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A 2001. szep tem ber 8-án Ba ján meg tar -
tott Or szá gos Va dász nap után 2012. szep -
tem ber 22-én – a Ba jai Új bor Fesz ti vál hoz
kap cso lód va – ez út tal me gyénk va dász na pi
ren dez vé nye i nek hely szí ne lesz a Pe tõ fi-
szi get. Az ilyen kor szo ká sos ese mé nyek kel
szer ve zõ dõ prog ra mok a tér ség be li vad gaz -
dál ko dá si ha gyo má nyok mél tó foly ta tá sát
je len tik. Az elõz mé nyek hez kap cso lód va
ér de mes meg em lí te ni, hogy az Or szá gos
Ma gyar Va dász ka ma ra fel ve ze tõ-kí sé rõ
ren dez vé nye ként au gusz tus 9-11. kö zött ke -

rült sor Karapancsán a hi va tá sos va dá szok
két éven kén ti or szá gos szak mai ver se nyé re,
amely idén a Ge menc Zrt. biz to sí tot ta pro -
fes  szi o ná lis hely szín nek és a fel ké szült ver -
seny zõk nek kö szön he tõ en kü lö nö sen jól si -
ke rült. A do bo gós he lye zé sek mind egyi két
az Al föld rõl ér ke zett hi va tá sos va dá szok
sze rez ték meg, az el sõ he lye zett kü lön dí ja
egy ge men ci szar vas bi ka el ej té sé nek jo ga.  

A 2012. évi Or szá gos Va dász na pot au -
gusz tus 18-án Gyõr-Moson-Sopron me gye
Szany te le pü lé sén ren dez ték. 

Az ott el hang zot tak sze rint cél, hogy ha -
zánk is mét va dá sza ti nagy ha ta lom má vál -
jon: az ez zel kap cso la tos tö rek vé sek ré sze -
ként az új va dá sza ti tör vény a szak ma szé -
les kö rû be vo ná sá val ke rül meg fo gal ma -
zás ra, va la mint a ter vek sze rint 2014-ben
el ké szül a Szé che nyi Zsig mond ról el ne ve -
zett, a Kár pát-me den ce va dá sza ti kul tú rá -
ját és ér té ke it be mu ta tó Or szá gos Ma gyar
Va dá sza ti Mú ze um a hat va ni Grassal-
kovich-kastélyban.

dr. Nebojszki Lász ló

Bács-Kiskun Megyei Vadásznap Baján

A 2001-es bajai Országos Vadásznapon nimródok felvezetésével lovas szekéren hozzák a Petõfi-sziget rendezvényterén felállított
Szent Hubertus oltár elõtti ravatalhoz az elõzõ nap Gemencen elejtett gímbikát.  Fotó: dr. Nebojszki László
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Dr. Balanyi Lász ló
1921-2012

A kecs ke mé ti ta nya vi lág ban gaz dál ko dó
ki lenc gyer me kes szü lõk leg ki sebb gyer me -
ke volt. Pa pi pá lyá ra szán ták. Egy kül te rü le -
ti is ko lá ban kezd te meg ta nul má nya it, majd
a kecs ke mé ti pi a ris ta gim ná zi um ban érett sé -
gizett. Te o ló gi ai ta nul má nyai mel lett a Páz -
mány Pé ter Tu do mány egye te men 1947-ben
föld rajz-ter mé szet rajz sza kos kö zép is ko lai

ta ná ri dip lo mát szer zett. Há rom évig a pi a ris -
ta gim ná zi um ban ta ní tott, s köz ben egye te mi
dok to ri cí met ka pott a Sze ge di Tu do mány -
egye te men. 1951-ben Ba já ra ke rült, a baja-
szentistváni ál ta lá nos is ko lá ban ta ní tott.
1955-tõl a he lyi kö zép fo kú ta ní tó kép zõ ben,
majd a III. Bé la Gim ná zi um ban dolgozott. A
ta ní tás mel lett di ák ott ho ni ne ve lõ mun kát is
vég zett. Köz ben in ten zív tu do má nyos te vé -
keny sé get foly ta tott. Kör nyé künk nö vény vi -
lá gá nak elem zé sé be, fel mé ré sé be ta nít vá -
nya it is be von ta. Az öt ve nes-hat va nas évek -
ben gyûj tött anyag rend sze re zé sé re nyug dí -
jas éve i ben ke rí tett sort. Így szü let he tett meg
az Is ko la tör té ne ti Fü ze tek 74 kö te te, benne
többek között a Ba ja kö rü li fló ra rész le tes le -
írá sa. (Az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la könyv tá rá -
ban ta nul má nyo zás cél já ból min den ki szá -
má ra hoz zá fér he tõ.) 1964-ben Bé kés re köl -
tö zött, ahol kol lé gi u mi ne ve lõ ként, majd in -
téz mé nyi igaz ga tó ként dol go zott 1981-ig,
nyug dí ja zá sá ig. Má so dik fe le sé gét 1995-ben
el ve szít ve öz ve gyen él te to váb bi éve it. Egy
pé csi kór ház ban hunyt el 2012. jú li us 12-én,
92. élet év ében. El sõ há zas sá gá ból szár ma zó
két gyer me ke – Be at rix és Je nõ –, va la mint
négy uno ká ja gyá szol ja.

Kecs ke mé ten a csa lá di sír ban he lyez ték
örök nyu ga lom ra, ahol a csa lád tag ok ból és
a jó részt volt ta nít vá nyok ból össze gyûlt
gyá szo lók elõtt az egy há zi szer tar tást kö -
ve tõ en egy ko ri tanítóképzõs di ák ja, Kó bor
Ist ván nyu gal ma zott gim ná zi u mi igaz ga tó
mon dta az alábbi gyász be szé det.

A bajai tanár Idõs korában

Em lék be széd dr. Balanyi Lász ló tisz te le té re
(Kecs ke mét, 2012. jú li us 31.)

Ked ves csa lád, tisz telt ro ko nok, ba rá tok,
is me rõ sök, gyá szo ló kö zön ség!

Tisz telt ta ná runk, kol lé gi u mi õr zõnk,
mes te rünk, az évek múl tá val egy re ked ve -
sebb La ci bá tyánk!

Az el múlt évi – kis kõ rö si – ta lál ko zónk ról
már tá vo zó ban vis  sza for dul tál az aj tó ból, és
azt kér ted, éne kel jük el tisz te le ted re „még
egy szer, utol já ra” a pre pa in du lót. Kis za var
tá madt kö rünk ben, és nem csu pán ami att,
hogy év ti ze dek óta nem igen éne kel te egyi -
künk sem a pre pák ha gyo má nyos da la it, ha -
nem a „még egy szer, utol já ra” sza vak sej tel -
mes je len té se mi att. Ám egyi künk – ta lán
Kubatov Sa nyi – rá zen dí tett va la me lyik is -
mert dal ra. (A ba jai kép zõ te te jé re…), majd
föl zen gett a Ri gó, ri gó, sár ga ri gó… is. Tisz -
tán, meg le põ fér fi erõ vel szólt a dal a tu cat -
nyi idõs fér fi tor ká ból, s ezen el kel lett gon -
dol kod ni. Va jon mi fé le erõ, mi fé le lel ke se -
dés hoz ös  sze ben nün ket év rõl év re, s mi fé -
le ener gia szó lal tat ja meg az if ja kat is pél dá -
ra in tõ han go kat kö zöt tünk?

Ter més ez re sen kö zös is ko lai éve ink kö -
zös ség sze re te te az az erõ, amely ben nün -
ket él tet, ös  sze tart, az az a ba jai kö zép fo kú
Ta ní tó kép zõ In té zet ben el töl tött évek ha -
gya té ka. Mert nagy sze rû is ko la volt ez! A
szor ga lom, a ki tar tó és cél tu da tos mun ka, a
tu dás, a sok szí nû mû velt ség, a tu do má -
nyok, a kul tú ra, a sport, a tisz tes sé ges élet
sze re te té re ne velt. Egy más meg be csü lé sé -
re és tisz te le té re, ba rát ság ra, kö zös ség sze -
re tet re. Bár ke ve sen vol tunk, még sem le -
he tett olyan vá ro si vagy me gyei ver seny,
ahol ne sze re pel het tünk vol na esél  lyel.
Nem volt – nem is igen le he tett – olyan vá -
ro si ün nep ség, ahol ne a mi di ák ja ink va la -
me lyi ke mon dott vol na ver set, és ne a mi
kó ru sunk vagy más kó ru sok – zöm mel a
mi fi a ink ál tal ki ál ló fér fi ka ra – köz re mû -
kö dé sé vel ala kult vol na a mû sor.

De ta lán az le het a leg fon to sabb szem -
pont, hogy ez az is ko la mély hi va tás sze re tet -
re ne velt ben nün ket, em ber ség re, a gyer me -
kek, az if jú ság, a fel nö vek võ nem ze dé kek, a

ta ní tói mun ka tisz te le té re. Az itt vég zett di á -
kok dön tõ több sé ge éle te vé gé ig meg ma radt
a ta ní tói hi va tás nál, an nak el le né re is, hogy
a több ség ké sõbb dip lo mát szer zett, s ál ta lá -
nos vagy kö zép is ko lai eset leg fõ is ko lai vagy
egye te mi ka ted rán vé gez te pe da gó gi ai mun -
ká ját. S azok is né há nyan – lám, a mi osz -
tály kö zös sé günk ben is –, akik nem pe da gó -
gus ként te vé keny ked tek, hí vek ma rad tak ta -
ní tói kö zös sé ge ink hez.

Szá mos ki vá ló, tisz te let re mél tó ta nár ral
ta lál koz hat tunk itt. Ám az egyik leg ki vá -
lóbb, ha mo do rá ban, meg je le né sé ben oly -
kor kü lö nös nek is tû nõ sze mé lyi ség dr.
Balanyi Lász ló volt. Nem csak tu dá sa,
nem csak kü lö nös – oly kor ke vés sé ér he tõ
– pe da gó gi ai mód sze rei mi att. Ha nem
vég he tet len szor gal ma, mun ka sze re te te, a
di á kok vi lá gát is ren de zõ tu dás- és rend -
sze re te te mi att. Ve ze té sé vel nyá ron és té -
len, for ró nap sü tés ben, szél ben, esõ ben,
tér dig érõ hó ban is jár tuk a ré tek, me zõk,
er dõk, vi zek vi lá gát. Gyûj töt tünk nö vé -
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nye ket, ro va ro kat, ap róbb ál la to kat, víz -
min tá kat. Kü lön bö zõ meg fi gye lé sek ré -
sze sei vol tunk. Egy szer csil la gá sza ti vagy
me te o ro ló gi ai ar cu lat tal, más kor az élõ vi -
lág vál to zá sa i nak ta nú i ként (leg gyak rab -
ban a nö vény vi lág mó do su lá sá nak a ré sze -
se i ként). Raj zol tunk, sta tisz ti kai táb lá za to -
kat, di ag ra mo kat szer kesz tet tünk, tér ké pe -
ket ké szí tet tünk a vi lág min den tá jé ká ról.

Balanyi ta nár úr so kun kat és so kat dol -
goz ta tott, és min dent do ku men tált. Mun -
ká ink ról írá sos be szá mo lók ké szül tek, s
ezek ki e gé szül tek a ta ná ra ink ál tal – oly -
kor-oly kor ál ta lunk – ké szí tett fény ké pek -
kel. A dol go za tok ból La ci bá tyánk ki ad vá -
nyo kat szer kesz tett (nem is igen tud tuk,
mi ért), ám év ti ze dek kel ké sõbb az Eöt vös
Jó zsef Fõ is ko la tá mo ga tá sá val az el ké szült

fü zet ekbõl má so la tok ké szül tek, s a szer -
kesz tés részt ve või meg kap ták ma guk is
azo kat a pél dá nyo kat, ame lyek mun ká la ta -
i ban részt ve võk vol tak.

Ám min den nél több is tör tént. A bi o ló gi -
ai szer tár fo lyo só in szá mos tu dós ké pe volt
lát ha tó, kö zöt tük azo ké, akik a Ba jai Ta ní tó -
kép zõ In té zet va la hai di ák jai vol tak. A
Jávorka Sán dor Ter mé szet raj zi Kör ven dé -
ge volt szá mos ne ves tu dós, pél dá ul ma ga a
név adó Jávorka Sán dor, vagy elõt tünk jár ta
az er dõt Ba ja kör nyé kén Bo ros Ádám, a
mo hák nem zet kö zi ran gú ku ta tó ja. S mi is
el me het tünk ta ná runk ve ze té sé vel Jávorka
Sán dor és Csapody Ve ra vajdahunyadvári
al ko tó mû he lyé be, vagy egy má sik al ka -
lom mal Greguss Pál pro fes  szor egye te mi
tan szé ké re. És szá mos más hely re még…

Ked ves ta nár úr, sze re tett La ci bá tyánk,
mes te rünk!

A ba jai kö zép fo kú Ta ní tó kép zõ In té zet
min den va la ha vég zett di ák ja túl van már a
70. évén, lám-lám arany dip lo más pe da gó -
gu sok va gyunk szin te va la men  nyi en. De
szé pen szól a pre pa in du ló, ha rá zen dí tünk, s
él ben nünk a tu dás, a tu do má nyok, a mû -
velt ség sze re te te. S amit a ta ní tó kép zõ ben
ta nul tunk, hasz no sí tot tuk éle tünk sok fé le
mun ká já ban, át ad tuk – te het sé günk mér té ke
sze rint – ta nít vá nya ink nak, s jó em lé ke zet tel
õriz zük él mé nye in ket. Va la men  nyi ünk ne -
vé ben – s kü lö nö sen a mi év fo lya mun ké ban,
amely nek osz tály fõ nö ke vol tál – ta nú sít ha -
tom, hasz nos, szép éle tet él tél, em lé ke ze ted
kö zös sé ge ink ben meg ma radt. Nyu godj – hi -
szen nyu god hatsz is – bé ké ben!

Híd a múlt ba
Egy ame ri kai ki adó hat van év vel ez elõtt

je len te ti meg Willard Libby Ra dio kar bo -
nos kor meg ha tá ro zás cí mû köny vét. A fi -
zi kai fel fe de zés ek kor még ki zá ró lag a
szak tu do mányt gaz da gí tó ered mény nek
lát szott. Né hány éven be lül azon ban ki de -
rült, hogy az ame ri kai tu dós idõ meg ha tá -
ro zá si mód sze re az em ber múlt já nak idõ -
ku lis  szá it nagy mér ték ben át ren de zi. Sõt a
föld tör té net-tu do mány is ar ra kény sze rült,
hogy az el múlt het ven ezer év mar káns ese -
mé nye it, a jég kor sza ko kat il le tõ en mó do -
sít sa el mé le te it.

Vizs gál juk meg elõ ször azt, hogy mi is
Libby pro fes  szor fel is me ré sé nek lé nye ge.
A Föl det kö rül ve võ lég kör het ven ki lenc
szá za lé ka nit ro gén bõl áll. A vi lág ûr bõl ér -
ke zõ, ún. koz mi kus su gár zás a nit ro gén -
ato mok egy ré szét át ala kít ja. Ne ve ze te sen
egy ne ut ron ta lá la ta a nit ro gént szén né vál -
toz tat ja. A koz mi kus su gár zás ne ut ron ja és
a nit ro gén mag ta lál ko zá sa igen rit ka ese -
mény. Ha a le ve gõ bu rok ból ki vá lasz tunk
egy bil lió szén ato mot, kö zü lük mind ös  sze
egy ke let ke zett ilyen koz mi kus ka ram bol
ter mé ke ként. A le ve gõ ben a szén fõ ként
szén di oxid-gáz for má já ban van je len. Az a
szén di oxid mo le ku la, mely ilyen mes ter sé -
ges szén ato mot tar tal maz, nem sta bil, ha -
nem ra dio ak tív bom lást mu tat. Ez an  nyit
je lent, hogy 5730 év alatt fe le el bom lik és
vis  sza ala kul nit ro gén né.

Amen  nyi ben ez a bom lás a le ve gõ ben
tör té nik meg, a fo lya mat nak nincs je len tõ -
sé ge. Csak hogy a szén di oxi dot a nö vé nyek
el nye lik, as  szi mi lál ják. Fõ ként az el nyelt
szén di oxid ból épül fel pél dá ul a fák tör zse
vagy a sás fé lék le ve lé nek anya ga. A nö -

vény zet fõ al ko tó ele me a szén. Ez te hát
két fé le le het. A leg na gyobb há nyad sta bil
szén, az egybilliomod rész nyi szén meny -
 nyi ség azon ban ra dio ak tív. Amíg a nö vény
él és anyag cse rét fo lyat, ez az arány vál to -
zat la nul fenn ma rad. Amint azon ban a fát
ki vág ják, a sást learat ják, meg szû nik a le -
ve gõ bõl a szén fel vé tel. A ra dio ak tív szén
pe dig el kezd bom la ni. Még pe dig fo ko za -
to san, pon tos fi zi kai tör vé nyek sze rint
csök ken. Az élõ fa el pusz tu lá sá nak idõ -
pont ja így meg ha tá roz ha tó. Meg kell mér -
ni a meg ma radt ra dio ak tív szén men  nyi sé -
gét. To váb bá meg ál la pít ják, hogy ez mi -
lyen arány ban csök ken a le ve gõ ben je len -
leg ta lál ha tó ra dio ak tív szén hez vi szo nyít -
va. A csök ke nés mér té ké bõl – nem túl bo -
nyo lult szá mí tá sok kal – a fa ki vá gá sa óta
el telt idõ meg ha tá roz ha tó.

Libby mód sze rét min de nek elõtt a pi ra -
mi sok te met ke zé si kam rá i nak és egyéb
egyip to mi sír le le tek nek a ku ta tói kezd ték
al kal maz ni. A mú mi át rej tõ, fá ból fa ra gott
szar ko fá gok, pa pi rusz te ker csek ko rát
ugyan is ko ráb ban csak írá sos szö ve gek
egy be ve té se út ján tud ták meg be csül ni. A
tör té nel mi mun kák alap ján azon ban a
Krisz tus szü le té se elõt ti év ez re dek kro no -
ló gi á ját biz tos ala pok ra he lyez ni szin te le -
he tet len fel adat nak lát szott. Hogy az idõ -
ská la múlt ba va ló meg hos  szab bí tá sa
mennyi re in ga tag ala pú, an nak meg íté lé sé -
hez elég egy pil lan tást vet ni az ún. zsi dó
idõ szá mí tás ra. Ez az évek szám lá lá sát a vi -
lág te rem té sé tõl kez di. E sze rint a te rem -
tés tõl nap ja in kig pon to san 5772 év telt el.
Min den cso dá lat un k a haj da ni hé ber nap -
tár csi ná ló ké. Csak hogy van egy kis baj.

Amen  nyi ben a vi lág te rem té sét a Föld ke -
let ke zé sé nek idõ pont já val azo no sít juk,
már mar káns el té rés mu tat ko zik. A Föld
élet ko ra ugyan is – igen biz tos ala pon
nyug vó fi zi kai szá mí tá sok sze rint – leg -
alább négy mil li árd év.

Ter mé sze te sen a tör té net tu do mány
1947-ben már a zsi dó vagy bi zán ci nap tár -
nál pon to sabb idõ ská lá val is ren del ke zett.
Alap ve tõ mér cé nek bi zo nyult Egyip tom
õs tör té ne te, mely nek el sõ ada ta Krisz tus
elõtt 2955-bõl da tá ló dik. Nos, a fá raó-di -
nasz ti ák ural ko dá si ada ta i nak el len õr zé sé -
hez és ki iga zí tá sá hoz nagy mér ték ben já -
rult hoz zá Libby ra dio kar bon mód sze ré -
nek el ke resz telt el já rá sa. Mi u tán Egyip tom
óko ri tör té ne tét ek ként le el len õriz ték, pon -
to sít ha tó volt azok nak az egyéb ke le ti kul -
tú rák nak a kro no ló gi á ja, me lyek kap cso -
lat ban áll tak az õsi Ní lus men ti or szág gal.

A ra dio kar bon mód szer szol gált se gít sé -
gül az ún. Holt-ten ge ri pa pi rusz te ker csek
ko rá nak meg ál la pí tá sá hoz. A si ke rek tõl
ked vet kap va al kal maz ni kezd ték az el já -
rást az em be ri ség õs tör té net ének ku ta tói is.
Az ása tá sok, to váb bá a vé let len az õs em -
ber szá mos la kó hely ének ma rad vá nya it
tár ták fel. Így pél dá ul le égett ta vi cö löp -
épít mé nyek nyo ma i ra akad tak az auszt ri ai
Mondsee part ján, va la mint Svájc te rü le tén
is. Mi vel a kor meg ha tá ro zás ra ki zá ró lag a
ta lált hasz ná la ti tár gyak elõ ál lí tá si tech ni -
ká já nak, meg mun ká lá sá nak szín vo na la
volt fel hasz nál ha tó, a ré gé szek ért he tõ bi -
zony ta lan sá got mu tat tak e te kin tet ben. A
ra dio kar bon mód szer szá muk ra pó tol ha -
tat lan se gít sé get nyúj tott. A le le tek kor -
meg ha tá ro zá sa so rán het ven ezer év re
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nyúl tak vis  sza az em ber õs tör té net ének
haj na lá ba. A Libby-eljárás pon tos sá ga el -
ké pesz tõ. Egy öt ven ezer év vel ez elõtt
hasz ná la ti esz köz zé meg mun kált fa tárgy
ese té ben száz év, te hát kb. há rom em ber öl -
tõ pon tos ság gal ál la pít ja meg az idõ pon tot.

