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A meg szo kot tak tól el té rõ ta lál ko zó volt
Ba ján au gusz tus 23-án az egy ko ri pre pa ran -
di á ban a Sze ge di úton. A kö zép fo kú ta ní tó -
kép zõ ben az 1938-1960 kö zött vég zett osz -
tá lyok öreg di ák jai ta lál koz tak és em lé kez tek
egy ko ri is ko lá juk ra. A ren dez vény öt le te
egy év vel ez elõtt fo gant a cikk író já nak  fe -
jé ben Wass Al bert Bú csú elé gia cí mû ver sé -
nek ol va sá sa köz ben: „Ko mor fa lát a ré gi is -
ko lá nak Ka ca gá sunk töb bé nem csen gi át.”
Gon dol ta, da col a köl tõ vel és kez de mé nye -
zi, hogy a ba jai kép zõ ko mor fa lát az egy ko -
ri di á kok nak nem csak a ka ca gá sa, ha nem vi -

dám éne ke is zeng je át. Ez per sze in kább
ürügy volt, az iga zi in dí ték az is ko la és az
egy ko ri ta ná rok iránt ér zett há la volt azért,
hogy egy nincs te len öz vegy as  szony ha di ár -
va gyer me ke ként 1954-ben esélyt itt ka pott
ar ra, hogy a te het sé gét hasz nál va az ér tel mi -
sé gi lét al só szint jé re fel ka pasz kod jon. Ez zel
nem volt egye dül, mert ak kor tájt az ér tel mi -
sé gi és ipa ros szár ma zá sú ta nu lók mel lett a
mun kás és pa raszt szü lõk jó ta nu ló gye re ke -
it is vár ta a ta ní tó kép zõ, hogy évek múl va ta -
nyai, fa lu si is ko lák ba hi va tás tu dat tal és ten -
ni aka rás sal fel vér tez ve bo csás sa õket ki.

A ta lál ko zó cél ja: meg em lé ke zés ar ról,
hogy 90 évig volt kö zép fo kú ta ní tó kép zés
Ba ján, a 70-es, 80-as, 90-es éve i ket ta po -
só, eb be a ta ní tó kép zõ be járt egy ko ri pre -
pák ta lál ko zá sa, köz re mû kö dé sük kel a
ba jai kö zép fo kú ta ní tó kép zés ér té ke i nek
áttekintése és be mu ta tá sa. A 90 év bõl az
utol só 22 év fo lyam ra te kin tet tünk vis  sza.
20 év fo lya mot si ke rült el ér nünk. Ezek ben
491-en vé gez tek, és még élõ 253 di ák tár -
sun kat ta lál tunk meg itt hon és szer te a vi -
lág ban. A ne kik kül dött meg hí vó le vél
mot tó ja ez volt: 

A bajai tanítóképzõ épülete egy régi (1907 körüli) képeslapon

Rend ha gyó öreg di ák ta lál ko zó a ta ní tó kép zõ ben 
A kö zép fo kú ta ní tó kép zõ re em lé kez tek egy ko ri di ák jai 
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„Kér lek, hogy em lé kezz, úgy aho gyan én,
Hisz pre pák vol tunk egy ko ron Ba ján.
Szebb volt a szép ak kor, árny volt több
vagy fény,
S jobb vagy szebb lett-e ve lünk a vi lág?”
(Jacques Prèvert nyo mán)

A ta lál ko zón 87egykori ta ní tó kép zõs je -
lent meg, a hoz zá tar to zók kal, ven dé gek kel
együtt 150-en vol tunk. Kül föld rõl Fran cia -
or szág ból, Svéd or szág ból ér kez tek volt
ba jai kép zõ sök. A leg fi a ta lab bak is ma már
70 éve sek, a leg öre gebb is ko la tár sunk a 86
éves Kiszler Jó zsef volt, aki 1944-ben
hagy ta el a kép zõt. Ta ná ra ink kö zül ket ten
(dr. Balanyi Lász ló, Bor so di Ist ván) köz -
vet le nül a ta lál ko zó elõtt hal tak meg, hár -
man él nek még, akik kö zül csu pán Ka -
masz Mar git ta nár nõ tu dott részt ven ni az
ese mé nyen. Ven dé ge ink kö zött üd vö zöl -
het tük prof. dr. Sá ri Mi hályt, az Eöt vös Jó -
zsef Fõ is ko la rek to ri jog kör rel fel ru há zott
rektorhelyettesét, a sok ta nít vá nya ál tal
tisz telt, nagy ra ér té kelt és ez ál tal sze re tett
egy ko ri igaz ga tó, Me leg Jó zsef le á nyát, a
gya kor ló is ko la 1950-es évek ben mas nis
cop fos, ked ves, a gya kor la ti órá kon a kis -
ta ní tót min dig se gí tõ ta nu ló ját, dr. Me leg
Csil la egye te mi ta nárt.

A dél elõt ti prog ram ban be szé dek (meg -
nyi tó, kö szön té sek), ke gye le ti meg em lé ke -
zés, és A ba jai kö zép fo kú ta ní tó kép zés iro -
da lom ra, ének re, ze né re han gol va c. em lék -
mû sor vol tak. Emel lett élet mû és kép zõ mû -
vé sze ti ki ál lí tást is meg te kint het tek a részt -
ve võk. Dél után kü lön bö zõ ter mek ben osz -
tály ta lál ko zó kat tar tot tak egyes év fo lyam -
ok. Az 1952-ben vég zet tek kü lön is meg tar -
tot ták a 60 éves, az 1957-ben vég zet tek az
55 éves érett sé gi ta lál ko zó ju kat.

A ke gye le ti meg em lé ke zés ke re té ben az
el hunyt ta ná rok nak a leg idõ sebb részt ve võ,
Kiszler Jó zsef, a gya kor ló is ko lai ta ní tók -
nak Cseh Bé la ny. gya kor ló is ko lai igaz ga -
tó, az el ment di ák tár sak nak a leg fi a ta labb
részt ve võ, Szalay Gyu la gyúj tott gyer tyát.

Az ének re, ze né re han go lás már a gyü le -
ke zés alatt el kez dõ dött, ami kor egy ko ri
ba jai kép zõ sök szer ze mé nye i bõl, a kép zõ
kó ru sai ál tal is éne kelt ének ka ri mû vek bõl,
is ko la tár sa ink ál tal szer ve zett és ve ze tett
ze ne kar ok mû so ra i ból volt vá lo ga tás hall -
ha tó. A prog ram a Ri gó, ri gó…és A ba jai
kép zõ te te jé be…címû di ák nó ták kö zös
ének lé sé vel, és Ady Üze net egy ko ri is ko -
lám ba címû örök be csû ver sé vel (dr. Rácz
Fo dor Sán dor elõ adá sá ban) kez dõ dött. Az -
tán dr. Pap Ist ván megnyi tot ta a ta lál ko zót.
El mond ta, hogy az idõ va la mi fé le kü lö nös
erõ vel mó do sít ja lá tá sun kat, tu da tun kat.
Van, amit fel na gyít, van, amit ös  szébb zsu -
go rít. Ma ta lán ki sebb nek vagy na gyobb -

nak lát juk eze ket az épü le te ket, a kép zõ
su gár zó szel le me je len tõ sebb nek vagy je -
len ték te le nebb nek tû nik, mint ak kor. Az
évek gyor su ló nak tû nõ mú lá sá val ará nyo -
san kezd hi á nyoz ni a múlt: a gyer mek- és
if jú kor, az ak kor nyû gös nek ér zett is ko la,
éle tünk nek a ré gi hely szí nei. És egy re
gyak rab ban em lé ke zünk. „A múlt ta ván
csó na kom hos  szú nyo mát hi á ba pró bál -
nám el ta kar ni”– mond ja egy cseh köl tõ.
In kább fel-fel idéz zük azo kat. Majd hoz zá -
tet te, hogy „a mai nap fo lya mán an nak a
szel le mi tõ ké nek a ter mé kei, ered mé nyei
ke rül nek itt be- és fel mu ta tás ra, ame lye ket
a ta ní tó kép zõ ala po zott meg. Ha csak a tel -
je sít ményt néz zük, az is fi gye lem re mél tó,
de ha hoz zá tes  szük azt a szi ner gi át, amit
az osz tá lyok ko hé zi ó ja, a ba jai kép zõs lét
kap cso la tot te rem tõ ere je je lent, és azt, ami
a ta nít vá nyok ba ál ta lunk és be lõ lünk át -
ment, nem kell az Al ma Má ter nek szé -
gyen kez nie. Nem a pro du ká lók sze mé lye,
ha nem a pro duk tu mok az el sõd le ge sek,
ame lyek bi zo nyít ják, hogy a ba jai kép zõ jó
kö zép is ko la volt, az itt vég zet tek a tár sa da -
lom szá má ra hasz nos em be rek let tek. Ma
sok kö zép is ko la büsz ke len ne, ha tu dás ban
és em ber ség ben olyan érett sé gi zet te ket bo -
csá ta na ki, mint ak kor a ba jai kép zõ.” 

Az tán prof. dr. Sá ri Mi hály, a fõ is ko la
rek to ra kö szön tõ jé ben hang sú lyoz ta, hogy
a múlt és a je len ta lál ko zik most a „szent
idõ ben”, ami kor az idõ egy ki csit meg áll,
és egy kor osz tály éle té nek a domb te te jé rõl
te kint het vis  sza múlt já ra. Az el vég zett fel -
ada tok fon to sak vol tak a ma gyar tár sa da -
lom szá má ra. A „kis lám pá sok” ki lép tek a
kép zõ bõl, és az or szág nak, egy ré gi ó nak
vagy csak Észak-Bács ká nak ad tak fényt,
de min den kis te le pü lé sen ott vol tak. Be -
szélt az Ady meg fo gal maz ta „kül de té ses
vé tó ról”, a ta ní tói szent sze rep rõl, ame lyet
a ne ve lõ, az ér té ke ket adó in té zet tõl kap tak
ta nu lói, mert olyan er köl csi tar tás bir to ká -A résztvevõk elhunyt tanáraikra, iskolatársaikra emlékeznek

Dr. Pap István köszönti a találkozó résztvevõit
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ba ju tot tak, ami alap ján meg te het ték a
„kül de té ses vé tót”, és mint föl kent em be -
rek a ma gyar tár sa da lom szá má ra a tu dást
tud ták biz to sí ta ni.

Dr. Me leg Csil la pe dig ar ról be szélt,
hogy lát ta az új el sõ sö ket meg szep pent
kis fi úk ként ér kez ni oda, ahol õ ott hon volt.
A lel ké ben a ta ní tó kép zõ ék szer, amely
egész éle tét vé gig kí sé ri, és en nek az ék -
szer nek a fog la la tá ban olyan kis ta ní tó bá -
csik ként van nak ott a mai öreg di ák ok, akik
õt dél elõtt ta ní tot ták, dél után pe dig ját szó -
paj tá sai vol tak. Vé gül édes ap já ra az 1957.
évi bal la gá son mon dott be szé dét be fe je zõ
idé zet tel em lé ke zett: „…az em ber nem ar -
ra szü le tett, hogy le gyõz zék … Az em bert
el le het pusz tí ta ni, de nem le het le gyõz ni.”
(He ming way) 

Az osz tály szer ve zõk se gít sé gé vel adat -
gyûj tés is folyt. Dr. Zorn An tal er rõl be szá -
mol va el mond ta, hogy 417 fõ, a vég zet tek
70%-a hû ma radt a pe da gó gus pá lyá hoz,
55% az ál ta lá nos is ko lá hoz. Hogy men  nyi -
re nem zsák ut ca volt a kö zép fo kú ta ní tó -
kép zõ – miként azt an nak ide jén sok ok ta -
tás po li ti kus, tan ter vi szak em ber han goz -
tat ta – bi zo nyít ja, hogy a vég zet tek 35%-a
fõ is ko lát, 15%-a egye te met vég zett. Az
ala pos fel ké szí tést, amit az in té zet ki vá ló
ta ná rai biz to sí tot tak, bi zo nyít ja az is, hogy
88-an ál ta lá nos is ko lai igaz ga tó ként, 31-en
szak fel ügye lõ ként, szak ér tõ ként is helyt -
áll tak. 11-en kö zép is ko lai, 4-en fõ is ko lai
igaz ga tók let tek. A kol lé gi u mok, az út tö rõ -
há zak, mû ve lõ dé si há zak, könyv tá rak és
egyéb mû ve lõ dé si- és sport in téz mé nyek,
mû vé sze ti cso por tok, szak kö rök ve ze tõ i -
nek szá mát még meg sac col ni sem tud juk.
Tu do má nyos te vé keny sé get 32-en foly tat -
tak. Tu do má sunk sze rint a ba jai kép zõ sök
kö zül egye te mi dok to ri fo ko za tot 29-en,
kan di dá tu si tu do má nyos fo ko za tot né há -
nyan, PhD tu do má nyos mi nõ sí tést ket ten
sze rez tek (itt hon Kal már Sán dor, Stock -
holm ban Ba lázs Pé ter két szer is). 

Né hány hi va tás, fog lal ko zás a tel jes ség
igé nye nél kül, ame lyet ta ní tó kép zõs alap ról
in dul va, más irány ban to vább ta nul va élet -
hi va tás ként foly tat tak az in téz mény egy ko -
ri nö ven dé kei: lett kö zü lük ró mai ka to li kus
és re for má tus pap, kán tor, or vos, épí tész -
mér nök, kar mes ter, kar nagy, szín há zi ze nei
ve ze tõ, bár zon go ris ta, mû sza ki fel ta lá ló,
gaz da sá gi igaz ga tó, fõ köny ve lõ, jo gász és
kü lön bö zõ szin tû po li ti kai ve ze tõ.

Dr. Kal már Sán dor pszi chi á ter Gyö ke rek
címû vis  sza em lé ke zé sé ben ar ról be szélt,
hogy itt nem csak tan anya got, de lel ki erõt,
hi tet és re ményt is kap tak a ta nu lók. „Ami -
kor a kol lé gi um új igaz ga tó ja, Rich-
novszky An dor egy al ka lom mal meg kér -

dez te, hogy mi aka rok len ni, ha nem ta nu -
lok, meg le he tõ sen szem te le nül elõ ször
mond tam ki, hogy or vos, pszi chi á ter aka -
rok len ni. Leg na gyobb meg döb be né sem re
nem ne ve tett ki, nem »hü lyé zett« le, ha -
nem azt mond ta, hogy ah hoz bi zony so kat
kell ta nul ni, és ha ko mo lyan gon do lom,
ak kor meg bíz en gem a be teg fe le lõs fel adat
el lá tá sá val. Hitt ben nem, ak kor ta lán még
job ban, mint én ma gam ban”. „Nem csak
tu dást ad tak át, de meg ta ní tot tak a min den -
na pi élet vi sel ke dé si for má i ra, az ele mi
kul tu rá lis sza bá lyok ra, kom mu ni ká ci ós le -
he tõ sé gek re, ami nö vel te a ma ga biz tos sá -
go mat, ja ví tot ta az ön ér té ke lé se met, mert
hit tem, hogy bár mit el ér he tek a vi lág ban,
ha aka rom, ha hi szek ben ne, ha min dent
meg te szek ér te.” „Aka rom, mert ez bús
me rész ség, Aka rom, mert vi lág cso dá ja:
Va la ki az Ér tõl in dul el S be fut a szent,
nagy Oceánba.” (Ady) „Leg fon to sabb
gyö ke re im eb bõl az is ko lá ból ered nek,
ami re na gyon büsz ke va gyok” – fog lal ta
ös  sze mon dan dó ját. 

A dél elõt ti mû sor ban csak a kép zõ volt di -
ák jai sze re pel het tek. Pávics György Ké sei
érett sé gi ta lál ko zó ink ra címû ver sét sza val ta
és az El mú lás címû sa ját szer ze mé nyét éne -
kel te, dr. Rácz Fo dor Sán dor Az ál la mi ta ní -
tó kép zés tõl az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko lá ig
címû köny ve alap ján a ba jai kö zép fo kú ta ní -
tó kép zés tör té ne tén fu tott vé gig, dr. Ba lázs
Pé ter Her ceg szán tó ról in dul tam címû köny -
vé bõl és Szõts György Mu zsi kál a múlt címû
no vel lás kö te té bõl be kez dé sek hang zot tak el.
Hor váth Im re Pity pang címû gyer mek vers
kö te té bõl vá lo ga tott ver se ket mon dott. Kis-
zler Jó zsef kán tor ta ní tó né met nyel vû egy -
há zi éne ket éne kelt. Ür mös Lászlóné Váczi
Mi hály Je ge nye fény ben címû ver sét sza -
val ta. Hang sze res szó lis ták ked venc hang -
szer ükön klas  szi ku so kat, nép da lo kat ad tak
elõ. A fi ná lé ban a szó lis ták hét ta gú ze ne -
kar rá áll tak ös  sze. A di rek tor úr ki ad ta a pa -

ran csot…, a Pirzik, por zik… és a Vé kony
hé ja…pre pa nó tá kat ját szot ták, az öreg di ák
kö zön ség pe dig a da lo kat úgy, mint egy ko -
ron, lel ke sen éne kel te.

A ré gi ta ní tó kép zõ in té ze tek egyik jel -
lem zõ je volt, hogy olyan „lám pá so kat” ké -
pez tek, akik a fa lu, a ta nya köz pont kul tu -
rá lis éle té nek is irá nyí tói le het tek. A ta ní tá -
son kí vül a szín ját szó kö rök ve ze té sét is
vé gez ték. Raj zol ni, fes te ni is kel lett tud ni -
uk, hi szen a dísz le te ket is õk ké szí tet ték.
Ter mé sze tes, hogy egy-egy te rü le ten te het -
sé gek is ki emel ked tek. In nen szár ma zott a
kép zõ mû vé szek ké vált ta ní tók ki ál lí tá sá -
nak öt le te. A ki ál lí tást Szalay Gyu la szer -
vez te. A ta lál ko zó nap ján õsz ha jú al ko tók
röp ke óra alatt ki ál lí tást rög tö nöz tek. Ve -
zér De zsõ, Mözsi Sza bó Ist ván, Ko vács
Fe renc, Gál Ist ván, Szalay Gyu la fest mé -
nye it hoz ta el, Kõ hal mi Kár oly gyö nyö rû
fa fa ra gá sa it, Rácz Fo dor Sán dor vi rág fo tó -

A szólisták a mûsor végén együtt muzsikáltak

A kiálltás részlete
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it tár ta a lá to ga tók elé. Sántha Ger gely
szob rász mû vész Fran cia or szág ból ér ke -
zett, õ Kos suth-szob rát tet te köz szem lé re.
A ki ál lí tás meg te kin tõi büsz kén szem lél ték
az al ko tá so kat, hi szen az al ko tók kal együtt
ta nul tak, az al ko tá so kat ki csit a sa ját juk -
nak is érez ték.

Az élet mû ki ál lí tás té ma kö re: meg je lent
köny vek, fo lyó irat ok ban kö zölt ta nul má -
nyok, ze nei al ko tá so kat rög zí tõ kot ták, fo -
tók, tár gyak, em lé kek a tár sa da lom éle té -
nek bár mi lyen te rü le tén vég zett te vé keny -
sé gek rõl, ame lyek egy volt ba jai kép zõs -
nek a tár sa da lom szá má ra vég zett hasz nos -
sá gát rep re zen tál ják. 42 volt di ák tár sunk
200-nál va la mi vel több ki ál lí tá si tár gyá nak
egyhar ma da tu do má nyos mun kát pub li ká -
ló ki ad vány, a má sik har mad más jel le gû
nyom ta tás ban meg je lent al ko tás volt, a

har ma dik har mad ta ní tói vagy ta ná ri te vé -
keny sé ge ket rep re zen tált. Az anya gok
több sé gét a tu laj do no sok ha za vit ték. Az itt
ma ra dók a fõ is ko la könyv tá rá ba és mú ze -
u má ba ke rül tek.

