megtisztelõ címet is átvehette Kovács An-
tal polgármestertõl.

Sokan elõre megtervezik, mihez fognak
kezdeni nyugdíjas éveikben, és azok sin-
csenek kevesen, akik úgy látják, végre ad-
dig a munka miatt elhanyagolt hobbijuk-
nak szentelik szabad idejüket. Olyanok
azért már jóval kevesebben vannak, akik
ezt a hobbijukat mûvészi tökélyre fejlesz-
tik úgy, hogy másoknak is örömet szerez-
zenek vele. Miután 1980-ban Georg Stein
nyugdíjba vonult a Münchenben székelõ,
repülõgép-hajtómûveket elõállító MTU

nevû nagyvállalattól (ahol géplakatosként
kereste a kenyerét), rátalált hobbijára,
amelyre azután szabad idejének szinte

minden percét áldozta. Az elkövetkezõ 25
évben lovaskocsi-modelleket faragott,
amelyek hamarosan szûkebb pátriájában
hírnevet és elismerést hoztak a számára.
Az viszont egy véletlenen múlt, hogy ezt
a tevékenységét családján kívül szélesebb
közönség is megismerhette. A fiatalabb
éveiben futballbíróként is tevékenykedõ
Stein úr egy iskolai sportrendezvényen
„szólta el magát”, s egy iskolaigazgató
éles szemén és szervezõkészségén múlt,
hogy az általa faragott kocsimodelleket
hamarosan kiállításokon is viszontláthat-
ta, és a helyi és regionális sajtó, valamint
a televíziók érdeklõdését is felkeltette. E
munkásságáról tanúskodik mostani kiállí-
tása, ahol ugyan csak néhány faragványa
látható eredetiben (a többség kiváló minõ-
ségû fényképeken tekinthetõ meg), ám a
látvány hiányáért kárpótolta a szemlélõt a
mester elbeszélése, akit minden modelljé-
hez személyes kapcsolat és emlékek egész
sora fûz, s azok egy részét szívesen meg-
osztotta e sorok írójával is.

Georg Stein munka közben
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A lovak és a fafaragás iránti vonzalom
persze nem volt új keletû Georg Stein szá-
mára. Kézügyességét minden bizonnyal
parasztember édesapjától örökölte, aki a
mezei munkáktól mentes téli idõszakok-
ban maga is sokat farigcsált. Az 1945-ben
Nyugat-Németországba került Stein úr az-
tán hosszú idõre eltávolodott mind a fara-
gástól, mind a mezõgazdasági munkáktól.
Egyetlen elõképzettségét egy népfõiskolai
fafaragó-tanfolyam jelentette. A 2. világ-
háború után Dachauban új otthonra lelt
Georg Stein nyugdíjba vonulása után,
1980-ban, lakásuk idõközben megürült
gyerekszobájában fogott hozzá elsõ mun-
kájához, amely – talán nem véletlenül –
egy magyar parasztszekér volt. Akkor
még néhány, minden boltban megvásárol-
ható eszközzel dolgozott, ma már szabá-
lyos mûhelye van, munkáihoz fõként
bükkfát és hársfát használ. A kezdet óta
eltelt huszonöt évben jelentõsen szélese-
dett a paletta térben és idõben is; máig 35
kocsit készített el, amelyek között éppúgy
megtalálható egy római harci szekérnek,
mint a vadnyugati telepesek jellegzetes
sátoros kocsijának, különbözõ postako-
csiknak, vagy éppen egy 19. századi koro-
názási hintónak makettje – persze a hoz-
zájuk tartozó lovakkal együtt. Valamennyi
modell 1:10 kicsinyítésben készült; ahol
lehetséges volt, az eredeti tervrajzok alap-
ján, de arra is volt példa, hogy a mester –

meglátván egy-egy díszes kocsit – maga
vett méretet az eredetirõl, és annak alap-
ján látott hozzá elkészítéséhez. Egy-egy
modell sokszor hetekig, néha hónapokig
készült, míg elnyerte végleges formáját. A
munka aprólékosságára és az alkotó mû-
gondjára jellemzõ, hogy még a legapróbb
részletekre is figyelt: a kerekeken fémab-
roncs van, a lovakon az eredetit hûen kö-
vetõ lószerszám található (még a szerszá-
mozás regionális különbségeire is figyel-
ve), némelyik ló még patkót is visel (azo-
kat is Stein úr öntötte), sõt az elegánsabb
hintók belseje is a valóságot idézi. A koro-
názási hintóban bõrhuzatos ülés van, a fa-
lakat tapéta díszíti, sõt még a tájékozódást
szolgáló lámpás is világít. A méretarányos
elkészítés mellett a festés is a mester keze
munkáját dicséri, mint ahogy a kocsik ra-
kománya is: a csomagok, gabonazsákok,
söröshordók ugyanolyan mûgonddal ké-
szültek, mint maguk a jármûvek. A kocsi-
belsõk díszítéséhez használt textíliákat
Stein úr felesége készíti.

A gyûjteménynek az alkotó szerint két
igazi gyöngyszeme van. Az egyik annak a
díszes, ünnepi söröskocsinak a modellje,
amely a hagyományos bajor sörünnepeken
szállítja az üdítõ nedût a szomjas tömegek
számára. Ez a hatlovas jármû a gyûjtemény
legméretesebb darabja (165 cm), és egyben
a legértékesebb is: egy alkalommal 40 000
euróra (!) becsülték. Stein úr összesen mint-

egy 2 000 órát foglalkozott vele, amit az is
nehezített, hogy tervrajzok híján a münche-
ni Oktoberfesten készített fényképek alap-
ján kellett elkészítenie. A másik büszkeség
egy halottashintó, amelybe alkotója Ma-
gyarországon „szeretett bele”, s nem is nyu-
godott addig, míg tervrajzait meg nem sze-
rezte magának. A kocsimodellek mellett ki-
faragta jelenlegi lakhelye (Dachau) és szü-
lõfaluja (Csátalja) címerét, egy feszületet,
készített hintalovat dédunokái számára,
amely állítása szerint akár két felnõtt ember
súlyát is elbírja. Miközben beszélgetünk, a
mesternek szinte minden modelljérõl van
egy-egy kedves szava, hozzá kapcsolódó

története, s így szinte észre sem vesszük,
hogy már közel egy órája beszélgetünk.
Közben Stein úr egyik pillanatról a másikra
vált át németrõl magyarra, majd vissza, mi-
közben hol tegez, hol magáz, de szemmel
látható, jólesik neki az érdeklõdés, s így az-
tán elemében van: nemcsak a modellkészí-
tés apró trükkjeirõl mesél, de az általa meg-
idézett jármûvek mûködését is elmagyaráz-
za, mintha csak rendhagyó történelemórán
volnánk, ahol a tanárt okítják.