A ra dio kar bon kor meg ha tá ro zás fo lya -
ma tát kön  nyû el mon da ni, ki vi te lez ni azon -
ban an nál ne he zebb. Olyan gyen ge ra dio -
ak tív su gár zás mér té két kell igen pre cí zen
meg ha tá roz ni, mely nagy ság ren dek kel ki -
sebb, mint pél dá ul a mû sze re ket ke ze lõ fi -
zi ku sé. Ugyan is az em ber – rész ben nö -

vény evõ lé vén – tes te sok kal több ra dio ak -
tív sze net tar tal maz, mint a mondsee-i tó -
ból ki ásott húsz ezer éves cö löp. Ezért a
mé ré se ket a kí vül rõl ér ke zõ su gár zá sok el -
len gon do san ár nyé kolt la bo ra tó ri u mi
helyi ség ben kell vég re haj ta ni. Ter mé sze te -
sen táv irá nyí tás sal, hi szen az ér zé keny
mû sze re ket a szak em ber tes té nek ra dio ak -
tív su gár zá sa ele ve meg va dí ta ná.

Willard Libbyt 1960-ban a ké mi ai No -
bel-díj jal ju tal maz ták, bár mun kás sá ga in -
kább a fi zi ka te rü le té re esik. A dön tés oka
az volt, hogy a kém iá ban rit káb ban szü le -

tik olyan ered mény, mely ilyen ma gas
szin tû el is me rés re ér de mes, azért idõn ként
a ro kon szak ma mû ve lõi, a fi zi ku sok kap -
ják a dí jat. Va ló já ban azon ban Libby a tör -
té né szek mun kás sá gát fek tet te eg zakt,
pon tos tu do má nyos ala pok ra. Csak hogy
No bel Alfréd a tör té né sze ket is az iro dal mi
No bel-díj jal kí ván ta ju tal maz ni, és Libby
élet mû vét iro dal mi nak mi nõ sí te ni meg le -
he tõ sen ne héz lett vol na. Így ma radt ré szé -
re a ké mi ku sok nak szánt nemesveretû
arany érem.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Ba ran go lá sok Nyu gat-Bács ká ban
Könyv is mer te tés

Dr. Silling Ist ván egye te mi ta nárt, a kö tet
szer zõ jét sze mé lye sen a 2008. jú ni us 19-
20-án  Ba ján meg ren de zett VII. Du na-Ti -
sza kö zi nem zet kö zi nép raj zi nem ze ti ség -
ku ta tó kon fe ren cia elõ adá sa i nak egyik szü -
ne té ben is mer tük meg. Ko ráb ban már nagy
vo na lak ban is mer tünk egy más te vé keny sé -
gét és al kal man ként e-mai l-eket is vál tot -
tunk. Mint be szél ge té sünk köz ben gyor san
ki de rült, ér dek lõ dé si kö rünk a ko ráb ban tu -
dot ta kon kí vül még szá mos pon ton egye -
zik. Kö zü lük – egye bek mel lett – el sõ sor -
ban a hely tör té net és a val lá si nép rajz je len -
tet te-je len ti azt a kap cso ló dá si pon tot,
amely a ba rát sá gon túl ös  sze köt ben nün ket.
Amíg a Pro fes  szor úr ku ta tá sa i nak hely szí -
ne fõ leg Nyu gat-Bács ka, ad dig a cikk író ja
el sõ sor ban Fel sõ- vagy Észak-Bács ká val
fog lal ko zik. Egyút tal meg kell je gyez zem:
a le ha tá ro lás nem le het tel je sen eg zakt, mi -
vel ezek a táj egy sé gek a tör té nel mi Bács-
Bodrog vár me gye egé szé bõl nem ra gad ha -
tók ki, nem tár gyal ha tók kü lön, en nek
meg fe le lõ en a két or szág ban ha son ló té -
mák ban mun kál ko dók nak ös  sze kell han -
gol niuk te vé keny sé gü ket.

Silling Ist ván ed dig meg je lent mun ká i -
nak so rá ba (a vá ro sunk ban ki adott Ár tér ben
és a Ba jai Hon pol gár ban is ol vas hat tunk
már tõ le) jól il lesz ke dik mos ta ni kö te te,
amely Ajánlás-sal kez dõ dik. Mind járt a má -
so dik mon dat ban a Bácskertesen, is mer tebb
ne vén Kupuszinán szü le tett és je len leg is ott
élõ szer zõ „sze rel mes föld rajz nak” ne ve zett
mun ká ja cél ját fo gal maz za meg: „Az ide lá -
to ga tó ha zai ven dé gek kel, az ér dek lõ dõ ha -
zai és kül föl di di á kok kal, ta ná rok kal, tu ris -
ták kal sze ret ném meg is mer tet ni mind azt,
ami tõl e tá jon jómagam itthon ér zem ma -
gam.” A szü lõ föld sze re te te nem csak eb bõl
a mon dat ból ér zõ dik ki, ha nem a szö ve get

jól ki egé szí tõ ké pek kel gaz da gon il luszt rált
könyv egé szén vé gig vo nul. Fe je ze tei: Az én
Bács kám; Zombor; Zombori és más fes tõk
zombori fest mé nyei kap csán; va la mint A
ba jai Ta ní tó kép zõ In té zet sze re pe ok ta tás -
tör té ne tünk ben (1870-1918).

A 7.-tõl 42. ol da lig ter je dõ el sõ fe je zet -
ben ba ran go lá sát a szer zõ Gion Nán dor ra
(1941-2002) em lé kez ve Szent ta má son
kez di, ez után Verbászon Pechán Jó zsef
(1875-1922) fes tõ mû vész em lé ke i nek
nyo má ban jár, majd út ját a Kúlán vi lág ra
jött Jakobey Kár oly (1825-1891) val lá si
té má jú fest mé nyi nek is mer te té sé vel foly -
tat ja. A két vi lág há bo rú kö zöt ti mun kás sá -
ga okán a vaj da sá gi ma gyar írók kö te le zõ
za rán dok he lye Szenteleky Kor nél (1893-
1933) em lék táb lá ja és sír ja Szivácon.

Utób bi nál a még Szenteleky ül tet te ja pán -
akác öreg tör zse „a vaj da sá gi ma gya rok
jel fá ja”: meg seb zett, gir be gör be tör zse
csak las san emel ke dik az ég fe lé. Ha már
nyug he lyek nél va gyunk, meg kell em lí te -
ni-lá to gat ni egy má sik iga zo dá si pon tot, a
zombori Szent Ró kus te me tõ ben nyug vó
Her ceg Já nos író (1909-1995) sír ját.
Ugyan ott he lyez ték örök nyu ga lom ra a
leg szebb zombori ró zsá kat fes tõ Csávosi
Sán dort (1886-1954) és a nagy bá nyai fes -
tõ is ko lá ban ta nult Mály Jó zse fet (1860-
1901). A szer zõ a kö tet zombori fes tõk kel
fog lal ko zó fe je ze té ben mind ket tõ jük pá -
lya ké pét meg raj zol ja. Nyu gat-Bács ka te le -
pü lé sei kö zül Bezdánban ta lál juk a val lá -
sos he lyi ek ado má nya i ból emelt, ma már
mû vé szet tör té ne ti ér ték kel bí ró Szent há -
rom ság fo ga dal mi ká pol nát, a kör nyék
leg szebb Szent há rom ság-em lék mû vét és
az egye dül ál ló meg je le né sû Pietàt.
Nemesmilitics temp lo má nak rit ka sá ga az
öl töz tet he tõ Má ria-szo bor, és a te me tõ ben
több ér té kes sír kõ õr zi ne ves bács kai sze -
mé lyek em lé két. Csonoplyán a temp lom -
kert ben ta lál ha tó az egyet len bács kai sza -
bad té ri Liseux-i Kis Szent Te réz-szo bor és
a szép nyu gat-bács kai kál vá ri ák egyi ke.
Bácsgyulafalva (Telecska) ér de kes sé ge a
he lyi do hány- és ko vács mú ze um. A Redl
bá rók Õr szál lá son föl des- és kegy ura ság -
ként a csa lád te met ke zé si he lye ként is
szol gá ló temp lo mot épít tet tek, amely nek
hom lok za ti fül ké i be Szent Ist ván és Szent
Lász ló ki rá lyunk szob rát ál lí tot ták. A te le -
pü lés tõl észak ra, a mai or szág ha tár ál tal
há rom ol dal ról köz re fo got tan fek szik
Regõce, ahol ta valy újí tot ták fel a kis táj ta -
lán leg szebb kál vá ri á ját. A Zombortól dél -
ke le ti irány ban ta lál ha tó Kupuszina, a ma -
gyar nyelv te rü let Vaj da ság ban lé võ leg dé -

A bo rí tó n a bá csi fe ren ces temp lom lát ha tó
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libb pa lóc nyelv já rá sú fa lu ja. Ot ta ni szü le -
té sû el sõ is me rõ söm a Ba ján le te le pe dett
dr. Fridrik Pál or vos volt. Raj ta ke resz tül
is mer tem meg fi át, Mi hályt: együtt mun -
kál ko dá sunk el sõ gyü möl cse a Ter mé szet
Vi lá ga fo lyó irat 2007. jú li u si szá má ban
meg je lent Ké pek Kupuszina múlt já ból és
je le né bõl cí mû cikk lett. Foly ta tás ként
Fridrik Ta más (Kupuszina, 1829 – Ada,
1904) nép is ko lai ta ní tó éle te tör té ne tét
dol goz tuk fel: az elõbb em lí tett fo lyó irat
díj nyer tes pá lya mun ká ja ként 2008. szep -
tem be ri szá má ban Fridrik Ta más, a nép is -
ko lai ta ní tó cím mel ke rült köz lés re, rö vi dí -
tet ve a Ba jai Hon pol gár 2008. au gusz tu si,
át dol goz va és ki bõ vít ve a Bácsország
2008/4. szá má ban je lent meg. Fridrik Ta -
más utó kor szá má ra fenn ma radt leg fon to -
sabb mun ká ja az 1878-ban meg je lent,
alap mû nek te kint he tõ Bács-Bodrog vár -
me gye föld raj zi, tör té ne ti és statistikai
nép sze rû le írá sa cí mû mo no grá fia. Fridrik
em lé két a szü lõ fa lu ja ré gi is ko lá já nak
hom lok za tán 2008. áp ri lis 11-én – Silling
Ist ván ja vas la tá ra – el he lye zett, a kö tet 27.
ké pén lát ha tó már vány táb la õr zi. Szá mos
ér de kes sé ge-ér té ke mi att ér de mes meg te -
kin te ni a Kupuszinán az egy ko ri kán tor ta -
ní tói la kás ban el he lye zett nép raj zi gyûj te -
ményt, és – ha al ka lom adó dik rá (pél dá ul
la ko da lom) – a he lyi szí nes, sok szok nyás,
gaz dag dí szí té sû nép vi se le tet, Pe tõ fi Sán -
dor és Jó zsef At ti la mell szob rát, va la mint a
te le pü lést be jár va az ott élõk val lá sos sá gát
ta nú sí tó nagy já ból öt ven szak rá lis kis em -
lé ket. A könyv ben a to váb bi ak ban a Fe -
renc-csa tor na meg ál mo dó ja – Kiss Jó zsef
(1748-1813) – Verbász mel let ti sír em lék -
ének ké pét lát hat juk és ta lá ló sír fel ira tát
ol vas hat juk. A foly ta tás ban Apatin mû ve -
lõ dés tör té ne té be ka punk rö vid be te kin tést.
A te le pü lés szü löt te – töb bek kö zött – a
sze ces  szi ós vá ros há zát ter ve zõ, szép kort
meg élt Raichle Fe renc (1869-1960), Áb ra -
hám Pál (1892-1960) vi lág hí rû ze ne szer -
zõ, Sinkó Er vin (1898-1967) író és Kiefer
Frenc (1931-) nyel vész, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia ren des tag ja. (Meg -
jegy zem, õ 1944-tõl csa lád já val együtt Ba -
ján élt, 1957-tõl a III. Bé la Gim ná zi um né -
met ta go za tá nak, majd 1959-es önál ló vá
vá lá sa után a né met tan nyel vû gim ná zi um -
nak ta ná ra volt 1961-ig. Ma gas ra íve lõ tu -
do má nyos kar ri er je ez után kez dõ dött.) Ez -
után a Ma gyar or szá gon ke vés sé is mert
Rónay (Augsburger) Ist ván (1840-1893)
Prigrevica-Szentiván egy ko ri plé bá nos-
pap köl tõ jé nek ké sei (1990-ben meg je lent)
ver ses kö te té rõl ka punk in for má ci ó kat.
Szil ágyi fa lu meg te kin tés re ér de mes em lé -
ke Szil ágyi De zsõ (1840-1901) mi nisz ter

Telcs Ede ké szí tet te mell szob ra. Dorosz-
lón ta lál ha tó a bács kai ka to li ku sok Szent -
kút (ré gi ne vén Baj kút) el ne ve zé sû ar cha i -
kus kegy he lye, amely nek Kisboldo-
gasszony na pi bú csú ja nap ja ink ban is hí -
võk ez re it vonz za. A te le pü lés rõl még ér -
de mes meg je gyez ni, hogy sze met gyö -
nyör köd te tõ az itt élõk nép vi se le te, ne ve -
ze te sek az it te ni folk lór ha gyo má nyai, te -
hát bõ ven van meg te kin te ni va ló. Itt lelt
fel töl tõ dés re al kal mas hely re – ezért há zat
is vett – a ko ráb ban már em lí tett Her ceg
Já nos író és ta ná csá ra Fe hér Fe renc (1928-
1989) köl tõ. To vább ha lad va érünk Gom -
bos ra (a nép vi se let itt is em lí tést ér de mel),
majd Bácsordason [a fa lu szü löt te
Borovszky Sa mu (1860-1912), a Ma gyar -
or szág vár me gyé it be mu ta tó mo no grá fia -
so ro zat szer kesz tõ je] ke resz tül Silling Ist -
ván el ba ran golt szü lõ föld jé nek leg dé lebb
te le pü lé sé re, az egy ko ri vár me gye ne vét
adó Bácsra. Az ot ta ni fe ren ces temp lom és
rend ház év szá zad ok óta a ró mai ka to li kus
val lás bás tyá ja, a Mosztonga part ján ál ló
és nap ja ink ra ro mos vár tör té nel münk szá -
mos fon tos ese mé nyé nek szín he lye.

A Zombor cí mû, a 43.-tól a 72. ol da lig
ter je dõ má so dik fe je zet Nyu gat-Bács ka
leg na gyobb vá ro sát, az egy ko ri me gye -
szék he lyt mu tat ja be. A szer zõ sé tá ját az
im po záns meg je le né sû egy ko ri vár me gye -
há zá nál kez di, amely nek leg is mer tebb ne -
ve ze tes sé ge Eisenhut Fe renc (1857-1903)
mo nu men tá lis mé re tû Zentai csa ta cí mû
olaj ké pe. A me gye há za kö rü li te rü let né -
hány ér de kes sé gé nek meg em lí té se után a
Szent Ist ván ki rály nak szen telt temp lom ról
ka punk ké pet: épí té sét 1828-ban kezd ték
meg, a hoz zá épült kar me li ta ko los tor ral
épü let együt te se 1904-ben ké szült el (je len -
leg Szer bi á ban a kar me li ták köz pont ja a
rend ház). Az in nen észa ki irány ban in du ló
zombori fõ ut ca ne ve ze tes sé gei a Bieliczky
Kár oly ról el ne ve zett Vá ro si Könyv tár, to -
vább ha lad va cso dá la tos ikonosztázionjá-
val a Szent György pra vosz láv temp lom,
az ere de ti he lyén 2011-ben emelt új pra -
vosz láv ke reszt. Kö ze lé ben ugyan eb ben az
év ben he lyez ték el egy bronz pa don a nagy
szerb köl tõ, La za Kostić élet nagy sá gú ülõ
szob rát. Ezen a ré szen a ki szé le se dõ fõ ut -
cát a ré gi Vá ros há za oszt ja ket té: ke le ti ol -
da la az elõ zõ ek ben rész le te zett em lé kek re,
nyu ga ti ol da la a szak rá lis épít mé nyé tõl
meg fosz tott Szent há rom ság tér re néz. Ott
ta lál ha tó Zombor má sik fõ ut cá ja, amely
szá mos, a vá ros tör té nel me szem pont já ból
fon tos épü let nek és ben nük mû al ko tás ok -
nak ad ott hont. Leg fon to sabb kö zü lük a
Grassalkovich-palota, a Konjovií Ga lé ria,
a ba ja i hoz ha son ló an nagy hí rû zombori

gim ná zi um, a fe ren ce sek temp lo ma és ko -
los to ra, a Tör té nel mi Le vél tár, va la mint az
1751-ben épí tett Nepomuki Szent Já nos-
ká pol na. Utób bi ak mel lett áll a tisz ti ka szi -
nó épü le te: je len leg a Vá ro si Könyv tár
igaz ga tó sá ga és gyer mek rész le ge ta lál ha tó
ben ne, kert jé nek posz ta men se in La za
Kostií, Veljko Petrovií és Her ceg Já nos
büszt je i vel. Az ut cá ban áll an nak a Mû sza -
ki Szak kö zép is ko lá nak a tömb je, ame lyet
Haynald La jos kalocsa-bácsi ér sek 1887-
ben a ka to li kus nõ ne ve lést szol gá ló zár dá -
nak épít te tett. Zombor mû ve lõ dés tör té ne te
szem pont já ból az elõ zõ e ken túl meg kell
em lí te ni a Vá ro si Mú ze u mot, a Mo dern
Mû vé sze tek Kép tá rát, a szín há zat és a töb -
bi temp lo mot, va la mint ká pol nát is.

A Zombori és más fes tõk zombori fest -
mé nyei kap csán cí mû, a 73.-tól a 128. ol -
da lig tar tó har ma dik fe je zet ne vé nek meg -
fe le lõ en szá mos ot ta ni fes tõ mél ta tá sa szö -
veg ben és kép ben. A rö vid élet raj zi es  szék
a szer zõ ve lük kap cso la tos sze mé lyes él -
mé nye i rõl, imp res  szi ó i ról, ku ta tá sa i ról
szól nak. A szá mos in for má ció ké pe ik és
mû vé sze tük jobb meg ér té sét is se gí ti. Ne -
vü ket a szer zõ ál tal kö zölt sor rend ben,
mun kás sá guk is mer te té se nél kül ad juk
meg: Ju hász ár pád, Kál mán Pé ter, Mály
Jó zsef, Hor váth Jó zsef, Barak Jó zsef,
Husvéth La jos, Csávosi Sán dor, Vi rág Bé -
la, Han gya And rás, Ba lázs G. Ár pád,
Pechán Jó zsef, Far kas Bé la, Ge réb Klá ra,
Oláh Sán dor, Nagy apá ti Ku kac Pé ter,
Nagy Ist ván, Buzási Marganić Má ria.
Mel let tük mél ta tást ol vas ha tunk Péreli
Zsu zsa go be lin mû vész ba jai ki ál lí tá sá ról.
Bár né hány mû vész éle té rõl mo nog rá fi ák -
ban-ta nul má nyok ban már ír tak, de a fel -
dol go zás még is szá mos új in for má ci ót tar -
tal maz, és ala pos ku ta tá sa i nak kö szön he -
tõ en több sé gük mun kás sá gát Silling Ist ván
fog lal ja ös  sze és ér té ke li elõ ször. 

A kö tet A ba jai Ta ní tó kép zõ In té zet sze -
re pe ok ta tás tör té ne tünk ben (1870-1918)

Az Is ko la né nék 1887-ben ala pí tott fi ók há za
Zomborban (For rás: A Mi as  szo nyunk ról

Ne ve zett Ka lo csai Is ko la nõ vé rek
Tör té ne te 1860-1900. Ka lo csa, 1900)
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cí mû utol só fe je ze te (129-142. ol dal) az
in téz mény rö vid tör té ne te, ame lyet az
1900/1901. is ko la év tõl az 1917/1918. is -
ko la évig ter je dõ en ké pe sí tést szer zett és a
mai Vaj da ság te rü le té re ke rült ta ní tó je löl -
tek név so ra zár (ne vük mel lett sze re pel ál -
lo más hely ük, fe le ke ze ti ho va tar to zá suk és
ja va dal ma zá suk).