Az es ti va cso rá ra ke ve sen ma rad tak. A
több ség si e tett ha za. De ha a Ka ma rás ven -
dég lõ te ra szá ról he ge dû vel kí sért ének lõ
cso por tot hal lotta va la ki, hát azok a leg bo -
hé mebb és leg in kább ki tar tó ba jai öreg di -
ák ok vol tak.

Kö zel egy éve dol goz tak vagy tu cat nyi -
an azért, hogy si ke res le gyen ez a nap. Kö -
szö net il le ti prof. dr. Majdán Já nos elõ zõ
rek tort, aki a gon do lat mel lé állt, és sze mé -
lyes tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta a szer ve zõ -
ket. Az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko lát a hely szín,
a szük sé ges fel té te lek, a pos tai költ sé gek
biz to sí tá sá ért. A szer ve zõ bi zott ság tag ja it a

szer ve zés sel já ró fá rad sá gért, a mû sor ban
részt ve võ ket a sze rep lé sért, és a ki ál lí tá -
sok ra anya go kat ho zó kat, va la mint a pub -
li ká ci ós lis tá kat kül dõ ket. 

Kár, hogy nem ko ráb ban jött a ta lál ko zó
öt le te. Még töb ben le het tünk vol na. Gyor -
su ló ütem ben „men nek el” az egy ko ri ba -
jai pre pák. Töb ben sze ret tek vol na itt len -
ni, de az öreg ség, be teg ség mi att nem tud -
tak el jön ni. Ta lán eny hí tet te ba ja i kat, hogy
gon do lat ban együtt vol tunk.

Min den „ta lál ko zó min dig el sõ s egyet -
len, mert nem tud ha tó, hogy jö võ re lesz-e
új ra”. (Gál Sán dor) Ez a ta lál ko zó biz to san
egy sze ri és meg is mé tel he tet len ese mény
volt. Ezért saj nál juk iga zán azo kat, akik
akar tak, de nem tud tak itt len ni, és azo kat
is, akik va la mi mi att nem akar tak el jön ni.

Dr. Pap Ist ván

A kiállítási terekben baráti beszélgetésekre is lehetõség volt

Igaz történetek egy tanyai iskola életébõl
Élet a tan ter mek ben és a fa la kon kí vül

Bi zony más, mint a fa lu si és vá ros osz -
tott is ko lák ban, ahol a tár gyi fel té te lek má -
sok és sok kal job bak.

A ta nu lók zö me hos  szú gya log lás után
ér ke zik meg az is ko lá ba. Pon to san jön nek,
le gyõz ve a tá vol ság, az idõ já rás és az út vi -
szo nyok ne héz sé ge it. A té li hi deg na pok -
ban for ró te á val vár tuk ta nít vá nya in kat, s a
kály ha te te jén gõ zöl gõ la vór ban lé võ for ró
víz me le gí tet te fel a ki seb bek át fá zott lá ba -
it. Pe del lus nem volt, de csen gõ sem, mely
je lez te vol na, hogy kez dõ dik a ta ní tás vagy
vé ge az órá nak.

Az is ko lá nak két tan ter me volt: az egyik -
ben az al só négy osz tály, a má sik ban a fel -
sõ ta go za to sok ta ní tá sa, ne ve lé se folyt.
Ahogy ér kez tek a gye re kek, úgy néz tük át
fo lya ma to san az ott hon el ké szí tett fel ada ta -
i kat. Ez két szem pont ból is rend kí vül fon tos
volt. El len õriz ni tud tuk a fel ada tok el ké szí -

té sét, más rész azok jó vagy hi bás meg ol dá -
sa jel zés volt szá munk ra: mi re ügyel jünk
job ban a ta ní tá si órá kon, il let ve a fel ada tok
ki adá sá nál. Nem le he tett to vább ha lad ni,
amíg a meg ta ní tott anyag ré szek nem vol tak
elég szi lár dak. 

Egy ta ní tá si órán be lül két fel ada tot kel -
lett meg ol da ni. Csak egy osz tály ta nu ló -
nak ma gya ráz tuk az új anya got, is mé tel -
tünk vagy gya ko rol tunk. Ezt köz vet len
órá nak, fog lal ko zás nak ne vez tük. A má sik
há rom osz tály önál ló an meg ol dan dó fel -
ada to kat ka pott az óra rend ben fel tün te tett
tan tárgy nak meg fe le lõ en. Ilye nek: a már
ta nult anyag fel ada ta i nak meg ol dá sa, a kö -
vet ke zõ új anyag át ta nul má nyo zá sa (váz -
lat), tér kép mun kák, fo gal ma zás stb. Min -
den osz tály meg kap ta az önál ló an el ké szí -
ten dõ fel ada tok hoz a szük sé ges szem pon -
to kat. Ez volt az ún. önál ló óra. Ami kor a

köz vet len órát be fe jez tük, ki ad tuk az ott -
ho ni fel ada to kat és azok meg ol dá sá hoz a
szem pon to kat. Ak kor ke rült sor az önál ló
órá kon vég zett mun kák el len õr zé sé re.
Min den önál ló órá ra is ala po san fel kel lett
ké szül ni, hogy pil la na tok alatt meg tud juk
ál la pí ta ni, hogy jól vagy ros  szul dol goz -
tak-e ta nít vá nya ink. A hi bák ki ja ví tá sá nak
mód ját is meg kel lett be szél ni.

A na pi 4-6 ta ní tá si órá ból egy el múlt. Ha -
son ló an tar tot tuk meg a töb bit is. Ala pos
fel ké szü lés és szisz te ma ti kus mun ka nél kül
nem le he tett vol na ered mé nyt elérni.

Rész ben kön  nyí tet te mun kán kat, hogy a
raj zot, a test ne ve lést és éne ket a négy osz -
tály ré szé re egy szer re tar tot tuk meg. Rajz -
órán min den osz tály fel ada ta más-más volt.
Test ne ve lé si órán a gya kor la to kat és a kö ve -
tel mé nye ket a ta nu lók fej lett sé gi szint jé hez
és élet ko rá hoz kel lett iga zí ta ni. A gye re kek
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szé pen éne kel tek, de a meg kö ve telt el mé le ti
tu dás át adá sa nehéznek mu tat ko zott.

A ta ní tá si órák lég kö re ol dott volt, nem
volt fe szült ség. Egy-egy osz tály ba 1-8 ta -
nu ló járt. Egy ta ní tá si óra 45 vagy 50 per -
cig tar tott en  nyi idõ alatt kel lett a négy
osz tály szá má ra elõ írt fel ada to kat ki ad ni,
el ma gya ráz ni, el len õriz ni. Ez el sõ hal lás ra,
ol va sás ra szin te le he tet len nek tû nõ fel -
adat nak tû nik, de meg le he tett ol da ni. Há -
rom fel té tel kel lett eh hez: a ta nu lók igye -
ke ze te, a szü lõk tá mo ga tá sa és a pe da gó -
gu sok hi te ab ban, amit csi nál nak.

A gye re kek jól érez ték ma gu kat az is ko -
lá ba, se ré nyen dol goz tak. Ezek a kö rül mé -
nyek tet ték le he tõ vé, hogy a fel sõs ta go za -
to sok ré szé re va ló já ban csak egy iga zi
nagy szü ne tet tar tot tunk, mely 30 per cig
tar tott. Ek kor uzson náz tak, fut ká roz tak.
Ek kor folyt a fe je lõ baj nok ság a lá nyok és
fi úk csa pa ta kö zött. Én a lá nyok csa pa tát
pró bál tam erõ sí te ni. Né hány le á nyunk
olyan ügye sen fe jelt, hogy iga zi fo cis ták is
iri gyel het ték tel je sít mé nyü ket. Az óra kö zi
szü net nek ezt a meg ol dá sát az idõ hi ány és
a fel ada tok bõ sé ge kényszerítette ki, de so -
ha sen ki nem emelt ki fo gást el le ne.

Ha va la ki nek ki kel lett men nie az órá ról,
fel állt, ki ment és pon to san vis  sza is jött.

Ket ten egy szer re nem me het tek ki. Akik
az önál ló órák fel ada ta it meg ol dot ták, se -
gít het tek tár sa ik nak vagy fi gyel het ték a
köz vet len órán el hang zó is me re te ket. En -
nek óri á si je len tõ sé ge volt ná lunk és a töb -
bi kis is ko lá ban is. Ha egy ha to di kos vég -
zett az önál ló fel ada tok meg ol dá sá val, és
utá na az ötö di ke sek önál ló órá ján tör té nõ
dol gok ra fi gyelt, ak kor ez szá má ra is mét -
lést je len tett. Ha pe dig pl. a he te di ke sek
köz vet len órá ját fi gyel te, ak kor már új is -
me re tek hez ju tott, amit a ké sõb bi ek ben jól
fel tu dott hasz nál ni. Mind ezt nem kény -
szer ha tá sá ra tet ték ta nít vá nya ink, ez zel
igen sok si ker él mény hez ju tot tak. Az al só
ta go zat ban sok má so di kos gye rek a har -
ma di ko sokkal, sõt a ne gye di ke sek kel ké -
pes volt fel ada tok meg ol dá sá ra szám tan -
ból. Ez ma gya ráz za azt, hogy a tõ lünk na -
gyobb is ko lák ba ke rü lõ ta nu lók kal nem
val lot tunk szé gyent. Ki vé tel az orosz
nyelv volt, mert ezek ben az is ko lák ban
ide gen nyelv ta ní tá sa nem folyt.

A 8. osz tály el vég zé se után szin te min -
den ki foly tat ta ta nul má nya it: szak mun kás
lett vagy kö zép is ko lá ban ké pez te ma gát
to vább. A leg töb ben a szak kö zép is ko lát
vá lasz tot ták, egy le á nyunk mû vé sze ti kö -
zép is ko lá ban érett sé gi zett. Gim ná zi um ba

is ke rül tek né há nyan. Há rom fi ú ról biz to -
san tud juk, hogy egye te met vé gez tek:
mind hár man ta ná rok let tek.

A kis is ko lá tól az egye te mig ve ze tõ út
hos  szú. Min den ma ga sabb szin tû is ko la az
elõ zõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal nyúj tott
is me re tek re – mint alap ra – épít. Így az ál -
ta lá nos is ko lák, ben nük a kis is ko lák ala po -
zá sa rend kí vül fon tos. Ha ott ros  szul ala -
poz nak, nem il lesz ked nek a szeg let kö vek,
nem le het rá sta bil épü le tet emel ni.

Be val lom, na gyon fáj a szí vem a be zárt
ta nyai, de az egyéb is ko lá kért is. Ha a kis is -
ko lá kat meg men te ni nem is le he tett, de a
ben nük lé võ ér té ke ket fel tét le nül át kel le ne
men te ni az ok ta tás-ne ve lés szá má ra. Ezek:
nagy fo kú önál ló ság, le le mé nyes ség, az ösz -
 sze tar to zás és ös  sze tar tás ér zé se, egy más
se gí té se, be lül rõl fa ka dó fe gye lem, a tan -
órák ol dott lég kö re, a ta nu lók kö tõ dé se ta ní -
tó ik hoz, is ko lán kí vü li fel ada tok vál la lá sa. 

Hi szek ab ban, hogy lesz ha zánk ban na -
gyobb gyer mek ál dás, s a ta nyák né pe nem
ma rad is ko lák és hi va tás sze re tõ pe da gó gu -
sok nél kül. Tud juk, hogy a múlt ban is vol -
tak, s a je len ben is van nak ki vá ló tu dó sok,
mû vé szek írók, akik alap is me re te i ket, sok -
szor in dít ta tá su kat kis is ko lák ban sze rez ték.

Kovács T. Sándor

Kár mán Tó dor
(1881–1963)

A nyu ga ti szak iro da lom Theodor von
Kár mán ként sze re pel te ti ne vét a tu do má -
nyos köz le mé nyek ben. Ez ter mé sze tes, hi -
szen ez zel az alá írás sal je gyez te alap ve tõ
fel fe de zé se ket is mer te tõ ta nul má nya it. Bár
nyolc van két élet évé bõl negy ven né gyet
tölt Né met or szág ban és az Egye sült Ál la -
mok ban, a „von” szócs ka ér zé kel te ti, hogy
szár ma zá sá nak gyö ke re i re bi zo nyos büsz -
ke ség gel em lé ke zik vis  sza. Ap ja, Kár mán
Mór ugyan is a ki egye zés utá ni nagy kul tu -
rá lis fel emel ke dés egyik ve zér egyé ni sé ge.
Ne vé hez fû zõ dik a gim ná zi u mi ok ta tás
mû ve lõ dé si anya gá nak kor sze rû, eu ró pai
szín vo na lú ki ala kí tá sa. Kö vet ke ze tes mód -
sze res ség gel dol go zik. A ní vós kö zép is ko -
lai ok ta tás elõ fel té te le a tu do má nyo san jól
kép zett, a pe da gó gi ai esz kö zök al kal ma zá -
sá ban jár ta ta ná ri kar fel ké szí té se. En nek
ér de ké ben 1869-ben Lip csé ben ta nul má -
nyoz za a né met ta nár kép zés rend sze rét. A
kö vet ke zõ lé pés a bu da pes ti ál la mi Min ta -
gim ná zi um meg ala pí tá sa, mely nek fel ada -
ta az új tan terv al kal ma zá sá nak be mu ta tá -
sa volt. Az ered ményt szem lél te ti az in téz -

mény ta nít vá nya i nak pá lya fu tá sa. Az is ko -
la di ák ja volt pél dá ul Szi lárd Leó, a No bel-
dí jat ki ér dem lõ Hevesí György és Kár mán
Tó dor is. A ki vá ló pe da gó gi ai szak em ber
ér de me it Fe renc Jó zsef 1907-ben ne me si

rang ado má nyo zá sá val ju tal maz ta. A
„szõllõskislaki” elõ név vel fel ru há zott apa
és a ma gyar szár ma zás em lé két õr zi a nyu -
ga ti vi lág ban kis sé szo kat lan „von” rang -
jel zés hasz ná la ta.

Kár mán Tó dor ki vá ló ké pes sé gét jel zi,
hogy 1898-ban meg nye ri az Eöt vös Lo -
ránd ál tal ala pí tott ma te ma ti kai ver senyt.
Bár gyer me ke abszt rakt gon dol ko dás ra
haj ló, a gya kor la ti as apa az életközelibb
mû sza ki pá lyá ra irá nyít ja. A Ki rá lyi Jó zsef
Mû egye te met ki tû nõ mi nõ sí tés sel vég zi el,
és 1902-ben Bán ki Do nát, az eu ró pai hí rû
gé pész mér nök-pro fes  szor ta nár se géd ként
al kal maz za. Ál lá sát 1906-ig tart ja meg.
Ek kor két éves ösz tön dí jat nyer el, me lyet
Göttingenben, a vi lág hí rû Ludwig Frandtl
pro fes  szor mel lett tölt het el. A ne ves ta nár
a fo lya dék áram lás el mé le té nek út tö rõ je és
meg ala pí tó ja. Egy rö vid, 1908-as pá ri zsi
ta nul mány út azon ban új irány ba te re li az
if jú tu dós ér dek lõ dé sét. Egyi ke a nagy lét -
szá mú né zõ se reg nek, amely szem ta nú ja
Hen ri Farman az idõ ben pá rat lan tel je sít -
mé nyé nek. A pi ló ta – Eu ró pá ban elõ ször –
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ered mé nyes kör re pü lést mu tat be egy fran -
cia gyárt má nyú gép pel. Az új tech ni kai
cso da, a gép ma dár mû sza ki tö ké le te sí té se
töl ti ki éle té nek kö vet ke zõ év ti ze de it.

Míg pro fes  szo ra, Prandtl a gá zok nál sû -
rûbb kö ze gek,a fo lya dé kok áram lá sá nak
tör vé nye it tár ja fel, fa mu lu sa az ezer szer te
rit kább le ve gõ di na mi ká ját kez di ta nul má -
nyoz ni. Bár az em be ri ség év ez re dek óta
fog ta szol gá la tá ba a sze let vi tor lá sai és
szél mal mai meg haj tá sá ra, a le ve gõ áram -
lá sá nak tör vé nye it a tu do mány esz kö ze i vel
nem vizs gál ta. A 20. szá zad több tech ni kai
vív má nya is szük sé ges sé te szi e híg kö zeg -
tõl szár ma zó erõ ha tás ok is me re tét. A gép -
ko csi, majd a re pü lõ gép meg konst ru á lá sa
után a mér nö kök a me net se bes ség fo ko zá -
sá ra tö rek sze nek. Meg szü le tik a kö zeg el -
len ál lás fi zi kai fo gal ma, és meg ol dan dó
prob lé má vá lesz e ká ros ha tás csök ken té -
se. A ma gas épí tés te rü le tén is szá mí tás ba
ve en dõk azok az el vek, me lye ket a ki ala -
ku ló új tu do mány ág, az ae ro di na mi ka fe -
dez fel. A fel hõ kar co lók,a gi gá szi gyár ké -
mé nyek, nyú lánk rá dió tor nyok, híd óri á sok
ma gas ba szö kõ pi lon jai egy aránt ki van -
nak té ve a szél ro ha ma i nak és ve sze del me -
sen szí vó ör vé nye i nek. Azt, hogy az új tu -
do mány ág disciplináinak mel lõ zé se mi -
lyen ka taszt ró fá hoz ve zet het, leg meg gyõ -
zõb ben a Wa shing ton ál lam be li Tacoma
Narrows-híd 1940-es ös  sze om lá sa szem -
lél te ti. A tra gé dia mû sza ki oká nak ki vizs -
gá lá sá ra Kár mán Tó dort ké rik fel. Az ered -
mény gyors és ké zen fek võ. A ter ve zõk a
szá zad elõn nem vet ték fi gye lem be a szél -
nyo más ból adó dó je len tõs já ru lé kos ter he -
lést, mely le rom bol hat ja a tar tó ele me ket.

Kár mán 1912-tõl 1930-ig mun ka tár sa,
pro fes  szo ra, il let ve in té zet igaz ga tó ja az
aa che ni egye tem nek. A ti zen nyolc évet
csak a vi lág há bo rú ki tö ré se sza kít ja meg.
A mo nar chia ál lam pol gá rát ha za ren de lik
és a Fischamend mel let ti re pü lõ gép gyár -
ban al kal maz zák. A kény sze rû in ter mez zo
ide jén a mû sza ki tu do mányt há rom je len -
tõs ered mén  nyel gaz da gít ja. Egy részt
meg al kot ja a hely hez kö tött, füg gõ le ges
pá lyán moz gó he li kop tert. A gé pi szer ke -
zet tel a kö tél lel le hor gony zott meg fi gye lõ
lég göm böt kí ván ták he lyet te sí te ni. A kb.
ezer mé ter ma gas ba fel bo csá tott égi ké met
a had vi se lõ fe lek ki ter jed ten al kal maz ták.
Ked ve zõ lá tá si vi szo nyok ese tén a lég ha jó
ko sa rá ban tar tóz ko dó meg fi gye lõ tisz tek
öt ven ki lo mé ter mély sé gig is fel de rít het ték
a part ner had mû ve le ti te rü le tét.