Hogy a mestert munkáihoz mennyire
bensõséges kapcsolat fûzi, azt mutatja,
hogy a számos kecsegtetõ ajánlat ellenére
egyetlen modelljét sem adta el magángyûj-
tõk vagy múzeumok számára. Kivételt
csak egyszer tett – akkor sem anyagi meg-
fontolásból: magyar parasztszekér-modell-
jét pár éve szülõfaluja helytörténeti gyûjte-
ményének adományozta. Amint meséli, la-
kásában már alig van olyan helyiség,
amelyben ne állna egynéhány kocsimodell
a díszes, megvilágítható tárlókban – ott vi-
szont bárkinek szívesen megmutatja õket.
Megszabadulni azonban egyiktõl sem tud-
na szívfájdalom nélkül, csak ha majd egy
„felsõbb hatalom” kényszeríti erre. Akkor
a gyûjtemény méltó helyre, a dachaui
helytörténeti múzeumba kerül, hogy má-
sokat is sokáig gyönyörködtethessen. Ad-
dig azonban még vannak tervek: négy ló
már készen áll, s amíg be nem fogják õket
egy újabb díszes kocsiba, alkotójuk bizto-
san nem fog elégedetten hátradõlni.

(Cikkünk megírásában segítségünkre volt
a kiállítást megnyitó Röckl Éva, a helyi né-
met kisebbségi önkormányzat vezetõje,
amelyért ezúton köszönetet mondunk.)

Dr. Mayer János

A kiállítás megnyitóján

A díszes söröskocsi

Az 1819-es koronázási hintó modellje

A szülõhely címere
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Városszépítés a reformkori Baján
Baja város 19. század közepi tanács- és

közgyûlési jegyzõkönyveit lapozgatva az
ember sok apró, a település történetét kuta-
tó személy számára hasznos adatra bukkan-
hat. Ezen kis mozaikokból építkezem ma-
gam is, és próbálok ízelítõt adni a több mint
százötven évvel ezelõtti bajai városképrõl.
Az általam tanulmányozott protocollum
Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Levéltárában található (1001.
Baja város községtanácsának iratai 1841—
1845.). A forrásrészleteket szó szerint köz-
löm és a mondatok, idézetek végén zárójel-
ben feltüntettem, hogy azok a jegyzõkönyv
melyik oldalain találhatóak. 

Nem kell török idõkre gondolnunk Baja
fõterének és utcáinak elsõ kövezését illetõ-
en. Mindszenthy Antal Egy fordulás az Al-
földön címû, a 19. század elsõ harmadában
(1831) megjelent tanulmányában a bajai ut-
cákról azt írta, hogy azok egyike sincs kõ-
vel kirakva. A 19. század közepén azonban
már gyakran került „szõnyegre” a tanács-
ülések alkalmával a város utcáinak, tereinek
kövezése, javítása. Az 1843. április 7-i
jegyzõkönyvi bejegyzésben olvashatjuk,
hogy „Szõnyegre kerülvén a kõ terület kija-
vítása s’ folytatása; mind a kettõ múlhatatla-
nul szükségesnek találtatván, annak követ-
keztében Simits Tivadar, Samuel István,
Gyurinovits Mátyás bel, Dominits Ignátz
szószóllo, Nenadovits Samuel, és Alföldi
István kül Tanátsos Urak küldettek ki olly
végre: hogy a kijavítást ugy, mint a köveze-
tet leg fõképen meg kiváno helyeket vizsgá-
latuk után kijelelvén, arrol szóllo tudosítá-
sukat hová hamarébb hozzák bé.” (253.)

Még mielõtt a kövezésrõl bõvebben ír-
nék, elõrebocsátok egy 1845-ben keletke-
zett adatot, mely a korabeli bajai belvárost
vetíti elénk. A szöveg a kövezett utcák tisz-
tításáról szól, amit mindig azon személyek
végezhettek, akik a munkát a legolcsóbbért
elvállalták. (445.) Így 1845 augusztusában:
„A kõ terület egyszeri tisztítása felet árlejtés
tartattván, az a következendõkép adatott ki:

1ör a vörös ökör és ferdõ uttzáknak a kas-
tély sarkáig egyszeri tisztításukat Alföldi
István Ur válto 40 forintokért

2or kastély sarkátol Balázs házáig Miko-
sevits Antal válto 29 forint 30 xrokért

3or az egész piarczot Alföldi István Ur 79
válto fkért

4er Kastély sarkátol Nenadovits Ur házá-
ig, onnénd Gludovátz Martinka és Szávits
házáig Terszkity Pál 47 vfkért

5ör Nenadovits Samuel Ur házátol egész
a Soó házig Alföldi István Ur 46 frintokért

6or Fehér hajótul egész az óhitû templo-
mig, ugy Paukovits Ur házától Jurray házá-
ig Gyurakovits János 46 válto fkért maguk-
ra vállalták.” (472.)

Az idézett jegyzõkönyv részletbõl több
új ismeretet szûrhetünk le. Azt már többen
leírták, hogy a mai Attila utcát azért nevez-
ték régen Fürdõ utcának, mert a 19. század-
ban két gõzfürdõ is üzemelt az utcában.
Paul Flach 1803-as házjegyzékébõl tudjuk,
hogy a Vörös Ökör vendégfogadó a mai
Szabadság és Attila utca találkozásánál lé-
võ telken állt. Azt azonban, hogy a Vörös
ökör utca melyik volt, nem vetette papírra
senki. A fent említett idézetbõl kiderül,
hogy a Vörös ökör utca az azonos nevû
vendégfogadótól a Grassalkovich-kastély
sarkáig tartott, eszerint a mai Szabadság ut-
ca elejét nevezték a 19. század közepén
Vörös ökör utcának. Egy másik hozadéka a
szövegrészletnek – amire késõbb még visz-
szatérünk –, hogy a Balázs vezetéknevû
ember utcájának egyik vége a kastély sar-
káig tartott.