Silling Ist ván kö te tét ol vas va a szin tén a
zombori Szent Ró kus te me tõ ben nyug vó
dr. Margalits Ede so rai jut nak eszem be
(Há rom év után. Be szé dek és hír la pi cik -
kek. Zombor, 1884. 222-223. ol dal): „A
me gyé ben a ha zát sze ret ni ez volt min dig
ve zérel vem: ti zen hat évi nyil vá nos pá lyá -
mon szó val és tet tel, szív vel és lé lek kel
ipar kod tam azt kö vet ni, an nak Bácsmegye
kö zé le té ben ér vényt sze rez ni. Mel lõz ve
1868-tól 1881-ig e té ren ki fej tett tö rek vé -

se i met – e gyûj te mény ben csak a leg utol só
há rom évi mû kö dé sem nek váz la tát nyúj -
tom jó aka ró im és ba rá ta im nak em lé kül:
so kat ezek bõl is mel lõz nöm kel lett, ne -
hogy e mun ka ter je del me anya gi erõ met
fe lül múl ja. Ha va la mi ben hi báz tam vol na,
és tu dom, hogy hi báz tam is, azt ment se a
jó szán dék és azon kö rül mény, hogy aki
so kat fa rag, for gá csot is ejt!...” Silling Ist -
ván Margalits Edé tõl el té rõ en nem éle té -
nek egy sza ka szát, ha nem ed dig meg élt
éle té nek – 62 évé nek – a tá jon szer zett
hely tör té ne ti in dít ta tá sú is me re te it-ta pasz -
ta la ta it gyûj töt te cso kor ba köny ve ol va sói
szá má ra, ná la Nyu gat-Bács kán a ha za ként
aposzt ro fált szü lõ föl det kell lát nunk. Nem
a le xi ko nok szá raz ada ta it köz li, a le ír ta kat
ér ze lem mel – sze re tet tel – töl ti meg, to -
váb bá hoz zá te szi re cens ku ta tá sa it.

A szer zõ köny ve jó val több egy sze rû úti -
könyv nél, hi szen szû kebb és tá gabb szü lõ -
föld jét – utób bi az egy ko ri vár me gye jól kö -
rül ha tá rol ha tó föld raj zi egy sé ge – sze mé -
lyes él mé nye in, gon do la ta in ke resz tül mu -
tat ja be, s ezt tar tom a kö tet egyik leg fõbb
ér té ké nek. A má sik, ami meg fo gal ma zó dott
ben nem: a köny vet ter ve zett nyu gat-bács -
kai ba ran go lá sa im ra ma gam mal kell vin -
nem, hi szen a ha gyo má nyos úti köny vek ben
kö zöl tek nél jó val töb bet tud tam meg be lõ le
a mû ve lõ dés tör té net fel tárt és meg te kin tés -
re vá ró gyöngy sze me i rõl. Jó és szí nes ol -
vas mány, aján lom min den ki nek.

Silling Ist ván: Ba ran go lá sok Nyu gat-
Bács ká ban. Mû ve lõ dés tör té ne ti föld rajz
szü lõ föl dem rõl. Fo rum Könyv ki adó, Új vi -
dék, 2012. 141 ol dal

Dr. Nebojszki Lász ló

„Pál cács ká im, mond já tok meg, mer re van a kincs …”

Kin csek Dávod múlt já ból
Au gusz tus 19-én 9.30 kor a dávodi köz -

ség há zán nép raj zi ki ál lí tás meg nyi tó ja volt
Go ra Zol tán gyûj te mé nyé bõl. El fe lej tett
kin csek a pad lás ról és föld mé lyé bõl, me -
lyek a köz ség gaz dag múlt ját mu tat ják be.
Több évi gyûj tö ge tés és több hó na pi mun -
ka ered mé nyét lát hat ja a ki ál lí tás kö zön sé -
ge, mely Dávod gaz dag múlt já ból egy sze -
rény vá lo ga tás, még is meg mu tat ja, hogy
mi lyen ér té kek õr zõd tek meg.

Dávod ré gi te le pü lés. Nem tud juk, hogy
pon to san mi lyen ré gi, mert ke vés ré gé sze ti
ása tás volt a fa lu ban. Több nyi re csak szór -
vány le le tek ke rül tek elõ, pél dá ul szán tás kor.
Az így elõ ke rült tö re dé kek bõl né há nyat
meg te kint het nek a ki ál lí tá son. Bács-Bodrog
vár me gye mo nog rá fi á já ban, mely a mil len -
ni um ra je lent meg, ol vas hat juk, hogy már
õs em ber is la kott itt, mert kõ bal ták és
edénytöredékek ke rül tek be er rõl a hely rõl a
Tör té nel mi Tár su lat mú ze u má ba. 

Dávod Daut né ven már az Ár pád-kor ban
te le pü lés volt. Ké sõbb je len tõs vá sá ros hely
és só ka ma ra is mû kö dött itt. Az er dé lyi só
út já nak egy fon tos ál lo más he lye volt, ahol
vá rat is épí tet tek. En nek egy rész le tét ta lál -
ta meg az el sõ is mert dávodi kincs ke re sõ,
az Okos Törkõ, ali as Simonyi Jó zsef.

A fa lu a tö rök idõk ben sem pusz tult el,
né hány szom szé dos fa lu val el len tét ben, sõt
a kör nye zõ meg ma radt te le pü lé sek tõl az is
meg kü lön böz te ti, hogy ket tésza kadt a fa lu,
volt Alsó-Dávod és Felsõ-Dávod is. Ez a
ket té sza ka dás a ké sõb bi ek ben is meg ma -
radt, hi szen már a tö rök idõk ben is volt ka -

to li kus la kos sá ga a fa luk nak – le het, hogy
ma gya rok is él tek itt –, de 1762-ben a szer -
bek, va gyis az or to do xok vol tak több ség -
ben, akik az 1760-es évek ben ér ke zõ ma -
gya rok mi att el köl töz tek a kö ze li Stanisics-
pusztára. Ezek rõl a ma gya rok ról azért sze -
ret nék bõ veb ben be szél ni, mert ezek nek a
le szár ma zot tai a fa lu la kó i nak több sé ge.
100 csa lád köl tö zött a Fel vi dék rõl, amit
akár mon dá nak is te kint het nénk – mert a
kö zép kor ban ép pen 100 csa lád ra volt szük -
ség egy fa lu ala pí tá sá hoz. Azért le he tünk
biz to sak ab ban, hogy az õ le szár ma zot ta ik a
mai dávodiak, mert az õ nyelv já rá su kat

õriz ték meg, és né há nyan nap ja ink ban is
be szé lik. Ez a nyelv já rás el tér az Al föld ön
be szélt õ-zõ nyelv já rás tól, de a kör nyék be li
fal vak nyelv já rá sá tól is, ezért nyelv já rásszi -
get nek te kint he tõ Dávod. (Sza bó Jó zsef ku -
ta tá sa sze rint a Fel vi dé ken a Ga ram és a
Zsitva fo lyó kö zén be szé lik ezt a nyelv já -
rást.) Ami olyan kincs, amit ér mes len ne az
utó dok nak is át ad ni.

1764-ben pe csét je volt a fa lu nak, a le nyo -
ma tá nak a fo tó ja a ki ál lí tá son is meg te kint -
he tõ, egy eke vas és egy cso rosz lya lát ha tó
raj ta. Egy eke vas ép pen a ki ál lí tott tár gyak
kö zül a leg na gyobb. A fa lu meg él he té sét

A kiállítás részlete és a résztvevõk egy csoportja   Fotó: dr. Földesi Ferenc
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adó me zõ gaz da ság ra több tárgy is utal: pél -
dá ul egy já rom, egy ko csi mo dell. A fény -
ké pek kö zül – me lyeket Földesi Fe renc
gyûj te mé nyé bõl vá lo gat ott Go ra Zol tán –
egy tab ló a püspükpusztai ken der gyá rat
mu tat ja be az 1960-as évek ben.

A má sik pe csé ten ma dár áll fész kén, elõt te
bú za ka lász, fe let te csil lag, mel let te vár to -
rony. Ezt a 18. szá zad vé gén hasz nál ták.
1840-ben már más volt a pe csét kép: „szent -
há rom ság fel hõk ben, alat ta Szent Já nos és 5
an gyal hárs fák kal” – ír ta Iványi Ist ván a
Bács-Bodrog vár me gye föld raj zi és tör té nel -
mi hely név tá rá ban. A ki ál lí tott har ma dik pe -
csét azon ban nem ezt áb rá zol ja, ha nem a
dávodi egy ház köz ség pe csét je, mely nek kö -
ze pén egy temp lom lát ha tó. A temp lom épí -
té sét 1764-ben kezd ték és 1769-ben fe jez ték
be (más for rá sok 1779-et em lí te nek, pl. a
mû em lék jegy zék). A plé bá ni át 1776-ban ala -
pí tot ták, ko ráb ban Csátalja filiája volt. A
temp lom ti tu lu sa 1910-ben vál to zott Min -
den szen tek rõl Ma gya rok Nagy as  szony ára.
Ma ez a fa lu egyet len hi va ta los kincs-épü le -
te, hi szen ez az egyet len mû em lék a fa lu ban.
(A fa lu tör té nel mé nek meg is me ré sé ben en -
gem ép pen Sza bó Ár pád plé bá nos írá sa in dí -
tott el a Rapcsányi-féle Ba ja mo nog rá fi á -
ban.) A ki ál lí tá son több szak rá lis kis em lék
lát ha tó: ke reszt, szent ké pek, szob rocs kák.

Szin te le he tet len fel so rol ni, hogy mi
min den ta lál ha tó a ki ál lí tá son, hi szen a
min den na pi élet ap ró tár gya i tól fel be csül -
he tet len ér té kû kin cse i kig, má sok szá má ra
ta lán ér ték te len – mert hasz nál ha tat lan pus -
ká tól, amit ép pen a tör té ne te tesz ér de kes sé

: Fe renc Jó zsef ko csi sa kap ta va la mi kor a
csá szár tól, ami egy va dá szat kor a csa tor ná -
ba esett és ép pen a né hány év vel ez elõt ti
csa tor na kot rás kor ke rült elõ – a „né ma”
tárgy tö re dé ke kig, me lyek hos  szú év szá -
zad okig pi hen tek a föld ben és most már
csak azt vil lant ják fel né ma sá guk ban és ár -
va sá guk ban is, hogy egy kor mi lyen gaz dag
te le pü lés volt Dávod. Egye sek ben ré gi em -
lé ke ket fog  fel idéz ni az óvo dai bög re, az
1956-os va jas do boz, vagy a ré gi pet ró le -
um lám pa, szó dás üveg. A fi a ta lok hoz pe dig
kö zel hoz za a 19. és a 20. szá zad min den -
nap ja it, il let ve a ré gi gye rek já ték ok – a ki -
ál lí tás egyik sar ká ban – né me lyi ké vel még
õk is ját sza ná nak. A fény ké pek az em be ri
élet tel jes sé gét mu tat ják be az es kü võ tõl a
ha lá lig, kü lö nö sen meg in dí tóak a gye rek
ko por sók ról ké szült fo tók. A ki ál lí tás em lé -
ket ál lít egy má ra már szét hor dott épü let -
nek, a szi ge ti ká pol ná nak, mely a szi ge ti te -
me tõ ben állt, és má ra az utol só tég lá ja is el -
tûnt, csak né hány sír ma radt meg a te me tõ -
bõl. Má sik ilyen épü let a már em lí tett ken -
der gyár. A dávodi ipa ros ság né hány em lé ke
is lát ha tó. A ko vá csok, la ka to sok mun kái
mel lett aszó dás üve gek és az egyik asz tal
szé lén a dávodi hí res Keller-cukrászda né -
hány em lé ke, pél dá ul a ke ménycu kor ka-
ön tõ for mák te kint he tõk meg. A nõk min -
den na pi éle té rõl nem csak a fa ze kas edé -
nyek me sél nek, ha nem egy var ró gép is, hi -
szen a fa lu hí res volt a sillingelõ-ass-
zonyairól, lá nya i ról, akik a gaz dag dávodi
(nép)vi se le tet is ké szí tet ték a tisz ta szo ba
ágy ne mûi mel lett.  

A ré gi fo tog rá fi á kon az is me rõ sö ket, ro -
ko no kat fe dez het jük fel. Meg is mer het jük
az Okos Törkõt is. Az õ egyik kincs ke re sõ
mon da ta: „Pál cács ká im, mu tassá tok meg,
mer re van a kincs!” A kincs ke re sés Go ra
Zol tán nak is a jel mon da ta le het ne, bár õ
nem pál cák kal, ha nem a fa lut és a ha tárt
jár va, em be rek kel be szél get ve ta lál ja meg
a kin cse ket. A ki ál lí tás em lé ket kí ván ál lí ta -
ni a ko ráb bi dávodi kincs ke re sõk nek is:
Okos Törkõ, Zoltai (Zel ler) Pál, Si mon Pál.

A ki ál lí tás lá to ga tói is kincs ke re sõk ké
vál hat nak, hi szen Go ra Zol tán sa ját mun -
ká it is a ki ál lí tott tár gyak kö zé „rej tet te”,
mi vel a kincs ke re sés õt mû vész ként is
meg ih le tet te. Go ra Zol tán nem csak meg ta -
lál ta eze ket a tár gya kat, ha nem több sé gü -
ket res ta u rál ta, nagy gond dal – és több hó -
na pi mun ká val – vis  sza ad ta ré gi fé nyü ket.
Ahogy Go ra Zol tán mond ta: „Olyan is
akad, aki a má sok sze me té bõl «kin cset»
va rá zsol! Ez len nék én, aki nek már óvo dás
ko rá ban töm ve vol tak a zse bei az úton el -
po tyog ta tott «kin csek kel». Volt ab ban szí -
nes ka vics, csavaranya, ré gi pénz, cse rép
va ca kok, lim-lom. Mo sás kor anyám kér -
dez te is: Mi nek ne ked ez a sok va cak?
Tönk rete szi a nad rág zse be det, de még a
mo só gé pet is! Jó lesz egy szer va la mi re –
vá la szol tam.”

Jó len ne, ha so kan len nénk, akik így vi -
gyá zunk múl tunk kin cse i re, em lé ke i re!

A ki ál lí tás szep tem ber kö ze pé ig te kint -
he tõ meg Dávod Köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta lá nak dísz ter mé ben.

Fábián Borbála

Sar ja dó sor sok
Könyv is mer te tés

2011 nya rán volt hu sza dik esz ten de je,
hogy Ba ján elõ ször gyûl tek ös  sze a nem -
ze ti sé gek kel fog lal ko zó, a nem ze ti sé gi té -
má ban jár tas ku ta tók a Du na-Ti sza kö zi
nem zet kö zi nép raj zi nem ze ti ség ku ta tó
kon fe ren ci án.

A sok nem ze ti sé gû, rend kí vül szí nes
kul tú rá jú Bács ka, ben ne vá ro sunk ki vá ló
hely szí ne egy ilyen ta nács ko zás nak, ta lál -
ko zó nak; s a kon fe ren cia mél tó ös  szeg zé -
se a nem ré gi ben meg je lent ta nul mány kö -
tet, mely jól mu tat ja, hogy az egy más sal
kap cso lat ba ke rü lõ kul tú rák, az oda-visz -
 sza ha tó fo lya ma tok min dig iz gal mas és
ta nul sá gos té má ja a tár sa da lom tu do -
mány ok nak.

A nyolcadik al ka lom mal meg ren de zett
nem ze ti ség ku ta tó kon fe ren cia elõ adá sa i -

ból szer kesz tett ta nul mány kö tet cí me –
Sar ja dó sor sok – kü lö nö sen jó vá lasz tás,
hisz a nem ze ti sé gi sors, ahogy azt a kö tet
írá sai is bi zo nyít ják, min dig ös  sze kap cso -
ló dik az új ra kez dés sel, az új já szü le tés sel.
Akár a mag, mely új föld be vet ve hajt ki,
nö ve ke dik és ter mést hoz, gaz da gít va a vi -
dé ket, mely ben gyö ke ret eresz tett. A nem -
ze ti sé gi sors, a ki sebb sé gi lét kü lö nös, ne -
héz, gya kor ta fáj dal mas, tra gi kus moz za -
na tai is meg je len nek az elõ adá sok ban.

A bács kai nem ze ti sé gek kö zül ol vas ha -
tunk dél szláv ok ról, ci gá nyok ról, svá bok ról
s azok ról a tár sa dal mi vi szo nyu lá sok ról,
me lyek a bács kai nem ze ti sé gek nyel vi,
kul tu rá lis kap cso la ta it jel lem zik. Ezen kul -
tu rá lis kap cso la tok jól nyo mon kö vet he tõk
a sok nem ze ti sé gû Bács ká ban. 

A 19 elõ adás anya ga bi zo nyos szem -
pont ok alap ján cso por to sít va, lo gi kai rend -
ben kö ve ti egy mást. Ezen cso por to sí tás
alap ja né hol ma ga a nem ze ti sé gi. Ezen be -
lül s per sze né hol et tõl füg get le nül te ma ti -
kus kap cso ló dást is fel fe dez he tünk, mint
pél dá ul a ha jó si sváb kony ha, mely rõl két
ta nul mány is szól, vagy az egy há zi vo nat -
ko zá sú dol go za tok, (szent sír õr zés, úr nap -
ja, a nagy böjt, há la tár gyak) il let ve gaz dál -
ko dás, nö vény ter mesz tés (szõ lõ õr zés, fû -
szer pap ri ka fel dol go zás, ár té ri er dõk hasz -
ná la ta).

A kö tet a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap, a
Francovilla Egye sü let va la mint a Bács-Kis -
kun Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet tá mo ga tá -
sá val je lent meg. A kö zel két száz ol dal ter -
je del mû tu do má nyos mun ka köz li a ta nul -
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má nyok né met, hor vát és szerb nyel vû tar -
tal mi ki vo na tát, amint ez il len dõ is a kon fe -
ren cia cél ját te kint ve, s a pon tos iro da lom -
jegy zé ket, mely az ér dek lõ dõ ol va sók nak
se gít het az eset le ges el mé lyü lés ben.

Bárth Já nos ta nul má nya a Ba ja kör nyé ki
ka to li kus dél szláv ok szla vó ni ai és szerém-
ségi kap cso la ta it elem zi. Tör té ne ti for rá -
sok alap ján ki mu tat ha tó a Ba ja-Ka lo csa
vi dé ki dél szláv la kos ság élénk né pi kap -
cso la ta a szlavóniai-szerémségi te rü let tel.
A leg fon to sabb sze re pe eb ben a mig rá ci ós
fo lya ma tok nak, s ezen be lül a ro kon ság -
nak, ro ko ni vi szo nyok nak van. A ta nul -
mány tör té ne ti for rá sok ból, ko ra be li pe res
ira tok ta nú val lo má sa i ból idéz, mely a vizs -
gált idõ szak han gu la tát idé zi fel.

Bánkiné Mol nár Er zsé bet mun ká ja a ci -
gány ság be il lesz ke dé sé nek fo lya ma tát mu -
tat ja be a 19. szá za di Jász kun ság tár sa dal -
má ba. A ci gány la kos ság, élet kö rül mé nye it,
la ká si szo ká sa it, fog lal ko zá sát vizs gál ja a
szer zõ. A ci gány ság be il lesz ke dé sé nek, be -
fo ga dá sá nak ne héz sé ge it, az as  szi mi lá lá suk -
ra va ló 18. szá za di tö rek vé se ket egy aránt
be mu tat ni kí vá nó ta nul mány ról van szó. A
csa lád fõk fog lal ko zá sát, a ház tar tá sok ban
élõ gyer me kek ko rát, lét szá mát és ne mét is
köz li a dol go zat a vizs gált kor szak ban te le -
pü lé sen kén ti bon tás ban. A ta nul mány ki mu -
tat ja, hogy az et ni kai kü lönb sé ge ket, az elõ -
í té le te ket az as  szi mi lá ci ó ra va ló tö rek vé sek
el le né re sem si ke rült fel szá mol ni már a fent
em lí tett idõ szak ban sem, sõt az idõ elõ re ha -
lad tá val a prob lé mák sú lyos bod tak.