Ért he tõ, hogy az el len ér de kelt fél igye ke -
zett el pusz tí ta ni a ve sze del mes égi spi ont.
Az ész re vét le nül lo pa ko dó va dász gé pek ál -
ta lá ban ered mé nye sen cser ké szik be a lég -

göm böt. Azu tán egyet len jól cél zott gép -
pus ka so ro zat láng ra lob bant ja a bal lont
meg töl tõ hid ro gént. A he li kop ter vi szont az
el len ség meg je le né se kor gyors sül  lye dés sel
me ne kül he tett vis  sza a biz ton sá gos föld re.
Má so dik ta lál má nya lég csa var kö rön át tü -
ze lõ gép pus ka szink ro ni zá lá sa volt a szel le -
mes me cha ni kus gát ló szer ke zet meg aka dá -
lyoz ta a lö vés ki vál tás azok ban a pil la na tok -
ban, ami kor a pro pel ler szárny el ta kar ta a
lõirányt. Har ma dik újí tá sa a mo nar chia el sõ
szél csa tor ná já nak meg épí té se, volt, mely -
ben az új re pü lõ gép sár ká nyok lég el len ál lá -
sát ta nul má nyoz ták.

1919-et kö ve tõ en vis  sza tér Aa chen be, és
az itt meg szer ve zett Ae ro di na mi kai Ku ta -
tó in té zet igaz ga tó ja lesz. Azt már 1911-
ben ki mu tat ja, hogy a le ve gõ ben moz gó
test mö gött két ör vény sor ból ál ló út kép zõ -
dik. Ezek szí vó ha tást gya ko rol nak a test re,
és ez az erõ szol gál tat ja a kö zeg el len ál lás
jó ré szét. Az aa che ni egye te men töl tött
idõ ben a je len ség ma te ma ti kai le írá sát ad -
ja meg. Az el mé let ki dol go zá sa a mo dern
áram vo na las ido mok kal dol go zó, nagy se -
bes sé gû re pü lés ki fej lesz té sét ala poz za
meg. A vi lág szer te is mert ma gyar pro fesz -
 szor mun kás sá ga ér dek lõ dést tá maszt az
ame ri kai kon ti nens nyu ga ti part ján is. A
ka li for ni ai mû egye tem el nö ke, a No bel-dí -
jas Robert Millikan 1926-ban fel ké ri: tart -
son elõ adás so ro za tot az egye te men. A ven -
dég pro fes  szo ri sze rep lés szin te egy be esik
az ame ri kai réz ipar fe je del mé nek, Daniel
Guggenheimnek nagy vo na lú aján la tá val.
Az ipar mág nás dol lár mil li ó kat szán na egy
olyan ku ta tó la bo ra tó ri um meg épí té sé re,
mely a re pü lés fej lesz tés el mé le ti és gya -
kor la ti meg ala po zá sát szol gál ná.

Nos, eb be a mun ká ba az egye tem ve ze té -
se be von ja a fel ada tot von zó nak ta lá ló Kár-
mánt. Így a tu dós né hány éven át meg oszt -
ja ide jét és ener gi á ját a két kon ti nens sok
ezer ki lo mé te res tá vol ság ban fek võ ku ta tó -
in té ze tei kö zött. A ha tal mas al ko tó erõt
igény lõ fel adat vál la lá sa ez út tal elõ re lá tó
dön tés nek is bi zo nyult. A nem ze ti szo ci a lis -
ta moz ga lom erõ sö dé se, majd Hit ler ura -
lom ra ju tá sa Kár mán szám ûzi Né met or -
szág ból. Tu dá sát, al ko tó ere jét új ha zá ja az
Egye sült Ál la mok szol gá la tá ba ál lít ja.
Pasadenai ku ta tó in té ze te az ame ri kai re pü -
lõ gép-konst ruk tõ rök Mek ká ja lesz. A Pen -
ta gon leg fon to sabb re pü lõ ipa ri ta nács adó já -
vá vá laszt ja. Bár nem gya kor ló konst ruk tõr,
az el mé le ti ala pok ki dol go zá sá val hasz nos
út be iga zí tá so kat ad a mo dern ame ri kai har -
ci gé pek ter ve zõ i nek. A Hellcat és Mustang
va dász gé pe ket és a Boe ing lé gi erõ dö ket ter -
ve zõ mér nö kök egy aránt fon tos inst ruk ci ó -
kat kap nak a re pü lés tu do mány pá pá já tól.

Kár mán Tó dor tu dó si al ka tá nak jel lem zõ
tu laj don sá ga, hogy gon do la ta i val mes  sze
meg elõ zi kor tár sa it. Bár 1938 tá ján a va -
dász gé pek ma xi má lis se bes sé ge 600-700
km/óra, a ma gyar tu dós már a hang se bes -
ség (kg.1200 km/óra) ae ro di na mi kai prob -
lé má i val kezd fog lal koz ni. A szu per szo ni -
kus re pü lés re vo nat ko zó el mé le ti ered mé -
nye it évek kel ké sõbb, a má so dik vi lág há -
bo rú után épí tett ka to nai gé pek konst ruk -
tõ rei fog ják hasz no sí ta ni.

Ha son ló képp meg elõ zi ko rát a ra ké ta -
gyár tás tö ké le te sí té sé re vo nat ko zó vizs gá -
la tok ban. Bár nyil ván va ló, hogy nem tud -
hat a zse ni á lis né met gé pész mér nök,
Wernher von Bra un tit kos ra ké ta tech ni kai
kí sér le te i rõl, már 1936-ban fog lal koz ni
kezd a hos  szú üze mû ra ké ta haj tó mû vek
meg va ló sít ha tó sá gá nak kér dé se i vel. A kí -
na i ak ál tal kb. ezer éve fel fe de zett pi ro -
tech ni kai esz közt a 19. szá zad ban már al -
kal maz zák az eu ró pai had vi se lõk. Csak -
hogy a Congreve tí pu sú röp pen tyûk égés -
ide je né hány má sod perc, ezért vég se bes sé -
gük vi szony lag ki csi, és irá nyít ha tat lan sá -
guk kö vet kez té ben cél zá si pon tos ság ról
alig be szél he tünk.

Kár mán vizs gál ni kez di, le het sé ges-e
szi lárd, il let ve fo lyé kony haj tó anyag al kal -
ma zá sá val hos  szú égés ide jû, foly to nos to -
ló erõt szol gál ta tó ra ké ta mo tort szer kesz te -
ni. Az ilyen haj tó mû fel hasz nál ha tó len ne
nagy vég se bes sé gû és irá nyít ha tó re pü lõ -
test fel gyor sí tá sá ra. Az ek kor még csak
szá mí tá sok vég ter mé ke ként lé te zõ ra ké ta
al kal mas le het ne mû hold pá lyá ra ál lí tá sá ra
is. Bár a ka li for ni ai Guggenheim In té zet az
el mé le ti ku ta tás hoz és la bo ra tó ri u mi mé re -
tû kí sér le tek hez bõ sé ges tá mo ga tást kap, a
mo nu men tá lis mé re tû ra ké ták gyár tá sá ra
még a ha di ipar sem érez kész te tést. Ki vé -
telt csak a ten ge ré sze ti mi nisz té ri um je -
lent. Meg ren del nek egy olyan kis mé re tû
ra ké tát, mely a re pü lõ gé pek tör zse alá erõ -
sít ve, ha té ko nyan se gí ti, hogy a lég csa var -
tól vont gép rö vid ki fu tás sal ér je el a fel -
szál lá si se bes sé get. A JPL-jelû start ra ké tát
fõ ként ha di ha jók ra te le pí tett hid ro plá nok
fel röp pen té sé re al kal maz zák.

Ám a má so dik vi lág há bo rút meg elõ zõ
évek ben te vé keny ked nek a né met tu dó sok
is. Dornberger tá bor nok az Észa ki-ten ger
mel let ti Peenemündén szor go san dol go zik
a nagy rob ba nó töl te tõ ra ké ták épí té sén. A
mû sza ki igaz ga tó Wenher von Bra un. A
pro to tí pus si ke res pró bái után meg in dul a
nagy üze mi gyár tás, és 1944-ben hul la ni
kez de nek Lon don ra a nagy ma gas ság ból
véd he tet le nül be csa pó dó V2 ra ké ták. Az
USA ka to nai ve ze tõi meg döb ben ve is me -
rik fel, hogy a fegy ver ke zés egy pe ri fé ri á -
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lis nak vélt te rü le tén mes  sze le ma rad tak
Né met or szág tól. A lé gi erõk ve zér ka ri fõ nö -
ke, Hen ry H. Ar nold tá bor nok ha la dék ta la -
nul fel ké ri Kármánt, hogy ala kít sa meg a
Lé gi erõ Tu do má nyos Ta nács adó Cso port -
ját. A had mû ve le tek be fe je zé se után a ma -
gas ka to nai rend fo ko zat tal fel ru há zott Kár-
mánt bíz zák meg, hogy Eu ró pá ban gyûjt se
ös  sze a né met ra ké ta ku ta tás ra vo nat ko zó
ered mé nye ket, szak em be re ket, va la mint a
fel hasz ná lat lan V2 ra ké tá kat. Ezt kö ve tõ en
te le pí tik át az Egye sült Ál la mok ba Dorn-
berger tá bor nok és Wernher von Bra un kb.
száz fõ nyi agy tröszt jét. Mû sza ki tu dá suk,
ta pasz ta la tuk majd nagy mér ték ben já rul
hoz zá az Unió ka to nai cé lú, il let ve õr ku ta -
tá si erõ fe szí té se i nek si ke ré hez.

Bár Kár mán 1936 óta dol go zik az ûr ku ta -
tást is le he tõ vé te võ nagy ra ké ták ki fej lesz -
tés nek ter vén, sem a ka to nai, sem a pol gá ri
ha tó sá gok nem is me rik fel e kis sé utó pisz ti -
kus nak tar tott mû sza ki al kal ma zás je len tõ -
sé gét. Ezért a pro fes  szor re á li san meg va ló -
sít ha tó ter vei kö zül csu pán a ra ké ta haj tá sú
re pü lõ gé pek fej lesz té sét fi nan szí roz zák.
Ezek lesz nek a ké sõbb meg épí tett ûr sik lók
elõ dei. Lé nye ges for du la tot 1957 õsze hoz
majd. Ok tó ber 4-én a Szov jet unió fel lö vi a
Szput nyik 1. név re ke resz telt mû hol dat,
majd no vem ber 3-án a Szput nyik 2-t. Az
Új vi lág pol gá ra meg döb ben, meg ré mül és
fel há bo ro dik. A ret te gett kon ku rens, a bol -
se vik szu per ha ta lom elé be vá gott a lel ki
rest ség be tu nyult ame ri kai tu do mány nak.
Az át lag em bert érõ pszi cho ló gi ai sokk

moz gó sít ja és gyors cse lek vés re
kész te ti a po li ti kai, ka to nai és
tu do má nyos ve ze tést. Kár mán
kí sér le ti mo dell jei lesz nek a
min tái azok nak a ra ké ták nak,
ame lye ket a NA TO el lene sze -
gez het a si lók ban már alat to mo -
san la pu ló szov jet fegy ve rek -
nek. A Polaris, a Minuteman és
a Poseidon nagy mé re tû to vább -
fej lesz té se a már em lí tett JPL ra -
ké tá nak. A ma gyar tu dós nagy -
ra ké ták ra vo nat ko zó ter ve i nek
azon ban szá mos, az ûr ku ta tást
meg ala po zó ered mé nye is van.
La bo ra tó ri u ma kí sér le tez te ki pél dá ul azt az
ön gyul la dó, fo lyé kony üzem agya got, mely -
hez ha son ló val az Apol ló prog ram so rán a
pa rancs no ki egy sé get és a Hold ra szál ló ûr -
kom pot meg hajt ják.

Bár két ség te len, hogy a 20. szá zad ban az
ae ro di na mi ka tu do mány ágát Kár mán Tó -
dor fej lesz ti ki, még leg alább hat olyan to -
váb bi te rü let je löl he tõ meg, me lyen szá-
montartott ered mé nye ket ér el. Ugyan mér -
nök-fi zi kus ként tisz te lik, az el mé le ti ala -
pok ki dol go zá sá ban és nem konk rét konst -
ruk ci ók ki fej lesz tés ben te vé keny ke dik. Tu -
do má nyos tel je sít mé nye alap ján ki ér de -
mel né a No bel-dí jat, de ezt ki zár ja az a
tény, hogy ered mé nye it jó részt ka to nai cé -
lok ra hasz nál ják fel. A tu do má nyos és köz -
éle ti el is me rés egyéb for má i ban azon ban
bõ ség gel ré sze sül. Hu szon ki lenc egye tem
vá laszt ja dísz dok to rá vá. 1962. ok tó ber 22-

én a Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem ren dez
tisz te le té re ava tó ün nep sé get. A hat év ti ze -
de dip lo má zott egy ko ri ta nít vány kö szö nõ
sza va it õszin te meg ha tott ság me le gí ti át:
„…sok ki tün te tést kap tam, de ez az, amely
a szí vem hez leg kö ze lebb áll.”

Még éle té ben két ame ri kai és egy bel gi -
u mi ae ro na u ti kai ku ta tó in té ze tet ne vez nek
el ró la. 1963. feb ru ár 18-án ve szi át Ken -
nedy el nök tõl az ak kor ala pí tott leg ma ga -
sabb ki tün te tést, a National Medal of Sci-
ence-t. Az ek kor már sú lyo san be teg pro -
fesszor meg szé dül, meg tán to ro dik és az a
ve szély fe nye ge ti, hogy a lép csõn le fog
ros kad ni. El sõ ként Ken nedy ug rik mel lé,
hogy tá maszt nyújt son. „El nök úr – mond -
ja hal vány mo sol  lyal – le fe lé nincs szük -
ség se gít ség re, csak fel fe lé.” 1963. má jus
6-án hunyt el. Em lé két szü lõ ha zá ja 1969-
ben a Köz le ke dé si Mú ze um kert jé ben ál lí -
tott bronzszo bor ral örö kí ti meg. 1990 után
már nem len ne ide o ló gi ai aka dály a de -
mok ra ti kus vi lág hoz egy ér tel mû en kö tõ dõ
nagy ha zánk fia em lé ke ápo lá sá nak. Saj -
nos, az új ma gyar köz élet nem szor gos ko -
dik a 20. szá zad tu do má nyos ké pét nagy -
mér ték ben for má ló ma gyar fi zi kus je len tõ -
ségé nek mél tány lá sá ban. 1994-ben a Bu -
da fo ki úton, 2004-ben a pak si atom erõ mû
park já ban ál lít ják fel mell szob rát. Bu dán a
Té té nyi út kö ze lé ben egy mel lék ut ca vi se -
li ne vét. A fej lett és tá jé ko zott nyu ga ti vi -
lág va la mi vel há lá sab ban em lé ke zik a vi -
lág ûr ma gyar ku ta tó já ra.

Az Apol ló prog ram so rán vé gig fény ké -
pe zik a Hold túl só, ko ráb ban is me ret len ol -
da lát. Ezt kö ve tõ en ké rik a nem ze ti aka dé -
mi ák és te kin té lyes ku ta tó in té ze tek ja vas la -
tát a fel fe de zett ob jek tu mok el ne ve zé sé re.
Így 1970-ben a D45/K177 ko or di ná tá jú
krá tert Kár mán Tó dor ról ne ve zik el. A Bu -
da pes ten szü le tett fi zi kus koz mi kus meg -
örö kí tett sé gét azon ban ké sõbb meg ket tõ -
zik. Õ ugyan is az egyet len tu dós, aki rõl
még a Mar son is el ne vez nek egy krá tert.

Dr. Dá ni el Jó zsefKármán a sugárhajtásról tart elõadást

Kennedy elnök átadja a kitüntetés
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Zakar Fe renc Polikárp
(1930–2012)

A Cisz ter ci Rend nyu gal ma zott ge ne rá lis
apát ja, a Zir ci Cisz ter ci Apát ság nyu gal ma -
zott fõ apát ja 2012. szep tem ber 17-én el tá vo -
zott a föl di lét bõl. Gyer mek- és if jú ko ra hét
évé nek em lé kei Ba já hoz is kö töt ték. Ami kor
már te het te, szí ve sen lá to ga tott vissza di ák -
ko ra szín he lyé re, osz tály tár sa i val együtt
öröm mel vett részt az öt éven ként is mét lõ dõ
érett sé gi ta lál ko zó kon.

Élet út já nak leg fon to sabb ál lo má sa it a
Cisz ter ci Rend Zir ci Apát sá gá nak gyász je -
len té sé bõl idéz zük fel:

Dr. Zakar Fe renc Polikárp Ókéren (Új vi -
dék mel lett) szü le tett 1930. jú ni us 8-án.
Kö zép fo kú ta nul má nya it Új vi dé ken 1940-
41 kö zött, majd Ba ján, a Cisz ter ci Rend
III. Bé la Gim ná zi u má ban vé gez te 1941-tõl
1948-ig. 1949. au gusz tus 30-án tet te le el -
sõ szer ze te si fo ga dal mát.

1950. szep tem ber 6-án, két nap pal a
szer ze tes rend je ma gyar or szá gi mû kö dé si
en ge dé lyé nek meg vo ná sa elõtt, töb bed ma -
gá val el hagy ta az or szá got. Ró má ba ke -

rült, ahol a Szent An zelm Pá pai Egye te -
men foly tat ta ta nul má nya it. 1955. szep -
tem ber 4-én szen tel ték pap pá. 1960 õszé -
tõl a pá pai Szent An zelm Egye tem ta ná ra.

1969 és 1972 kö zött ká non jo got ta nult a
Pá pai Lateráni Egye te men, majd dok to rá -
tust szer zett ugyan ott.

1985. szep tem ber 2-ától a Cisz ter ci
Rend ge ne rá lis apát ja 1995-ig. 1996. már -
ci us 15-én a Zir ci Apát ság apát já vá vá -
laszt ják. 1996 óta a Páz mány Pé ter Ka to li -
kus Egye tem posztraduális ká non jo gi in té -
ze té nek nyil vá nos, ren des ta ná ra. 2000-
ben az Apos to li Szent szék a zir ci fõ apá ti
cí met ado má nyoz ta ne ki. 2002-ben újabb
hat év re meg erõ sí tet ték apá ti hi va ta lá ban.
Meg bí za tá sa le jár ta után, 2008. feb ru ár
16-tól a Zir ci Cisz ter ci Apát ság ad mi niszt -
rá to ra lett 2010. de cem ber 20-ig. 2009. jú -
ni us 11-én a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia Pro Paedagogia Christiana-
díjat ado má nyo zott ne ki. 2011. már ci us
15-én meg kap ta a Ma gyar Köz tár sa sági
Ér dem rend Kö zép ke reszt a Csil lag gal
(pol gá ri ta go za ta) ki tün te tést.

Még élõ osz tály tár sai, is ko la tár sai és vá -
ro sunk pol gá rai osz toz nak hoz zá tar to zói,
rend tár sai, tisz te lõi gyá szá ban.

Ba ra bás Már ton ki ál lí tá sa Ba ján
Ami kor Ba ra bás Már ton al ko tá sa i val

sok év vel ez elõtt elõ ször ta lál koz tam, le -
nyû gö zött interpretatív mély sé gük, ins pi -
rá ló hu mo ruk, le tisz tult, har mo ni kus for -
ma vi lá guk, kom po zí ci ós biz ton sá guk, és
nem utol só sor ban vib rá ló paradoxonuk.
El sõ ba jai önál ló ki ál lí tá sán a kö zel négy
év ti zed al ko tói ter mé sé nek met sze té hez
kö ze lebb ha jol va, job ban szem ügy re vé ve
még erõ seb ben éreztem, hogy mû vé sze té -
nek erõs szug gesz ti vi tá sa idõ be li, tér be li
több ér tel mû sé gé nek, kul túr tör té ne ti to po -
szai, metatörténeti mo tí vu mai a csa lá di
tra dí ci ók (Ba ra bás Mik lós 19. szá za di mû -
vé sze ti örök sé ge), az egye te mes mû velt -
ség, a kul tu rá lis tu dat és ön tu dat s az al ko -
tó mun ka esz té ti kai kény szer szül te hely ze -
té nek együtt kö szön he tõ. Ba ra bás Már ton
élet mû vé nek, szim bo li kus, 60. szü le tés na -
pi tor tá já nak mi ni-ret ros pek tív sze le té ben
a Bács kai Kul túr pa lo ta ki ál lí tó te re i ben sok
min dent meg íz lel he ttünk ab ból, amit az el -
múlt év szá zad eu ró pai mû vé sze té nek dis -
kur zu sai te rem tet tek, amely re kép zõ mû vé -
szek ref lek tál tak.