Nemcsak a sûrûn elõforduló tûzvészek,
hanem a nagyobb esõzések is gyakran gon-
dot okoztak a reformkori Baján. Mind-
szenthy 1831-ben azt írta a városról, hogy
„essõs idõkkel olly nagy sarak vagynak,
hogy alig lehet bennek mászkálni, több
ollyan útszái vagynak, mellyeken a’megál-
ló essõ víz pocsojákot formál, mellyek a’
kis rácz mrekok-nak1 majd hasokig érnek.”  

A Péter-Pál és Bognár utcák javítását
1844. július 10-én azért rendelték el, mert
„a leg szárazabb idõkben víz állások szem-
lélhetõk, mellyek bûze az arra menõknek
ártalmas s’ tsak nem betegséget okozó len-
ne.” (386.) 

1844 augusztusában „Többek által elõter-
jesztetett miként a Róchus uttzának a köve-
zetnél alantabbi fekvése miatt az essõ víz-
nek folyása nem lévén, az ott annyira öszve
szivárgott, hogy az ország út tsak nem
járhatatlaná vált légyen; a mire nézve ezen
uttzának mentül elõbbi ki javítatása indít-
ványba tétetett.

Minthogy némelyek ezen uttszát fel töl-
téssel, mások ellenben kikövezéssel s’ nem
máskép ki javíthatónak vélnék, ezen uttzá-
nak meg tekintésére, s’ a javallott két javítá-
si rendszer közül mellyike alkalmazhatóbb
s’ elfogadhatóbb megvizsgálására adandó
tudósítás terhével[...] Tanátsos Urak küldet-
tek ki.” (400-401.)

1845. június 3-án jelentették a városi ta-
nács tagjai, hogy „a Klastrom kertjénél lévõ
híd a gyakori essõzések által iszappal any-
nyira be hordatatott, hogy a víznek folyásá-
ra elegendõ rész nem lévén, a közeliben állo
kerteket önti el

Minthogy ezen akadály tsak az iszap meg
szûnésével orvosolható, s’ az egyedül a
tsatorna fenekének téglával ki rakása által
eszközölhetõ lenne, ez okbul a tsatorna
másfél sukkal fellyebb emeltetni, s’ feneke
téglával ki rakattni határoztatott.” (452.)

1842. június 17-én a református eklézsia
elõtti árokról jelentették a tanácstagok,
hogy „ezen árok az essõzések alkalmával
történni szokott sebes víz folyás által any-
nyira meg rongáltatott, hogy annak roskadt,
s’ tsak nem öszve dûlõ félbeni léte miatt tar-
tani lehetne: nehogy annak egészleni öszve
omlása az Ekklezsia ház falait veszélyeztes-
se; ezen okbul alázatos véleményük oda já-
rul: miként ezen árok bé töltessen, s’az essõ
víz folyására a kotsi út vagy is az uttza kö-
zepe hagyassék Ns Balázs Józseftõl kezdve
egész Oláh János szíjártó házáig, a hol is
azután az e végre készítendõ rostélyon a
csatornába bé folyand minden kár tétel.

Melly hivatalos tudosításukra határozta-
tott: minthogy a Város az uttzák kõveli ki
rakkatatását nem sokára ismét folytatandja,
s’ azon alkalommal ezen ároknak ki javíta-
tása, vagy ha szükséges leend az uttza köze-
pének a víz folyására leendõ elkészítése
sokkal kevesebbe kerülne, mint sem ha az e
nélkül munkába vétetnék, ezen oknál fogva
annak foganatosítása azon idõre hagyat-
tatván; addig is pedig míglen ez a Város ré-
szérõl foganatosítatnék, azon ház tulajdo-
nosoknak, kiknek házaik elõtt ezen árok áll
kötelességül tétetik: hogy azt házaik elõtt a
mennyire lehet jó karban fen tartani, s’ az
öszve omlástól meg óvni igyekezzenek.”
(176-177.) 

A fent már említett Balázs úr, azaz Balázs
József háza a református gyülekezeti épület
és a kastély között állt. Mint alább majd ol-
vashatjuk, az utcát akkor Klastrom utcának
nevezték, ez a mai Deák Ferenc utca.  

Az utcák javítási munkálatait felügyelõ
bizottság 1843. április 7-én a következõ je-
lentést tette: „A kövezetet pedig Ns Balázs
József házátol kezdve egész Oláh János
szíjjártó házáig 94 öl hoszaságban, és után-
na Klein Fülöp házátol kezdve Jankovits
Timót házáig 100 öl hoszaságban a nagy
posványság s’ sár miatt folytattni igen
szükséges légyen.” Ekkor jelentették ki,
hogy a Vörös Ökör és a Bárány vendégfo-

1 „A’ Rácz az õ kis fajtáju lovát a’ maga
nyelvén mrekonak nevezi.”
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gadó közti „kõterület” is javításra szorul és
a Fürdõ utcában csak 50 öl területet fognak
kikövezni. A munkákra szükséges nyers-
anyagként 100 kubik öl kõ „vétettni rendel-
tetett”.2 (259.)

A Klastrom és a Kéményseprõ utca sar-
kán álló református eklézsia a kövezéssel
járó földmunkákat kissé megsínylette. Épí-
tészettörténeti adalékok miatt érdemes idéz-
nünk az 1843. július 25-i városvezetõi ösz-
szejövetelen lejegyzett szövegbõl. „A
Klastrom uttzának ki kövezése alkalmával
az Ekklezsia épülete s’ Paplak elõtt a föld
annyira le szállítatott, hogy annak kapuja bé
járhatatlanná lett, falainak pedig alája kel-
lett rakkatni, s’ így a kapunak egész le dön-
tésével s’ ujra fel építésével a Reformata
Gyülekezetnek 100 pengõ forintnyi költség
okoztatott, s’ mind e mellett is nagyobb
essõzések alkalmával a kémény seprõ
uttzábol ki tódulo víz az épület sarkának s’
kikövezetlen elejének rohanván, abban nem
kis kárt okoz, a minek el távolítása tekén-
tetébõl illõ tisztelettel esedeznek: hogy az
Érdemes Tanáts s’Választott Község az ed-
digi kövezetek alkalmával a Római katolika
ugy, mind a Görög n[em] egyesült Szent
Egyházak eránt ki tüntetett nagy lelkûségét
– mellyel az elöttök vezetõ járdákat a kõ te-
rületi köz költségekbõl meg tsináltattni szí-
ves volt – reájuk is kiterjeszteni kegyesked-
jék.” (297-298.)