A kö vet ke zõ – szin tén ci gány ság gal fog -
lal ko zó – ta nul mány író ja Székelyné
Kõrösi Ilo na már 20. szá za di tár sa dal mak -
ban vizs gál ja a ci gány ság hely ze tét. Szó ba
ke rül nek a nép cso port ra jel lem zõ mes ter -
sé gek, fog lal ko zá sok, s ezek nek meg szû -
né se, el tû né se s az ez zel já ró prob lé mák. A
ci gány ság tár sa da lom ban be töl tött, meg -
vál to zott sze re pe együtt jár a kul tú ra, ha -
gyo má nyos ér ték rend fel szá mo ló dá sá val.
A ta nul mány zár sza va utal ar ra, hogy nap -
ja ink nagy és sür ge tõ fel ada ta egy or szá -
gos szin tû stra té gia ki dol go zá sa, mely ja -
vít ja en nek a ki sebb ség nek a hely ze tét kis
és nagy kö zös sé gek ben egy aránt.

A kö vet ke zõ négy ta nul mány a né met ség -
gel fog lal ko zik. Nagy Jan ka Te o dó ra dol go -
za ta a ha gyo má nyos né met kö zös sé gek jo gi
és men ta li tás be li sa já tos sá ga it tag lal ja. Né -
hány szép pél dá ját ol vas hat juk a kis kö zös sé -
gek jog szo ká sa i nak olyan es tek ben, mint az
örök lés, a csa lá di va gyon fel osz tá sa.

Iz gal mas, ta lán min den ol va só szá má ra
ked ves té má val fog lal ko zik Bereznai Zsu -
zsa dol go za ta, mely a ha jó si sváb kony ha
ízvilágának vál to zá sa i ról, s ezen vál to zás

ki vál tó oka i ról szá mol be, vé gig ve zet ve
ben nün ket a leg fon to sabb és leg ked vel -
tebb ha gyo má nyos éte lek s ita lok so rán. A
dol go zat ol va sá sa kü lön le ges él mény, mert
él ve ze te sen ír ja le a ki mon dot tan ha jó si
íze ket, fõ zé si szo ká so kat.

Ma rad va a sváb kony ha sa já tos sá ga i nál,
de már ki zá ró lag a sü te mé nyek kel fog lal -
ko zik Mé szá ros Már ta írá sa. Nyo mon kö -
ve ti a sü te mé nyek ké szí té sé nek és fo -
gyasz tá sá nak vál to zá sa it a hu sza dik szá -
zad kony hai mo der ni zá ci ó já nak fo lya ma -
tá ba ágyaz va. A meg vál to zott kö rül mé -
nyek alap ján az 1930-as évek tõl nap ja in -
kig há rom na gyobb kor szak ra bont va tár -
gyal ja a szer zõ a fent em lí tett vál to zá so kat:
a sü te mény ké szí tés és fo gyasz tás szo ká sát
a ha jó si sváb kö zös ség ben.

Schõn Má ria írá sa a né met ség kö ré ben
is mert szo ká so kat mu tat be, mely szo ká -
sok az el sõ böj ti va sár nap hoz, az ún. sajbó-
vasárnaphoz köt he tõk. A böj ti idõ szak
egyéb jel lem zõ mo men tu ma it is em lí ti a
szer zõ, s meg mu tat ja a ha jó si sváb ság s
más kö zös sé gek ham va zó szer dá tól az el sõ
va sár na pig gya ko rolt vi sel ke dé sé nek, idõ -
töl tés ének azo nos sá ga it és kü lönb sé ge it is.
A dol go zat je len tõs ré szé ben a sajbóvasár-
nap szo kás kö re, a sajbózás és az eh hez
kap cso ló dó hi e del mek, jós lá sok kö vet kez -
nek. Ér de me a dol go zat nak, hogy a kor -
osz tály ok és ne mek sze re pét kü lön tár -
gyal ja az em lí tett szo kás kö ré ben. Szó esik
a nap tisz te le té rõl és a tûz ug rás szo ká sá ról,
mely az eu ró pai kul túr kör más né pe i nél is
je len tõs sze re pû, ám nem fel tét len eh hez a
nap hoz köt he tõ.

Kothencz Ke le men dol go za ta a je len tõs
egy há zi sze rep kört be töl tõ szindikusok-ról
szól, s újabb ada tok kal szol gál a té ma iránt
ér dek lõ dõk nek. Az egy ház fi vagy más né -
ven szindikusi tiszt ség rend kí vül fon tos
tiszt ség, fõ kép pen azért, mert zárt kö zös ség -
ben be töl tött je len tõs sze rep rõl van szó.
Ezen zárt kö zös ség je len eset ben Szent-
istván. A dol go zat ból meg tud juk, mi lyen nek
kell len nie a val lá si fe le ke zet éle té ben ilyen
je len tõs posz tot be töl tõ sze mély nek, s mi -
lyen el vá rá so kat tá maszt hat egy kö zös ség a
he lyi szindikus sze mé lyé vel kap cso lat ban.

Egy há zi té má nál ma rad va, kö vet ke zik
Silling Ist ván dol go za ta, mely a ko ráb ban
min de nütt, ám nap ja ink ra egy re ke vés bé
je len lé võ, ke vés bé élõ szo kás ról, a szent sír
tisz te let rõl szól. A szo kás kör az idõk so rán
né mi képp egy sze rû sö dött, de el mond ha tó,
hogy a vizs gált nyu gat-bács kai te le pü lé sek
mind egyi ké ben él. A kul tusz ugyan for ma -
i lag kü lön böz het, de az azo kat ös  sze kap -
cso ló azo nos sá gok be mu ta tá sa ta lán még
je len tõ sebb.

Silling Lé da ta nul má nya a ba jai fe ren ce -
sek ház tör té ne té nek fel jegy zé se it fel hasz -
nál va so rol ja fel s mu tat ja be a há la tár -
gyak, fo ga dal mi aján dé kok más né ven
offerek egész so rát, az ado má nyo zás mi -
ben lét ét, az offerek ado má nyo zó it. Fény
de rül ar ra, hogy az ado má nyo zást a nem -
ze ti sé gi ho va tar to zás nem, vi szont a gaz -
da sá gi, tár sa dal mi hely zet és a val lás be fo -
lyá sol ta. A ba jai mú ze um nép raj zi gyûj te -
mé nyé nek fém offereit is szám ba ve szi a
szer zõ, s meg em lí ti az offereket ké szí tõ
ba jai öt vö sö ket is.

Be szé des Va lé ria ta nul má nya a moholi úr -
nap ját mu tat ja be, s ez zel együtt azt, hogy
ho gyan me het vég be, ho gyan vál hat a kö -
zös ség ál tal el fo ga dot tá és to vább él te ten dõ -
vé egy-egy újí tás, s az újí tást be ve ze tõ egyén
el fo ga dá sa. A ta nul mány meg mu tat ja az úr -
nap já hoz kö tõ dõ szo kás ren det, s an nak vál -
to zá sát, va la mint az ez zel kap cso la tos vál to -
zá so kat, me lye ket Danyi Lász ló, az elõbb
Csonoplyán, majd Moholon szol gá ló plé bá -
nos ho zott ba jor hon ból, s ve ze tett be a vaj -
da sá gi kis kö zös sé gek ben.

A val lá si kö tõ dé sû té má kat egy nyel vé -
sze ti szem pont ból ér de kes, a nyel vi kap -
cso la to kat, a nyel vek egy más ra ha tá sát, a
nyelv hasz ná lók nyelv hez, va la mint sa ját
és ide gen nyelv kö zös ség hez va ló vi szo -
nyu lá sát vizs gá ló ta nul mány kö ve ti. Az
ide gen nyel vi ele mek át vé te lé rõl, hasz ná -
la tá ról, né hol szán dé kol tan el fer dí tett, ok -
kal hely te le nül al kal ma zott, oly kor csu -
pán a nyelv tu dás hi á nyá ban lét re jö võ iz -
gal mas nyel vi hely ze tek rõl szól Klamár
Zol tán mun ká ja. 

Ferkov Ja kab né pe se dés tör té net tel fog -
lal ko zó dol go za ta a sok nem ze ti sé gû Mo-
h ácsi-szi get nyu ga ti ré szé rõl szól. A be te -
le pü lõk nem ze ti sé gi ös  sze té te le és a la kos -
ság élet mód ja a fõ té má ja a ta nul mány nak,
me lye ket jó részt pe res ira tok ból s egy ko ri
vis  sza em lé ke zé sek bõl re konst ru ál a szer -
zõ. A ve gyes ös  sze té te lû la kos ság lé lek szá -
ma és egy más hoz vi szo nyí tott arány szá ma
fo lya ma tos moz gás ban volt. A po li ti kai,
gaz da sá gi vál to zá sok az itt élõ ket és gaz -
dál ko dó kat sem kí mél ték.

Zorn An tal dol go za ta újabb té nyek kel
gaz da gít ja észak-bács kai né me tek de por -
tá lá sá nak már is mert ese mé nye it, s pon tos
ada tok kal szol gál a te le pü lé sek rõl el hur -
col tak lét szá mát il le tõ en.

Csor ba Bé la meg rá zó ta nul má nya a járe-
ki ha lál tá bor ál do za ta i ról szól, ahol né me -
tek és ma gya rok együt te sen, mond hat ni
sors kö zös ség ben es tek ál do za tul az em be -
ri ke gyet len ség nek. A ha lot ti anya köny vek
ta nú sá ga alap ján 1944 de cem be ré tõl 1946
áp ri li sá nak kö ze pé ig 6429-en hal tak meg
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itt, kö zü lük ezer fõ gyer mek. A dol go zat
kü lön fi gyel met szen tel a ha lál tá bor ban
szü le tet tek nek, akik nek ne vét, lét szá mát,
szü le ik ne vét, élet ko rát, az el ha lá lo zás
okát és pon tos ide jét a tá bor ha lot ti anya -
köny vei do ku men tál ják. 

Kustár Ro zá lia az érsekhartai né me tek rõl
ír mun ká já ban. A né me tek be te le pü lé se
elõt ti vi szo nyok be mu ta tá sát kö ve tõ en szól
a dol go zat a be te le pü lõk rõl, fe le ke ze ti ho -
va tar to zá suk ról, a be te le pü lés mi ként jé rõl,
a be köl tö zést kö ve tõ min den nap ja ik ról, ké -
sõb bi sor suk ról egé szen nap ja in kig.

Fo dor Fe renc Martonos és kör nyé ké nek
fû szer pap ri ka-ter mesz té sét és -fel dol go zá -
sát mu tat ja be dol go za tá ban a pa lán ta ne ve -
lés tõl a fel dol go zá sig. Ér de kes sé ge az írás -
nak, hogy a mo der ni zá ci ós fo lya ma tok ról,
a vál to zá sok ról is szól.

Fe hér Zol tán a bá tyai ár té ri gyü möl csö -
sök ben va la mi kor szo ká sos gyü mölcs õr -
zés rõl ír, mely ti pi ku san nõi fel adat kör
volt. A ta nul mány szól az ár té ri gyü möl -
csö sök rõl, gon do zá suk ról, a ha szon ról,
mely a gyü mölc  csel járt, s ter mé sze te sen a
gyü mölcs õr zés ha gyo má nyá ról és kár pát-
me den cei pár hu za ma i ról.

Szojka Eme se Fülep La jos nép raj zi gyûj -
te mé nyé nek gya ra po dá sá ról szól, hang sú -
lyoz va a Ba ján töl tött esz ten dõk sze re pét.
1922-27-ig a ba jai re for má tus kö zös ség lel -
ké sze ként te vé keny ke dõ Fülep La jos éle té -
ben és nép raj zi gyûj tõ te vé keny sé gé ben
fon tos sze re pet töl tött be a sok nem ze ti sé gû
Ba ja, a re for má tus Érsekcsanád és Szerem-
le, a nép mû vé sze té rõl hí res Sár köz.

Szí nes, pél da ér té kû kö te tet tart hat ke zé -
ben az ol va só, ha a Sar ja dó sor sok cí mû

mun kát ol vas sa, mely nek szer kesz tõ je,
szö veg gon do zó ja Kothencz Ke le men. So -
kak szá má ra le het hasz nos ol vas mány, s
mind emel lett il lik tud nunk egy más ról, hi -
szen egy kö zös ség tag jai va gyunk. Né hány
fo tó val, tér kép váz lat tal szí ne sed he tett vol -
na a kö tet, ami re ta lán a szû kös anya gi
hely zet mi att nem volt le he tõ ség. Aján lom
a kö te tet az ok ta tá si in téz mé nyek könyv tá -
ra i nak, ki egé szít he ti a tan köny vi anya got,
kö ze lebb hoz hat ja a né ha oly tá vo li nak tû -
nõ tör té né se ket a fi a ta labb kor osz tály hoz. 

Kothencz Ke le men (szerk.): Sar ja dó
sor sok. A VIII. Du na–Ti sza kö zi nem zet kö -
zi nép raj zi nem ze ti ség ku ta tó kon fe ren cia
(Ba ja, 2011. jú li us 14–15.) elõ adá sai.
Bács-Kis kun Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet.
Ba ja – Kecs ke mét, 2012. 192. ol dal

Lex Or so lya

Magyar címer bajai házakon
a 19. század végén

A fel újí tott tör té nel mi vá ros rész szép
épü let dí sze it so kan meg cso dál ják. Több
épü le ten lát ha tó még cí mer. A sé tá lóut ca
ele jén, a vá ros há za mellett, az egy ko ri vá -
ro si bér ház be já ra ta fe let ti vá ros cí mer a ház
új szí né nek kö szön he tõ en szin te be le si mul
az épü let plasz ti ká já ba. Ha son ló mó don
csak ke ve sen ve szik ész re a Vojnich-kúria
(Nagy Ist ván Kép tár) osz lop fõ in az akan -
tusz le ve lek közt meg bú jó Kos suth cí mert.
Ha son ló épü let dí sze volt az At ti la ut cá ban
az egy ko ri Herbária mel lett le bon tott épü -
let nek. De a ma gyar cí mer hasz ná la tát egy
ré gi tör vény szi go rú an sza bá lyoz ta. 

Az 1883. évi XVIII. tör vény cikk ér tel -
mé ben a kor mány ha tó ság vagy a mi nisz -
ter el nök en ge dé lye kel lett „a ma gyar ko ro -
na or szá gai egye sí tett cí me ré nek és az or -
szág kü lön cí me ré nek” meg je le ní té sé hez.
Azok ese té ben is, akik már ko ráb ban hasz -
nál ták a cí mert há za i kon, cé gé re i ken, le vél -
pa pír ja i kon. Ki vé telt ké pez tek a ha tó sá gi
en ge déllyel áru lók: do hánytõ zsé rek, bé -
lyegáru dák, lot tó áru sok. A ké re lmezõnek
iga zol ni a kel lett, hogy po li ti kai jo ga it gya -
ko rol ja, „er köl csi leg ki fo gás ta lan, üz le te
pe dig oly ter je del mû, vagy üz le té nek tár -
gyai oly ki vá ló mi nõ sé gû ek vagy egyéb -
ként az üz let vagy in té zet oly fi gye lem re
mél tó, hogy az or szág cí me re hasz ná la tá -
nak en ge dé lye zé sét meg ér dem li”. Az en ge -
dély át vé te le kor 50 fo rin tot kel lett fi zet ni. 

Scheibner Gyu la, Ba ja rend õr ka pi tá nya
az ok tó ber 6-án 100 pél dány ban ki füg -

gesz tett hir det mé nyé ben 20-áig adott ha la -
dé kot azok nak, akik még nem haj tot ták
vég re a tör vény ren del ke zé se it. El len ke zõ
eset ben kéthó na pi bör tön vagy 300 fo rin -
tig ter je dõ pénz bír ság várt a mu lasz tók ra.
Ok tó ber 20-a után a rend õrök kör be jár ták
a vá rost és je len tést tet tek ar ról, hogy hol
lát tak még ma gyar cí mert. Ez azért ér de -
kes, mert be pil lan tást en ged a ko ra be li dí -
szí té sek be, és új ada lék kal szol gál né hány
ne ve ze tes épü le tünk ko ráb bi dí szí té sé rõl.
Az egyik sza kasz ve ze tõ a ma gyar ko ro na
or szá ga i nak cí me rét fe dez te fel Eifried Si -
mon, Feuerman Sa mu (biz to sí tá si ügy -
nök), Zirner Sa mu (órás) és „Lemberger az
ipar bank nál” há za in, il let ve Sa la mon Ja -
kab a cí mert le má zol ta, de a ko ro nát nem
és Spitzer Kár oly há zán gipsz bõl volt a
ma gyar cí mer és ko ro na. A Nem ze ti Szál -
lo dán is – ne vé bõl adó dó an – meg je le ní tet -
ték a ma gyar cí mert. Eb bõl a fel so ro lás ból
ez az egyet len be azo no sít ha tó épü let, hi -
szen ez a Du na Szál lo da épü le te ma.

Jo go san hasz nál ta a cí mert az El sõ ma -
gyar ál ta lá nos biz to sí tó tár su lat ba jai ügy -
nök sé ge és a Tri esz ti és Ad ria biz to sí tó
tár su la tok ba jai fi ók ügy nök sé ge. A töb bi -
ek még három nap ha la dé kot kap tak a ba -
jai ka pi tány ság tól a cí me rek el tá vo lí tá sá -
ra. A ke res ke dõk gyor san cse le ked tek, hi -
szen a kö vet ke zõ rend õri je len tés sze rint:
„Spitzer Kár oly há zá ról a ma gyar ko ro na
és cí mer le van vé ve, Sa la mon Ja kab bolt -
táb lá ján a ma gyar ko ro na és cí mer be van

fest ve il le tõ leg el van tö röl ve, Zirner Sa -
mu nál vi a szos vá szon nal be van boritva,
Eifried Si mon nál szin te be van má zol va, a
nem ze ti szál lo dá ról szin te le van vé ve a
ma gyar ko ro na és cí mer.” Egy épü let még
ek kor is ki ma radt, hi szen ez után je len tet -
ték, hogy „Herzfeld Hen rik há zán egy
ma gyar cí mer ko ro ná val melyett két fe lõl
két ál lat tart dí szül van el he lyez ve”. Ez a
ház va ló szí nû leg az egy ko ri Vojnich-
kúria volt, hi szen – mint is mer tes –
Herzfeld az 1860-as évek ben vá sá rol ta
meg az Orosz lán ven dég fo ga dót, ott  ren -
dez te be nagy ke res ke dés ét (ké sõbb Köz -
pon ti Szál lo da, ma: rész ben a szín ház te -
rem épü le te), és a szom szé dos egy ko ri
ne me si kú ri á ban la kott. Eb ben az eset ben
az ál lat alak ok a tim pa non ban vol tak –
ahol ma a Vojnich-címer lát ha tó –, és a
tu laj do nos vál tás után ke rült ide a ma gyar
cí mer, ta lán a csa lád ha za fi sá gán hang sú -
lyo zás ára, vagy ez zel az „ud va ri szál lí tó”
ran got fe je zt ék ki. Ez a cí mer is el tá vo lí -
tás ra ke rült. 

A ma gyar ál la mi ság egyik leg fon to sabb
szim bó lu ma a cí mer. Épü let dí szí tõ eleme -
ként már ke ve sen al kal maz nák, mi vel ha
ha za fi sá gu kat sze ret nék ki fe jez ni, ak kor
in kább egy ma gyar zász lót tûz nek ki az
épü le tük re. Eb ben a szo kás ban is to vább él
a 19. szá zad, ami kor hí res em be rek lá to ga -
tá sa kor, je les ese mé nye ken vagy na gyobb
ün ne pek kor az egész vá rost fel lo bo góz ták.

Fá bi án Bor bá la
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Császárkorona

Sárga kokárdavirág

Kerti árvácska Százszorszép

Szilvarózsa

Tearózsa
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Nö vé nye ink meg újít ják a le ve gõ oxi gén -
tar tal mát, táp lá lé kul szol gál nak az ál la tok és
az em ber szá má ra to váb bá – a szin te vég te -
len egyéb hasz no sí tás mel lett – kör nye ze -
tünk szé pí té sé nek leg lát vá nyo sabb le he tõ sé -
ge it is kí nál ják. Ör ven de tes tény ként ál la pít -
hat juk meg: vá ro sunk ban nem csak a la ká -
sok ban, lép csõ há zak ban, ha nem a ker tek ben
és az ut cá kon is egy re vál to za to sabb dísz nö -
vé nyek ben gyö nyör köd he tünk. El is me rés és

kö szö net il le ti ezért vá ro sunk hi va tá sos köz -
re mû kö dõ i nek (ker té szeknek, kert épí -
tõknek), va la mint a több ezer lel kes vi rág -
gon do zónak ál do za tos és lel kes te vé keny sé -
gét. Vi rág zó nö vé nye ink meg ér de mel nek né -
hány perc nyi oda fi gye lést egy-egy ki kap cso -
ló dá si sé tánk so rán. Vál to za tos szí nük, il la -
tuk érzékelése han gu lat ja ví tást je lent a szem -
lé lõ dõ szá má ra. Aki csak te he ti, sza po rít sa,
gon doz za ki tar tó an ezen öröm for rá so kat!