Ba ra bás Már ton a bu da pes ti Kép zõ- és
Ipar mû vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban 1970-

ben érett sé gi zett. Mi e lõtt fel vé telt nyert a
Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán 1971-
ben, egy évig nyom dász ta nu ló volt. A fõ -
is ko lán 1977-ben dip lo má zott, mes te re:
Ká dár György, Kokas Ig nác és Ko csis Im -
re vol tak. 1978 óta ki ál lí tó mû vész. 1981-
1983 kö zött a Fi a tal Mû vé szek Stú di ó ja
ve ze tõ sé gi tag ja, 1983-ban a Stú dió el nö -
ke lett. 1978-1991 kö zött részt vett a Ma -
kói Gra fi kai Mû vész te lep mun ká já ban.
1999-ben Mun kácsy-dí jat ka pott. Szá mos
önál ló és cso por tos tár la ton mu tat ko zott
be szer te Eu ró pá ban, a ba jai ki ál lí tá sa
után 2012 õszén Brüs  szel ben, a Ma gyar
In té zet fa lai kö zött nyí lik kö vet ke zõ ret -
ros pek tív tár la ta.

Pá lyá ja kez de tén a tra di ci o ná lis
táblaképfestészet ke re te in be lül ke re sett
újí tá si le he tõ sé ge ket, ke res te sa ját út ját, de
már ek kor fog lal koz tat ták a tér azon prob -
lé mái, me lyek élet mû ve ge rin cé vé vál tak.
A fes té szet mel lett már a kez de tek tõl min -
tá zott szob ro kat, a 80-as évek kö ze pé tõl
fes tett sík plasz ti ká kat is ké szí tett. Ko rai al -
ko tó pe ri ó du sa leg je len tõ sebb mun kái a fo -
tó hasz ná la ton ala pu ló hiperrealista mû vek,
ame lye ken az il lú zió és a va ló ság egy sé ge,

il let ve ket tõs sé ge te remt fe szült sé get. A
80-as évek ben abszt rakt geo met ri kus
kom po zí ci ó kat al ko tott, de fon tos mûe-
gyüttest te rem tett az an tik tö re dé ke ket,
szob ro kat meg idé zõ, kollázstechnikát al -
kal ma zó táblaképsorozatával is. 

Poszt mo dern kor sza ka után, a 80-as
évek utol só har ma dá ban in dult má ig tar tó
al ko tó pe ri ó du sa: há rom di men zi ós kép -
szob ra i nak kor sza ka. E mû vei a fest mény
és a non fi gu ra tív szo bor ha tár te rü le tén ál ló
sa já tos Ba ra bás-kom po zí ci ók, a te ret egy -
re na gyobb mér ték ben bir tok ba ve võ
plasz ti kák. A mû vek alap anya ga ta lált,
újrafelfedezett, új ra hasz no sí tott tár gyak,
el sõ sor ban hang szer-, fõ ként zon go ra al -
kat ré szek, zon go rák bel sõ me cha ni ká já ból
(bil len tyû zet bõl és ka la pács szer ke ze tek -
bõl) ké szí tett csi ga és csil lag for má jú sík -
plasz ti kák. 

Ba ra bás Már ton év ti ze dek óta gyûj ti a
ki do bott, le se lej te zett, fel újít ha tat lan zon -
go rá kat, me lyek se gít sé gé vel új ös  sze füg -
gé se ket tár fel a ze ne, a fi lo zó fia, az esz té -
ti ka, a kép zõ mû vé szet ha tár te rü le te i rõl. 

Kö rül be lül 10 éve ké szít a ki do bott
zon go rák ana ló gi á já ra ki do bott kot ták ból,
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köny vek bõl is ins tal lá ci ó kat, könyv szob -
ro kat. Ahogy a hét köz nap ok esz té ti ká já -
ból ki szo rul nak a ne mes anya gok, a ta nult
mes te rek ál tal ké szí tett, mí ves tár gyak,
hasz ná la ti esz kö zök, ahogy a zon go rát
fel vált ja a pi a ní nó és az elekt ro mos ze ne -
do boz, úgy vál to zik saj nos az írott em lé -
ke zet, az iro da lom, a könyv sze re pe is.
Ta lán az iro da lom ese té ben ez a vál to zás
nem olyan szem be tû nõ, mint a ze né ben,
még is lom ta la ní tás kor, könyv tá rak re ví zi -
ó ja kor na gyon sok könyv vá lik a se lej te -
zés ál do za tá ul. A ki do bott köny vek kor -
pu szá nak, a han gol ha tat lan zon go ra élet -
te len tes té nek meg in dí tó lát vány ins pi rál -
ta szim bo li kus tör té net fe je ze te it igyek -
szik Ba ra bás Már ton né hány me ta fo rát
meg õriz ve, „új ra ír va” át men te ni a 21.
szá zad ba.

A pusz tu lás ra ítélt tár gyak, hang sze rek
azon ban nem csak esz té ti kai, de funk ci o -
ná lis ins pi rá ci ót is hor doz nak a mû vész
szá má ra. Aho gyan a Ba ján sze ren csés mó -
don oly sok szor fel lé põ Binder Kár oly
pre pa rált zon go ra já té ká ban már több ször
hall hat tuk, Ba ra bás Már ton is új ra ír ja, új ra
ki ta lál ja hang sze re it: „Pre pa rált zon go rá it
és kot ta köny ve it.  Eze ken a mû ve ken a
zon go ra-mo tí vum át ala ku ló ban van, oly -
kor már csak egy a töb bi kép ben sze rep lõ
elem kö zül. A szín hasz ná lat, a fes tõi esz -
köz tár egyéb ele mei, a kris tály sze rû geo -
met ri kus alak za tok és imp ro vi zá ci ók már-
már el fe dik a hin ta ló sze rû, a híd szer ke ze -
tek re em lé kez te tõ ki ta lált zon go rát. Né me -
lyik ké pen egy ál ta lán nincs is je len a hang -
szer re, ze né re köz vet le nül uta ló bil len tyû -
zet, új irányt mu tat va a zon go rá ról szó ló
tör té net nek.

Ba ra bás Már ton leg fris sebb mun ká i val,
a sa já tos mû cso por tot al ko tó, négy ze tes re
la polt, ön ma guk ba vis  sza té rõ, ka nyar gó
tér vo na lak kal a 2010-es  Szi get – Sza bad -
té ri Ins tal lá ci ós Ki ál lí tás és Ak ció mû vé -
sze ti Be mu ta tón már ta lál koz ha tott a ba jai
kö zön ség. A Szi get bi en ná lén az al ko tó az
el sõ dí jat el nyer ve ki ál lí tá si le he tõ sé get
kap ott a Bács kai Kul túr pa lo tá ban. A Szi -
get-díj jal ju tal ma zott tér be li vo nal raj zos
Au ra-szi get kom po zí ci ók, au ra ágyak ott is
meg te kint he tõk voltak.  

Ba ra bás Már ton ba jai ki ál lí tá sát át te -
kint ve, kép ze let be li ka ros szék ében, a mû -
vé szet metatörténeti lé nye gé nek bi zo nyos -
sá gá ban meg me rül ve, most már nyu god -
tan hát ra dõl he tünk. Én ma gam már egé -
szen bi zo nyos va gyok ab ban, hogy lé te zik
egy olyan lát ha tat lan fo nál, mely ös  sze kö -
ti a Wilendorfi Vénust Raffaello Ma don -
ná i val vagy Pi cas so Avig no ni kis as  szo nya -
i val, a Co los se u mot a gó ti kus ka ted rá li -
sok kal és Bernini kolonnádjait a múlt szá -
zad la kó te le pe i vel. Ba ra bás Már ton al ko -
tá sa i val kö rül vé ve most már his  szük, hogy
lé tez nie kell a mû vé sze tet, a ka tar zist tér -
ben és idõ ben ös  sze kö tõ el tép he tet len
arany fo nál nak.

En nek je len lét ét érez het tük a ki ál lí tás -
ban: egy mély ka tar zis sal bí ró, ki vé te les
mû vé szi él ményt, egy ver bá lis kor lá to kat
át tö rõ mû vé szi üze net je len lét ét. Olyan
mû al ko tás ok kal ta lál koz hat tunk, me lyek
ál tal fo lya ma tos kap cso lat lé te sül idõ ben
és tér ben egy más tól el sza kí tott, de az
idõn túl egy más ér té két, ér vé nyes sé gét,
hi te les sé gét köl csö nö sen erõ sí tõ lé nyek,
tár gyak, gon do la tok, mû al ko tás ok kö zött.
Ezek a mû vek a gon do lat evo lú ci ó já nak
ter mé sze tes sé gé vel, iz gal mas pa ra do xont
te remt ve egy más sal, fo lya ma tos op po zí -
ci ó ban, szü net nél kü li dis kur zus ban áll -
nak múl tuk kal, múl tunk kal és ön ma guk -
kal is: mi köz ben fo lya ma to san pusz tít ják,

egy szer re új ra is te rem tik egy mást, ez zel
táp lál va a mû vé szet mí to szát, erõ sít ve
össze tar tó fo na lát. 

Ba ra bás Már ton mû vé sze té ben van egy -
faj ta – az úgy ne ve zett „ter mé sze ti szép tõl”
el té rõ – (a pusz ta fi zi kai és ér zé ki adott sá -
gok hoz ké pest va la mi kép pen át lé nye gí -
tett) misz ti kus szép ség, má gi kus ti tok za -
tos ság, ami bi zo nyos ér te lem ben kí vül he -
lye zi õt kö zös va ló sá gunk ál lan dó sá ga
alól. A Ba ra bás-ob jek tu mok fi zi kai va ló sá -
gá ban lé te zik va la mi fé le di na mi kus transz -
cen den cia, amely egy szer re lép túl ter mé -
sze tes le he tõ sé ge i nek ke re te i bõl, min den
kény sze rí tõ kö tött ség bõl és meg vál toz tat -
ha tat lan nak vélt fi zi kai tény sze rû ség bõl.
Túl lép egy olyan ter mé keny le he tõ ség irá -
nyá ba, amely a ter mé szet, a gesamtkunst-
werk és a szub jek tív aka rat zse ni á lis össz -
já té ka ré vén el éri a sza bad ság utó pisz ti kus
ki kö tõ it, ahol a lé te zés fe lül ke re ke dik a
tör té ne ti tu dat gúzs ba kö tõ, min dig meg -
újí ta ni tö rek võ igye ke ze tén.

Kovács Zita

SzürkékTücsöklakodalom 1.

Repetíció, ismétlõdések

Süllyedõ

Kék spirál
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Ké pek a rumai ál lat- és ki ra ko dó-vá sár ból
Silling Lé da egy 2010-ben Ko lozs vá ron

ren de zett kon fe ren ci án a cím ben meg je lölt
vá sárt is mer te tõ elõ adá sá nak interneten
meg je lent anya gát ol vas va ha tá roz tam el:
ha mó dom nyí lik, el me gyek er re a Dél vi -
dék ha gyo má nyos ke res ke del me szem -
pont já ból nap ja ink ban is fon tos hely re. A
szer bi ai Ruma Kö zép-Eu ró pa és a Bal kán
ha tá rán a Szerémségben, a Du na, va la mint
a Szá va ál tal köz re fog va, Ba já tól mint egy
180 ki lo mé ter re dél ke let re, Új vi dék tõl 35
ki lo mé ter re dél re, Belg rád tól 50 ki lo mé -
ter re észak-nyu gat ra fon tos köz le ke dé si
vo na lak men tén fek szik. Ezen a he lyen a
fel jegy zé sek sze rint elõ ször 1747-ben tar -
tot tak vá sárt, amely – a ke res ke dés szem -
pont já ból is ki tû nõ adott sá ga i nak kö szön -
he tõ en – a te le pü lés sel együtt a ké sõb bi ek -
ben je len tõs fej lõ dé sen ment ke resz tül. A
vá sá rok he lye ere de ti leg Ruma köz pont já -
ban volt. A 19. szá za di egész ség ügyi sza -
bá lyo zá sok nyo mán ala kult ki a mai kép:

az ál lat vá sár tér a vá ros szé lén, a fõ út mel -
lett ta lál ha tó, a köz pont ban ma radt pi ac cal
az ös  sze kö tõ ut cá kon por té ká i kat kí ná ló
ki ra ko dó- és hasz nált cikkáru sok tö me ge
köti ös  sze. Meg ta lál ha tó emel lett, di va tos
szó hasz ná lat tal él ve, az Oldtimer-tõl a leg -
mo der neb big min den fé le me zõ gaz da sá gi
gép, va la mint hoz zá juk al kat rész min den
men  nyi ség ben (ér de mes meg je gyez ni,
hogy az egy-egy árus hoz tar to zó, ös  szes -
sé gé ben 1-2 ton na fém al kat rész
kirakodása majd vis  sza ra ká sa a te her au tó -
ra ko moly fi zi kai mun ka). A vá sár be já rá -
sá nak ter mé sze te sen el ma rad ha tat lan, fel -
üdü lést és erõ gyûj tést kí ná ló ál lo má sai a
fel ál lí tott sát rak la ci kony hái és kocs mái. A
vaj da sá gi ak kö zül el sõ nek szá mí tó rumai
vá sárt min den hó nap har ma di kán tart ják
(füg get le nül at tól, hogy a hét me lyik nap -
já ra esik), kí sé rõ ké pe ink 2012. jú ni us 3-
án ké szül tek.

Ké pek és szö veg: dr. Nebojszki Lász ló

Új gazdára várva

Az ál lat vá sár rész le te, ez a fér fi ak vi lá ga

A vá sár nap ján a vil lany mo tor ral for ga tott nyár sa kon a la ci -
kony há sok száz nál is több bá rányt és kecs két sü töt tek

A vá sá ri kí ná lat ban meg ta lál ha tó a var sa és a do bó há ló is

A húst ka ros le mez ol ló val da ra bol ják por ci ók ká (a sza kács
a vá gó élet le zu ha nás el len a fe jé vel biz to sít ja)

A ki ra ko dó áru soknál a bóv li  és  mi nõ sé gi ter mé k is kapható
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Ba ja múlt ja ké pek ben
az 1840-es tûz vész tõl a II. vi lág há bo rú vé gé ig

„Ha sen ki nem kér de zi, tu dom; ha kér -
dik tõ lem, s meg aka rom ma gya ráz ni, nem
tu dom” – mond ja az idõ rõl Szent Ágos ton.

Így va gyunk so kan Ba já val. Tud juk, mit
je lent ne künk, de ha meg kel le ne ma gya ráz -
nunk, baj ban len nénk. Akár csak a sze rel -
mes em ber; ha kér dik, mi ért sze re ti sze re -
lem mel azt, akit sze ret, nem tud ja, mert ha
tud ná, már nem be szél het nénk sze re lem rõl.
Mert Ba ja egy sze re lem. Egy nagy ti tok, s a
tit kot õriz ni kell és nem meg fej te ni, mint a
bû vész trükk jét, mert el vész a va rázs.

Ba ja va rá zsa? Nem tu dom. Ta lán, mint
egy nagy ka le i dosz kóp. Gye rek ko rom ban
a vá sá ro kon le he tett ilyet kap ni. Be le né -
zünk: csillog-villog-ragyog a cso dakép.
Az tán rá zunk egyet, s egy má sok cso dakép
áll ös  sze, ho lott a la pocs kák most is
ugyan azok.

Gyu la vá ri Jó zsef most meg ráz ta a ka le i -
dosz kóp ját, és meg szü le tett a könyv.

Ezek a gon do la tok jut nak eszem be
most, ahogy la poz ga tom a ba jai Fo to Rek -

lám stú dió Kft. igé nyes, szép ki ad vá nyát,
mely az idei Hal fõ zõ Fesz ti vál he té ben je -
lent meg 136 ol da lon 149 fo tog rá fi val. A
má so dik ol dal ta nú sá ga sze rint szer kesz -
tet te és a kí sé rõ szö ve get ír ta: Gyu la vá ri Jó -
zsef. Ma gyar, né met és an gol nyel ven. A
ki ad vány az 1840-es évek tõl a II. vi lág há -
bo rú vé gé ig me sél Ba ja múlt já ról fo tók kal,
Gyu la vá ri Jó zsef gyûj te mé nyé bõl; a szár -
ma zá si hely kor rekt meg je lö lé sé vel.

E nagy mé re tû (23-29 cm) me sé lõ könyv
lap ja in a bar ní tott, ne mes tó nu sú, ki vá ló
mi nõ sé gû be szé des ké pek hez kön  nyed,
cse ve gõ han gon fûz ma gya rá za to kat a
szer zõ. S köz ben a ko ro sabb kor osz tály
lel ke sen is mer fel rég volt vá ros rész le te ket.
A fi a ta lab bak ta lán fel is me rik azt, hogy a
vá ros nak az arany fe de ze te a más sal ös  sze
nem ha son lít ha tó han gu la ta.

A fény ko rát élõ Tóth Kál mán tér és kör -
nyé ke, a Bá ró Eöt vös ut ca, a Vö rös mar ty
ut ca, a ré gi Sugovica-híd a szi ge ti te nisz pá -
lyák kal, csó na kok kal. A Vö rös-híd. Ha lász -

bár ka-ar ma da és a té liki kö tõ. A Dé ri-kert
vas ka pu ja. A ré gi Du na-híd, egy múlt be li
gõz ha jó, s „meg ka pó a gõ zös alá za tos fej -
bó lin tá sa a ba jai híd elõtt”. Ví zi mal mok.

A Pos vá nyos tég la ége tõi; tég lá ból épült
új já a tûz vész után a vá ros. Hos  szan so rol -
hat nám to vább a szebb nél szebb, ér de ke -
sebb nél ér de ke sebb vá ros ké pe ket, a ka le i -
dosz kóp csil lo gó szí nes la pocs káit, a tör té -
nel mi-tár sa dal mi ese mé nyek vil la ná sa it: a
hon véd hu szá rok es kü té tel e 1914. au gusz -
tus 6-án a Szent Ist ván té ren; Hor thy Mik -
lós kor mány zó 1921-es lá to ga tá sa a vá ros -
ban; Mindszenty bí bo ros az 1948-as Má -
ria-na po kon; hõ si em lék mû ava tá sa a Dé -
ri-kert ben 1933 ok tó be ré ben.

A kö tet azon ban en nél to vább megy, és
ne kem azért oly kü lö nö sen szép, mert lát -
tat ni tud ja, hogy a vá ros pol gá rai mint élik
a min den nap ja i kat. Ahogy meg je le nik a
ba jai em ber. Hadd emel jem ide Gyu la vá ri
Jó zsef so ra it a har ma dik ol dal ról, hisz’
még is csak õ a leg hi te le sebb.

Gon do la tok Gyu la vá ri Jó zsef köny ve kap csán



Bajai Honpolgár12 2012. október

„Cím lap nak szá nom,ezt az írást, va gyis
in kább ké pet, ami hez írok. Va ló szí nû leg a
har ma dik ol da lon fog meg je len ni (az írás),
mert cím la pon írást köz zé ten ni nem il lik.
Néz zék meg ala po san: csu pa jó em ber van
a ké pen, mint ahogy mi is azok le szünk
ennyi idõ múl va. Ab ban nem iga zán va -
gyok biz tos, hogy olyan jól érez zük ma -
gun kat itt, e Föl dön, mint õk an nak ide jén.

