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Pro ló gus
„…A bel vá ros ban két hó nap óta mun ka -

gé pek for go lód nak. Több ut ca kö ve ze tét
fel bon tot ták, cse ré lik a köz mû ve ket. A já -
ró ke lõk egy elõ re csak az ez zel já ró kel le -
met len sé ge ket ér zé ke lik, de vol ta kép pen
õket szol gá ló, fon tos vál to zás tör té nik.
Meg kez dõ dött ugyan is Ba ja tör té nel mi vá -
ros köz pont já nak meg újí tá sa, amely nek
õsz vé gi be fe je zé se kor re mél he tõ leg
öröm mel kons ta tál hat juk majd, hogy az át -
ala kí tá sok ered mé nye ként vis  sza kap tunk
va la mit a ma i nál sze ret he tõbb, mert meg -
hit tebb egy ko ri han gu la tá ból is…”(Bá lint
Lász ló: A cím lap kép rõl jut eszem be. Ba jai
Hon pol gár 2011. má jus)

A nagy vá ra ko zás után el ké szült a mû:
Ba ja tör té nel mi vá ros köz pont ja meg újult.
Mi re ez az írás meg je le nik, már Ma dác hot
kell idéz ni, és fel le het ten ni a kér dést: va ló -
ban vis  sza kap tunk-e va la mit a vá ros „meg -
hit tebb egy ko ri han gu la tá ból”? Most szól a
dal. Szép a me ló dia. Olyan, am it jó hall gat -
ni. Még is van ben ne va la mi szo mo rú ság.
Igen. Ez egy dal szo mo rú han gok kal.

Szép, ren de zett lett a bel vá ros. El tûnt szá -
mos slam pos ság, de el tûnt még va la mi.
Olyan most, mint a koz me ti kai sza lon ból ki -
lé põ hölgy. Jó il la tú, ele gáns, de ko ra tív, de a
ked ves sé ge az aj tó mö gött ma radt. A Szin-
bád-film fel vi dé ki vá ros ké pei jut nak eszem -
be. Ko pot tan is ék szer do boz ok. Tit ko kat õr -

zõ bel sõ szép sé gük nagy-nagy nyu gal mat
áraszt. Ked ves idõs höl gyek, kik nek nem a
fes tett ha juk ban van a von ze re jük. Tu laj don -
kép pen nem kell a Szinbád-filmig el men ni.
Itt van nak a Ranódy-filmek. Aki lát ta a Pa -
csir tá-t vagy az Arany sár kány-t, sõt az
1968-ban for ga tott Ba jai mo za ik cí mû rö -
vid fil met, az tud ja, mi rõl be szé lek. Meg kell
kér dez ni és meg kell hallgat ni a vá rost. Tél -
ben, nyár ban. Kö dös haj na lo n, szik rá zó nap -
sü tés ben és zu ho gó esõ ben. Meg kell ér te ni,
és eh hez tud ni kell ba ja i ul. Ez egy olyan
nyelv, amit a szív vel kell ta nul ni. Vagy itt
szü le tett és éle tét ös  sze ka pcsol ta a vá ros sal.
Vagy ide jött és sze rel mes lett Ba já ba. Meg -
lát ni és meg sze ret ni – mond ja a fá ma. Ilyen

Az átalakított Tóth Kálmán tér a csobogóval       Fotó: Nievel Béla

Egy dal szo mo rú han gok kal
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volt Ranódy és ilyen Nagy And rás, aki
bajaibb lett a ba ja i nál. Azt nem tu dom, hogy
akik a vá ros köz pont meg újí tá sá nak ter vét
ké szí tet ték, meg te kin tet ték-e elõt te Ranódy
Lász ló film je it, vagy is mer ték-e Nagy And -
rás nak, a vá ros ne ves volt fõ épí té szé nek
mun kás sá gát. Fé lek, nem.