A mel lé kelt „vi rág port ré kat” tisz te let tel
aján lom ér dek lõ dõ ol va só im nak az zal a
nem tit kolt szán dék kal is, hogy egy re töb -
ben kap cso lód ja nak be szû kebb kör nye ze -
tünk to váb bi csi no sí tá si mun ká i ba. A csu -
pán szem lé lõk pe dig be csül jék és óv ják a
lét re ho zott ér té ke ket az ide lá to ga tók és a
vá ros la kók kö zös örö mé re!

Dr. La ki Fe renc

Kert je ink, ut cá ink vi rág dí szei
„Aki a vi rá got sze re ti, rossz em ber nem le het.” (né pi böl cses ség)

Fehér bazsarózsa

Kerti kankalin Lángliliom

Sárga nõszirom
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Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Mint ha Nils Holgersson száll na észak fe lé, s húz na a las san  el sö té tü lõ sark kör be....

Õszi le vél Finn or szág ból

Ked ves, jó ba ja i ak, nem hi szi tek el, már
a mars la kók is!... Azt do hog ja a dú san
pearcinges, más kü lön ben szim pa ti kus kis
csa pos csaj: „Ha min den ki bol dog len ne,
be kel le ne zár nunk az ös  szes kocs mát!”
Mit mond er re Titi,  ali as Szent Iván-éjünk
Titániája? Szól, ko mo lyan, hig gad tan, böl -
csen: „Ak kor az olyan len ne, mint Finn or -
szág ban.” Uff. Szó sze rint idéz tem.

Jól be le tra fált.  Itt az tán min den ki bol -
dog!.... Igaz, kocs ma va ló ban nin csen.
Ak kor hát min den ki bol dog...

Mi kor a rend szer vál tá sunk évé ben,
1989-ben ki ér kez tünk ide – még csak
gyen ge sört sem le he tett kap ni a (mond juk
így) ABC-nkben. Hos  szú évek tel tek el,
amíg a lestadiolainenok meg en ged tek any -
 nyi ra, hogy gyön ge, amo lyan csa polt sör
erõs sé gû árpalé le gyen kap ha tó, szi go rú an
33 ml-es ki sze re lés ben. 

Bor per sze most sincs: nem csak Sievi-
ben, má sutt sem, Hel sin ki ben sem. ABC-
ben, mond juk.

Van per sze: az ALKO-kban – ott kap ha tó
min den: whis ky, konyak, koskenkorva... és
erõs sö rök, bo rok, százfajtaszámra. Csak -
hogy ilyen ALKO-bolt 50 ki lo mé te res kör -
ben, er re fe lé, ket tõ. Két el lenirá nyú vá ros -
ban. Hel sin ki ben ter mé sze te sen több. Ott
min den na gyobb he lyen: Stockman áru ház -
ban, Sokosban, szál lo dák ban, de még pá -
lya ud var okon is ta lál ha tó  ALKO.

No most ak kor tes sék el kép zel ni, hogy
nyu god hat be le ilyes mi be egy jó ma gyar,
tüke pé csi, dél-ba ra nyai, az tán dél- (per -
sze, in kább észak-)bács kai,  aki egy szer
Ró kus-domb he lyett (= szü lé sze ti kli ni -
ka) Ma kár-he gyet írt be szü le té si he lyé ül
az ön élet raj zá ba. (Ott hát Pécs szõ lõ te rü -
le tei... Van nak még egy ál ta lán, ha nem
épí tet ték az óta be?)

No, de ugorgyunk. Hogy Köb lény ben is,
a há zak kö rül leg alább egy-két szõ lõ tõ
(rend sze rint cse me ge) él de gélt,  de a part -
ba vájt pin cék fö lött, ott fent, a „hostell-
ban” (sváb fa lu volt: hohe stelle = ma gas
hely) már több tõ ke,  bor szõ lõk is, rend -
sze rint otello, iza bel la, né ha noah.  Brrr...
Jóatyám, a né hai nép ta ní tó  ho zat ta ké sõbb
a fa lu ba az oportót – ma portugieser – és a
riz ling szil vá nit. A pé csi ku ta tó in té zet ta ná -
csol ta meg ke re sé sé re. Há lá sak vol tak ér te
a Me csek észa ki ol da la mö gött la ko zó
köb lé nyi ek.

Nagy cso da-e hát, ha  egy „eljegesmed-
vésült földitek” min den nel meg pró bál ko -
zik az Északi-Sarkkör kö ze lé ben? Hogy
Zilga meg Supaga ne ve ze tû, Lit vá ni á ban
„ne me sí tett”, „északtû rõ”  faj tá kat éve kig
hord te le lõn há rom vö dör nyi nagy sá gú
cse re pek ben a sza u ná ba; hogy ta vasz kor
az tán vis  sza? Ez most már in kább vicc,
meg em lék.

Ám egy szer csak ki csap tam a ker te met
sze gé lye zõ „li bus ká kat” (hanhikki ne ve ze -
tû ap ró dísz cser jék; is ko lakez det kor sár ga
vi rág gal je lez tek, olyan kis li bus kák), és
ül tet tem a he lyük be 15 fe ke te  ri biz li tö vet
és tíz pi ro sat. Hát eb bõl az tán lett, év rõl
év re. Nem szõ lõ bor, de még is ne mes (?)
gyü mölcs bor.

Még a tech ni ká ját is el mon dom: pin cé -
ben er jesz tés, ter mé sze te sen, az itt nincs.
Ám kap ni a ke res ke de lem ben amo lyan 30
lilteres, mû anyag vöd röt for má zó,  fe dél lel
lég men te sen zár ha tó edényzetet, amely bõl
ki áll a ko tyo gó, a töb bi már a „gaz da” dol -
ga: ho gyan  biz to sít ja az op ti má lis hõ mér -
sék le tet stb. Mert élesz tõ ket, olyan, de
olyan „tur bó kat” le het itt kap ni, hogy 10-
12 nap alatt ki er jeszt. (Olyan is per sze...)
De mint ha „bor”!... Az alap anyag (ri biz li)
pe dig ki ada gol va, be zacs kóz va vár ja a fa -
gyasz tó ban a so rát..

No, ak kor most jön a sep rõ... Nem bor -
sep rõ, ha nem az aj tó elõtt ke reszt be tett.
Mert az én it te ni leg jobb ba rá tom, Ilpo
Ahola is sze re ti Ma gyar or szá got. Ba ját
is, Szek szár dot is, Pé cset is  – de leg in -
kább a szõ lõ he gye ket. Pe dig (súg va
mon dom) Ilpo is oda tar toz nék, ahol a
vé de ke zés is, al ko hol fo gyasz tás is ti los,
min den for má ban!...

Nos, el ké szült, jól le tisz tult egy „er -
jesz tés”.  Ilpo a ki szá rí tott, ha tal mas tó
(va la mi kor Evijärvinek hív ták) át el le nes
ol da lán la kik. Össz kom for to sí tott há zá -
nak el sõ „fecs ke fé szek-ele me” bi zo nyí -
tot tan 1766-ból... Õ ma ga föld mû ves, fe -
le sé ge kö zép is ko lai ta nár nõ Joensuu-ban
(450 km), csak hét vé gen ként jár ha za.
Gye re kük nincs.

De ak kor sen ki sem volt ott hon az er dõ -
szé li ház ban. Csak egy söp rû, ke reszt be tá -
maszt va az aj tó elõtt.

No, mit én: az ok ve tet len ke dõ sep rõt
fél re, (Jumala, ne hagyj el: ké sõbb még
vis  sza se tet tem, mi nek az ott, rá adá sul
ilyen slam po san), s a ki nyi tott aj tón át a
küdücsöt egyet len moz du lat tal az elõ tér -
be he lyez tem. Az tán aj tó be, s mi ként aki
jól vé gez te dol gát... (meg ne bug  gyan jon
már az a jó ne dû kint, a na pon!...), hát
csak bal ra, mo so lyog va el.

A seprõs történet illusztrációja az érintett ház gazdáival
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* * * 
Es te iszo nya tos, szten to ri dör ge de lem -

mel ron tott be hoz zám Ilpo. Üvöl tés len ne
a he lye sebb szó.

– Hé, fiú! – (Én, a hat va non fö lü li...) –
Tu dod te, mit csi nál tál!?

– Hát per sze, hogy tu dom. Be rak tam az
elõ tér be a küdücsöt, hogy a na pon föl ne
for dul jon.

– Év szá za dos ha gyo má nyo kat sér tet tél!
Ilyet finn nem csi nál! Ha egy aj tó elõtt ke -
reszt be tá maszt va egy söp rû, az olyan,

mint egy húsz ki lós la kat! Je len ti, oda ne
menj be, mert nem va gyok ott hon! Ál lí -
tom, hogy év szá zad ok alatt ezt a tör vényt
finn em ber meg nem sér tet te! Vagy ha
igen, ab ból nagy-nagy baj lett!

Már meg sem mer tem kér dez ni, hogy
„mi nagy baj?”, mert Ilpo csak hir te len el -
ne vet te ma gát, s át ölelt.

– No jó... Hon nan is tud hat tad vol na...
Ná la tok biz to san nincs, so sem volt ilyen...
Nek tek fej lett ipa ro tok volt már a múlt  szá -
zad elõn, nyil ván jó zá rak, la ka tok... Meg

sû rûb ben is él tek, tud ta tok, tud tok vi gyáz ni
egy más ra, egy más va gyo ná ra... Nem úgy,
mint mi itt, az er dõ ben, er dõ szé len, el szór -
va... Ná lunk év szá zad ok óta ez a tör vény, ez
a „la kat”. Ez volt a vé del münk!

Itt ak ko ri ban kez dõ dött a ráksze zon.
Elég sok ta lál ha tó a mi Vääräjokinkban is,
ha a rák pes tis meg nem ti ze del te. Azt hi -
szem, vö rös ség ben, az ar com mal, ez út tal
nem vol tak ver seny ké pe sek azok az ara -
nyos kis hát ra má szók.

Dobai Ta más

Harta nehéz évszázada
Könyvismertetés

Egy kis te le pü lés rõl egy ál ta lán nem köny-
nyû iz gal mas mo nog rá fi át ír ni. Hi szen jó val
ke ve sebb a köz is mert, a fa lun kí vül élõ ket
is ér dek lõ ese mény, és emi att kön  nyen ful -
lad hat una lom ba az ol va sá sa. Nyu gat-Né -
met or szág ban az 1970-es, 80-as évek ben
nagy di vat ja volt az ún. Heimatbuchok
(szülõföld-emlékkönvyek) ki adá sá nak,
ame lyek ben a Kö zép-Eu ró pá ból el szár ma -
zott kö zös sé gek egy ko ri tag jai több évti zed
táv la tá ból pró bál ták meg fel idéz ni egy ko ri
lak hely ük, köz tük ma gyar or szá gi „sváb”
köz sé gek em lé két. A ma guk ne mé ben ezek
na gyon ér de kes al ko tá sok le het tek, de nem
tör té né szi mun kák: zö mük ben vis  sza em lé -
ke zé se ket, szó be li ség ré vén meg õr zött ha -
gyo má nyo kat tar tal maz nak, és ép pen ezért
sok szor tor zí ta nak. A kö zös sé get ros  szabb
szín ben fel tün te tõ ese mé nyek nem vagy
alig je len nek meg ben nük, a szer zõk oly kor
az el telt idõ fé nyé ben is más ként vagy épp
sze lek tív mó don em lé kez nek ön ma guk sze -
re pé re, de gyak ran a do ku men tu mok kal
iga zol ha tó té nyek re is.

Tu do má nyos igé nyû mo no grá fia – fõ leg
ma gyar nyel ven – vi szont na gyon ke vés
ma gyar or szá gi né met te le pü lés rõl ké szült
ed dig, ép pen ezért is iz gal mas Eiler Fe renc
Harta 20. szá za di tör té ne tét ös  sze fog la ló
mun ká ja. A szer zõ (az MTA Et ni kai-nem ze -
ti Ki sebb ség ku ta tó In té ze té nek mun ka tár sa)
egy szer re le het kí vül ál ló és benn fen tes a
tör té net ben: kí vül ál ló, mert a te le pü lés hez
nem kö tõ dik, vi szont benn fen tes, amen  nyi -
ben a kö ze li Soltvadkertrõl szár ma zik, és a
ma gyar or szá gi né met ség tör té ne té nek
egyik el is mert ku ta tó ja. Köny vé ben el sõ -
sor ban bõ sé ges szá mú le vél tá ri do ku men -
tum ra hi vat ko zik, de az él mény ge ne rá ció
tag ja i val több in ter jút is ké szí tett, ame lyek
gyak ran meg vi lá gít ják a szá raz ada tok mö -
göt ti szán dé ko kat. Igaz, a kö tet eb bõl szem -

pont ból az „utol só utá ni” pil la nat ban ké -
szült, hi szen a leg na gyobb súl  lyal ke zelt 30-
as, 40-es évek nek alig-alig van olyan már
olyan élõ szem ta nú ja, aki az ak ko ri ese mé -
nyek nek va ló ban ak tív részt ve võ je le he tett.
A szer zõ el sõ sor ban a po li ti kai, tár sa dal mi
fo lya ma tok ra kon cent rál; köny ve így nem
is kí ván nagyívû tel jes mo no grá fia len ni, hi -
szen a he lyi kul tú ra, élet for ma stb. csak
érin tõ le ge sen ke rül elõ ben ne.

A ki ad vány – bár rö vi den a te le pü lés ko -
ráb bi tör té ne té re is ki tér – az 1920 és 1989
kö zöt ti ese mé nye ket vizs gál ja, és a be te le -
pü lés idõ sza kát le szá mít va va ló ban ez a
leg iz gal ma sabb fe je ze te a ma gyar or szá gi
svá bok tör té ne té nek. Az ad dig két év szá za -
don át ke ve set vál to zó, ho mo gén fa lu kö zös -
sé gek éle té nek ek kor je len tõs im pul zu so kat
ad a né me tek „nem ze ti éb re dé se”, az en nek
je gyé ben szer ve zõ dõ né met moz gal mak
(Nép mû ve lõ dé si Egye sü let, ké sõbb a

Volksbund) te vé keny sé ge, majd a má so dik
vi lág há bo rú és az azt kö ve tõ kol lek tív bün -
te tés, amely a né me tek jó ré szé nek ki te le pí -
té sé hez, il let ve hát rá nyos meg kü lön böz te té -
sé hez ve ze tett. És per sze az 1940-es évek -
ben meg je len nek az itt le te le pí te ni szán dé -
ko zott ma gyar sze gény pa raszt ok és a fel vi -
dé ki me ne kül tek, akik nek ér ke zé se az et ni -
kai vi szo nyo kat is meg vál toz tat ta.

Hartán a fent em lí tett ese mé nyek – ha son -
ló an a leg több ma gyar or szá gi sváb te le pü -
lés hez – szin tén le zaj lot tak, bár a te le pü lés
né hány te rü le ten el té rõ sa já tos sá go kat mu -
tat. A né met la kos ság szám ará nya a kül te rü -
le te ket ki vé ve mint egy 90%-os volt, ami vi -
szont ér de kes, hogy itt a né met la kos ság
dön tõ ré sze evan gé li kus val lá sú volt. Az
evan gé li kus egy ház ér de kes mó don – fõ leg
mert is ko la fenn tar tó ként is mû kö dött – ele -
in te ko moly iden ti tás kép zõ erõ ként szol gált,
az 1930-as/40-es évek ben vi szont, vél he tõ -
en a he lyi lel kész be ál lí tott sá gá nak kö szön -
he tõ en, ha tá ro zot tan szem be for dult a nem -
ze ti szo ci a lis ta, na ci o na lis ta és volksbundista
irán  nyal. (De még 1945 után is igye ke zett
el ér ni, hogy a le he tõ leg a he lyi né me tek mi -
nél ki sebb ré szét te le pít sék ki.) Az egyéb -
ként ugyan csak né met anya nyel vû Polster
(ké sõbb Palotay) Gyu la an  nyi ra el le nez te a
né met nem ze ti moz gal ma kat, hogy 1934-
ben ezek el len sú lyo zá sá ra õ ma ga hoz ta lét -
re a MOVE he lyi cso port ját. A kö tet vé gig -
te kint a he lyi tár sa da lom ré te ge in, va gyo ni
vi szo nya in és a tár sa dal mi tö rés vo na la kon
is. Az 1920-as, 30-as évek vi tái jó részt az
anya nyelv hasz ná la ta (is ko lá ban, is ten tisz te -
le te ken) kö rül bon ta koz tak ki, gyak ran a fe -
lül rõl ér ke zõ dön té sek mi att. 

A bel sõ vi szo nyok itt is a Volksbund
1940-es meg je le né se kör nyé kén mér ge sed -
tek el ko mo lyab ban, amely ben hely ben ele -
in te szin te min den kor osz tály és tár sa dal mi
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ré teg kép vi sel tet te ma gát. A szer ve zet bel sõ
ira tai nem ma rad tak fenn, így a szer zõ itt
job bá ra ró la írt je len té sek bõl, vissza em lé ke -
zé sek bõl pró bál ja re konst ru ál ni az el lent -
mon dá sos meg íté lé sû szö vet ség he lyi mun -
ká ját. Te vé keny sé gük egyik leg in kább vi ta -
tott ele me hely ben az volt, hogy köz re mû -
köd tek a né met fi a ta lok Waffen SS-be tör té -
nõ be so ro zá sá ban, ha bár 1942-ben (az el sõ,
még ön kén tes to bor zás ide jén) ös  sze sen
nyolc hartai fi a tal be vo nu lá sát tud ták el ér ni.
A be vo nu lók bú csúz ta tá sa pe dig kis hí ján
bot rány ba tor kol lott, amit csak a kar ha ta lom
be ve té sé vel si ke rült meg aka dá lyoz ni. Az
1944-es, im már kény sze rû so ro zá so kon a
hartai fér fi ak jó ré sze min den fé le esz köz zel
igye ke zett vol na el ke rül ni a né met had erõ be
tör té nõ be vo nu lást: fel tû nõ en so kan (400-
an!) ad tak be pél dá ul név ma gya ro sí tá si ké -
rel met, má sok a ma gyar hon véd ség be je -
lent kez tek ön ként, kb. 150 fér fi pe dig el buj -
do sott a so ro zó bi zott ság elõl. A he lyi la kos -
ság nagy ré sze 1944-re el for dult a Volks-
bundtól; amíg csak sa ját kö zös sé get épí tett,
nép sze rû le he tett, ami kor azon ban ki szol -
gál tat ta a la kos ság nagy (sok szor ve le nem is
szim pa ti zá ló) ré szét, ak kor rob ban tak az in -
du la tok. A szom széd te le pü lé sen it tas SS-
ka to nák meg fe nye get ték az „el len pro pa gan -
dát ki fej tõ” evan gé li kus lel készt, majd két
né met tit kos rend õr az õ le tar tóz ta tá sá nak
szán dé ká val ér ke zett Hartára, ám a nép sze rû
Palotay hí vei kis hí ján meg lin csel ték õket. A
Volksbund nép sze rû ség vesz té sét az is mu -
tat ja, hogy 1944 ok tó be ré ben, ami kor a Vö -
rös Had se reg elõ re nyo mu lá sá nak hí ré re a
te le pü lést ki kel lett vol na ürí te ni, az eva ku á -
lást egy 40 fõs rend õri ala ku lat ki ve zény lé se
el le né re sem si ke rült vég re haj ta ni, mind ösz -
 sze 40 Volksbund-tag csa lád vo nult a tá vo zó
né met csa pa tok kal nyu gat ra. A kö tet nagy
eré nye egyéb ként, hogy vi lá go san kü lön
tud ja vá lasz ta ni egy más tól a mér sé kel tebb
Nép mû ve lõ dé si Egy let és a ra di ká li sabb
Volksbund cél ki tû zé se it, de azt is be mu tat ja,
hogy utób bi szer ve zet he lyi tag sá ga sem
volt olyan ho mo gén és po li ti ka i lag le tisz tult
(értsd: egy sé ge sen nem ze ti szo ci a lis ta), mint
azt ré geb bi pub li ká ci ók sej tet ni en ged ték.