Le het, ne künk nem lesz olyan sze ren -
csénk, hogy ilyen szép ké pet ké szít sen ró -
lunk a só go runk vagy va la ki a csa lád ból.
A Wunderlich csa lád nak sze ren csé je volt.

Én na gyon tu dom õket sze ret ni, an nak el -
le né re, hogy nem is mer het tem õket sze -
mé lye sen.

Szé pek, bács ka i ak, mint az ös  szes fény -
ké pen sze rep lõ ba jai em ber.

MINT MI!”
Vé gül, ami kor el fogy nak majd a könyv

lap jai, az utol só ol da lon ol vas hat juk az
Utó szó-t, mely nek utol só mon da ta áll jon
itt vé ge ze tül:

„Ta lán lesz foly ta tás, 1945-tõl, mert má ra
az is tör té ne lem. Kö szö nöm min den ki nek.
Föld vá ri Ist ván nak, Füleki Gá bor nak, hogy

lét re jö he tett ez a könyv, és per sze mind -
azok nak, akik rám bíz ták azo kat a ké pe ket,
ame lye ket most itt min den ki lát hat, aki kéz -
be ve szi a kö te tet. – Gyu la vá ri Jó zsef.”

Bá lint At ti la

A könyv meg vá sá rol ha tó: Lí ra Köny ves -
bolt, Cser jés Nyom tat vány, Zlaticsné Ap ró
Ju li an na Nyom tat vány bolt, Szecsó Kft.,
Le gen da Köny ves bolt, Goods Market,
Demko Feder, Tonirin-farm, Fo tó Rek lám -
stú dió Kft.

Bõ vebb in for má ció: www.fotoreklam.hu

Baljós október
Szo kat la nul eny he õszi idõ volt, de ko rán

sö té te dett. Az au tó lám pák su ga rai tom pán
ve rõd tek vis  sza a fõ ut ca ke ra mit koc ká in,
Tóth Kál mán szob ra kon túr ta la nul ol vadt
be le a hát tér be, s a ki ra ka tok sá padt fé nyé -
ben si e tõs em be rek ár nyai im bo lyog tak. A
fér fi ki lé pett a cse me ge üz let aj ta ján,  és ha -
za fe lé in dult a Bé ke tér irá nyá ba. Há tán ha -
nya gul him bá ló zott a sport sza tyor, a te nisz -
ütõ nye le ki lát szott be lõ le, s ke zé ben vit te a
pa pír ba cso ma golt sza fa lá dét, amit va cso rá -
ra vett ma gá nak. El ment a pa ti ka elõtt, be -
pil lan tott s a ki ra kat üve gen ke resz tül lát ta a
mun ka tár sa it, de nem vá gyott kö zé jük. A
sza bad nap kön  nyû sé ge in kább né mi kár -
öröm fé lét éb resz tett ben ne.

Pár lé pés re la kott in nen, kö zel a vá ros -
há zá hoz. A lép csõ ház ko mor ho má lyá ban
ta po gat va nyi tot ta ki a pos ta lá dá ját, ki vet -
te a Sza bad Né pet, az tán ké nyel mes lép -
tek kel bal la gott fel a lép csõn, s az aj tó zár -
ba csúsz tat ta a kul csot.

– Szer vusz, Szul tán! – hal lat szott a há ta
mö gül egy té to va hang, s ahogy meg for dult,
sö tét ár nyé kot lá tott ki sza kad ni a fal ból. A
tes tén va la mi kü lö nös áram fu tott vé gig,
meg bor zon gott, és a kom fort ér ze te szer te -
fosz lott a lép csõ ház hû vö sé ben. A han got
azon nal fel is mer te, bár kis sé más ként élt az
em lé ke ze té ben. Az egy kor tisz ta lány hang
most fá tyo lo san fa kó nak tûnt. 

– Ami kor utol já ra be szél get tünk… mi -
kor is… ti zen há rom éve, ha jól szá mo lom,
még nem vol tam Szul tán. Ak kor még La ci
vol tam.

Az as  szony nem szó lalt meg, ezért kis szü -
net után foly tat ta:

– Vár tál rám? Úgy ér tem, hogy most.
Most – nyom ta meg a szót – vár tál rám?

A nõ ek kor sír va fa kadt, s a sö tét ben is
lát szott, hogy ráz za a vál lát a zo ko gás.
Zseb ken dõt vett elõ, és el csuk ló han gon
mond ta:df

– Sze ret nék be szél ni ve led!
– Ó, jár tak itt már más nõk is, õk is be szél -

ni akar tak ve lem, s vég té re is, mi ért ne? Tes -
sék, höl gyem! – és szé les re tár ta az aj tót. 

Az as  szony na pok kal ké sõbb is csak ar ra
tu dott vis  sza em lé kez ni, hogy ül egy fo tel -
ben, szem ben a fér fi vel, de ar ra nem, hogy
ju tott el odá ig. El fo gad ta a fel kí nált italt, s
las san a la kás sal kap cso la tos be nyo má sok
is el ju tot tak a tu da tá ig. A há bo rú elõt ti pol -
gá ri jó lé tet mu ta tó be ren de zés nem lep te
meg, hi szen is mer te egy kor a fér fi szü le it,
de a szo bá ban ta pasz tal ha tó rend és tisz ta -
ság nem agg le gény re val lott.

– Be szél ges sünk hát! – mond ta a gyógy -
sze rész. – Mit te het a Szul tán a fõmérnökné
elv társ nõ ért?

– Kér lek, ne légy ve lem gú nyos! Ami kor
be vo nul tál…

– A múlt ról egy szót sem! Egyet len szót
sem! – vá gott köz be a fér fi. – Bár mi rõl haj -
lan dó va gyok be szél ni ve led, mert a Szul tán
ke gyes, de a múlt ról nem. Ugye, nem za var
egy kis hát tér ze ne? Így szok tam, ha hölgy -
ven dé gem van.

Mi vel az as  szony nem vá la szolt, a fér fi a
le mez ját szó hoz lé pett, fel tett rá egy ba ke lit -
ko ron got, s hal kan, egé szen hal kan meg szó -
lalt a mu zsi ka.

– Mi ez a ze ne? – kér dez te az asszony.
– Ver di Rek vi em je. Nem ép pen al ka lom -

hoz il lõ, de szép.
– Le het, hogy il lõ az al ka lom hoz – fe lel te

tû nõ dõn a má sik.
A gyógy sze rész a ci ni kus ál arc mö gül gya -

na kod va néz te az as  szonyt. Tud ta, hogy még
har minc öt sincs, de sok kal öre gebb nek lát -
szott. Azt a két ba ráz dát, ami a szá ja szög le -
té tõl ve ze tett eny he ív ben az ál la fe lé, még
nem is mer te. Igaz, rég lát ta, ak kor is mes  szi -
rõl. Min dig csak mes  szi rõl. De ahogy most
néz te, az el gyö tört vo ná sok mö gül fel sej lett
Mar git lány ko ri ar ca, az arc, ami lyen nek õ

utol já ra lát ta kö zel rõl, 1943 nya rán, a be vo -
nu lá sa elõt ti na pon. Ak kor is egy fo tel ben ült,
õ elé be tér delt és ki gom bol ta a blú zát. For -
más ki csi mel le, mint a ma dár fi ó ka, re meg ve
bújt a szí vé re, s õ gyen gé den meg csó kol ta.

S Mar git ak kor azt mond ta: – Lá tod, már
nem is szé gyel lem ma ga mat elõt ted!

A ze ne hang jai kö rül fon ták õket a fél ho -
mály ban, s az as  szony meg szó lalt:

– Gé za na gyon be teg.
– Gyógy ulást kí vá nok a fõ mér nök elv -

társ nak!
– Mi at ta jöt tem hoz zád.
– Ez csak ter mé sze tes! A Szul tán min den

gyógy szert be tud sze rez ni. A Szul tán nak ki -
tû nõ kül föl di kap cso la tai van nak. Még Nyu -
ga ton is. A Szul tán min den ki nek se gít, az
elv tár sak nak, a kar tár sak nak, a szak tár sak -
nak, bol dog nak, bol dog ta lan nak.

– Ne gyû lölj en gem! És õt sem! Iszo nya -
to san szen ved. Most ült nyol cad szor kés
alá. Gé ge rák. Alig tud nyel ni. Rö vi de sen
csak szon dán ke resz tül tud ják táp lál ni, mert
a nye lõ csö ve el zá ró dik. És ak kor már a nyá -
lát se tud ja le nyel ni.

– És én? Mit te he tek ér te én? Mért pont én?
– Gé za tud ja, hogy rö vi de sen meg fog

hal ni. Egy da ra big még kés lel te tik a ha lá lát,
de egy re na gyobb fáj dal ma kat fog át él ni.
Nem tud ják meg men te ni.

– Imád koz zon Is ten hez! Is ten vég te le nül
ir gal mas!

– La ci?! Hi szen te jól is me red õt! El tu -
dod ezt kép zel ni ró la? Töl te nél ne kem még
egy po hár ral?

Szul tán za var tan nyúlt az üveg után. Még
min dig nem ér tet te, mit akar tõ le az asz -
 szony. Kezd te el ve szí te ni a ma ga biz tos sá -
gát, kez dett ki zök ken ni a sze re pé bõl, amit
kez det ben ele gen dõ vé de lem nek ér zett ön -
ma ga szá má ra. Az as  szony be le ivott a po -
ha rá ba, majd ki nyi tot ta a re ti kül jét, és egy
le zárt bo rí té kot vett ki be lõ le.
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– Ezt a le ve let kül di ne ked. Ol vasd el! 
Ami kor lát ta, hogy a fér fi ha bo zik, hoz zá -

tet te: – Most!
Szul tán az író asz ta lá hoz ment, egy ele -

fánt csont nye lû pa pír vá gó kés sel fel nyi tot ta
a bo rí té kot, meg gyúj tot ta az ál ló lám pát, és
ol vas ni kez dett. Majd fel pat tant, s in ge rül -
ten az as  szony elé lé pett:

– Nem, nem, nem és nem! Ezt nem! Én
nem ölök!  Is ten dol gá ba nem avat ko zom!

– Nyu godj meg! – mond ta az as  szony,
bár ma ga sem volt nyu godt. – Csak an  nyit
tégy meg, hogy a mér get elém te szed! Te
ah hoz fel tû nés nél kül hoz zá jut hatsz.

– Nem! Bûn ré szes sé get sem vál la lok!
Nem azért, mint ha a rend õr ség tõl fél nék! A
lel ki is me re tem mi att! Igen! Ami att!

– És ak kor nyu godt lesz a lel ki is me re ted,
ha el uta sí tod egy hal dok ló ké ré sét?

– Nem hal dok lik! Ke ze lik! S amíg ke ze -
lik, nem sza bad fel ad ni a re ményt!

– Én lá tom, hogy hal dok lik. És õ is tud ja,
hogy a hát ra lé võ éle te nem egyéb, mint
hos  szú hal dok lás.

– Nem tu dok se gí te ni ne ked!  Csak egy
ka vics va gyok, amit az Is ten a föld re do bott.

– Ez a leg kön  nyebb, az Is ten há ta mö gé
búj ni, aki ta lán nincs is.

Az as  szony fel állt, ta nács ta la nul a fér fi ra
né zett, majd el in dult. Az aj tó ból még visz -
 sza for dult kö nyör gõ te kin tet tel:

– Na gyon kér lek, gon dol kodj raj ta még!
Szul tán ked vet le nül fo gott a va cso rá hoz.

Né hány fa lat után fél re tet te az íz te len hen -
tes árut és vis  sza ment a szo bá ba. Ma ga elé
te rí tet te az új sá got, de ki vé te le sen nem a
sport ro vat nál kezd te. A cím la pon négy arc -
ké pet lá tott, a Rajk-per ál do za tai vol tak, és
hír adást az új ra te me té sük rõl. En  nyi az em -
ber éle te? S ugyan azok a gyász ün nep sé gen,
akik as  szisz tál tak a ki vég zés hez? Van po fá -
juk hoz zá? De leg alább az ara di vér ta nuk
nap já ra idõ zí tet ték a ce re mó ni át. En nek van
gesz tus ér té ke – ál la pí tot ta meg.

Ko rán le fe küdt, de nyug ta lan éj sza ká ja
volt. Reg gel át iz zadt pi zsa má ban éb redt.
Ál má ban is mét meg je lent az orosz. Lát ta,
ahogy kö ze le dik, de most ha tal ma sabb nak
lát szott, mint ko ráb ban. Resz ke tés fog ta el,
ki ál tá so kat hal lott, s be csu kott szem mel
húz ta meg ra vaszt. Füst ten ger tá madt, s hal -
lot ta az ide gen ka to na fáj dal mas üvöl té sét.
A hang, igen, a hang ma radt a leg ele ve -
nebb. A ké pek el hal vá nyul tak, vis  sza té rõ ál -
ma i ban kü lön bö zõ for má kat öl töt tek, de a
pa na szos jaj ga tás ugyan az ma radt min den
al ka lom mal. S né ha ak kor is fel idé zõ dött
ben ne, ha éb ren volt.

De en nek a mai álom nak volt egy kü lö nös
rész le te. A leg ha tá ro zot tab ban em lé ke zett,
hogy lát ta ma ga mel lett a lö vész árok ban Gé -

zát, amint ro ham si sak ban fek szik a föl dön
moz du lat la nul. Pe dig Gé za nem volt a fron -
ton, mind vé gig itt hon dol go zott a ha di üzem -
mé nyil vá ní tott posz tó gyár ban. 

– Is ten meg áld ja Fre ud urat! – hes se get te
el ma gá tól az éj sza kai lá to mást. De a teg na -
pi ven dé get nem tud ta el fe lej te ni. Túl sok if -
jú ko ri él ményt ka vart fel ben ne az as  szony.
Ahogy a reg ge li ká vé ját it ta a fo tel ben ül ve,
ha tá ro zot tan érez te parfõmjének il la tát.

El telt egy hét, de nem múlt el egyet len nap
sem, hogy ne gon dolt vol na Mar git lá to ga tá -
sá ra. A le vél ott fe küdt az asz ta lán, nem ol -
vas ta el új ra, de nem volt lel ki ere je el ten ni. S
ak kor tör tént va la mi, ami fel zak lat ta. Mun -
ká ba igye ke zett, s a pa ti ka elõtt meg pil lan tot -
ta az as  szonyt, aki a ki ra kat nak hát tal ott állt
a be já rat mel lett. Hal kan kö szön töt te, Mar git
a sze mé be né zett és vis  sza kö szönt. Nem tud -
ta el dön te ni, meg szó lít sa-e, in kább azt vár ta,
hogy majd a má sik meg szó lal. De né ma ma -
radt, s õ si et ve be lé pett az aj tón. Vis  sza néz ve
lát ta, hogy az as  szony azon nal tá vo zott.

Es te zá rás kor Lehotay, a fõ nö ke csat la ko -
zott hoz zá az zal, hogy föl lép ne a meg ígért
köny vért, mert a fe le sé ge sür ge ti. Szul tán
em lé ke zett, hogy egy név es tén fel aján lot ta
az El fúj ta a szél-t. Igye ke zett szí ves nek mu -
tat koz ni, bár nem ked vel te a fér fit. Lehotay
most járt elõ ször be osz tott ja la ká sán, s ér dek -
lõd ve né zett kö rül. Le nyû göz ve szem lél te a
szem köz ti fa lat vé gig be bo rí tó üve ges köny -
ves pol cot, és irigy ked ve a ha tal mas per zsa -
szõ nye get. Az író asz tal fe let ti kis falipolcon
kü lö nös fi gu rá ra lett fi gyel mes. A dur ván fa -
ra gott fér fi alak tö rök ülés ben fog lalt he lyet,
fe jén ha tal mas tur bán, két ke ze saj nál ko zó an
szét tár va, vagy ta lán öle lés re  emel ve.

– Ezt men  nyi ért vet ted?
– Egy ma rék do há nyért.
– Ilyen üz le tet én is szí ve sen köt nék.
– Le be szél né lek ró la.
– Mert?
Szul tán mély lé leg ze tet vett. Tud ta, megint

olyan hely zet be la ví roz ta ma gát, ahon nan se -
be sü lés nél kül nem tud ki ke ve red ni.

– Ha di fo goly-tör té net ez. Ami kor Oran-
kiból Igumnovóba vit tek, át kel tünk komp pal
az Okán. A túl par ton egy fa lu. A la kos sá ga
egy szá lig el ítél tek bõl állt. Ott ta lál koz tam
egy sza kál las öreg gel. Ör mény volt, s már
húsz éve ott élt. Nem mond ták meg ne ki, mi -
ért tart ják fog va. Õ fa rag ta ezt a szob rocs kát.

– Ez mi kor tör tént?
Sze mét lá da, mond ta ma gá ban Szul tán.

Biz to san meg néz ted már a ká der la po mon.
De azért mo so lyog va vá la szolt:

– 1948 õszén. Igumnovóból már ha za -
jöt tünk.

Azt nem tet te hoz zá, hogy már aki ha za -
jött. Mert Szalacsi Im re, aki vel fog sá guk

utol só évé ben tar tot ták egy más ban a lel -
ket, úgy szól ván az ölé ben halt meg a vo na -
ton, mi e lõtt el ér ték vol na a sepetovkai ál -
lo mást a len gyel-szov jet ha tá ron.

A va sár na pi szent mi sén Szul tán szo ká sa
sze rint ott éne kelt az or go na mel lett a ba rá -
tok temp lo má ban. Ami kor az utol só ak -
kord is el halt, ke zet fo gott a kán tor ral, majd
a csi ga lép csõn le ka nya rog va el ér te az ol -
dal be já ra tot.

Mar git ott állt az ut cai lép csõ al ján.
Vö rös kosz tüm volt raj ta, s Szul tán nak

úgy tûnt, hogy a sze me lán gol. Je len ség
volt. Égõ csip ke bo kor. Meg haj tot ta fe lé
a fe jét, de az as  szony nem fo gad ta a kö -
szö né sét.

* * *
Mar git elõtt ek ko ri ban már ös  sze folyt az

idõ, nem tud ta, mi lyen nap van, há nya di ka,
csak jár ta a kór há zat, egy re ke se rûb ben,
egy re ki lá tás ta la nab bul. A Ró kus ut ca gesz -
te nye fái már rozs dá sod tak, a te me tõ elõtt a
vi rág árus ok nál sza po rod tak a kri zan té mok,
s az idõ is hû vö söd ni kez dett.

A por tás ud va ri a san nyi tot ta ne ki a kór -
ház ka put, tud ta, hogy en ge dé lye van be lép -
ni a lá to ga tá si idõn túl is. A gé gé szet épü le -
te szem ben a ka pu val pár lé pés nyi re állt, s
Mar git igye ke zett rendbeszedni az ar cát,
mi e lõtt a kór te rem be lé pett. Gé za ágyá hoz
si e tett, meg csó kol ta a fér je ar cát, és szé ket
hú zott ma gá nak az ab lak elé.

– Hogy vagy?
– Most már jól. Most már min den rend -

ben van.
Az as  szony meg le põd ve húz ta kér dõ re a

szem öl dö két.
– Meg lá to ga tott a La ci. Ta lán fél órá ja.

Ho zott ne kem li mo ná dét.
Mar git ijed ten kap ta fel az üres po ha rat az

éj je li szek rény rõl, és pil lan tott az al já ra.
– Ne ag gódj! Po ha rat is ho zott – pró bált

mo so lyog ni a be teg.
Az as  szonyt olyan vá rat la nul ér te a hely -

zet, hogy kép te len volt ren dez ni az ér zel -
me it. Csak an  nyit tu dott, hogy fe gyel me -
zett nek kell ma rad nia.

– És mit mon dott?
– Alig va la mit. A mu ta tó uj ját a szá ja elé té -

ve csak an  nyit sú gott: – Majd oda át meg be -
szél jük!