A sé tá ló ut ca most egy ék szer do boz lett.
Sok év ti ze des prob lé má ra tet tek pon tot; az
ere de ti por tál ok vis  sza ál lí tá sá val s a cég -
táb lák tar ka ka val kád já nak so ra i ban egy
kard vá gás sal ren det vág va. A sík ba ren de -
zett út bur ko lat, üz le tek-há zak és a vi lá gí -
tás rend be té te le már meg ér te az egész fel -
for du lást, és ha kel lõn óv juk, egy élet re
örö mün ket fog juk ben ne lel ni.

Rit ka kincs a lo pott idõ. Az aján dék ba
ka pott per cek va rá zsa sem mi hez sem ha -
son lít ha tó örö mök so ra. Csen jünk né hány
órát. Jár juk a vá rost min den kü lö nö sebb cél
nél kül, nem csak a lá bunk elé néz ve. Sé tál -
junk ki a Türrhöz is, mi kor még üdezöld
min den. Gon do zott, vi rá gos lett a vá ros.
Meg újult a Szent há rom ság tér, új ru hát
kap tak a kör nye zõ há zak. Szép lett a Vá -
ros há za. Vis  sza nyer te régi fé nyét a Bács kai
Kul túr pa lo ta. A Mú ze um, a Fischer-ház ru -
há ját ki mos ták-ki va sal ták. Asz ta lok, szé -
kek ke rül nek a jár da sze gé lyek re. Ká vé há -
zak, fagy lal to zók te le pül nek a sza bad ba
mind a té ren, mind a sé tá ló ut cá ban; me di -
ter rán han gu la tot kezd öl te ni a vá ros.

Ba já nak nin cse nek vi lág ra szó ló, de még
or szá go san ki emelt je len tõ sé gû mû em lé -
kei, fan tasz ti kus lát vá nyos sá gai sem. Lel -
ke van. Han gu la ta, me lyet kön  nyû meg se -
bez ni, és nem biz tos, hogy gyó gyít ha tó, ha
sé rül ez az ér zé keny or ga niz mus. Ha el ve -
szünk be lõ le „Va la mit”, a ma em be ré tõl
ves  szük el a „Va la mit”. Sze gé nyebb lesz,
és még nem is tud ró la. Hi á ba me sé lek a
„Va la mi rõl” a fi am nak, mi kor még nem is
lát ta. Hi á ba me sé lek ne ki ar ról a „Va la mi -
rõl”, ami kor azt a „Va la mit” érez ni is kell.
Már én sem lá tom azt, amit apám lá tott.
Né zem a fény ké pet, de nem ér zem azt,
amit õ érez he tett. Ta lán hal vá nyan de reng
a „Va la mi”. Ma már csak ilyen nek tud juk.
Meg szok tuk. Meg szok juk. Be le szo kunk,
és ez fé lel me tes, mert ilyen kor mú lik el a
„Va la mi” vég ér vé nye sen.

Most az Eöt vös sé tá ló ut cá ba vis  sza köl -
tö zött az a „Va la mi”.

A ba jai szü le té sû Ma jor Má té Kos suth-
dí jas épí tészt hí vom se gít sé gül, ami kor az
aláb bi ak ban né hány so rát idé zem az Egy
gyer mek kor és egy kis vá ros em lé ke cí mû
1973-ban meg je lent köny vé nek.