1843. augusztus 1-jén Gyurinovits Má-
tyás, Baja akkori helyettes bírója elõterjesz-
tette, hogy „A Barátok uttzájában lévõ lako-
sok szóval abéli kérelmüket adták elõ, hogy
ezen uttza – mellynek ki kövezése jelenleg
munkában áll – szélességében ne az adott
utasítás szerént 3 ölre, hanem 4 ölnyire kö-
veztessen ki, részint azért mivel e szélesség
az esõ víz folyására szükséges, részint pe-
dig azért, mivel ezen uttza ha 3 öl szélesség-
ben ki köveztetõdik, miután az eleje széles-
ségben 4 ölnyire ki kövezve lenne, ez által
az egész formájában veszítend, s’ ugyan ezt
Kerekes József megyei Almérnök Ur is bé
adott nyilatkoz-ványában erõsíti; a miknek
következtében e tárgy ujontan szõnyegre
kerülvén, arra valo nézve határozatá lõn:

Miután a tapasztalás mutattná, miként
Városunk több más uttzái – mellyek tsak 3
ölnyi szélességben ki köveztettek – az esõ-
víz bármi folyásának bé fogadására elégsé-
gesek, s’ a nélkül hogy ez által formájukban
is tsak leg kissebbet veszítettek volna, annál
fogva nem lévén ok az e tárgyban hozott

végzés meg másítására, az imitten ujontan
megerõsíttetik, s’ ahoz képpest a kérdésben
forgo uttza a kémény seprõ uttzáig 4 ölnyi-
re, azontul pedig tsak 3 ölnyi szélességben
leend kõvel ki rakandó.” (280.) Aszövegbõl
kiderül, hogy a Barátok utcája merõleges
volt a Kéményseprõ, tehát a mai Petõfi Sán-
dor utcára. Eszerint a Klastrom utcával pár-
huzamos, mai Széchényi utcát nevezték
egykor Barátok utcájának.

A szóban forgó utca kövezése valószínû-
leg nem készült el az 1843-as évben, mert a
következõ év áprilisában Dominits Ignác,
Simits Tivadar, Samuel István, Paukovits
János, Tóth József és Kõmûves Mihály ta-
nácstagok azt jelentették, hogy „a Város
uttzáit szem ügyre vévén, kövezet alá leg
szükségesebbnek vélik a Barátok, Oskola3,
s’ Péter Pál uttzáit venni, annak utánna pe-
dig a Plébánia Templom elõtti nagy térsé-
get, mellyek öszvessen 787 l ölet tesznek,
[...] továbbá elõ terjesztik még: miként a
mult évrõl meg maradt 10 kubik öl kõvel,
addig is míglen az új kõ elérkezne, a ferdõ
uttza ki kövezése folytattassék.

Mely véleményes tudosításuk helyben
hagyattatván, az abban meg nevezett uttzák
az ott le irtt s’ ki tett ki terjedésben leend-
nek hová hamarébb kövezet alá veendõk.”
(360.)

Az éves kövezésekhez szükséges kõ-
mennyiség beszerzésérõl az arra kinevezett
tanácstagok döntöttek. Az illetékesek az
1844 májusi eszmecserét követõen úgy ha-
tároztak, hogy 200 kubik öl kõ elég lesz, és
azt mielõbb meg is kell vásárolni. (369.) A
következõ évben folytatták a kövezési
munkálatokat, akkor már 250 kubik öl kö-
vet vásárolt Baja városa. (435.)

Kevés ismeretünk van arról, hogy honnan
hozatta a város ezeket a köveket. Erre nézve
örvendetes az 1843. május 20-i egyik napi-
rendi javaslat, miszerint „a’ város által
Sataristyai Uradalomtol Szabari bányábol
vásárolt területi köveknek Moháts felé von-
tatása alkalmával – de ott helyben is – biztos
ember általi õrzése felette szükséges lenne.

Simics Tivadar Tanacsnok – és Dominics
Ignácz szószólo urakra bizatott – mi
szerént; egy biztos embert e végre fel fo-
gadván; köteleségét ennek szabják meg –
mindazon által olly módon; hogy ennek bé-
re naponként egy váltó ftot meg ne hallad-
jon.” (262.) Az említett Szabar település a
mai Székelyszabar község Baranya megyé-
ben, a Baranyai-dombság déli részén, Mo-

hácstól 7 kilométerre Észak-Nyugatra. A fa-
lu eredeti elnevezése 1907-ben Herceg-
szabarra, a bukovinai székely családok oda-
telepítését követõen pedig 1950-ben
Székelyszabarra változott. A magyar koro-
na országai területén létezõ kõbányák rész-
letes ismertetése címmel 1904-ben jelent
meg Budapesten Schafarzik Ferenc munká-
ja, amely szerint Szabaron 1840-tõl mûkö-
dött kõbánya, ahol világosbarna, szemcsés,
tömör mészkövet bányásztak. A könyv sze-
rint a bányából kitermelt követ útépítésre,
útfenntartásra, kõburkolatokra, folyamsza-
bályozásra, épületek alapozására használ-
ták. A híres bajai építész, Nagy András Kör-
séta a városban címû mûvében szintén em-
lítést tett a fõtér régi mészkõ burkolatáról.

1844 tavaszán merült fel a városvezetõ
honatyák fejében, hogy a városszépítésre
szánt kövek szállítása kevesebbe kerül ak-
kor, ha azt nem a város szállítja saját költsé-
gén, hanem vállalkozókra bízza. (359.)
1845. május 18-án vetették papírra, hogy
„A kõ területhez meg kívántato köveknek
Mohátsrol ide a Sugo vize piarcz alatti part-
jára a szállítást árlejtés útján Karapity Jó-
zsef Bajai lakós cubik ölét 9 válto forint 37
xrokért – ugy a Sugovicza partjárol a mun-
ka helyére a kövek szállítását Gyurakovits
János, Gyurkity Ferentz, Gugán István és
társai cubik ölét egy válto forint 56 xrokért
– nem külömben a föld hordást Terszkity
Pál, Ikotity Mártony, Lyublanovics Jakab,
és Pantyits Ferentz kotsiját 3 válto xrokért
vállalták magukra.” (451.)