Mar git meg fog ta a fér je ke zét és meg -
szo rí tot ta.

– Men  nyi idõd van még?
– Nem tu dom. Egy örök ké va ló ság nyi. S

ez már mind a ti éd. Tu dod, hogy sze ret lek.
Az as  szony el sír ta ma gát.
Töb bet már nem be szél tek.
Fog ták egy más ke zét és meg szûnt kö rü -

löt tük az idõ.
* * *
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Mar git szin te ön tu dat la nul ment ha za fe lé.
Egy kí nok tól ba ráz dált arc utol só mo so lyát
vit te ma gá val. A Dé ri-kert ke rí té se men tén
ha ladt, s a temp lom fe lõ li vég rõl fur csa han -
gok ütöt ték meg a fü lét. Mint ha ezt ki ál toz -
ták vol na: – Rusz kik, ha za! Az tán ének szót
hal lott, majd a tö meg ki tó dult a kert bõl az ut -
cá ra. Az élen ha la dó le gé nyek a vál lu kon,

farudakra té ve, ci pel tek va la mit. Fel is mer te:
a Sztá lin-szo bor volt, ami a sé tány szé lén
állt. Sod ró dott a ki ál to zó, ének lõ, zász ló kat
lo bog ta tó tö meg gel, majd a Bé ke té ren ki lé -
pett a sor ból, s a fel sõ kor zó kor lát já ra tá -
masz kod va né zett a mély be, fi gyel ve a fej le -
mé nye ket. A me net a Sugovica-hídra ért, s
úgy rém lett ne ki, hogy a tö meg ben ott lát ja

Szul tánt is. Rö vid idõ múl va üdv ri val gás kö -
ze pet te re pült a szo bor a víz be.

A hit, hogy hely re áll hat a vi lág rend je,
szin te ta pint ha tó vá vált.

Mar git ha za ment.
Gé za író asz ta lán a nap tár ok tó ber 25-ét

mu ta tott.
Ha mar Pé ter

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Le vél a szo mo rú ság völ gyé nek Finnországából – egy „igaz ma gyar finn”  bú csúz ta tá sá ra...

Mert, ha meg en ged né (mi ért ne en ged né
meg?!): tud ja tok ró la: a má so dik, Fo ga dott
Finn Apám ról be szé lek.. Avagy, ami ként
az öreg Cecey az Eg ri csillagok-ban: nem
is én fo gad tam õt má so dik apámnak ,  ha -
nem õ en ge met „több let-gyer me ké nek”,
öcsi mé re tû fi a tal ba rát já nak?...

Or vos-fõ ta ná csos Asko Armas Juhani
Kuisma igaz ga tott kór há zat, s la kott kö zel
fél év szá zad nyi idõt Ylivieskában, a Ter-
veystie  (Egész ség ut ca) 9. sz. alatt. Az tán
töl tött jó sze ré vel év ti ze de ket, kü lö nö sen
már nyug dí ja san, éven te két szer-há rom -
szor, he te ket-hó na po kat a Szek szárd-Pa -
lán ki-he gyi ta nyá ján; té len is, nyá ron is,
te kin te tét meg hor doz ván a Du na-le zár ta
vég te len sík sá gon s „az ál mos eb ként” el -
te rü lõ vá ros fö lött. 

Jól mon dom? Tisz ta idõ ben in nét még a
ba jai, ki kö tõ be li si ló kat is lát hat ta... De
Babits-csal „ba rát ság ban volt” – ezt tu -
dom. Sirppa-nak és Juhaninak ugyan is  én
vol tam az ylivieskai ma gyarnyelv-ta ná ra
(mel lék fog lal ko zás ban a Nép is ko lán).

Szek szárd nak a Lapp föld-ka pu ja: Tornio a
test vér vá ro sa; Pé csé Lahti, Juhani fe le sé gé -
nek szü lõ vá ro sa. Juhanival dr. Deutsch Ot tó,
ak ko ron ba jai, szin tén Rotary klub tag fõ or -
vos tá mo ga tá sá val a hát tér ben, Ba ját és
Ylivieskát sze ret tük vol na „ös  sze bo ro nál ni”.
Nem Ba ján mú lott, hogy nem si ke rült. Az óta
tán már Ylivieska vá ro sa is tud va la men  nyit
ma gya rul: leg alább is egy köz mon dást:
„Bán ja már, mint a ku tya, aki he tet...” Stb.

No, ne bánt suk õket, ne sza lad junk túl sá -
go san elõ re; in kább ren de zet ten, sor já ban.

Mert igaz ság sze rint, Ked ves, Jó Ba ja i ak,
a „há rom a ma gyar igaz ság” je gyé ben   most
Hilkka Kulmala kö vet ke zett vol na. A mo pe -
de ken ha gyott, több tíz ezer fo rint ér té kû bu -
kó si sak ok, a csa lá di ér té ke ket vé dõ be-ne-
gyere „söp rû-aj tón ál ló” után Hilkka „be csü -
let-vi rág áru dá já ról” akar tam har ma dik ként
re gél ni. Az elõ tér zá rás után, te hát akár éj fél -
kor is nyit va: ott több tu cat, kü lön bö zõ,
gon do san elõ re ké szí tett, cso ma golt vi rág -
cso kor. Vá lassz; az tán a fa lon kis nyí lás: a
pénzt oda dobd be. De ha ép pen ség gel sze -
gé nyebb vagy en nél – haj jaj!... – ak kor ta -
lálsz elõ ké szí tett papírcetliket, ce ru zát, írd
föl, s azt a cé du lát dobd a ha sa dék ba. 

Bent, a bolt ban, idõn ként 50-60 pa pír da -
rab ka is vá ra ko zik a tal pas szö gön, mint
va la mi tö vis szú ró gé bics gyûj te mé nye...
Köz tük oly kor biz  az enyém is.

De az élet, mint nem egy szer, most is
mást akart, köz be szólt – még pe dig igen
fáj dal ma san.

Más ok ból kel lett, sze mé lye sen,  be tér -
nem az üz let be. 

Sír csok rot kel lett ren del nem... (Finn or -
szág ban a ná lunk ál ta lá no san hasz nált ko -
szo rú csak nem is me ret len.)

A kis hí ján ugyan an  nyi ra ma gyar, mint
finn or vos-fõ ta ná csos Juhani Kuisma bú -
csúz ta tá sá ra.. „A Te bi ro dal mad nak, Sze re -
tett  Atyám, // Én min dig át adom ma ga mat,
// Az én lel ke met és tes te met// Kér lek
Uram, vedd ol tal mad ba!... ” Juhani par te cé -
du lá já ról a 377-es zsol tár el sõ vers sza kát
idéz tem. A fin nek egyik leg na gyobb köl tõ -
jét: Eino Leinót em le ge tik a kap csán.

Ta lán még ve tek szik is
ve le, min den eset re rög tön
meg szó lal ben nem a szin -
tén nagy ma gyarba rát,
Johannes Brahms Egy Né -
met Requiem-jének 39-5
Psalmusa. Nem for dí tom
le, ez ere de ti ben gyö nyö rû.
Ba ján amúgy is so kan tud -
nak né me tül (akik nem, hát

14 szót csak -csak ki tud tok ke res ni va la mi
for dí tóprog ram ból...) „Herr! Lehre doch
mich! // Da13 ein Ende mit mir haben
mu13// Und mein Leben ein Ziel hat! // Und
ich davon mu13! // Und ich davon mu13!...”

Ez a 3. té tel ba ri ton szó ló ja – a kó rus lé -
lek té põ só ha ja i val a hát tér ben. 

T. S. Eliot nem tud ta vol na tö mö reb ben.
Es kü szöm.

T. S. Eliot itt az tán be jön a kép be. Mert
Juhani öz ve gye, a va la mi kor szin tén ve ze tõ
fõ or vos Sirppa Kuisma (sirpa = cse rép, tör -
me lék; en nek s a név nek még je len tõ sé ge
lesz a tör té ne tem ben!) csak nem kön  nyek re
fa kad va kér dez te (ez az erõs as  szony, aki
szá zak – nem túl zás, ta lán ez rek – fáj dal mát
hor doz ta s gon doz ta a ne gyedév szá zad alatt
Ylivieska ideg-el me osz tá lya élén), hogy el -
ját sza nám-e Juhani temp lo mi be szen te lé se
után a Má ria-ter mi em lékün nep sé gen, szó ló
fu vo lán az õne ki olyan drá ga, Lloyd Web-
ber Macs kák Memory-ját... Épp csak vég -
aka ra tot nem em le ge tett... Lon do ni di ák -
évei Sirppával...  Az el sõ – s im má ron vég -
le ges –  sze re lem... 

Én meg majd frászt kap tam. Per sze,
hogy rög tön  igent mond tam – de mi lesz
eb bõl?!... Ez egy mu si cal!... Ha go nosz -
kod ni akar nék, majd nem azt mon da nám
én, a Bachon, Bar tó kon, Rautavaarán ne -
vel ke dett, hogy ez amo lyan  „kocs ma ze -
ne!” Én már sok min dent meg él tem a je -
ges med vék föld jén, de  hát mu si calt ját sza -
ni gyász-em lék ün nep sé gen?!.... Nem va la -
mi fé le finnyákolás volt ez, hisz ját szot tam
én fõ is ko lás éve im ben majd’ min den
nyáron va la me lyik ba la to ni „ven dég lá -
tóipa ri egy ség ben”...

De nem.
Juhani még itt és most is ta ní tott.
Mert azu tán  ter mé sze te sen utá nanéz tem

a ko ráb ban fu mi gált do log nak, ami rõl rög -
tön ki de rült, hogy a szö veg alap ja T. S.
Eliottól szár ma zik. A tör té net rö vi den:
macs kakö zös ség a nagy vá ro si, kül vá ro si
slumban; en nek for dít há tat a kis gõ gös ség,Az ylivieskai kórház
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szép ség: Grizelma. A Memory an nak a
moz za nat nak a han gok ban meg je le né se,
ami kor a té pett, le ron gyo ló dott Grizelma
meg alá zot tan, szo mo rú an vis  sza ké ri-kö -
nyör gi ma gát a kö zös ség be... (Is me rõs a do -
log – akár a Bib li á ból is?)

Juhani Kuisma so ha nem volt túl hang sú -
lyo zot tan val lá sos. Sõt. Bi zo nyos kulinariz-
musát még az em lék ün nep sé gen szó no ko ló
Rotary klubbeli ko ri fe us is több ször fel em -
le get te. De ha rá né zek er re a kép re, amely
elõtt a Webber Memory-t ját szot tam (még
egy szer hang sú lyo zom: tu do má som sze rint
Juhani sa ját, elõ ze tes ké ré sé re tör tént), ez a
kép kis rög tön zött ol tá ron állt, fe hér vi rá gok
kö zött; s most itt lát hat já tok a mel lék le ten.
A Pa lán ki-he gyi pa don?....

A kép kulcs fon tos sá gú. Nem csak
Juhaninak az az ob li gát mo so lya, amely
nél kül õt szin te so hasem lát tam. (Tu dott-e
ez a legendárius kór ház ve ze tõ, egy má ra
szint re tel je sen le épült, „el fek võ vé” deg ra -
dált ho dály va la mi ko ri nagy fõ nö ke bár ki -
vel, be osz tott ja i val ve sze ked ni, ha ra go san
szi go rú len ni?....)

Ha jól meg né zi tek en nek a finn or szá gi
ARANY EM BER NEK a ké pét, rö vi de sen
fel fe dez tek va la mit. Az a bi zo nyos szé les
öv – nem va la mi mál tai- vagy rotary-s klub

fel ség jel vé nye... Em lé kez ze tek csak az idé -
zett zsol tár-rész let re, psal mus-rész let re. Az
az öv Juhani föl di, konk rét fáj dal ma i nak a
„szé les, szür ke-fe ke te öve” – én már meg
nem mond ha tom, finn or szá gi 22 évem ben
hány szor mû töt ték a mind ros  szab bá vá ló
ge rin cét... S en nek a kul tu rá li san oly ma gas
szin te ken „jár ká ló” em ber nek hogyne le he -
tett vol na vi lá gos, egy ér tel mû: a leg nagy -
sze rûbb or vospro fes  szo rok is meg tud nak
be te ged ni; hogyne tud ta vol na: Is te nem,
Uram, a Te ke zed ben va gyok – amíg en ge -
ded. S kér lek, azután is. 

Mert Juhani szel le me itt jár köz tünk. Ez
köz hely. 

* * * 
De az már nem, hogy ha lász lé- és pör -

költfõ zés ben, íze sí tés ben ken ter be ver te a
„tüke-palánkiakat”. Mint em lí tet tem, ezt a
kulinarizmusát még a bú csú be széd ben is
fel idéz te a Rotary klub vezetõje; majd nem
meg bot rán koz tam. (Juhani mo soly gott
vol na. Mint a ké pen, a ta nya elõtt...) Hogy
a ba jai há rom láb és né hány, kü lön bö zõ
mé re tû fé nye zett hal bog rács vol tak töb bek
közt a leg fél tet tebb kin csei... S hogy mi -
ként né zett rám ez az örök ké mo soly gó
em ber a ná lam, itt Sieviben  fel kí nált la -
zacha lász lé kap csán?! (No, ezt majd rész -
le te i ben is el me sé lem: meg éri Nek tek....)

Krúdy nak, Mó ricz nak, Bertha Bul csú -
nak a lí rai tö mö rí tõkész sé ge kel le ne be -
lém, hogy gyû szû be gyö mö szöl jem en nek
a (nem az én sza va im!) Drá ga Em ber nek a
tel jes sé gét, lé nyét. Min den eset re õ egy
volt azok kö zül a las san már fél szá zat is
ki te võ fin nek kö zül, azon a dé li kör nyé -
ken, akik rõl, töb bi ek rõl – fin nek rõl, Juhani
kap csán szin tén fon to sa kat sze ret nék majd
el mon da ni. Ám Juhani mint egy (sõt: mint
va la mi) szub li má tum, es  szen cia, csepp ben
a ten ger. – Egész. 

1929. má jus 5-én szü le tett Turkuban –
2012 jú li us 26-án ad ta vis  sza tes tét s lel két
a Te rem tõ nek Ylivieskában.

Ylivieskában a 60-as évek ele jé tõl ve -
zet te a kór há zat, 1992-ig, nyug díj ba vo nu -
lá sig. Ez  a pom pás in téz mény ak kor
kezd te meg ha nyat lá sát (az el sõ „lama”;
re ces  szió évei) s lett be lõ le – mint már
em le get tem – csak nem el fek võ.... Nyá ri,
sze mé lyes ta pasz ta la ta im ról majd me sé -
lek... Ugyan ab ba a szo bá ba ke rül tem, ahol
még egy hó nap pal ko ráb ban Juhanival,
élõ ben ta lál koz tam.

Az ak tív prak ti zá lá sa te hát 90 tá jé kán
meg szûnt – de nem az ak ti vi tá sa! A
rotarysok kö zel fél száz évet em le get tek.
El ma rad ha tat lan volt kö zü lük; csak, ha láz
vagy fek võ be teg ség... (rit kán).

Õ Ma gyar or szág ról leg in kább nem vitt
(ha igen, több nyi re fi nom vö rö set, ne kem
pap ri kát az öcsényi pi a cos öreg as  szony ok
szok nyá ja alól...) – ám leg in kább ho zott.
Egy faj ta, igen ma gas kul tú rát – ez tel jes
bi zo nyos ság.

* * *
Vé ge ze tül. (Leg alább is egy elõ re)
Több nyi re köz tu dott, hogy a fér fi ak bi -

zo nyos ré sze sze mér me tes, így én sem az
il le té kes hez, Sirppához for dul tam, ha nem
majd nem pi ron kod va Juhanit ke res tem:
ros  szul al szom, nyo mott a han gu la tom....
ta ná csol jon már va la mit!   

Juhani rám né zett és is mét mo soly gott:
„Hát nem te ta ní tot tál ben nün ket ma gyar ra
a Kansalaisopistóban?! S meg sem for dult
a fe jed ben, hogy a ne vün ket le for dít sad?”

Mert az bi zony, a (mäki)kuisma –  or -
bánc fût je lent. A ma gyar rá dió na pon ta
rek lá moz za eny he de pres  szió ke ze lé sé re.
Vény nél kül kap ha tó, tab let tá ban is, te a -
ként is al kal maz ha tó. Ál lí tom – J. Kuis-
mához ha son ló an –, kel lõ tü re lem mel, ki -
tar tás sal igen jó.

Juhani most is hun cut ká san mo so lyog –
én pe dig leg kö ze lebb, ked ves, jó ba ja i ak,
in nen foly ta tom...

Üd vö zöl Ben ne te ket:
Dobai Ta más

Juhani Kuisma

Portrévázlat Kondor Gusztáv csillagászról

A Bács ka észa ki ré szén a 19. szá zad ban
szü le tett, majd in nen el szár ma zott csil la gá -
szok kö zül leg is mer tebb a ba jai szü le té sû és
szak mai pá lya fu tá sá nak csú csát Pá rizs ban
el érõ Schulhoff Li pót (1847-1921). Csa lád ja
ere de ti leg or vos nak szán ta, de egye te mi ta -
nul má nya it ép pen csak el kezd ve jött rá, hogy
in kább a ma te ma ti ka és a vi lág egye tem meg -

is me ré se ér dek li. Mi vel a Gel lért-he gyen ál -
ló csil lag vizs gá lót 1849-ben az oszt rá kok el -
pusz tí tot ták és az nem épült új já, ta nul má -
nya it Bécs ben foly tat ta, ahon nan ké sõbb – az
egye tem be fe je zé se és több éves ob szer va tó -
ri u mi mun ka után – Fran cia or szág ba hív ták.
Csak ke ve sek szá má ra tu dott, hogy szin tén
ezen a vi dé ken, Szántován (ma Her ceg szán -

tó, a ma gyar-szerb ha tár szom széd sá gá ban)
jött a vi lág ra és is ko lá it rész ben szintén Ba -
ján vé gez te az a Kon dor Gusz táv (1825-
1897), aki nek szak mai te vé keny sé ge és kar -
ri er je vi szont Ma gyar or szág hoz kö tõ dik. A
pes ti egye tem csil lag da nél kü li, sa ját la ká sán
köl csön mû szer rel bi zo nyos mé ré se ket vég -
zõ ta ná rá nak éle tét te kin tem át mun kám ban.

Az ere de ti ta nul mány a Ter mé szet Vi lá ga fo lyó irat XXI. Természet–Tudomány Di ák pá lyá zat Ter mé szet tu do má nyos múl tunk 
fel ku ta tá sa ka te gó ri á já nak II. dí ját nyer te el. A cikk a dí ja zott mû ki ha gyá sok kal rö vi dí tett vál to za ta.
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Az 1848-ban csa lá di ne vét Kon dor ra
vál toz ta tó Krauze Gusz táv Já nos 1825. au -
gusz tus 7-én szü le tett a tör té nel mi Ma -
gyar or szág Bács-Bodrog vár me gyé jé ben
fek võ Szántován:

A né met te rü let rõl ér ke zõ, itt le te le pe dõ
szü lei kö zül édes ap ja, Krauze Já nos,
kincs tá ri fõ er dész ként te vé keny ke dett;
édes any ja, a fran cia szár ma zá sú Kollin
Ka ro li na egy ham bur gi ke res ke dõ lá nya.
Itt ér de mes meg je gyez ni, hogy a szántovai
ró mai ka to li kus plé bá ni ai egy ház ban ke -
resz tel tek anya köny vé vel tar tal mi lag min -
den ben egye zõ, Po lyák Im re her ceg szán tói
plé bá nos ál tal 2002-ben ki ál lí tott ki vo nat
sze rint a szü lõk ke reszt ne ve Já nos és Ka -
ro li na, míg a Kon dor Gusz táv val kap cso -
la tos cik kek alap ve tõ for rá sa ként szá mon
tar tott Kövesligethy Radó aka dé mi kus
1904-ben ké szí tett Kon dor Gusz táv em lé -
ke zete sze rint Fe renc és Sa rol ta.