Az 1945 utá ni „új rend ben” ele in te ju tott
hely a né me tek nek is, de a he lyi ve ze tés bõl
(Nem ze ti Bi zott ság, Föld igény lõ Bi zott ság,
Elöl já ró ság) fo ko za to san ki szo rí tot ták õket,
he lyük re a köz ség be a föld re form ré vén ér -
ke zõ te le pe sek ke rül tek. Igaz, a hartai né me -
tek sor sát vég sõ so ron  nem a he lyi vi ták, ha -
nem az or szá gos po li ti kai ten den ci ák ha tá -
roz ták meg. Hartáról mint egy 250 em bert
hur col tak el „malenkij ro bot ra” a Szov jet uni -
ó ba, kö zü lük so kan csak évek múl va tér het -
tek ha za. Volksbund-tagság és -tevékenység

mi att mint egy 150 sze mély el len in dult el já -
rás, és bár szü let tek fel men tõ íté le tek is,
töb ben ko mo lyabb bör tön bün te tést kap tak.
(Ha va la ki bû nös nek bi zo nyult, an nak in gó
és in gat lan va gyo nát is el ko boz hat ták.) A
hartai né me tek leg na gyobb ré szét érõ csa -
pás a né me tek erõ sza kos ki te le pí té se volt. A
do ku men tu mok ból jól lát ha tó, hogy a több -
ség pró bál ta el ke rül ni az el ûze tést, ki kor -
rup ció, ki a ha tó sá gok meg gyõ zé se ré vén,
má sok pe dig meg pró bál tak el rej tõz ni az in -
téz ke dé sek elõl. A he lyi em lé ke zet sze rint
1948-ig több hul lám ban 287 csa lád ki te le -
pí té sé re ke rült sor. Igaz, más te le pü lé sek tõl
el té rõ en arány lag sok olyan eset for dult elõ,
hogy si ke rült ha za szök ni vagy a kör nye zõ
te le pü lé se ken el búj va kezd tek új éle tet. Né -
há nyan utóbb Hartára is vis  sza me rész ked -
tek, ám föld je i ket és el kob zott va gyon tár -
gya i kat nem kap ták vis  sza.

1945 után a be te le pí té sek nek kö szön he -
tõ en a he lyi et ni kai vi szo nyok je len tõ sen
meg vál toz tak, bár – pl. a fel oszt ha tó nagy -
bir tok kal nem ren del ke zõ bács kai fal vak kal
el len tét ben – Hartán a né me tek a ki te le pí té s
után is je len tõs súl  lyal bír tak. Ám már
1947-ben is kb. 1200 fõ (a la ko sok mint egy
ötö de) újon nan ér ke zõ te le pes volt, és ezt
kö ve tõ en még Szlo vá ki á ból és a Dél vi dék -
rõl is ér kez tek a köz ség be. A do ku men tu -
mok ból ki de rül, hogy a te le pe se ket is szá -
mos bel sõ el len tét osz tot ta meg, hi szen el té -
rõ kul tu rá lis kör nye zet bõl, va gyo ni hely zet -
bõl ér kez tek, és el té rõ en te kin tet tek az ölük -
be hul lott egy ko ri sváb va gyon ra is. Kez -
det ben az új és az õs la ko sok sok kal in kább
egy más mel lett, mint együtt él tek; az 1948-
ban kö tött el sõ „ve gyes há zas ság” még jó -
ko ra fel há bo ro dást vál tott ki.

A ma gyar szak iro da lom ban ke vés sé do -
ku men tált ed dig az egy ko ri né met fal vak
1949 utá ni sor sa; Eiler Fe renc köny ve eb -
ben is több új don sá got mu tat. Ér de kes pél -
dá ul, hogy – az egyéb ként már ma gyar
nyel vû is ten tisz te le te ket tar tó – evan gé li -
kus gyü le ke zet ma radt a né me tek kö zös sé -
ge, és az is lát ha tó, hogy az el sõ föld mû ves
szö vet ke ze tek et ni kai-szár ma zá si ala pon
szer ve zõd tek. (Ez a Bács ká ban is ha son ló -
képp ala kult.) Jól lát ha tó a könyv bõl, hogy
a né met nyelv hasz ná la ta a csa lá dok ba, il -
let ve (1952-tõl) az is ko lai ide gen nyelv-
órák ra szo rult vis  sza, bár a te le pü lé sen ha -
mar tánc cso port, majd ze ne kar és hely tör -
té ne ti szak kör is ala kult, ame lyek le he tõ vé
tet ték a sváb ha gyo má nyok bi zo nyos meg -
õr zé sét, il let ve fel élesz té sét.

1945, de még 1956 után is azt ír ják a je -
len té sek, hogy a hartai né met ség nagy fo kú
po li ti kai pas  szi vi tást mu tat, mi köz ben az
ál ta luk lét re ho zott ter me lõ szö vet ke zet fej -

lõ dött a leg di na mi ku sab ban. Ami vi szont
ér de kes, hogy az 1960-as évek ben a köz -
ség élé re vis  sza tér tek a (kom mu nis ta párt -
tag sá got vál la ló, gyak ran ne vü ket is ma -
gya ro sí tó) né met szár ma zá sú õs la ko sok,
akik igye kez tek egyen sú lyoz ni a he lyi ér -
de kek és a fel sõbb el vá rá sok kö zött. Igaz,
a „nem ze ti sé gi kér dés ben” leg fel jebb rész -
ered mé nye ket ér het tek el (pl. két nyel vû
táb lák el he lye zé se, a né met nyelv tan terv -
sze rû ok ta tá sa, óvo dai né met ok ta tás, táj -
ház lét re ho zá sa), és a ké nyes kér dé se ket
nem érint het ték. Erõ fe szí té se ik el le né re a
hartai né me tek erõs as  szi mi lá ci ó ja fi gyel -
he tõ meg, kü lö nö sen ha az anya nyelv hasz -
ná la tot ves  szük fi gye lem be. A rend szer -
vál tást kö ve tõ en el há rul tak az aka dá lyai a
múlt kö zös sé gi szin ten va ló fel dol go zá sá -
nak, így ma már a 40-es évek tra gi kus ese -
mé nye i re is em lék mû hív ja fel a fi gyel met.

A könyv ki tér még a hartaiak ön meg ha tá -
ro zá sá nak bo nyo lult kér dé sé re is, amely
nem tér el je len tõ sen a más ma gyar or szá gi
né met te le pü lé se ken lát ha tó ten den ci ák tól:
né met anya nyelv ük el le né re a ma gyar nem -
zet ré sze i nek tar tot ták ma gu kat, a „bi ro dal -
mi” Né met or szág iránt nem ren del kez tek
erõs kö tõ dés sel. (En nek egy faj ta köz ve tett
bi zo nyí té ka, hogy 1848-ban Hartán nagy -
szá mú nem zet õrt ál lí tot tak ki.)

Eiler Fe renc köny ve sok szem pont ból
út tö rõ mun ká nak te kint he tõ, még ha – a té -
má val ré geb ben fog lal ko zók szá má ra leg -
alább is – nem is tar tal maz meg döb ben tõ
új don sá go kat. Nagy eré nye ugyan ak kor,
hogy tár gyi la go san néz szem be a múlt né -
hány ko ráb ban ké nyes nek szá mí tó kér dé -
sé vel (Volksbund-múlt, ki te le pí tés, a ma -
gyar nem ze ti sé gi po li ti ka, a föld bir tok re -
form vis  szás sá gai stb.) anél kül, hogy az el -
fo gult ság vagy a prob lé ma el na gyo lá sá nak
vád ja ér het né. Sok kal in kább nagy fo kú
em pá ti á val fi gye li a hartai em be rek erõ fe -
szí té se it, ami nél kül szá mos kér dés nem is
ért he tõ meg. Harta tör té ne té nek és kul tú rá -
já nak per sze még szá mos fon tos as pek tu sa
lé te zik, ame lyek re a könyv nem is pró bál
vá laszt ad ni, ám egy na gyobb ter je del mû
Harta-monográfiának jó ki in du ló pont ja le -
het, ame lyet a hely be li ek bi zon  nyal itt-ott
ki tud ná nak egé szí te ni. Hasz nos len ne más
köz sé gek éle tét is ha son ló mód sze rek kel
és ala pos ság gal fel dol goz ni, mert az ama -
tõr hely tör té né szek mun kái is ér de ke sek
ugyan, de a tu do má nyos ku ta tást nem he -
lyet te sít he tik. Nem csak hartaiaknak aján -
lott ol vas mány! (Eiler Fe renc: Né me tek,
he lyi tár sa da lom és ha ta lom. Harta 1920-
1989. Ar gu men tum Ki adó, Bu da pest,
2011. 225 ol dal. Ára: 2800 Ft)

Dr. Mayer Já nos
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Mélykút
Szín ma gyar te le pü lés vagy szlo vák szi get?

Mélykútat már leg alább két száz éve
szín ma gyar te le pü lés ként tart ja szá mon a
köz tu dat, pe dig ha jól utá na né zünk, nem
biz tos, hogy ez az igaz ság.

Mély kút nem ren del ke zik óko ri vagy kö -
zép ko ri ré gé sze ti le let tel, kö ze lé ben nem
vív tak or szá gos je len tõ sé gû csa tát, fá já nak
ár nyé ká ban nem pi hent meg Rá kó czi, még
Pe tõ fi sem járt er re. Leg hí re sebb szü löt te is
csak – nem le be csül ve a tel je sít mé nyét –
egy res ta u rá tor (Szvetnik Joachim).

Meg kell em lí te nem (rész ben ba jai vo -
nat ko zá sa mi att) a Mély kú ton ta lált idézõ-
billogot. Az idézõbillog egy olyan érem -
hez ha son ló tárgy, ame lyet ál ta lá ban lán -
con fel füg geszt ve, a nya ká ban vi selt a kül -
dönc, akit vagy a ki rály, vagy va la mely ki -
emel ke dõ en fon tos hi va talt vi se lõ em ber
kül dött va la ki hez igen fon tos, ko moly
ügy ben. A ko rai kö zép kor ban hasz nál ták,
ami kor az írás be li ség még gyer mek ci põ -
ben járt, és ír ni, ol vas ni csak az egy há zi
em be rek tud tak. Az üze net ezért szó be li
volt, és a kül dönc sza va i nak hi te les sé gét a
bil log ad ta. Az üze net több ször meg hí vás
volt va la mely fon tos ügy ben az ural ko dó -
hoz vagy egy há zi fõ em ber hez. Egy ilyen
idézõbillogot ta lál tak az 1960-as évek ben
Mély kú ton. I. And rás (1046-1060) ki rá -
lyunk idézõbillogáról van szó. Az idézõ-
billog mú ze u ma ink ban nagy rit ka ság, ezen
kí vül csu pán még egy ki rá lyi hasz ná la tút
is me rünk, mely a veszp ré mi mú ze um ban
ta lál ha tó. Ez is I. And rás ki rá lyunk sze mé -
lyé hez köt he tõ, s na gyon ha son lít a Mély -
kú ton ta lált hoz. A mély kú ti bil log ese tén
sem a föld be  ke rü lé si, sem a fel ta lá lá si kö -
rül mé nyek nem tel je sen tisz tá zot tak. 

Az idézõbillog je len leg a Ma gyar Nem -
ze ti Mú ze um ál lan dó ki ál lí tá sán lát ha tó, de
sem mi fé le fel irat nem utal sem Mély kút ra,
sem Ba já ra. Tör té ne té vel kap cso lat ban
meg jegy zen dõ, hogy is ko lás gye re kek tõl
kap ta Bundula Jó zsef mély kú ti ta ní tó az
1960-as évek ele jén, mi vel köz is mert volt
ró la, hogy gyûj ti a ré gi sé ge ket. A ta ní tó úr
ké sõbb, 1973-ban Ba já ra köl tö zött, ne ve
Bor szé ki re vál to zott. Be vit te a ba jai mú ze -
um ba, de ott nem is mer ték fel a tárgy je -
len tõ sé gét. Az 1980-as évek ele jén Bu da -
pes ten, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ban
azo no sí tot ták az idézõbillogot, s vá sá rol -
ták meg ba jai tu laj do no sá tól. 

Lás suk hát, hogy az írott for rá sok mi -
ként tár ják elénk a fa lu új ko ri tör té ne tét!
Ér de mi in for má ci ók csak az utób bi öt száz

év bõl van nak, min den ezt meg elõ zõ idõk -
re vo nat ko zó fel te vés egy elõ re több nyi re
bi zo nyít ha tat lan spe ku lá ció. 

A tö rök meg szál lás el sõ év ti ze de i ben
Mély kút kör nyé ke el nép te le ne dett. Az
1500-as évek kö ze pé tõl azon ban kez dett
be né pe sed ni ez a te rü let el sõ sor ban bal ká -
ni ere de tû nép cso port ok be te le pü lé se ál tal,
akik itt kön  nyebb éle tet re mél tek, mint
ahon nan jöt tek (bár ott is tö rök meg szál lás
alatt él tek). Az 1572. évi ös  sze írás sze rint
szerb la kói vol tak Mély kút nak is. A ba jai
náhije 29 la kott he lyé bõl mind ös  sze 3 volt
ma gyar. A be te le pü lõ bal ká ni né pes ség
azon ban nem volt egy sé ges. Több sé gé ben
szer bek (aki ket a ma gya rok rá cok nak ne -
vez tek) ér kez tek, de mel let tük jöt tek vla-
hok (aki ket a ma gya rok olá hok nak ne vez -
tek). 1578-ban a tö rök adó def ter ír ta
Mélykutat la kott te le pü lés nek és 14 adó fi -
ze tõt vett szám ba (ami azt je len ti, hogy eb -
ben az idõ ben kö zel más fél száz la ko sa le -
he tett a fa lu nak). 1580-82-ben ugyan en  nyi
adó fi ze tõt ír tak ös  sze. 1590-91-ben 25 volt
az ös  sze írt adó fi ze tõ. 

Is mer tek – rész ben – a la kók ne vei is
1570 kö rül, il let ve 1578-ban. Csu pa ide -
gen hang zá sú név: Ognan Vuk, Manojlo
Isztrahne, Bogoja Szubota, Vihrin Milos,
Vukdrag Isztajka és ha son lók. Ez a cse -
kély ke – fel te he tõ en zöm mel szerb – la -
kos ság azon ban a szá zad vé gén va ló szí nû -
leg el hagy ta a te le pü lést a há bo rús ko dá sok
kö vet kez té ben.

1592 után már nem áll nak ren del ke zé -
sünk re def te rek, így az 1600-as évek ele je
fe hér folt Észak-Bácska tör té ne té ben. Azt
azon ban tud juk, hogy Mély kút ak kor is la -
kott, sõt né hány la ko sá nak ne ve is fenn ma -
radt: Nicolaus Evitovaczki, Petrus Alaga,
Vrano Merkovics. 

Es ter házy Mik lós ná dor 1637-ben el aján -
dé koz ta Mély kút possessiót, amely tény la -
kott hely re utal, de a la ko sok szá má ról, nem -
ze ti sé gé rõl nem tör tént em lí tés. Az min den -
eset re né mi tám pon tul szol gál hat, hogy
1649-ben a belg rá di fe ren ces püs pök bér-
maútján Mélykutat is fel ke res te és 129 sze -
mély nek szol gál tat ta ki a szent sé get. 

Ibrisimovics püs pök ek kor a kö vet ke zõ
te le pü lé se ken járt (ha la dá si sor rend ben):
Gyön gyös, Jász be rény, Kecs ke mét, Sze -
ged, Martonos, Bajmok, Jankovácz, Mély -
kút, Szántova, Zombor, Gara, Béreg, Kol-
lut, Monostorszegh, Bács-Bukin. Fel tû nõ
és el gon dol kod ta tó, hogy ilyen nagy te rü -

le tet be jár va mi ért ilyen ke vés te le pü lés re
lá to ga tott el, és mi ért pont ezek re? Du dás
Gyu la több mint száz éve a vár me gyei mo -
nog rá fi á já ban ar ra hív ja fel a fi gyel met,
hogy ezek a meg lá to ga tott te le pü lé sek a
kar ló cai bé ke (1699) után szláv te le pü lé -
sek ként vol tak is mer tek, és az itt szol gá la -
tot tel je sí tõ lel ké szek is mind a bos nyák fe -
ren ces rend tar to mány ból ki ke rült szláv
anya nyel vû ek vol tak. Va gyis nagy va ló szí -
nû ség gel ezen te le pü lé sek la kói is szláv
ere de tû ek kel lett hogy le gye nek. Ezért a
ma gya rul nem tu dó Ibrisimovics püs pök
csak azo kon a te le pü lé se ken járt, ahol a la -
kos ság nagy ré sze be szél te a szláv nyel vet. 

A 17. szá zad utol só ne gye de az er re fe lé
la kók szá má ra ma ga a bor za lom volt. Ha dak
jöt tek, ha dak men tek. Nem is le he tett tud ni,
hogy ki volt ros  szabb: a tö rök vagy a né met
zsol dos? Egy más sal ve tél ked ve pusz tí tot tak
em bert, ál la tot; dúl tak fel há za kat, föl de ket.
A ma ra dék la kos ság – ha mód ja volt rá –
me ne kült. Így az tán hol la kott, hol la kat lan
te le pü lés nek mond ták Mélykútat. 1699-ben
21 adó fi ze tõ je volt a fa lu nak. 

Az 1700-as évek ele jén a tö rök és a zsol -
dos ka to nák után a Rá kó czi hoz tar to zó
ma gya rok is se gí tet tek vi dé künk fel dú lá sá -
ban. Mély kút kör nyé ke nemigen ro kon -
szen ve zett a ku ru cok kal, így hát el ke rül he -
tet len volt a bos  szú kö vet kez mé nye. Ezért
nem meg le põ, hogy Mély kút ne vé vel sem
az 1715-ös, sem az 1720-as ös  sze írás ban
nem ta lál koz ha tunk.

A tö rö kök ki ûzé se és a Rá kó czi -fel ke lés
le ve ré se után kez dõd he tett egy vi szony lag
nyu gal mas élet. Mély kút kör nyé két a Czo-
bor csa lád kap ta meg, mi u tán meg fe le lõ en
iga zol ni tud ták jo go sult sá gu kat, s a fegy -
ver vált ság dí ját is ki tud ták fi zet ni. 1724-
ben még la kat lan hely ként em lí tet ték. Egy
1729-ben kelt ok le vél vi szont már pagus-
nak, az az fa lu nak, te hát la kott hely nek ne -
vez te Mélykútat. Et tõl fog va te kint he tõ fo -
lya ma to san la kott te le pü lés nek a fa lu.

Mély kút ur bá ri u ma az 1770-es évek ele -
jén fel so rol ja a „sza bad me ne te lû job -
bágy”-okat. Ös  szes sé gé ben igen ke vés a
ma gyar ne vek kö zött a szlo vák. A szlo vák
ere de tû ne vek: Bencsik, Hován, Hugyik,
Novák, Odrobina. 

Az 1823-as Conscriptio Animarum
Mélykutiensium, az az Mély kút la ko sa i nak
ös  sze írá sa fel vi lá go sí tást ad az ak ko ri la ko -
sok ne ve i rõl, a mély kú ti ut ca ne vek rõl. Sok
ma is elõ for du ló ma gyar ne vet le het ben ne
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ol vas ni: Bá lint, Bog nár, De ák, Il lés, Fi gu ra,
He ge dûs, Mé szá ros, Nagy, Sze ren csés. Sok
a ma már is me ret len név: Bodó, Böj tös,
Homolya, Legárd, Sendula, Vonya. És még
több a ma is meg lé võ szlo vák ere de tû ve ze -
ték név: Novák, Odrobina, Rasztik, Veverka. 

Va gyis 1770 és 1823 kö zött kel lett len -
nie egy na gyobb ará nyú szlo vák be te le pü -
lés nek. Ez ös  sze cseng tör té net írá sunk
azon meg ál la pí tá sá val, hogy a szlo vák be -
te le pü lés az 1600-as évek vé gé tõl mint egy
két száz éven át tar tott. Az el sõ hul lá mok -
ban még nem ju tot tak le az Al föld dé li ré -
szé re, elõbb a Du na ka nyar ban, Pest kör -
nyé kén, majd az Al föld észa ki ré szén, ké -
sõbb dél ke le ti ré szén te le pül tek le. A har -
ma dik te le pü lé si szak ban ju tot tak el a
bács kai, bá ná ti te rü le tek re.

Fé nyes Elek tu dós sta tisz ti kus 1851-ben
meg je lent köny vé ben igen rö vi den írt
Mély kút ról, nyil ván az in nen szár ma zó
ada tok alap ján. Eb ben az igen szûk sza vú,
szá mok kal te le tûz delt le írás ban a mi szem -
pon tunk ból az a lé nyeg, hogy az 1850-es
évek kö ze pén a mély kú ti ak adat köz lé se
sze rint a fa lut túl nyo mó részt ma gya rok
(né gyez ren), cse kély rész ben (nyolc va nan)
zsi dók lak ták. Szlo vá kok ról szó sem esik,
ami nyil ván kép te len ség.

1865-ben Milosevics An tal és Kövesdi
Pál mély kú ti jegy zõk fa lu juk tör té ne té rõl
az aláb bi a kat ír ták: „A népesités a leg öre -
gebb em be rek szobeli adataibol és a még
most is fentlétezõ ne vek rõl itélve Ma gyar
or szág fel sõ megyéiböl és a kö zel fek võ
pusztákrol esz kö zöl te tett, itt haj dan a ma -
gyar és tot nyelv hasz nál ta tott, de je len leg
há la az Is ten nek itt egy tot ajku em bert
sem ta lál tat ni, és most már egye dül a ma -
gyar nyelv ural ko dik.” 