Az 1844. évi április 26-i bejegyzésbõl is-
merjük egy kövezõ mester nevét, ugyanis
akkor „Bé nyujtván Dimitrievits Athanáz
kõ padlozó mester könyörgõ levelét melly-
ben a piartz, s’ más kövezet alá veendõ he-
lyek felméretésére magát ajánlván, kéri a
kövezeti munkát, mellynek l ölét 6 válto
xral oltsóbbért fel vállalni kívánja mint más
kövezõ mester, részére adattni.

A folyamodó ezen ajánlata, addig is míg-
len a többi kövezet alá veendõ helyekre néz-
ve a kövezeti munka felett árlejtés tartatód-
nék, elfogadtatott, s’a Ferdõ uttza kövezésé-
nek folytatása l ölét pengõ 34 xral véve, reá
bízatott.” (365.) Miután Dimitrievits
Athanáz nekifogott a piac kövezésének, rá-
eszmélt, hogy a „földnek tömérdek ki ásása”
miatt „háromszoros a fáradtsága”, emiatt
négyszögölenként 6 krajcár béremelést kért
a várostól. Pont annyit, amennyivel keve-
sebbért elvállalta a kitûzött munkát. A város
hitt a mester szavának, ezért 5 krajcárral
megemelte egy négyszögöl munka árát.
(382.) A piacról kitermelt föld elhordásáról
„árlejtést” tartottak, és azt Terszkity Pál ko-
csinként 4 ½ krajcárért vállalta el. (385.)

2 A kubik 1 öl (1896 mm) széles, 2 öl hosszú, fél öl magas kõrakás, ami tulajdonképpen
1 köböl.
3 Az egykori Oskola utca 1903-tól Berényi Dániel nevét viselte, napjainkban pedig Mar-
tinovics Ignác utca a neve.
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1844. április elején a városvezetés részé-
rõl nyolcan „a piarcz s’kirakodo hely rende-
zésére szolgállo rendszabályok kidolgozá-
sára, nem külömben a hal piarcznak egy al-
kalmatos hely kijelelésére bizattak meg.”
(354—355.) A piactér rendezését követõen
a bajai halászmesterek több alkalommal sé-
relmezték a megbolygatott régi rendet. 1844
júliusában levelet küldtek a városházára
„mellyben elõ terjesztik: miként a piarcz-
nak újrendezése alkalmával a hal piartz
elõbbenyi helyérõl Nagy János háza mellé
tétettvén által, az ott önnön költségükön fel
állított két águ léptsõt a közönség köz hasz-
nálatára hagyni kéntelenítettnek, a minek
tekéntetébõl kérik ezen részükre ujonlan
rendelt helyet vagy is hal piarczot kõvvel
kirakattni

Minthogy folyamodók által fel állított
léptsõk, s’ azok a közönség köz használatá-
ra szolgálnának, annál fogva kérelmük
igazságos lévén, ahoz képpest a mostani hal
piarcznak ki jelelt hely kõvel ki rakattatni
határoztatott.” (390.)

Az említett év augusztus 22-én került
szóba, hogy „a régi hal piarcznál a Duna
part naptul napra mind inkább omladozni s’
düledezni kezd, a minél fogva nehogy az el-
hanyagolás által annak kijavítása késõbb
nagyobb költségekbe kerüljön, az mentül
elõbb kijavíttatni javaltatott 

Mely javallat helyben hagyattatván, ahoz
képpest a Duna partnak az említett helyen
leendõ kijavítása Samuel István bel, és Al-
földi István kül Tanátsos Urakra adandó
tudosítás terhével bizatott.” (400.)

Ekkor olvasták fel a halász céh levelét is.
„Miként az új hal piarcznál új léptsõket –
mellyek 669 válto forintokba kerültek –
tsináltattni kéntelenítettvén, a minek tekén-
tetébõl az ott öszve szivárgo víz le folyásá-
ra egy csurgót a Város által fel állítattni kö-
nyörög.

A folyamodó halász czéeh [sic!] által
kértt csurgó a Város költségén el készített-
ni rendeltettvén, annak végbe vitele
Paukovits János szószóllo és Ott Mártony
kül Tanátsos Urakra adando tudosítás terhé-
vel bizatott.” (404.)

Dimitrievits Athanáz kövezõ 1845 máju-
sában levelet intézett a városvezetéshez,
melyben a következõkrõl írt: „miként a
várostul a kövezeti munka folytatására fel
fogadtattván, szerzõdéssel be kötetett, hogy
a midõn kivántatódik, elegendõ emberekkel
ellátva a munkához fogni tartozik; a minek
következtében e munkához értõ hét egyént
önnön költségén ide hozatott, történt pedig
hogy a kõnek nem léte miatt kövezeti mun-
kához hozzá nem foghattván egész állo egy
hónapig cselédjeivel együtt idõzni, s’ õket
önnön költségén tartani kéntelenítetett, a mi
miatt 500 vfra menõ kárt szenvedvén, kéri e
kárát a honni pénz tárbol meg térítettni

Minthogy a folyamodó szerzõdéssel le
köttve állott, miként akkoron, a midõn
kívántattni fog, a kövezeti munkához hozzá
fogni tartozik, s’ ennek következtében a fel
vállalt munkához értõ embereket elõle-
gessen fel fogadván, azokkal – miután a vá-
ros a közbe jött nagy víz áradás miatt köve-
ket a bányábol nem szállíthatott – több hete-

kig idõzni, s’ õket önnön költségén tartani
késztettve volt; ezen okbul ebéli költségei-
nek pótlásául részére 60 pengõ forintok a
honni pénztárbol ki adatt-ni rendeltetvén;
Kopper György kamarás Urnak meg hagya-
tott: miként e summát a folyamodónak költ-
ségei pótlása fejében kifizettvén azt szám-
adása ki adási sorába hozza bé.” (453-454.)