Ele mi ok ta tá sa a szü lõi ház ban kez dõ dött:
ze ne sze re te tét ap já tól örö köl te, any ja az alap -
is me re te ken túl fran ci á ra és né met re ta ní tot ta.
Ta nul má nya it az 1837/38-as tan év vel a fe ren -
ces rend hat év fo lya mos ba jai nagy gim ná zi u -
má ban foly tat ta, itt la tin nyel vi is me re te ket is
sze rzett. Az is ko la rang ját jel zi, hogy itt ta nít -
tat ták fi a i kat a kör nyék be li föld bir to kos ok,
Ba ja és a kör nye zõ te le pü lé sek ér tel mi sé gi
csa lád jai, a vá ros és nagy részt a vár me gye
tiszt vi se lõi, de nem volt el ér he tet len az al sóbb
tár sa dal mi osz tály ból ér ke zõ fi a ta lok szá má -
ra sem. Eb be a kör nye zet be ke rült 12 éve sen
Kon dor Gusz táv, ahol az 1838-as év könyv
sze rint a nyel vé sze ti el sõ osz tály ba járt: itt a
19 ki tû nõ ta nu ló lis tá já nak 9. he lyén sze re pel
a ne ve. A má so dik osz tályban Kon dor a 20
ki tû nõ kö zül a 14., az 1840-es év könyv sze -
rint a nyel vé sze ti har ma dik osz tály 13 emi-
nens ta nu lója kö zül a 10. Ba ján 1840. má jus
1-én az egész vá rost láng ba bo rí tó tûz vész
pusz tí tott és az ál ta lá nos rom lás a gim ná zi u -
mot sem kí mél te. A rend kí vü li hely zet re va ló
te kin tet tel az igaz ga tó ké rel mé re a hely tar tó -
ta nács hoz zá já rult a tan év meg rö vi dí té sé hez,
ko ráb bi be fe je zé sé hez. A kö vet ke zõ tan év tõl
a szál lás hely nél kül ma radt vi dé ki ek más is -
ko la után néz tek, ez az oka an nak, hogy Kon -
dor Sza bad kán foly tat ta ta nul má nya it.

A sze ge di lí ce um böl csé sze ti év fo lya ma -
it el vé gez ve a mér nö ki ta nul má nyok
megkezdéséhez szük sé ges két év elõ ze tes
gya kor lat meg szer zé sé hez Apatinban, az ot -
ta ni kincs tá ri épí té sze ti hi va tal nál nyert fel -
vé telt: ott 1846-47-ben dol go zott. Gaz dag
gya kor la ti ta pasz ta la tok kal lép he tett a pes ti
egye tem Mér nö ki In té ze té nek (Institutum
Geometrico Hydrotechnikum) fa lai kö zé.

Az 1848-49-es sza bad ság harc ki tö ré -
sekor meg sza kí tot ta egye te mi ta nul má nya -
it, ka to ná nak állt. Ké pes sé ge i nek és tu dá sá -
nak kö szön he tõ en gyor san ha ladt a rang lét -
rán, és a VII. had test hez tar to zó 66. szá mú
gya log ez red had na gya ként vé gig har col ta a
branyiszkói, a ká pol nai, a ver pe lé ti, a horti,
a hat va ni és a nagy sar lói csa tá kat. Klap ka
had test éhez ke rül ve vett részt az 1849. áp ri -
lis 26-i ko má ro mi csa tá ban, ez után a ta tai
99. szá mú zász ló alj hoz, majd vis  sza Ko má -
rom ba ke rült. Már fõ had nagy ként küz dött
Ko má rom meg vé dé sé ért és ré sze se volt az
1849. szep tem ber 27-i ka pi tu lá ci ó nak. A
sza bad ság harc bu ká sa utá ni sú lyos re tor zi -
ók tól ugyan meg me ne kült, de a rend õr ség
so ká ig zak lat ta. Szá má ra eb ben az idõ szak -
ban a leg fon to sabb az volt, hogy foly tat hat -
ta meg sza kí tott egye te mi ta nul má nya it. A
gya kor la ti mér tan ra (az az föld mé rés re),
víz épí tés tan ra, erõ mû tan ra, gaz dá szat ra és
fel sõbb ma te ma ti ká ra ké pe sí tõ ok le ve lét
1850. ok tó ber 3-án nyer te el.

Petzval Ot tó nagy ha tá sú ma te ma ti ka
elõ adá sa i nak kö szön he tõ en kész te tést ér -
zett a to váb bi ta nu lás hoz. El nyert csil la gá -
sza ti ösz tön dí ja tet te le he tõ vé, hogy a bu -
dai egye te mi ösz tön dí jas nö ven dé ke ként
1851-52-ben Petzval Ot tó, Jed lik Ányos és
Mayer-Lambert Fe renc (a gel lért he gyi
csil lag vizs gá ló utol só igaz ga tó ja) elõ adá -
sa it hall gas sa. A két év le tel te után a bé csi
tu do mány egye tem ösz tön dí ja sa ként ma te -
ma ti kát, fi zi kát és kü lö nö sen csil la gá sza tot
ta nult Karl Ludwig Littrow mel lett. Szor -
gal má nak és ta nul má nyi elõ me ne tel ének
kö szön he tõ en Littrow biz tos jö võt ígér ve
ma rasz tal ta, ám a meg tisz te lõ aján la tot
Kon dor nem fo gad ta el. Egy részt hon vá -
gya volt, más részt ab ban bí zott, hogy a
sza bad ság harc ide jén meg ron gá ló dott gel -
lért he gyi csil lag vizs gá ló hely re ál lí tá sa
után ott al kal ma zást nyer. 

1854-ben Kon dor vis  sza tért Ma gyar or -
szág ra. Saj nos ré gi ál ma – el he lyez ked ni a
gel lért he gyi csil lag vizs gá ló ban – nem vál ha -
tott va ló ra, mert az nem épült új já. Két le he -
tõ ség állt elõt te: vég zett sé ge alap ján a mér -
nö ki pá lya (itt ko ráb ban már szer zett gya kor -
la ti ta pasz ta la to kat) és a ta nár ság. Vá lasz tá sa
a ta ná ri pá lyá ra esett: az ugyan eb ben az év -
ben meg szer ve zett pes ti re ál is ko lá ban (az
Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um elõd je) ka pott ál -
lást. A ta ná ri ál lá sok ra het ven nél töb ben pá -
lyáz tak, ugyan ak kor az is ko lát meg szer ve zõ
Weiser Jó zsef bé csi fõreáliskolai igaz ga tó –
Kon dor bé csi ta nul má nyai ide jé rõl már is -
mer te – fel szó lí tot ta Kon dort, tu laj don kép -
pen fel kér te a ma te ma ti ka tan tárgy el vál la lá -
sá ra. Az el sõ év ben ide ig le nes, majd 1855-
tõl ren des ta nár rá vá lasz tot ta Pest ta ná csa.
Ér de mes meg je gyez ni, hogy a kez de ti tan -
tes tü let négy ma gyar tag ja kö zül hár mat –
Kon dor Gusz tá vot, Ney Fe ren cet és Preysz
Mórt – a ké sõb bi ek ben aka dé mi ai tag ság ra
vá lasz tot ták. Kon dor sok ol da lú sá gát mu tat -
ja, hogy a ma te ma ti ka mel lett ké pes volt a
vál tó jog, a könyv vi tel és a vám is me ret anya -
gá nak ki dol go zá sá ra és ta ní tá sá ra. Volt idõ -
szak, ami kor fi zi kát és ma gyar nyel vet is ok -
ta tott, több íz ben igaz ga tó he lyet te si fel ada to -
kat is el lá tott. A fõ re ál is ko la 1858-ban ki -
adott ne gye dik ér te sí tõ jé ben je lent meg Die
auf elementarem Wege entwickete Theorie
der Maxima und Minima cí mû dol go za ta
egyes függ vé nyek szél sõ ér té ke i rõl. Mayer-
Lambert Fe renc 1862-ben tör tént nyu ga -
lom ba vo nu lá sa kor Pauler Ti va dar, a pes ti
egye tem rek to ra a dél jel zés el len õr zé sé re és
idõ meg ha tá ro zás ok ra kér te fel Kon dort. Ez -
zel kö ze lebb ke rült az egye tem hez, amely -
nek ha tá sa csak ha mar je lent ke zett: 1863.
feb ru ár 22-én a szép mû vé sze tek és a böl cse -
let dok to rá vá avat ják. Két év múl va – ek korA bajai nagygimnázium 1840-es értesítõje
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még fi a tal, hi szen csak negy ven éves – a
csil la gá szat ma gán ta ná ra lett az egye te men.
Köz ben, 1861. de cem ber 20-án a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia Kon dor Gusz tá vot
le ve le zõ tag ja i nak so rá ba vá lasz tot ta, aki an -
nak Al ma nach ját csil la gá sza ti rés  szel bõ ví -
tet te ki és 25 éven ke resz tül szer kesz tet te.
Aka dé mi ai szék fog la ló ját A déllõkör, kü lö -
nö sen mint déllõtávcsõ hasz nál va cím mel
1863-ban tar tot ta.

Kon dor 1869-ben és 1871-ben Schenzl
Guidóval Ma gyar or szág dél nyu ga ti ré szén
földmágneses meg fi gye lé se ket és geo grá -
fi ai hos  szú ság meg ha tá ro zá so kat vég zett,
amely nek csil la gá sza ti vo nat ko zá sú ré szét
õ dol goz ta fel. 

Kon dor egé szen 1871-ig volt a pes ti re ál -
is ko la ta ná ra. Nem csak ok ta tott, ha nem
min dig volt egy-két jó sza va a ta nu lók hoz,
akik ra jon gá sig sze ret ték. El me ne te le kor ta -
nár tár sai me leg han gú le vél ben bú csúz tak
el tõ le, és Pest vá ros ha tó sá gi köz gyû lé se
szin tén el is mer te az is ko lá nál el töl tött 16 év
fá ra do zá sa it. A böl csész tu do má nyi ka ron
1871. ja nu ár já ban az ele mi men  nyi ség ta ni
tan szék he lyet te sí té sét bíz ták rá, majd már -
ci us ban már nyil vá nos ren des ta ná ri ki ne ve -
zést ka pott (1865 óta egyéb ként a csil la gá -
szat ha bi li tált ma gán ta ná ra volt). Kap cso la -
ta a kö zép is ko lai ok ta tás sal azon ban nem
sza kadt meg: az 1870-es évek ben hat évig
tag ja volt Bu da pest IV. ke rü le ti is ko la szék -
ének, kü lön bö zõ funk ci ók ban részt vett az
Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nár egye sü let
mun ká já ban, az érett sé gi vizs gák mi nisz te ri
biz to sa ként te vé keny ke dett stb. Ered mé -
nyes egye te mi mun kás sá gá nak kö szön he tõ -
en 1880 és 1883 kö zött a kar dé kán ja volt,
majd Petzval Ot tó 1883-as ha lá la után a
csil la gá sza ti tan szék he lyet tes ta ná rá nak ne -
vez ték ki. Mun kás éle te köz ben to vább fog -
lal koz tat ta a csil lag vizs gá ló ügye. A val lás-

és köz ok ta tá si mi nisz ter 1891. no vem be ré -
ben tar tott, ez zel fog lal ko zó ülé sén min den
igye ke ze te el le né re sem si ke rült az ügyet
elõ re vin ni. Újabb kez de mé nye zés ként ja -
va sol ta 1896-ban a böl csész tu do má nyi kar
ve ze té sé nek, hogy a csil la gá sza ti kar ra hív -
ják meg ta nár nak Weinek Lász lót (a tan szék
ál lan dó sí tá sá ban a csil lag vizs gá ló fel épí té -
sé re is le he tõ sé get lá tott). Saj nos, eb bõl sem
lett sem mi, az újabb fej le mé nye ket pe dig
nem él te meg. Az 1897-es év pün kösd jén
vá rat la nul meg be te ge dett, és ko moly mû té -
ten esett át. A hos  sza dal mas sá nyú ló be te -
ges ke dés le gyen gí tet te szer ve ze tét, kü lö nö -
sen a szí vét, és 1897. szep tem ber 16-án el -
hunyt. Ra va ta lá nál Egye te me és az Aka dé -
mia ne vé ben az egy ko ri ta nít vány, Fröhlich
Izi dor dé kán mél tat ta 43 év nyi mun kás sá -
gát. A Va sár na pi Új ság cí mû lap szer zõ -
meg je lö lés nél kül 1897. ok tó ber 10-én
meg je lent 44. év fo lya má nak 41. szá má nak
672. ol da lán em lé ke zett meg kép pel ró la és
fog lal ta ös  sze mun kás sá gát.

Kon dor Gusz táv sír ja Bu da pes ten a Fi u -
mei úti Nem ze ti Sír kert ben ta lál ha tó. Az
1849-ben át adott te me tõ kö ré az ak ko ri vá -
ros ve ze tés tég la ke rí tést emel te tett, an nak
fa la men tén ké szül tek a pes ti pol gár ság ma
is lát ha tó sír bolt jai. A re gisz ter sze rint a fõ -
be já rat tól jobb ra lé võ fal sír bolt ok kö zül a
171.-ben he lyez ték vég sõ nyu ga lom ra Kon -
dor Gusz tá vot. Mi vel szá mo zás nincs, a ki -
egé szí tõ azo no sí tás szán dé ká val meg je -
gyez tem, hogy a 169.-ben Bu gát Pál or vost
te met ték el. Elõ re lá tá som nak kö szön he tõ en
Bu gát gon do zott és jó ál la pot ban lé võ sír ját
azon nal meg ta lál tam, ami ki je löl te a ke re -
sett sírt: to vább, a má so dik. A bo ros tyán nal
és más fu tó nö vé nyek kel tel je sen be nõtt sír -
em lék fel ira ti me zõ jé hez csak an nak szét -
haj tá sa után le he tett hoz zá fér ni. A táb la ne -
he zen ol vas ha tó vé sé se sze rint a Royko-

család sír bolt já ról volt szó, ahol az el sõ el -
te me tet tek Kon dor apó sa – Royko Kár oly –
és anyó sa – Royko Friedrich Jo ze fa – vol -
tak. Ide, a Royko-sírboltba he lyez ték el
Kon dor föl di ma rad vá nya it.

Kon dor Gusz táv 1858. má jus 26-án vet te
fe le sé gül a ke res ke dõ csa lád ból szár ma zó
Royko Emí li át. A 39 év nyi há zas ság ban há -
rom fiú, va la mint ugyan en  nyi le ány szü le tett
és nõtt fel. Az apa nagy gond dal ügyelt
mind egyik gyer me ké nek ne ve lé sé re és ta -
nul má nya i ra, az ered mény en nek meg fe le lõ -
en nem is ma radt el. A fi úk kö zül dr. Kon dor
Gusz táv ki rá lyi al bí ró, dr. Kon dor Ala dár ki -
rá lyi kú ri ai ta nács jegy zõ, va la mint al bí ró, dr.
Kon dor Fe renc ki rá lyi kincs tá ri ügyész lett.
A lá nyok ki tû nõ mi nõ sí té sû ta ní tó nõk.

Kövesligethy Radó Kon dor szak iro dal -
mi mun kás sá gát öt fõ cso port ba so rol ta.
Te vé keny sé gé vel össz hang ban ezek kö zül
szá mos sá gá ban a leg több a csil la gá szat és
a ma te ma ti ka. Négy eset ben ké szí tett aka -
dé mi ai ta gok ról em lék be szé det, há rom re -
ál is ko lai tan köny vet írt és né hány ve gyes
pub li ká ció tar to zik még ide (pél dá ul is me -
ret ter jesz tõ cik kek). Írá sa i ban, pub li ká ci ó -
i ban be szá molt a tu do mány leg újabb ered -
mé nye i rõl és szá mos ak tu a li tás ról.

Szí ve sen vál lalt az is me ret ter jesz tés ben
is fel ada to kat. Pél dá ul a Ter mé szet tu do -
má nyi Köz löny (ma Ter mé szet Vi lá ga) le -
vél szek rény ében ol va sói kér dés re vá la -
szol va a nap fo gyat ko zás sal kap cso la tos
pon tos be- és ki lé pés szá mí tá sá val kap cso -
la to san ad in for má ci ót.

Szak mai tu dá sa alap ján jó át te kin tés sel
ren del ke zett a csil la gá sza ti tu do mány és
tech ni ka pil la nat nyi ál la po tá ról, fej lett sé gi
szint jé rõl. Er rõl ad át te kin tést a Köz löny
egy má sik szá má ban, amely ben a csil la gá -
szat újabb se géd esz kö ze it is mer te ti: táv -
csö ve ket, te lesz kó po kat, spekt ro szkó po kat
stb. „Az ég fény ké pe zé se még alig 50
éves, és az el sõ ké pek még is szá za dok kal
lát sza nak hát rább len ni a mos ta ni ak nál.
Gyors elõ re ha la dá sa fõ képp a tech ni kai
ügyes ség nek kö szön he tõ” – ír ta cik ké ben.
Jól lát ta, hogy töb bek kö zött a fény ké pe zés
mi cso da új le he tõ sé ge ket je lent. To váb bá,
hogy még csak az ele jén van az em be ri ség
a vég te len meg is me ré sé nek. „A mit ed dig
tet tek, ke vés; csak alig kez de te a mun ká -
nak, és még is sok az egy év szá zad elõt ti
ab szo lút sem mi hez ké pest. Mos ta ni is me -
re te ink nagy ré sze, mi ként tel je sen meg
va gyok gyõ zõd ve, az utá nunk kö vet ke zõ
nem ze dé kek elõtt tisz ta tu dat lan ság nak
fog feltünni. És még sem sza bad azt meg -
vet ni, mert ez az, mely ben nün ket föl emel
a Min den ha tó tronusának zsá mo lyá hoz” –
ír ta ta nul má nyá nak be fe je zé se ként.

A budapesti fõreáltanoda tanári kara. Kondor az álló sorban jobbról a második
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A ki vá ló tu dós, a me leg szí vû és jel le mes
em ber ha lá lá val – amely az éle té ben meg
nem va ló sult cél, a csil lag vizs gá ló át adá sa
elõtt kö vet ke zett be – je len tõs vesz te ség ér -
te a szá zad for du ló ma gyar tu dós tár sa dal -
mát. Te vé keny sé gé vel nagy ban hoz zá já rult
ko rá nak csil la gász és ge o dé ta szak em be re i -
nek kép zé sé hez. Éle te mot tó ját Köves-

ligethy Radónál job ban nem le het né hány
mon dat ba sû rí te ni:

„Tel jes sé gé ben har mo ni kus élet zá rult le.
Fi a tal ko ri jo go sult, és a tel je sed he tés min den
re mé nyé vel ke cseg te tõ ambitiója csa ló dás sal
járt: de ezen csa ló dás az egyet len ma radt. A
le mon dást s a meg nyug vást las sú emel ke dé -
se kö vet te, mely nek min den fo kát bol dog

csa lá di élet még éde seb bé tet te. Éle te al ko -
nyán ujból he ve seb ben moz gat ják a fi a tal sá -
gát lel ke sí tõ esz mék, és a si ker el sõ de ren gé -
sét még fel fog ja sze me. Mint ko moly dal nak
meg nyug ta tó végaccordja, úgy szállt el éle te.

Em lé ke ál dott le gyen!”
Schneider Viktor Szent Lász ló ÁMK

Víz ügyi Szak kö zép is ko la

Bácskai életrajzi vázlatok
Veredy Gyula

(Kúla, 1897. má jus 5. – Bu da pest, 1976, szep tem ber 7.)