Az 1881. évi nép szám lá lás kor Mély kút
7218 la ko sá ból mind ös  sze 3 (!) val lot ta
ma gát tót nak, az az szlo vák nak. 

1896-ban je lent meg Ka lo csán Berauer
Jó zsef ta ní tó, kar nagy köny ve A Ka lo csa-
egy ház me gyei róm. kath. nép is ko lák tör té -
ne te cím mel. Eb ben azt ír ta Mély kút ról,
hogy „A tót ere de tû la ko sok már jó részt
meg ma gya ro sod tak, de há zi nyel vük még
min dig a tót. A gyö ke res ma gya ro so dás
csak a fel ál lí tan dó kis ded óvó tól vár ha tó.”

A nép szám lá lá si be val lá sok alap ján
1880 és 1930 kö zött a szlo vák anya nyel -
vû ek szá ma or szá go san több mint 50%-kal
csök kent. Mély kú ton 1910-ben a nép -
szám lá lás kor 8037 la kos ból 3 val lot ta ma -
gát tót nak. 1930-ban 8043 la kos ból sen ki
(!) nem volt szlo vák a be val lá sa sze rint.

Dr. Ta más Pé ter mély kú ti káp lán 1949-
ben fog lal ko zott a fa lu tör té ne té vel. A be te -
le pü lés sel kap cso lat ban az aláb bi a kat ír ta:

„A tó tok ról kü lön meg kell em lé kez nünk. E
té ren nagy a fél re ér tés, sok a té ves né zet.
Van nak akik Já nos hal mát és Mélykútot is
tót te lep nek haj lan dók te kin te ni. Ez az
elõbb em lí tett kincs tá ri en ge dély alap ján is
ki zárt, mert az ka to li ku sok nak és ma gya -
rok nak szól. Ezért ka to li kus ma gyar te le pü -
lés nek kell föl fog nunk a két köz sé get hoz -
zá vé ve a tö rök kor utá ni meg ma radt dél -
szlá vo kat s ez a je len eset ben né hány bu -
nye vác csa lád le het. Ám mind két köz ség -
ben ma rad tak jócs kán olya nok, akik nek
ide gen hang zá sú ne ve észa ki szláv, az az tót.
Hon nét és mi kor ke rü le tek ezek ide?
Nyitrából és Ár vá ból jött a leg több, de van
Turócból, Liptóból és Gömörbõl va ló.” 

1941-ben 8117 a la ko sok szá ma, és sen -
ki nem val lot ta szlo vák nak ma gát. Or szá -
go san 1930 és 1945 kö zött kö zel 30%-kal
csök kent a ma gu kat szlo vá kok nak val lók
szá ma. Er re a nyel vi ér ték vesz tés re nem
kön  nyû ma gya rá za tot ad ni, mi vel a töb bi
ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb -
ség kö ré ben nem kö vet ke zett be eh hez ha -
son ló vál to zás. 

Fe nyõ Mik sa 1964-66 kö zött írt ön élet raj -
zá nak Mély kút, a vi lág kö ze pe cí mû fe je ze té -
ben így vé le ke dett a be te le pü lõk rõl: „Az per -
sze eszé be sem ju tott, hogy ab ban a tu dós
mû ben, mely Ma gyar or szág vár me gyé i rõl és
vá ro sa i ról meg je lent, utánalapozzon me gyé -
je tör té ne té nek, ho lott ab ból meg tud hat ta
vol na, hogy hon nan van fa lu já ban az a sok
tót hang zá sú név: az Árvai Tó tok, Misákok,
Novákok, Krizsákok s ha son lók, akik na gyot
bá mul tak vol na, de rék ma gya rok, ha meg -
tud ják, amit én is csak ké sõn tud tam meg,
hogy a tö rö kök ki ta ka ro dá sa után tót te le pe -
sek ke ve red tek itt a tisz ta ma gyar ság gal, és
vál tak ma guk is tisz ta ma gyar rá.” (Itt Fe nyõ
a har ma dik ele mi is ko lai föld rajz fü ze té re or -
rol, ami ért az meg em lí ti Jankováczot, de
hall gat Mély kút ról.)

Néz zük meg, hogy a nyel vé szet, mint
tu do mány, tud-e ne künk va la mit mon da ni
Mély kút be te le pü lé sét il le tõ en? 

A mély kú ti nép nyelv nek a hang- és
alak ta ni je len sé gei, to váb bá va ló di táj sza -
vai együt te sen ar ról val la nak, hogy Mély -
kút ala pí tó i nak több sé ge a 18. szá zad ban
va ló szí nû leg az észak-du nai nyelv já rás tí -
pus ke le ti, dél ke le ti tá já ról te le pült át, ki -
sebb cso port jai eset leg a Du na ka nyar azon
kör nyé ké rõl köl töz tek át, amely di a lek to -
ló gi ai szem pont ból át me ne tet ké pez a dé li
pa lóc nyelv já rás tí pus nak Pest me gye észa -
ki ré szé re esõ te rü le té vel. Ami igen ér de -
kes: Mély kút a nyel vé szek sze rint nyelv já -
rás szi get, va gyis a be szélt nyel ve je len tõ -
sen kü lön bö zik a kör nyék be li te le pü lé se -
ké tõl. Szin tén ér de kes, hogy leg kö ze lebb

Dávodon be szél nek úgy az em be rek, mint
Mély kú ton, s eb bõl ar ra le het kö vet kez tet -
ni: Mély kút és Dávod va ló szí nû leg azo nos
hely rõl te le pült be.

Több mint el gon dol kod ta tó, hogy a fa lu
mai la kó i nak je len tõs há nya da (har ma da?,
ne gye de?) szlo vák ere de tû ve ze ték ne vet vi -
sel: Barcsák, Bata, Bencsik, Bircsák,
Bleszák, Brecska, Csanyik, Dabis, Dora,
Doszkocs, Doszpod, Dubec, Gaj dos, Gavlik,
Gelányi, Geleta, Goczol, Gregus, Grizák,
Gyetvai, Hab ina, Halla, Holka, Hovány,
Jacsa, Kopcsek, Krizsán, Kucsera, Kuris,
Lajkó, Lipka, Lojek, Malustyik, Matus,
Novák, Novok, Odrobina, Paska, Pe ták,
Rapavi, Rasztik, Se re, Su bák, Sztanik,
Sztarovics, Szvetnik, Tancsik, Turcsány,
Vancsik, Veverka, Végel, Viszmeg, Vlasics. 

Ma is sok olyan, ma gyar nak tar tott ve ze -
ték név vel ta lál koz ha tunk Mély kú ton,
ame lyek föld raj zi név bõl szár maz nak, s
amely ne vek azok ra a he lyek re utal nak,
ahon nan a be te le pü lõk jö het tek: Almási,
Bényi, Bozóki, Ceg lé di, Cseke, Csor ba,
Gömöri, Ko má ro mi, Körmöczi, Kövesdi,
Kõrösi, Lasancz, Mis kol ci, Sá ri, Tokodi,
Vá ci. Hogy ezen em be rek õsei ma gyar -
ként vagy szlo vák ként jöt tek Mély kút ra,
azt az ese tek túl nyo mó több sé gé ben ma
már meg mon da ni nem le het. 

Nem ér tem en nek a tö ké le tes as  szi mi lá -
ci ó nak az okát. Per sze hogy volt a min den -
ko ri ma gyar kor mány zat ré szé rõl hol sze -
lí debb, hol erõ sza ko sabb as  szi mi lá ci ó ra
kész te tõ nyo más. Kü lö nö sen igaz ez a ki -
egye zés (1867) és az el sõ vi lág há bo rú
(1914) kö zöt ti idõ szak ra. De még is…
Ugyan ezen te her alatt él tek a kö ze li
Csávolyon a bu nye vá cok, Mis kén a szlo -
vá kok, Ha jó son a né me tek. Õk mi ért nem
hagy ták vesz ni örök sé gü ket? 

Mind ezek elõ re bo csá tá sa után – vé le mé -
nyem sze rint – Mély kút dön tõ en szlo vák et -
ni ku mú be te le pü lõk kel né pe sült be a tö rök
ki ûzé se utá ni év szá zad ban, va gyis az 1700-
as évek ben, el sõ sor ban az év szá zad vé ge
fe lé.  A szlo vá kok a leg sze gé nyebb me -
gyék bõl jöt tek: Ár va, Bars, Liptó, Nyitra,
Trencsén, Turóc és Szepes me gyék bõl. A
18. szá zad el sõ har ma dá ban Du nán tú lon
elõbb a Ba kony, a Ge re cse, a Pi lis, a Vér tes
te rü le tén te le ped tek meg, több sé gük ka to li -
kus val lást kö vet ve. Ezek a te le pe sek már
ak kor is be szél ték a ma gyar nyel vet, hi szen
a Ma gyar Ki rály ság te rü le té rõl jöt tek. In nen
jö het tek az tán pár év ti zed múl va Mély kút -
ra. Nem telt el egy év szá zad, s már meg ta -
gad va õse i ket, ha gyo má nya i kat, ma gyar -
nak val lot ták ma gu kat. Má ra a ne vü kön kí -
vül alig árul ko dik va la mi a szár ma zá suk ról.

Dr. Rauzs Jó zsef
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Igaz ör té ne tek egy ta nyai is ko la éle té bõl
„Aki tõl nincs mes  sze az élet ha tá ra, / Nem elõ re sze ret néz ni, ha nem hát ra.” (Pe tõ fi Sán dor: A té li es ték)

1955 szep tem be ré tõl az 1960/61-es tan év vé gé ig fe le sé gem mel a Má té tel ke-ma jo ri Áll. Ál ta lá nos Is ko lá ban ta ní tot tunk. Ket ten ok -
tat tuk nyolc osz tály ta nu ló it. Fe le sé gem az al só so kat, én a fel sõ sö ket. Át lag 30-45 ta nu ló val fog lal koz tunk. Az al só sok töb ben, a fel -
sõ sök ke ve seb ben vol tak.

Ere de ti leg az is ko la Ilkamajorban volt, egy nagy ta nya épü le tet ala kí tot tak át er re a cél ra. Mi már a Mátételki Ál la mi Gaz da ság köz pont -
já ban lé te sí tett épü let ben kezd tük ok ta tó-ne ve lõ mun kán kat. Az is ko lá sok har ma da-ne gye de a köz pont ban la kott, a töb bi a kör nye zõ ta -
nyák ról járt be na pon ta az is ko lá ba pon to san, az idõ já rá si ne héz sé ge ket, a dû lõ utak sa rát, po rát le gyõz ve.

Ha va la ki ma a szá munk ra fe led he tet len pe da gó gi ai él mé nye ket nyúj tó is ko la helyét akar ná meg te kin te ni, kön  nyen meg te het né. Ba já tól
egye nes mû út ve zet Bácsbokodra. A köz sé gen át ha lad va, 5-6 km meg té te le után bal ra egy be kö tõ út ve zet a volt gaz da ság köz pont já ba. On -
nan már csak 200-300 mé tert kel le ne le küz de nie. De hi á ba ke res né az is ko lát, a szesz gyá rat, az eme le tes la ká so kat. Nin cse nek töb bé. A mi
em lé ke ze tünk ben azon ban él az iskola. Tu dom, hogy az ott ta nult gye re kek és szü le ik is szí ve sen gon dol nak vis  sza azok ra az évek re.

Az is ko la az ál la mi gaz da ság köz pont já -
ban állt. Egy ré gi is tál lót ala kí tot tak át er re a
cél ra, hogy az ott dol go zók gyer me ke i nek
ne kell jen a tá vo li fa lu is ko lá já ba jár ni uk.

A gaz da ság igaz gat ja, de min den ve ze tõ je
is tá mo gat ta az ott ta ní tók mun ká ját, de nem
ad ha tott köz vet le nül egy fil lért sem az is ko -
la ré szé re. Is ko lá ra, ok ta tás ra – bár men  nyi is
ju tott az ál la mi költ ség ve tés bõl – min dig,
min den kor ban ke vés nek bi zo nyult a pénz.
Ezért eb ben az is ko lá ban a ta ka rí tást is, meg
a fû tést is a na gyobb gye re kek vé gez ték pél -
dás szor ga lom mal, pon tos ság gal.

Há rom test vér lát ta el so ká ig a fû tõi te en -
dõ ket is: Fe ri, Ja ni és Jós ka. Õk az is ko lá tól
2,5-3 ki lo mé ter re lak tak egy ma jor ban. On -

nan gya lo gol tak be na pon ta. Nem fél tek a
me leg tõl, az esõ tõl, a hi deg szél tõl, a té li zi -
man kó tól és a csiz mát is le hú zó sár tól. Pon -
to sak vol tak, pe dig ott hon órá juk sem volt.
A pon tos ság úgy ér ten dõ, hogy so ha el nem
ké stek. In kább elõbb, mint ké sõbb. Né ha
már éj fél után 3-4 óra kor meg ér kez tek az is -
ko lá ba. Édes ap juk ál la pí tot ta meg az idõt a
Hold ál lá sa és a vir ra dat alap ján. Ha el szá -
mí tot ta ma gát, ak kor bi zony na gyon ko rán
jöt tek az is ko lá ba a fi ai, de olyan nem for -
dult elõ, hogy el kés tek vol na.

Gya lo gol tak 30 per cet reg gel sö tét ben,
sár ban, hi deg ben, de jöt tek. Út juk a szesz -
gyár mel lett ve ze tett el, mely ak kor még
mû kö dött, ké sõbb pe dig gõzt ter melt egy

mel lék üzem szá má ra. Szó val a ka zán ház
mel lett jöt tek, s min den reg gel hoz tak on -
nan né hány da rab fe ke tén csil lo gó sze net,
hogy az is ko lai kály ha na gyobb me le get
ad jon. Tud ta ezt a fû tõ is, az éj je li õr is, de
so ha sem szól tak ne kik ér te. Azt hi szem,
még se gí tet ték is õket az is ko lai szén kész -
let ilyen mó don va ló gya ra pí tá sá ban.

Szak ér tõ en ki tisz tí tot ták a kály há kat, tü -
zet rak tak mind két te rem ben. Egy nagy la -
vór ban vi zet tet tek a kály ha te te jé re. Ami -
kor az már jól meg me le ge dett, meg mo sa -
kod tak, majd a pad ló ra te rí tet ték a gyé -
kény szõ nye get, s le fe küd tek alud ni egyet,
amíg kis tár sa ik meg nem ér kez tek a jól fû -
tött tan ter mek be.

Is ko la fû tõk

Jár da épí tés

Ez is ott tör tént, az ál la mi gaz da ság köz -
pont já ban lé võ is ko lá ban. Át ala kí tot ták a gö -
böly is tál lót. Két tan ter met, szer tárt, sze nes -
kam rát és szép la kást is lé te sí tet tek be lõ le. Be
is ke rí tet ték szé pen ma gas drót ke rí tés sel. Az
ud var ban egy nyúj tót is fel ál lí tot tak, hogy
ka pasz kod ja nak, erõ söd je nek a gye re kek.

Egy va la mi el ma radt: a ke rí tés tõl az is -
ko la be já ra tá ig ve ze tõ jár da meg épí té se.
Biz to san nem fu tot ta már a pénz bõl. Nem
hin ném, hogy azt gon dol ták vol na: ha már
ki lo mé te re ket gya lo gol tak sár ban, ak kor
azt a 15-20 mé tert is meg te he tik úgy. Min -
dig tá mo ga tást és jó aka ra tot ta pasz tal tam a
gaz da ság ve ze tõi ré szé rõl, így csak a pénz -
hi ány ra tu dok gon dol ni.

Egy nagy gaz da ság te rü le tén min dig folyt
épít ke zés. Ren ge teg épí tõ anya got hasz nál -
tak fel. Nem mond hat nám, hogy ta ka ré kos -
kod tak vol na, vagy na gyon vi gyáz tak vol na
az anya gok ra. A gaz da ság te rü le te te le volt
tég lák kal és tég la da ra bok kal. Vic ce sen azt
szok tam mon da ni, hogy egy ház ra va ló tég -

lát ös  sze le het ne szed ni. Per sze ez túl zás, de
volt ben ne va la mi igaz ság. Ez ad ta az öt le -
tet a jár da épí tés hez.

A mi szem fü les gye re ke ink kel meg be -
szél tük, hogy a sza na szét he ve rõ tég lá kat
ös  sze gyûjt jük és meg épít jük a jár dát. Ha
nem is lesz olyan szép, mint ha mes te rek
csi nál ták vol na, de leg alább az út sa rát le -
ver he tik raj ta azok, akik az is ko lá ba be ér -
nek. En ge délyt kér tünk és kap tunk a gaz -
da ság igaz ga tó já tól. A gye re ke ink szét raj -
zot tak, rö vid idõn be lül ren del ke zé sünk re
állt az épí tõ anyag. Ma gam vál lal tam a
mes ter sze re pét, a na gyobb fi úk meg a se -
géd mun kás ok te en dõ it lát ták el. Fel tûnt,
hogy idõn ként igen szép for má jú, egész sé -
ges, jó ne héz tég lá kat ad tak a ke zem be.

– Mi cso da pa zar lás! – gon dol tam ma gam -
ban. Eze ket is szét szór va hagy ták va la hol.

Té ved tem, mint ké sõbb ki de rült. Meg je -
lent az „épít ke zés nél” Fe ri bá csi, a fõ ag ro -
nó mus. Õ va la mi kor egy nagy bir to kon
volt in té zõ, s a né ha hasz nált ki fe je zé se it

nem bír ná el a pa pír. Most azért tür tõz tet te
ma gát, s fi no man fo gal ma zott, ami kor
meg lát ta a jár dá ban so ra ko zó 10-12 sa -
mott-tég lát. Tar fe jén az a né hány haj szál
ég nek állt. Biz to san nem az ér dek lõ dés
hoz ta oda a jár da ké szí tés hez, ha nem meg -
mond ták ne ki, hogy a gye re kek túl buz gó -
sá guk ban a ka zán ház mel lõl is hoz tak tég -
lá kat. Ott azok ugyan is szé pen so ra koz tak
sa mot to zás ra elõ ké szít ve. Kön  nyebb volt
hoz ni a ra kás ból, mint keresgélni.

El né zést kér tünk, vis  sza vit tük az el oro -
zott tég lá kat. Fe ri bá csi le hig gadt, meg is
bo csá tott ne künk. Ezt a ké sõb bi se gít ség -
nyúj tá sa i val iga zol ta is. 

A jár da jó szol gá la tot tett, áll ta az idõk
vi ha ra it. Sok ki csi láb ko po gott raj ta egé -
szen ad dig, míg az is ko lát meg nem szün -
tet ték. Ez után a busz meg ál ló ig kel lett gya -
lo gol ni uk a gye re kek nek, na pon ta.

Hogy ez men  nyi re volt he lyes, azt már
el dön töt te az idõ.

Kovács T. Sándor
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Bácskai életrajzi vázlatok
Lugosi Béla

(Lugos, 1883. ok tó ber 20. – Ho lly wood, 1956. au gusz tus 16.)

Ki hin né, hogy az el sõ film bé li Drakula
ala kí tó ja Zomborban is ját szott, nem is ke -
ve set, és biz tos, hogy nem pá lya kez dõ -
ként, ha nem már neves szí nész ként?

Ne vét a ho lly woo di ska tu lya nyo mán ki -
zá ró lag a rém fil mek ben vál lalt ala kí tá sá -
val kö ti ös  sze  a köz tu dat. Szám ta lan anek -
do ta ke ring ró la, egyik sze rint be le té bo lyo -
dott a Drakula- sze rep be, és még oda ha za
is ko por só ban aludt. Eb bõl sem mi sem
igaz. Nemeskürty Ist ván ír ta egyik mû ve -
lõ dés tör té ne ti mun ká já ban: „nem ta gad ta
meg múlt ját és ön ma gát, a ha la dás, a hu -
ma niz mus, az em be ri tisz tes ség hí ve volt
és ma radt”, ma gán él té ben sze re tet re mél tó
em ber volt.