Olykor elõfordult, hogy egy-két adomá-
nyozó kedvû lokálpatrióta áldozott a város-
szépítésre. Például 1845 áprilisában
Klenantz János helybeli fûszerárus a háza
homlokzata elõtti piactér kikövezésére 100
váltóforintot ajánlott fel. (445.) A bajai ut-
cák folyamatos kövezése, karbantartása so-
rán ebben a hónapban került napirendre a
„Czina féle uttza”, a „Gyász4 és Szeremly
uttzák” kijavítása. (448.) 

Csak érdekességként jegyzem meg, hogy
elõkelõbb személyek Bajára látogatásakor a
városházát mindig szépen kivilágították.
1841. október 4-én „bé nyujtotta Ott
Mártony Kül Tanátsnok Ur Fenséges Nádo-
runk itt léte alkalmával a Város háza ki vi-
lágítására fordított költségekrõl szóllo hiva-
talos tudosítását, mellyben jelenti: hogy
ezen kivilágítás került öszvessen 84 válto
forint 57 xrokba.” (132.)

Úgy gondolom, e rövid írás adatai rávilá-
gítanak arra, hogy az egykori Kis Pestként
emlegetett városunkban a 19. század köze-
pén is folytak városrendezési munkálatok.

Kothencz Kelemen

4 A Gyász utca ma Batthyány Lajos utca.

4. Idill Jazz Napok
A bajai önkormányzat hathatós támoga-

tásával az idén is ingyenes volt az Idill Ház
által szervezett õszi (október 7-9) dzsessz-

fesztivál. A rendkívül változatos progra-
mokra a Duna Szálloda éttermében és a vá-
rosi színházteremben került sor.

Szöveg: Schmidt Antal
Fotók: Berta Zoltán

Korabeli tánckompozíciók is színesítették
a Big Daddy Wilson & Mississippi Grave
Diggers nevû nemzetközi formáció blues
és gospel mûsorát. A felvételen a Happy

Hoppers Step (Budapest) tánccsoport
tagjai láthatók.

Hárman a fesztivál fõszereplõi közül
(balról jobbra: Big Daddy Wilson,

Oláh Andor, Wolfgang Feld)
egy ifjú rajongóval

A Szekszárd Jazz Quartet
bõ három évtizede rendszeres résztvevõje

a bajai dzsesszéletnek.
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Az úri sport ászai és fonákjai
25 éves a bajai teniszklub

A sportolás romantikus környezetben
vért kíván. Hemzsegnek a szúnyogok a
Petõfi-szigeten: tizenöt semmi a csípések
javára. A lecsapást nem csupán a magas
labdákon gyakoroljuk. Az idei szezon már
csak ilyen. Szúnyogriasztó krém és védõ-
öltözet: feljebb húzom a felsõmön a cip-
zárt, kapucni, és igyekszem a labdára kon-
centrálni. A játék sem megy ma igazán jól:
az edzõm azt mondja, hamar leállt a „mo-
tor”, a vérszívók miatt pedig ne nyafogjak
annyit, hanem ugráljak többet. Na persze,
az õ térfelén biztosan kevesebb van. Köz-
ben a méhészek ruhájának mintájára egy
speciális, szúnyogálló teniszmez ötletével
viccelõdünk.

Csátaljay István, ismertebb nevén Prü-
csök egész családjának élete maga a bajai
tenisztörténelem. Édesapjának döntõ sze-
repe volt abban, hogy a hetvenes évek
végétõl újra fellendült ez a sportág váro-
sunkban. Nevét emlékverseny õrzi.
Edzõm egy idõben tanulta meg az ábécét,
és a teniszezés alapjait édesapjától. Az if-
júsági tábor területén lévõ hajdani pályán
nõtt fel a bajai játékosok nagyjai közé.
Biztosan létezik tenisz-pszichológia, hi-
szen az érzelmek könnyedén felszabadul-
nak a játék során. Nõi szemmel is élmény
számomra például egy férfi ismerõsöm
meccseit nézni, ahogyan „mindent bele,
adj neki” szenvedéllyel a rossz ütésnél né-
ha földhöz csapja az ütõjét, de a szép te-
nyeresek pillanatait is megéli. Edzõm stí-
lusa más, mozdulataiban évtizedek maga-
biztos nyugalmát érzem. Talán mert teni-
szezés közben nap mint nap lehetõsége
van kiütni magából a testnevelõtanári min-
dennapok feszültségeit.

Nekünk, amatõröknek mindig ünnepet
jelent ez a játék, de nem a múltban kötele-
zõ fehér sportöltözék miatt. Manapság in-
kább a mozgás öröme, a szabad levegõ, a
természet érintése teszi magasztossá a par-
tik idejét. Egyikünk sem képzeli magát
Wimbledon ászai közé, egyszerûen csak
szeretünk megizzadni, jól elfáradni, és
szívbõl küzdeni minden egyes labdáért,
miközben úgy érezzük, hogy az egészsé-
günkért is tettünk valamit. Az egykor úri
sportként emlegetett tenisz bizony ma sem
a legolcsóbb testedzési lehetõség, mégis
kétszáznál is több bajai választja ezt. Ha
két játékos télvíz idején találkozik az ut-
cán, néhány mondat után biztosan szóba
kerül az igazi szezon kánikulástól, szúnyo-
gostól, és számolni kezdjük a hónapokat,

mikor lesz ismét miénk a pálya. A fagyos
évszakban az erre viszonylag alkalmas
környékbeli sportcsarnokokban, illetve a
nemesnádudvari fedett pályán lehet ütö-
getni a labdát, de ezt anyagilag keveseb-
ben tudják vállalni.