Má sok mel lett Veredy Gyu la nem kis ér -
de me, hogy a könyv tár lá to ga tó ma nap ság
kön  nyen el iga zo dik az in téz mé nyek ál lo -
má nyá ban, há la az ál ta la nép sze rû sí tett
osz tá lyo zá si rend szer nek.

Ap ja adó tiszt ként ke rült a Fe renc-csa -
tor na mel let ti, ve gyes lak osú nagy köz ség -
be, Kúlára. A szá zad for du ló tá ján azon ban
csa lád já val Pest re he lyez ték. Veredy Gyu -
la sok te kin tet ben örö köl te ap ja mód sze -
res sé gét, pon tos sá gát, mi vel hogy ná la az
adó ívek ro va ta i nak min den kor stim mel ni -
ük kel lett. Õ irá nyí tot ta fi át a jo gi ta nul má -
nyok fe lé, mond ván, hogy en nek el sa já tí -
tá sá val meg nyí lik az út a köz igaz ga tá si,
mind a sza bad pá lyák fe lé.

Veredy Gyu la, jo gi dip lo má val a zse bé -
ben, egy har ma di kat vá lasz tott: a könyv tá -
ro si pá lyát. 1922-ben lé pett a Fõ vá ro si
Könyv tár kö te lé ké be, ak kor te hát, ami kor
az el len for ra da lom vi ha ra már el sö pör te a
Sza bó Er vin kö ré cso por to su ló nagy
könyv tá ro si nem ze dé ket, amely a po li ti ká -
ban is ak tív sze re pet ját szott: be bör tö nöz -
ték õket, emigáltak, vagy kész szer bõl pá -
lyát vál toz tat tak.

Veredy Gyu la, lát va elõ de i nek sor sát, de
nyil ván al ka ti okok mi att is, nem vál lalt
köz éle ti sze re pet, meg ma radt szi go rú an a
szak ma ke re té ben, õ „csak” könyv tá ros lett
és ma radt. Ezen a té ren azon ban ma ra dan -
dót al ko tott: te vé keny sé gé nek köz pont já -

ban a ti ze des osz tá lyo zás el ter jesz té se állt.
Veredy Gyu la 1947-tõl az Or szá gos Szé -

ché nyi Könyv tár mun ka tár sa volt, 1959-
tõl an nak Bib li og rá fi ai Osz tá lyát ve zet te.
Er re az idõ szak ra esik az Egye te mes Ti ze -
des Osz tá lyo zás (ETO) ál ta lá nos al kal ma -
zá sa is. Az Or szá gos Osz tá lyo zó Bi zott ság
el nö ke ként a fõ irá nyí tó ja volt en nek a
szak mun ká nak, s szer kesz tõ je, szer zõ je az
ez zel kap cso la tos szak mun kák nak. Élet -
mû ve nem hi val ko dó, de a szak má ban
nagy tisz te let tel ej tik ki ne vét, em lé két pe -
dig, ha név te le nül is, az át te kint he tõ, jól
mû kö dõ könyv tá rak õr zik.

(Kalapis Zol tán: Em lé kez zünk ré gi ek rõl.
Zombor, Pub li kum. 2007.)

„Anya nyel vünk, a mai ma gyar nyelv
min dent tud, amit eb ben a vi lág ban tud ni
kell. Nyel vünk a finn ugor alap nyelv bõl
olyan ru gal mas örök sé get ho zott ma gá val,
hogy kü lö nö sebb meg ráz kód ta tá sok nél kül
hoz zá tu dott ido mul ni a gya ko ri mû velt -
ség vál tá sok hoz … Egy fe lõl a ma kacs kon -
zer va ti viz mus, más fe lõl az új igé nyek hez
va ló ido mu lás ké pes sé ge egy szer re ad ja
nyel vünk ma ra dan dó sá gát és ru gal mas haj -
lé kony sá gát, s ez tet te le he tõ vé, hogy el szi -
ge tel ten fenn ma rad ha tott, és ki csiny sé gé -
ben is föl emel ked he tett a (nagy) nyel vek
szín vo nal ára.” Így fo gal ma zott a Zombor-
ban szü le tett nyel vész pro fes  szor 1975-ben
a ma gyar nyelv ak ko ri ál la po tá ról.

Bárczi Gé za nyel vész, egye te mi ta nár,
1939-tõl a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia le ve le zõ, 1947-tõl ren des tag ja, 1973-
tól a deb re ce ni egye tem dísz dok to ra,
1967-tõl a Finn Aka dé mia kül sõ tag ja.
1952-ben Kos suth-díj ban, 1970-ben Ál la -

mi díj ban ré sze sült. A bu da pes ti tu do -
mány egye tem magyar-latin-görög, majd
fran cia sza kán ta nult mint az Eöt vös Kol -
lé gi um tag ja.

1914 nya rán ösz tön díj jal Fran cia or szág ba
ment, ott az I. vi lág há bo rú alatt in ter nál ták.
A Nem zet kö zi Vö rös ke reszt ki esz kö zöl te,
hogy Svájc ba ke rül jön. A lausanne-i egye te -
men fe jez te be ta nul má nya it. 1919-tõl 1941-
ig Bu da pes ten volt kö zép is ko lai ta nár. 1932-
tõl a sze ge di, 1938-tól a bu da pes ti egye te -
men ma gán ta nár volt ófran cia nyelv bõl,
1941-tõl ren des ta ná r a deb re ce ni egye tem
ma gyar és finn ugor nyel vé sze ti tan szé kén,
1952-tõl a bu da pes ti EL TE II. sz. ma gyar
nyel vé sze ti tan szék ének ve ze tõ je nyu ga -
lom ba vo nu lá sá ig, 1969-ig. El sõ tu do má -
nyos mun ká ja Autor d’une étimologie cím -
mel 1923-ban je lent meg. Ele in te in kább a
romanisztika ér de kel te. A fran cia-ma gyar
nyel vi-mû ve lõ dé si kap cso la tok vizs gá la tán
ke resz tül ha mar el ju tott a ma gyar nyelv tu -

do mány mû ve lé sé hez. Leg fon to sabb a ma -
gyar nyelv tör té ne ti, s ezen be lül a tör té ne ti
hang- és alak tan ra vo nat ko zó mun kás sá ga.
A tu do mányt és a nép sze rû sí té si igé nye ket
egy for mán ki elé gí tõ al ko tá sa a Ma gyar szó -
fej tõ szó tár (Bp., 1941.), Országh Lász ló val
együtt szer kesz tet te A ma gyar nyelv ér tel -
me zõ szó tá rát (Bp., 1959-62). Szer vez te és
ve zet te a bu da pes ti egye tem böl csé sze ti ka -
rán a he lyes ki ej tés ver se nye it, a Ma gya ro -
san cí mû fo lyó irat ál lan dó mun ka tár sa volt.
Tag ja volt az MTA nyelv mû ve lõ és he lyes -
írá si bi zott sá ga i nak. So kat tett a ha zá tól tá -
vol élõ ma gya rok nyel vé nek meg õr zé se ér -
de ké ben. 1941-49 ben a Ma gyar Nép nyelv
cí mû fo lyó ira tot szer kesz tet te, részt vett az
1947-ben in du ló Ma gyar Nyelv at lasz gyûj -
té si és szer ve zé si mun ká já ban. Szá mos
egye te mi és gim ná zi u mi tan köny vet írt.

(Kalapis Zol tán: Em lé kez zünk ré gi ek rõl.
Zombor, Pub li kum. 2007.)

Vá lo gat ta: Jász Ani kó

Bárczi Géza

(Zombor, 1894. ja nu ár 9. – Bu da pest, 1975. no vem ber 7.)
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A Bácskai Kultúrpalota októberi mûsoraiból
Csontváry Ba ján

Mi ért fog lal ko zunk Csontváry Kosztka
Ti va dar éle té vel…? 

Úgy érez zük, hogy Csontváry fes té sze -
te, írá sos ha gya té ka, pro fe ti kus kül de té se a
leg több em ber szá má ra nem, vagy csak
rész ben is mert. Ezért egy, a tel jes ha gya té -
kot ös  szeg zõ, rend ha gyó tár lat ke re té ben
meg mu tat juk leg több al ko tá sá nak élet -
nagy sá gú rep ro duk ci ó ját, me lyek ere de ti -

jét Pé csett, Mis kol con és a Bu da vá ri Nem -
ze ti Ga lé ri á ban tud nák csak meg te kin te ni
az ér dek lõ dõk. A ki ál lí tás al kal má val a
fest mé nyek mel lett írá sos ha gya té ká nak
leg fon to sabb üze ne te it is köz ve tít jük a lá -
to ga tók szá má ra.

A meg nyi tó ün nep ség re a Bács kai Kul -
túr pa lo tá ban ke rül sor ok tó ber 13-án, szom -
ba ton 16.00 órai kez det tel. 1880-ban ezen a

na pon hal lot ta az égi han got, mely ki je löl te
út ját, meg ha tá roz ta kül de té sét. 2012. no -
vem ber 11-én ugyan itt egy Csontváry-kon-
ferencia ke rül meg ren de zés re, mely al ka -
lom mal ne ves mû vé szet tör té né szek, Csont-
váry-szakértõk avat nak be Na pút-fes tõnk
rej tel mes bel sõ vi lá gá ba.

Rácz Zsolt Ferenc

„Haj nal ban nap-nap után a lán go ló Kár -
pá to kat fi gye lem s egy dél után csen de sen
bubiskoló ti nós sze ke rén meg akadt a sze -
mem. Egy ki fe jez he tet len moz du lat ke -
zem be ad ja a rajz ónt s egy vény pa pír ra
kez dem raj zol ni a mo tí vu mot. A prin ci pá -
li som nesz te le nül há tul som po lyog, a rajz
el ké szül té vel a vál lam ra ütött. “Mit csi nál:

hisz ma ga fes tõ nek szü le tett.” Meg le põd -
ve áll tunk, egy más ra néz tünk s csak ek kor
tud tam és esz mél tem, ami kor ma gam is az
ered ményt lát tam, hogy va la mi kü lö nös
eset tör tént, amely ki fe jez he tet len bol dog
ér zés ben nyil vá nult meg. A raj zot ol dal -
zseb be tet tem s e perc tõl fog va a vi lág leg -
bol do gabb em be re let tem. Prin ci pá li som

tá voz tá val ki lép tem az ut cá ra, a raj zot elõ -
vet tem ta nul má nyo zás ra: s ahogy a rajz -
ban gyö nyör kö döm egy há rom szög le tû kis
fe ke te ma got pil lan tok meg bal ke zem ben,
mely fi gyel me met le kö töt te. E le kö tött ség -
ben fe jem fö lött há tul ról hal lom: Te le szel
a vi lág leg na gyobb na pút fes tõ je, na gyobb
Raffaelnél.” (Ön élet rajz-rész let)

Sétalovaglás a tengerparton

Bácsország

Vajdasági honismereti szemle

Meghívó
A Bácsország Vaj da sá gi Hon is me re ti

Tár sa ság tisz te let tel meg hív ja Önt és ér -
dek lõ dõ ba rá ta it 2012. ok tó ber 12-én 17
órá ra a Bács kai Kul túr pa lo ta szín ház ter -
mé be a Bácsország Sze ces  szió a Dél vi dé -
ken szá má nak be mu ta tó já ra, mely tisz tel -
gés a 100 éves Sza bad kai Vá ros há za elõtt.

A ven dé ge ket kö szön ti Zsigó Ró bert,
Ba ja vá ros pol gár mes te re, or szág gyû lé si
kép vi se lõ. Ninkov K. Ol ga PhD. mû vé -

szet tör té nész-fõ mu ze o ló gus a Sze ces  szi ós
kap cso ló dá sok ról (Sza bad ka, Ba ja, Sze -
ged...) tart elõ adást. A Bács-Bodrogh Vár -
me gyei Tör té nel mi Tár su lat Év köny vei
rep rint so ro za tá hoz kap cso lód va Né meth
Fe renc, az új vi dé ki Fó rum Könyv ki adó
igaz ga tó-fõ szer kesz tõ je, hely tör té nész Deb -
re ce ni Bá rány Ágos tont, a Dél vi dék el sõ
tör té net író ját mu tat ja be. A Bácsország leg -
újabb szá má ból a Bács kai Kul túr pa lo ta

épü let tör té ne té nek egyik ré szé rõl me sél
Fá bi án Bor bá la PhD. tör té nész, a Bács-
ország ol va só szer kesz tõ je. 

Ven dé ge ink aján dék ba ré gi ba jai ké pes -
la po kat kap nak. A hely szí nen a Bács-
Bodrogh Vár me gyei Tör té nel mi Tár su lat
Év köny vei rep rint so ro za tá nak leg újabb
kö te te is kap ha tó lesz.

A be mu ta tó után min den je len lé võt vá -
runk a fo ga dás ra.



A fajgazdag zárt ho mok pusz tai gyep tár -
su lá sok ban, a szá ra zabb és la za ta la jú élõ -
he lye ken, to váb bá az utak szé lén már ci us -
tól má ju sig vi rág zó ho mo ki pim pó (Poten-
tilla arenaria) ese ten ként õs  szel is – leg in -
kább ok tó ber ben – bon to gat ja a szir ma it. A
ró zsa fé lék csa lád já ba (Rosaceae) tar to zó
ala csony – 5-15 cen ti mé ter ma gas sá gú –
éve lõ nö vény vé kony, hen ge res szá rai a ta -
la jon fek ve kúsz nak, ame lyet szét te rül ve,
mint egy szõ nyeg sze rû en fed nek be. A szá -
rak csak he lyen ként, ak kor is in kább ki -
sebb cso mók ban egye ne sed nek fel kis sé.
Az öt fû ré szes szé lû le vél ké bõl ál ló, uj ja -
san ta golt és vi szony lag hos  szú nyé len ülõ
le ve le ket a csil lag szõ rök szür kés sé te szik,
ha hoz zá juk érünk, ta pin tá suk bár so nyos.
A ma gá nyo san ál ló sár ga szí nû vi rá gok öt -
szir mú ak, utób bi ak szé lük kö ze pén ki csí -
pet tek és for má ju kat te kint ve ta lán leg in -
kább szív re ha son lí ta nak. A nö vény por zói
szin tén sár gák, a ter més asz mag.

A ho mo ki pim pó Ba ja kör nyé ki elõ for du -
lá sá ról töb ben szol gál tat tak ada tokat. A 20.
szá zad ele jén Hol lós Lász ló bõ ven ta lál ta a
bátai és a csa tá ri dom bo kon (Tol na vár me gye
fló rá já hoz. In: Bo ta ni kai Köz le mé nyek. X.
kö tet, Bu da pest, 1911. 107. ol dal), to váb bá
Prodan Gyu la sze rint a vár me gyénk ben sok -
fe lé meg fi gyel he tõ (Bács-Bodrog vár me gye
fló rá ja. In: Ma gyar bo ta ni kai la pok. XIV. kö -
tet, Bu da pest, 1915. 229. ol dal). Ér de kes ség -
ként ér de mes meg em lí te ni, hogy a nö vényt
az ár té ri élõ hely nek szá mí tó Ge menc Bú vat
er dõ ré szé ben meg lel te dr. Tóth Im re (Az Al -
só-Du na ár tér er dõ gaz dál ko dá sa a ter mõ -
hely- és az er dõ tí pu sok ös  sze füg gé se. In: Er -
dé sze ti Ku ta tá sok. V. Bu da pest, 1958. 122.
ol dal). A ho mo ki pim pót dr. Balanyi Lász ló a
Ba ja mel let ti ho mo kos te rü le tek szá mos
pont ján ta lál ta (Bo ta ni kai gyûj tõ út ja im. Bé -
kés, 1987. 130. ol dal), elõ for du lá sát a Ba jai
szõ lõk ben gya ko ri nak ír ta le dr. Jeanplong

Jó zsef (Ba ja fló rá ja. Kéz irat, é. n. 4. ol dal).
Dr. La ki Fe renc az aláb bi a kat kö zöl te a nö -
vény rõl: „E ró zsa fé lék csa lád já ba tar to zó nö -
vény szép sár ga fol to kat al kot szét te rü lõ ha -
bi tu sa mi att. A bokodi úti park er dõ nap sü té -
ses nyi la dé ka in, árok part ja in, több nyi re az
akác tár sa sá gá ban fe dez he tõ fel már ci us-áp -
ri lis hó na pok ban.” (Lágy szá rú vi rá gos nö vé -
nye ink. In: Ba jai Hon pol gár, 1998. már ci us
7. ol dal) Cik künk kí sé rõ ké pei a Gó lya sor
mel let ti egy ko ri szov jet ka to nai gya kor ló té -
ren lé võ ter mõ he lyen ké szül tek.

A Hoffmann–Wagner szer zõ pá ros 1907-
ben meg je lent Ma gyar or szág vi rá gos nö vé -
nyei cí mû köny ve a pim pók szá mos fa ját ír -
ja le. A ho mo kin kí vül is mer te tés re ke rül a
li ba pim pó (P. anserina), a kú szó pim pó (P.
reptans), az ezüs tös pim pó (P. argentea), a
vér on tó pim pó (P. erecta), a terebély pim pó
(P. patula), az arany szí nû pim pó (P. pseudo-
chrysantha), a ta va szi pim pó (P. viridis) és a
fe hér pim pó (P. alba), de mel let tük fel so rol -
nak még más ho ni fa jo kat. Meg em lí tés re ke -
rül nek a pim pók né pi el ne ve zé sei is: arany-
nyal ver sen gõ, ezüs tös vagy fe hér há tú fû,
fel ál ló timpó, fo lyó pim pó, Is ten abroszkája,
ki te rült pim pó, kinagyökér, kösz vény fû,
lúd pá zsit, öt le ve lû vagy ötujjúfû, pimponya,
pipifû, ter je dõ pim pó, tormatilla, vad kinafû,
vad varádics, vér fû, vér- vagy vérhasgyökér.
Jól ész re ve he tõ en a leg több név adás alap ja
egy részt a nö vény meg je le né se, más részt a
ré gi szó lás mon dás: „Fû ben-fá ban ad ta Is ten
az or vos sá got”. A pim pók kö zül kü lö nö sen
a li ba pim pó is me re tes meg be csült gyógy nö -
vény ként a Kár pát-me den cé ben. Elõ de ink
éle tük során sze rez het tek olyan ta pasz ta la to -
kat, ame lyek alap ján a nö vény meg szá rí tott
le ve les-vi rá gos szá rá ból fõ zött te át ha tó -
anya gai okán arany ér, gyo mor- és bél vér zé -
sek re, to váb bá ugyan ezek fe ké lye i re, has -
me nés re, kü lön bö zõ hu ru tok ra, vér has ra,
vér zõ fog íny re aján lot ták. (Makay Bé la:

Gyó gyí tás fû vel-fá val. 15., 24., 27., 98., 152.
és 231. ol da lak)

Fõ kép pen a 20. szá zad utol só ne gye dé tõl
kezd ve fi gyel he tõ meg a pim pók dísz nö -
vény ként tör té nõ hasz ná la ta. Ne me sí tett,
sok fé le szí nû faj tá i kat leg in kább az ott ho ni
szik la ker tek ben és a te ra szok cse re pe i ben,
dé zsá i ban, nö vény lá dá i ban fi gyel het jük
meg. A ked velt cser jés pim pó (P. fruticosa)
pél dá nyai nyár ele jé tõl egé szen õszig vi rá -
goz nak. A pim pók kö ze pe sen víz igé nyes
nö vé nyek, ame lyek sze met gyö nyör köd te tõ
vi rá ga ik kal és szí ne ik kel há lál ják meg a
gon dos ko dást.

Dr. Nebojszki Lász ló
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