A le xi ko nok rend re té ve sen köz lik ada -
ta it. Eze ket itt pon to sít juk: Blaskó Bé la né -
ven lát ta meg a nap vi lá got Lugoson. Szí -

né szi pá lya fu tá sa rob ba nás sze rû en in dult,
ami kor 1901-ben la ka tos se géd ként je lent -
ke zett Pes ten a Szí nész egye sü let fel vé te li
vizs gá já ra. A vizs ga szü ne té ben a sza bad -
kai szín ház igaz ga tó ja, Pes ti Ihász La jos
szer zõ dést aján lott neki. Az if jú na po kon
be lül Ka lo csán volt, ahol a sza bad kai szín -
ház a nyá ri sze zont töl töt te. A tár su lat ez év
no vem ber má so di kán Sza bad kán Guthy
So ma és Rá ko si Vik tor Sa sok cí mû víg já -
té ká val nyi tot ta az éva dot, és a fõ sze re pet
már a jó ké pû, nyur ga, ti zen nyolc esz ten -
dõs Lugosi Bé la ját szot ta a kö zön ség és a
kri ti ka tet szé sé re. Eb ben az év ben el ját -
szot ta a Cyrano de Bergerac cím sze rep ét
és Gár do nyi Béza A bor cí mû nép szín mû -
vé nek fõ sze rep ét. In nen Pol gár Kár oly szí -
ni tár su la tá hoz ke rült Becskerekre, majd
Zomborban, vé gül Pé csett ját szott. Éle té -

nek Zomborban töl tött sza ka szá ról saj nos
töb bet nem tu dunk. A bu da pes ti Nem ze ti
Szín ház hoz 1912-ben ke rült, ahol Ró meó,
Hamlett, Tell Vil mos sze re pé nek meg for -
má lá sá val bíz ták meg. A vi lág há bo rú vé -
gén már ün ne pelt mo zi szí nész volt.

A Ta nács köz tár sa ság alatt lel kes agi tá tor
és ve ze tõ volt, ezért a bu kást kö ve tõ en me -
ne kül nie kel lett, Ho lly wood ban kö tött ki,
ahol csak ha mar a né ma fil mek is mert hõ sé -
vé tor náz ta fel ma gát. Leg na gyobb si ke rét,
Drakulát 1930-ban for gat ta, és et tõl fog va
szin te csak rém fil mek ben lé pett föl. A
szép ar cú fi a tal em ber a masz kí ro zás mes te -
re volt, kül se jét a sze rep kö ve tel mé nye i -
nek meg fe le lõ en el csú fí tot ta. Ala kí tá sa it a
szak ma ma is fo ga lom ként em le ge ti.

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

Jurg János

(Apatin, 1898. szep tem ber 1. – Apatin, 1962. szep tem ber 3.)

Apatin, Sztapár és Szil ágyi mo nog rá fu -
sa a ba jai ta ní tó kép zõ friss dip lo má sa ként
ke rült 1916-ban Bácsszentivánra, a mai
Prigrevicára. Nem so ká ig ta ní tós ko dott
azon ban a németlakta fa lu ele mi is ko lá já -
ban, ha ma ro san a harc tér re ve zé nyel ték, az
orosz fron ton vett részt az el sõ vi lág há bo -
rú be fe je zõ üt kö ze te i ben, majd ré sze se
volt a Ta nács köz tár sa ság lét re ho zá sá nak.
Az itt ta nú sí tott fi a ta los he ve és lel ke se dé -
se nem ke rül te el a fi gyel met, bal ol da li
múlt ja ke rék kö tõ je lett pá lya fu tá sá nak.

Csak ne he zen ju tott ál lás hoz, se géd ta ní tó
le he tett csak Szivácon, ami ben an  nyi jó is
akadt, hogy meg is mer ked he tett a szin te
ugyan ak kor a fa lu ba ke rült Szenteleky Kor -
nél lal, az iro dal már or vos dok tor ral. Együtt

mu zsi kál tak a Szenteleky ál tal ala pí tott ze -
ne kar ban. A köl tõ mu zsi kus ba rát já nak aján -
lot ta Az éle tem cí mû, a Sziváci Élet ha sáb ja -
in 1923-ban meg je lent ver sét, amely ben a
fa lu si élet rá juk vá ró si vár sá gát, üres sé gét,
ke se rû sé gét, szo mo rú sá gát ve tí tet te elõ.

Jurg Já nos köz ben Sze ge den tö ké le te sí tet -
te né met és ma gyar tu dá sát, Zág ráb ban éne -
ket, Dortmundban ké zi mun kát ta nult. E két
tár gyat ta ní tot ta, mi u tán át ke rült az apatini
pol gá ri is ko lá ba. A má so dik vi lág há bo rút
kö ve tõ en ugyan csak Apatinban ta ní tott, a
ma gyar tan nyel vû ál ta lá nos is ko lá ban,
1955-ben vo nult nyug díj ba. Pe da gó gu si
mun ká ja mel lett ki tû nõ hely tör té nésszé ké -
pez te ma gát. A né met, oszt rák, ma gyar és ju -
go szláv le vél tá ri ku ta tá sai nyo mán 1940-

ben ki ad ta Apatin vá ros több mint 300 ol da -
las mo nog rá fi á ját. Az õ mun ká ja a Stapar i
staparci u XVIII veku (Sztapár és a sztapári-
ak a XVIII. szá zad ban) cí mû, 1938-ban ki -
adott mo no grá fia, és az éle te vé ge fe lé Szil á-
gyi ról írt, kéz irat ban ma radt fa lu tör té ne te, az
Egy te le pes köz ség tör té ne te (1961).

Hely tör té ne ti mun kás sá ga mel lett né met
nyelv köny vet is írt a pol gá ri is ko lák szá má -
ra, 1928-ban pe dig sa ját ki adá sá ban idõ sza -
kos vicc la pot in dí tott Die Lüge (Ha zug ság)
cím mel. Em lé két Po gány Kár oly idéz te meg
Apatin is ko la tör té ne té ben, de ez az 1986-
ban el ké szült mun ka is kéz irat ban ma radt.

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

Válogatta: Jász Anikó

Vé den dõ véd te le nek: a gím szar vas
Az õs mon dák ban mi ti kus és kul ti kus tu -

laj don sá ga i val fel ru há zott szar vas már év -
ez re dek óta kü lön le ges je len tõ ség gel bír
éle tünk ben. Kézai Si mon kró ni ká ja sze rint
Hu nor és Magor a vi lá gí tó agan csú cso da -
szar vast ûz ve-kö vet ve ju tott a Meotisz fo -
lyó mo csa ra i ba: elõb bi le szár ma zot tai let tek

a hu nok, utób bié a ma gya rok. Anony mus
Gesta Hungarorum-ában Bars ve zér is nyo -
má ba eredt a szar vas nak: „Mi kor a Ga ram
fo lyó mel lett lo va gol tak, egy szar vas fu tás -
nak eredt elõt tük, és ne ki vá gott a hegy te -
tõk nek. Bors nagy se be sen ûzõ be fog ta, és a
hegy or mon le nyi laz ta. Majd mi dõn azo kat

a he gye ket ott kö rös-kö rül szem ügy re vet te,
az a gon do la ta tá madt, hogy vá rat épít ott.”
A mo tí vum több ször fel buk kan még a kö -
zép ko ri kró ni kák ban, de elõ jön a csil la gá -
szat ban és a nép ha gyo mány ban is. Arany
Já nos Bu da ha lá la cí mû epo szá nak ha to dik
éne ke a cso da szar vas re gé je. Elõ zõ ek alap -
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ján nem meg le põ, hogy nap ja ink va dá szai
to vább ra is a cso da szar vast vár ják, és szí ve -
sen vál lal koz nak egy-egy ka pi tá lis tró fe á jú
pél dány el ej té sé re.

A szar vas fé lék (Cervidae) csa lád já ba
tar to zó gím szar vas (Cervus elaphus) ha -
zánk er dõs ült te rü le te in ál ta lá no san el ter -
jedt, leg na gyobb egyed sû rû ség gel a Du -
nán túl dél nyu ga ti ré szén és az Észa ki-kö -
zép hegy ség ben for dul elõ. Ba ja kö ze lé ben
je len tõs szám ban él a Du na men tén, Ge -
men cen és Béda-Karapancsán, to váb bá az
er dõ te le pí té sek nyo mán be né pe sí tet te a
vá ro sunk tól észak ke let re el te rü lõ Illan-
csot. A bi ká nak ne ve zett hí mek hos  sza
170-245, mar ma gas sá ga 110-150, míg a
te hén nek ne ve zett nõs té nyek nél ha son ló
sor rend ben ugyan ez 145-200, va la mint
100-130 cen ti mé ter (sza po ru la tu kat a
nem tõl füg gõ en ûnõnek vagy bi ka bor jú -
nak ne ve zik). Az élõ he lyi adott sá gok be fo -
lyá sol ják test mé re te i ket és a szar vas ér té -
két meg ha tá ro zó tró fea – az agancs – mi -
nõ sé gét. Böröczky Kor nél, a je les va dá -
sza ti ve ze tõ köny vé ben az aláb bi ak sze rint
jel le mez te eb bõl a szem pont ból vi dé kün -
ket: „Ge menc so se volt ar ra jó, hogy itt vi -
lág re kord ok szü les se nek, de ar ra igen,
hogy na gyon sok, na gyon jó mi nõ sé gû bi -
ka éve ken ke resz tül so ro za to san te rí ték re
ke rül jön.” (Ge menc tõl Ge men cig. Em lék -
könyv. Bu da pest, 1995, 60. ol dal). A bi kák
ki fej lett test mé re te i ket 5-6, a nõs té nyek 3-4
éves ko ruk ra érik el (a kor ral az ál la tok
kül le me is vál to zik). A fi a ta lok 1,5 éves
ko ruk ra vál nak ivar éret té: kö zü lük a te he -
nek nagy ré sze már vem hes lesz, azon ban
az ilyen idõs bi kák még csak tá vol ról fi -
gyel he tik fa juk sza po ro dás sal ös  sze füg gõ
moz gal mas ese mé nye it. A gím szar vas ok
szõr ze te nyá ron rö vi debb, té len hos  szabb;
szí ne a bar na, a rozs da vö rös és a szür ke sa -
já tos ke ve ré ke, a hasoldalon kis sé fe hé res.
A sza po ru lat há ta elõ zõ ek mel lett fe hér
pet  tyes. A szar vas bi kák min den év ben tél
vé gén, ta vasz ele jén hul lajt ják el agan csu -
kat, amely nek jel lem zõi (súly, mé ret, ág -
szám, ter pesz tés, az esz té ti kai meg je le nést
fo ko zó gyön gyö zés stb.) a szak em be rek
szá má ra fon tos ada to kat szol gál tat nak a te -
rü le ten élõ ál lo mány ról, de az élõ hely rõl
is. A ko po nyán a tõ ha ma ro san fej lõ dés -
nek-nö ve ke dés nek in dul, és az ál lat 4-5
hó nap alatt új agan csot – a ko rá tól füg gõ -
en akár 15 ki lo gramm tö me gût is – rak fel.
Eköz ben az agan csot vér erek kel gaz da gon
be há ló zott, ér zé keny és sé rü lé keny fi nom
bõr (bar ká nak, háncs nak mond ják) bo rít ja.
Mé re te it el ér ve és az ás vá nyi anya gok be -
épü lé sé vel ke mén  nyé vá lik, el hal raj ta a
bar ka, ame lyet a bi ka bok rok hoz és fák hoz

dör zsöl ve igyek szik el tá vo lí ta ni. Az egy -
éves kort be töl tött bikát szep tem ber re ki -
fej lõ dött agan csá nak alak ja alap ján nyár -
sas nak ne ve zik, az idõ sebb ko rú a ké for -
má ját és mé re te it te kint ve jó val bo nyo lul -
tabb. Jel leg ze tes ré szei a szem ág, a jég ág,
a kö zép ág és ága i val a ko ro na, az idõ sebb
bi kák nál a far kas- vagy ven dég ág. A tró fe -
ák ér té ke lé sét és ös  sze ha son lít ha tó sá gát
bí rá la ti rend szer te szi le he tõ vé. Esze rint
tér sé günk né hány is mert ka pi tá lis „cso da -
szar vas” tró fe á ja a kö vet ke zõ: az 1891-ben
Szál ka mel lett el ej tett bi ka pá rat lan 22-es
agan csa 228,32 Nadler pon tot ka pott; az
1946-ban a szer bi ai Bezdán és Apatin kö -
zött lõtt pél dány ékes sé gét 229,0 Nadler
pont ra bí rál ták; az 1986-ban Karapancsán
pus ka vég re ke rült gím tró fe á ja 249,53
Nadler pont tal az ak ko ri vi lág rang lis ta el -
sõ he lye zett je lett.

A te hén mint egy nyolc hó na pi vem hes ség
után má jus vé gén, jú ni us ele jén hoz za vi lág -
ra egyet len bor ját (rit kán ket tõt). El lés elõtt
el vá lik csa pa tá tól és za va rás men tes, csen des
he lyet ke res. A szü le tés után az any ja ál tal
szá raz ra nyalt utód rö vi de sen fel áll és szop -
ni kezd (az el sõ két hét ben ezt ál ta lá ban na -
pon ta hat al ka lom mal te szi meg). Ve szély
ese tén nem sza lad el, ha nem a föld re fek ve
ös  sze húz za ma gát, köz ben moz du lat lan ná
der med ve igyek szik meg la pul ni. Nagy já ból
két he tes ko rá tól fo gyaszt nö vé nyi táp lá lé -
kot, et tõl kezd ve szin te ál lan dó an kö ve ti
any ját. A gím szar vas ok a pár zá si idõ szak ki -
vé te lé vel ivar sze rint el kü lö nü lõ cso por tok -
ban él nek. A te he nek és fi a ta labb utó da ik
csa pa tát a ta pasz talt ve zér te hén – egy fej lett
és jó kon dí ci ó ban lé võ kö zép ko rú bor jas te -
hén – ve ze ti. A nõ iva rú egye dek tõl a fel nõtt
bi kák el kü lö nül nek, kö zöt tük a rang sor ren -
det leg in kább az agancs mé re tei, az egye dek
kül le me és ag res  szi vi tá sa ha tá roz za meg. Az
idõ sebb bi kák gyak ran ma gá nyo san jár nak.
A gím szar vas szí ve sen da go nyá zik (a sa rat
fa tör zsek hez dör gö lõdz ve tisz tít ja le tes té -
rõl), en nek fon tos sze re pe van az élõs kö dõk
el le ni küz de lem ben, és a nyá ri hõ ség ide jén
eny hü lést ad. A ge men ci ár hul lá mok le vo -
nu lá sa utá ni szú nyog ban igen csak bõ vel ke -
dõ idõ szak ok ban a vér szí vók elõl az ál la tok
oly an  nyi ra a víz be hú zód nak, hogy csak orr -
nyí lá suk és sze mük lát szik ki be lõ le (és a bi -
kák ese té ben az agancs). To váb bi le he tõ ség
az ál la tok szá má ra me ne dék ke re sé se a sze -
les tisz tá so kon.

A gím szar vas fõ táp lá lé kai a fû fé lék,
ked ve li a cser jék és fák friss haj tá sa it, va -
la mint ter mé se it, té len a fi a ta labb fák ról
le hán tott kér get és a rü gye ket fo gyaszt ja.
Ha te he ti, szí ve sen ki vált a me zõ gaz da sá gi
mû ve lé sû te rü le tek re, ahol je len tõs ká ro -

kat okoz. En nek meg elõ zé sé re szol gál a
va dász te rü le tek vad föld je, az ete tõk lé te sí -
té sé vel tör té nõ hely ben tar tás és a szük sé -
ges he lye ken a vad moz gá sá nak irá nyí tá -
sá ra, va la mint a károk meg elõ zé sé re szol -
gá ló vé dõ ke rí tés. A ké rõ dzõk re jel lem zõ en
az ál lat úgy ne ve zett hi á nyos fo ga zat tal bír
(csak az al só áll ka pocs ban van nak met szõ -
fo gai), ös  sze tett gyom ra négy üre gû: ben -
dõ, re cés és száz ré tû elõgyomor, va la mint
ol tó gyo mor. Ér de kes ség ként ér de mes
meg em lí te ni az áll csont két szem fo gát,
ame lyet a va dá szok gyöngy fog nak ne vez -
nek, és igen csak meg be csül nek.

A gím szar vas au gusz tus vé gé tõl ok tó ber
ele jé ig tar tó pár zá si idõ sza kát szar vas bõ -
gés nek ne vez zük. A bõ gés alap ján meg ítél -
he tõ a bi ka ko ra: a fi a ta lab bak gyak rab ban
és ma ga sabb han gon, az idõ seb bek rit káb -
ban és mé lyeb ben hal lat ják hang ju kat. A le -
tisz tí tott, tel jes ke mény sé get el ért, te kin télyt
pa ran cso ló agan csú kö zép ko rú, va la mint
öreg bi kák ki vál nak csa pa tuk ból (ez zel gya -
kor la ti lag azt fel osz lat ják) és be áll nak a te -
he nek hez, ame lyek bir tok lá sá ért meg küz -
de nek egy más sal. Ko mo lyabb sé rü lést a
harc csak ese ten ként ered mé nyez, vég ze tes
ös  sze csa pást még rit káb ban: fo lyó ira tunk
2010. no vem be ri szá má ban egy utób bi
eset rõl szá mol tunk be (csak fel ele ve ní tés -
kép pen: a két bi ka agan csa ös  sze akadt,
majd for go ló dás köz ben az ál la tok a Ká dár-
szi get magaspartjáról le zu han va nya ku kat
szeg ték). Meg szer zett há re mé hez a tu laj do -
nos „má sod he ge dû sö ket” nem en ged, csak
ak kor jut hat a vé let len foly tán egy-egy sze -
ren csés bi ka le he tõ ség hez, ha õt ép pen a
pár zás fog lal ja le, és köz ben nem tud a töb -
bi te hén re fi gyel ni.

A szar va so kat a bács kai né pi idõ jós lás a
hi deg év szak kal hoz za ös  sze füg gés be: Ha
ös  sze bõg nek, erõs (nagy) hi deg tél lesz,
vagy Ha õs  szel na gyon bõg nek, hi deg tél
lesz (Sinkovits Fe renc: Bács kai ma gyar
idõ jós lás. Új vi dék, 1997. 64. ol dal). A szó -
lás mon dás ok kö zött is van nak szar va sok -
kal kap cso la to sak. Ne héz (biz tos) he lyütt
van a szar vas az er dõ ben, le vél a káp ta lan -
ban – az az a káp ta lan nál el he lye zett ok -
irat ok hoz leg alább olyan ne héz hoz zá jut ni,
mint a szar vast az er dõ ben el ej te ni. A kö -
vet ke zõk ön ma guk ért be szél nek: Döf,
mint a szar vas, Ne héz a fu tó szar vast utol -
ér ni, Örül, mint szomju szar vas a for rás -
nak. (Margalits Ede: Ma gyar köz mon dás -
ok és köz mon dás sze rû szó lá sok. Bu da pest,
1896) Úgy néz, mint ha én vol nék a
szarvascsoda – szo kás meg je gyez ni, ha
va la ki na gyon meg bá mul ben nün ket. (O.
Nagy Gá bor: Ma gyar szó lá sok és köz mon -
dás ok. Bu da pest, 1998)
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KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

A Föl dünk kü lön bö zõ ré sze in élõ szar va -
so kat már tör té nel münk ko rai idõ sza ka óta
az em ber hú su kért, bõ rü kért és az agan csuk -
ból-csont ja ik ból ké szí tett fegy ve re kért-esz -
kö zö kért va dás  sza. Skan di ná via és Orosz or -
szág tá vo li vi dé ke i nek no mád jai elõ zõ ek
mel lett a fé lig do mesz ti kált rén szar vast köz -
le ke dé sük höz is igény be ve szik. A sort a
szar vas fé lék csa lád já nak to váb bi tag ja it

hasz no sí tó más nép cso port ok pél dá i val le -
het ne foly tat ni, emel lett az utób bi év szá zad -
ok ban az agancs a tró fea va dá szok szá má ra
egy re kí vá na to sab bá vált, amely nek meg -
szer zé sé ért ko moly össze ge ket haj lan dók fi -
zet ni. A Ma gyar or szá gon nap ja ink ra túl sza -
po ro dott ál lo mány nagy sá gát (a becs lé sek
sze rint 1993-ban 54 000, 2010-ben 85 000
gím szar vas élt ná lunk) vad gaz dál ko dá si

szem pont ból in do kolt, leg in kább az egyes
élõ he lyek el tar tó ké pes sé gé nek meg fe le lõ
szin ten len ne cél sze rû tar ta ni, ez a ter mé szet -
vé de lem ol da lá ról is kí vá na tos. Mind ezek
mel lett Ge men cen el mond hat juk: a vi dé kün -
kön élõ gím szar vas ál lo mány mi nõ sé gi mu -
ta tói Party Ist ván, va la mint utód ja, Böröczky
Kor nél irá nyí tá sá val ke rül tek meg ala po zás -
ra, az utá nuk kö vet ke zõ va dá sza ti ve ze tõk te -
vé keny sé gé nek ered mé nyei pe dig mél tó mó -
don vi szik to vább örök sé gü ket és tük rö zik az
elõ dök tö rek vé se it.

Dr. Nebojszki Lász ló

Kö zel kép egy szar vas te hén rõl és sza po ru la tá ról Bar kás agan csú ge men ci gím bi kák

A Ká dár-Du nánál a te hén csa pat nap pal is elõ me rész ke dik az er dõ sû rû jé bõl

Bõ gés hez ké szü lõ dõ bi ka a Bundás-hókonyban, a Pan dúr-szi ge ten