Egy régi fotón a fél évszázaddal ezelõtti
bajai teniszjátékosokat nézegetem. Egyen-
ruhaszerû sportmezek, a maiakhoz képest
látványra is súlyosabb ütõk. Városunk elsõ
teniszpályái az 1920-as években épültek a
Petõfi-, akkori nevén Pandúr-szigeten. A
bajaiak hamar megkedvelték ezt a játékot,
így az 1930-as évek végére már 10 pálya
üzemelt; elindultak a helyi és területi ver-
senyek, kialakult a klubélet. A második vi-
lágháborúban tönkrement pályákat 1949-
ben sikerült pótolni. Ekkor már külön te-
niszszakosztály is mûködött, és a vidék
legaktívabbjaként rövidesen 100 fõ feletti
taglétszámmal, erõs utánpótlással rendel-
kezett. A Petõfi Sportegyesület tagjai kö-
zül dr. Hollós Sándor (Basa), dr. Csátaljay
István, Szalai József (Dódi) és dr. Horváth
Géza neve vált legendássá. Akkoriban õk
tették a legtöbbet azért, hogy a tenisz a
gyerekek körében is népszerû, igazi tö-
megsporttá váljon városunkban. Az ötve-
nes években politikai okokból nem támo-
gatták ezt a sportot, így az újabb fellendü-
lésre 1979-ig kellett várni. Ekkor már a
mai helyén, az evezõsház melletti területen
építettek pályákat.

Egy évvel késõbb megalakult a Közút
Sport Klub és annak teniszszakosztálya.
1985 óta 10 pályából álló, parkosított
sporttelep várja a játékosokat.

A helyi színekben induló versenyzõk si-
kereirõl, bíztató eredményeirõl sajnos csak
múlt idõben beszélhetünk. A férfi tenisz-
csapat 2003-ban Baja tenisztörténetében
elõször bejutott az Országos Csapatbaj-
nokság I. osztályába. A sportág helyzete
napjainkban országosan is nehéz. Az egye-
sületek kedvezõtlen anyagi helyzete, a
megfelelõ pályázati lehetõségek hiánya

A népes bajai teniszcsapat az 1950-es évek elején

Pump Luca edzés közben
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miatt a tehetséges gyerekek versenyezteté-
sének költségei nagyrészt a szülõket terhe-
lik. A 14 évesen máris komoly eredménye-
ket elért Pump Luca például Budapesten a
Vasas Sportklubnál játszik: bekerült a szu-
perligások közé, a Szávay-Gubacsi páros-
sal egy csapatba. Legjobb eredménye ez
idáig az Országos Korosztályos Verseny
harmadik helyezése. Édesapja, Pump Gá-
bor a bajai teniszklub elnöke kemény
edzõként évek óta segíti Luca fejlõdését,
nem is beszélve a havi 180 ezer forint kö-
rüli sportköltségrõl, ami jelentõs áldozat-
vállalás a család részérõl.

Több nagynevû bajai amatõr verseny is
csupán emlék mára, de például a Közúti
Igazgatóságok Teniszbajnokságát, a Zom-
bor-Baja testvérvárosi tenisztalálkozót,
vagy a Budapest-Baja versenyt a mai na-

pig megrendezik. A már említett szakosz-
tályvezetõ, dr. Csátaljay István mellett a
III. Béla Gimnázium egykori tanára, az
amatõr sportéletet szívvel-lélekkel támo-
gató Szabó Kálmán munkásságát is em-
lékverseny õrzi. A teniszklub természete-
sen a szórakozás, a viccelõdés, a baráti be-
szélgetések és a jó hangulatú vacsorák
színtere is. Gyakoriak a „röptében” meg-
rendezett névnapi, születésnapi bulik, ha-
lászléfõzések. A jövõ tervei között szere-
pel, hogy a klub a jelenlegi, megyei tulaj-
donostól visszakerülhessen Baja városá-
hoz, és javulhassanak a pályahasználat
anyagi és technikai feltételei.

Az igazán szégyenlõs amatõrök, akik kö-
zül néhányan kocateniszesnek nevezik ma-
gukat, a közeli hotel pályáján játszanak. A
sövénnyel benõtt kerítés mögött könnyeb-

ben felszabadulnak a kezdõk is, a vízpart
melletti sétány nézõközönsége pedig elvi-
selhetõ. Hétvégenként még a legamatõrebb
amatõrök is ide merészkedhetnek, akik le-
egyszerûsített szervákat és játékszabályokat
is megengednek maguknak. Egy forró na-
pon jólesik az edzés utáni csobbanás a me-
dencében, a környék büféiben pedig az ás-
ványvíz és sör ürügyén maradunk még egy
kis beszélgetésre. Az igazi teniszes életér-
zés persze minden pályán ugyanaz. Szeret-
jük ezt a hangot, az ütõ húrjáról visszapatta-
nó labda ritmusát. Bõrünkön viseljük a tu-
catnyi, viszketõ, piros jegyet, de nem úgy,
mint szégyenfoltot. Egy szövetség apró kis
pecsétjei ezek köztünk, akik tudjuk, hogy a
sportolás romantikus környezetben Baján
bizony gyakran vért kíván.

Katymári Vanda

Bevezetõ sorok Kántor József grafikai lapjaihoz
A tizenkét linómetszetet tartal-

mazó mappa napvilágra kerülé-
sének elõzményei közé tartozik,
hogy alkotója Erdélybõl települt
át Bajára. A képzõmûvésznek az
évek során nemcsak egyszerûen
lakóhelye lett városunk, hanem
törzsökös bajaivá vált. Szülõ-
földjének tartós szeretete mellett
elválaszthatatlanul feltámadt
benne olyan helyi érdekû hazafi-
as érzelem is, amelyet lokálpat-
riotizmusnak szoktunk nevezni.
Az utóbbi érzület késztette arra,
hogy városi járókelõként, szem-
lélõdéként nemcsak találkozha-
tott a múlt építészeti emlékeivel,
hanem meg is ajándékozott ben-
nünket az azokról sokszorosító
eljárással készített grafikai lapja-
ival. Linómetszeteinek témái –
az építészeti szempontból jelen-
tõs bajai épületek, utcák stb. –
jelen vannak az egész városban.
Ezekbõl válogatta ki a metszetek
létrehozója azokat a különbözõ
stílusjegyeket viselõ, világi,
egyházi, városképi fontosságú
épületeket, melyekben örömét
lelte és megalkotta.

A várostörténet hiteles épületei, utca-
részletei nem örökkévalók, de megbecsü-
lésre méltó értékek, védelmük is fontos
feladat. Grafikai lapjaival a mûvész nem
akart a régi épületekrõl katasztert készíte-
ni, az idõt megállítva látleletet adni, ha-
nem élményt.

A linómetszés technikai sajátosságainak
megfelelõen a fekete-fehér felületek ellenté-
teinek kontrasztjaival, sûrítettségével, folt-
szerû hatások elérésével és hajlékonyabb
ívek érvényesítõ lehetõségeinek megvalósí-
tásával mutatja be lapjain a régi Baját.

Bár a legsötétebb semleges
szín, a fekete általában baljósla-
tú, komor, leverõ hatású, a legvi-
lágosabb szín – a semleges fehér
– meg leginkább a tisztaság, a
dicsõség, az ünnepi alkalmak ki-
fejezõje, Degas francia festõ és
grafikus szerint „A fekete-fehér
elég ahhoz, hogy remekmûveket
alkosson az ember.”

Magam a Mesélõ házak, Baja
címmel írtam 2001-ben lakóhe-
lyünk ránk maradt építészeti
örökségérõl, Kántor József most
mûvészi megfogalmazású, frap-
páns grafikai lapjainak rajzolata-
ival ábrázolt részleteket Bajáról.
Mûvészi jellegû sokszorosítással
készült, számozott példányú fe-
kete-fehér reprodukcióival –
melyek eredetinek tekinthetõk –
méltó módon mutatja be alkotó-
képességét. Mûvei színvonalas
grafikai munkásságának meg-
gyõzõ érvei.

Bánáti Tibor

(Ajánlható ajándékozásra, ott-
honok, intézmények díszítésére. 

Kapható:
– Színvonal Galéria, Szentháromság tér 11.
– Mini Galéria, Szabadság u. 13.
– Nagy István Képtár, Arany János u. 1.
– Ady Endre Könyvtár, Munkácsy u. 8.
– Nemzeti Könyvesbolt, Jelky András tér 6.

A 12 metszet ára 20 ezer forint.)



2005. november20 Bajai Honpolgár

Megjelenik minden hónap elsô napján
ISBN 1416-4469

Fõszerkesztô:
Bálint László

A szerkesztõbizottság tagjai:
Bálint Attila, Bánáti Tibor, dr. Dániel József,
Jász Anikó, Kothencz Kelemen, Kovács Zita,

dr. Laki Ferenc, dr. Mayer János,
dr. Nebojszki László, Schmidt Antal

Lapalapító és kiadó:
Újvárosi Általános Mûvelôdési Központ

Postacím:
6500 Baja, Oltvány Imre u. 14.

Telefon: 79/325-599

Fenntartó:
Bajai Honpolgár Alapítvány

Az alapítvány számlavezetô bankja:
OTP Kereskedelmi Bank Rt. 

Bajai Fiókja 11732033
Bajai Honpolgár Alapítvány 20030119

Nyomdai munkák:
Arculat Nyomda Kft.

Baja, Attila u. 15. Tel.: 79/428-944

KÉZIRATOT, FÉNYKÉPET NEM ÔRZÜNK
MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.

A Baja környéki lepkefa-
una legszebb vándorlepkéje
a májusban dél felõl Ma-
gyarországra érkezõ, majd
õsz végén a melegebb déli
tájakra újból visszarepülõ
Atalanta-lepke (Vanessa
atalanta). Bársonyosan fe-
kete alapszínû szárnyainak
jellegzetességei a vöröses-
barna „admirális sávok”, a
régi Admirálislepke elneve-
zés ebbõl ered. Afeltûnõ sá-
vok az elülsõ szárnyat fer-
dén, a hátsó szárnyat fekete
pettyekkel tarkítva szegély-
ként díszítik. A 2,5-5 centi-
méter közötti hosszúságú
elülsõ szárnyak csúcsán kü-
lönbözõ méretû fehér pety-
tyek láthatók, mellettük a
szárnyszél kékes. Az elülsõ szárnyak fonák-
ja hasonlít a másik oldalhoz, de annál kissé
világosabb; a hátulsó szárnyé barna és feke-
te mintás, a sötét rajzolat jó rejtõzködést tesz
lehetõvé. A két ivar színezete hasonló. Teste
és potroha felül megegyezik a szárny alap-
színével, alul barnás. A jó szárnyizomzatú
lepke röpte igen erõteljes, kitûnõen repül és
szeret kóborolni.

A tarkalepkék családjába tartozó Atalan-
ta-lepke megtalálható Európában, Észak-
Afrikában, Ázsia nyugati részén és Észak-
Amerikában. Meleg nyarakon a sarkkörtõl
északabbra fekvõ területekre is eljut. Ha-
zánkban, így Baja környékén is bárhol fel-
bukkanhat, és a viszonylag gyakori lepkék

közé tartozik. Kedveli a ligetes erdõket, a
nyiladékokat és a kultúrtájat sem kerüli el.
Gyakran látni a lepkéket cserjék ágain, le-
velein és talajon pihenni, amint szárnyaikat
szétnyitják és összezárják. Kedvelik a virá-
gokat, és szívesen táplálkoznak a földre
hullott erjedõ gyümölcsökbõl, fák kifolyó
nedvébõl.

A tavasszal Dél-Európából érkezõ imágók
csalánra rakott petéibõl júniustól szeptembe-
rig két nemzedék fejlõdik. A hernyók színe
többnyire szürkésbarna és zöld, oldalukon
két hosszanti sárga vonallal és sárga tüskék-
kel. Magányosan élnek, és tápnövényük, a
csalán csúcsleveleit összeszõve bábozódnak
be. Az októberi vándorlás megkezdése elõtti

idõszakban egyes helyeken
alkalmanként nagyobb
számban gyülekeznek. A
szeptemberi napfényben a
dunai homokzátonyokon
gyakran látni sütkérezés
közben Atalanta-lepkéket,
amint pödör-nyelvükkel a
nedves homokból ásványi
anyagokat szívogatnak, erõt
gyûjtve a vonuláshoz vagy
az itteni átteleléshez. Enyhe
teleken megfigyelhetõ egy-
egy bábként vagy lepkeként
nálunk áttelelõ példány.

Védett, természetvé-
delmi értéke 2 000 forint.

Dr. Nebojszki László

Védendõ védtelenek:
az Atalanta-lepke

Õszirózsán pihenõ Atalanta-lepke

A szárny fonák oldalának
színezete és mintázata segíti a rejtõzködést
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