„…a Ba rá tok kert jé nek sar ká ra ért az em -
ber. A két ut ca ta lál ko zá sá nál a kert tö mör
fa lá ba va la mi kor ré ges-ré gen, 1740 kö rül

kis, íve sen mé lyí tett fül -
két épí tet tek, hogy el he -
lyez hes sék ben ne a Ma -
ter Dolorosának a fáj da -
lom gör csé be csa va ro -
dott, kék-vörös-fehérre
má zolt szép ba rokk
szob rát … A Ba rá tok
kert jé nek ke rí té sé vel a
fül ke és a szo bor is el -
tûnt a he lyé rõl, pe dig
tud tom mal mû em lék nek
nyil vá ní tot ták; s bár a
szob rot a temp lom fa lá -
ba mé lyí tett új fül ké be
ál lí tot ták, az egész mû vá ros ké pi szép sé ge
és je len tõ sé ge el ve szett…”

Mi ért is ezt a részt ci tál tam a könyv bõl?
Két ok ból is. Egy részt: egy szak em ber
mond ja el, hogy mit je lent, ha a vá ros
múlt já nak egy da rab ká ja el vész. Más részt:
be szél tek ar ról, hogy a re konst ruk ció so -
rán, ha  csak jel zés szint jén is, a ré gi ál la po -
tot hely re ál lít ják, és ak kor Ma jor Má té
egykori megállapítása szerencsére már
nem lenne érvényes.

Van vi szont a Já vor-park szo bor so ra,
szé pen, ka to ná san so ra koz tat va. A köz té ri
szob rok kal min dig van va la mi baj. Te te jé -
be itt még van egy olyan nem köz té ri szo -
bor is, ame lyet köztériesítettek. A fa ku ló
vö rös már vány pót lás ban to vább vit ték a
bronz szo bor né hány vo na lát, mely ki áb -
rán dí tó an hat.

A terv ta lán ha to dik pont ja fog lal ko zott
a Szent An tal Plé bá niatemp lom lép -
csõjének re konst ruk ci ó já val: „…ar chív fo -
tók alap ján a lép csõ 20. szá zad ele ji for má -
ja re konst ru ál ha tó…” Itt egye dül a két
kan de lá ber va ló sult meg. Én nem az el ma -
radt mun ká kat ki fo gá so lom; biz tos nyo -
mós oka van. En gem a két meg va ló sult
kan de lá ber fog lal koz tat.

Pon to san azon a he lyen áll nak, ahol az ere -
de ti lép csõ nél is vol tak. (Ba jai Hon pol gár,
2011. má jus, 1. ol dal. Fo tó: Burger Ot tó) Ott
még meg volt a va ló szí -
nû sít he tõ funk ci ó juk: a
lép csõ meg vi lá gí tá sa.
Most ta lán már nem in -
do kolt ott lét ük, kü lö nö -
sen nem azok kal a kör -
nye ze tük bõl ki rí vó fe hér
kõ ba kok kal. Ha még is
min den áron szük sé ge sek
a kan de lá be rek, ak kor az
ap ró ba zalt koc ka kö ves
lép csõ pót lás ra, vagy elõt -
te, a ta laj szint re kel le ne
ül tet ni a za va ró fe hér kõ -
ba kok nél kül.

Az egy ko ri Zichy Bó dog té ren áll a vá ros
szü löt té nek, ko szo rús köl tõ jé nek, Tóth Kál -
mán nak ro man ti kus érc szob ra. Bezerédy
Gyu la al ko tá sát 1894. jú ni us 3-án avat ták
fel. A há lás utó kor a te ret a köl tõ rõl ne vez -
te el. Nincs a vá ros ban – ta lán má sutt sem
– még egy olyan tér, ahol az egyet len vál -
to zat lan a szo bor; míg ma ga a tér és kör -
nye ze te oly so kat vál to zott vol na. A szo bor
mö gött állt Türr Ist ván föld szin tes szü lõ -
há za, majd azt le bont va fel épül a Sze ge di
Hi tel bank gaz dagon dí szí tett, majd a ké -
sõb bi ek ben le csu pa szí tott két eme le tes
épü le te. Ma ga a tér volt dí szes ko vá csolt -
vas ke rí tés sel ke rít ve. Volt pá zsit tal bo rít -
va. Volt vi rá gos nö vé nyek kel, dísz fák kal,
ezüst fe nyõk kel, ti sza fák kal gaz da gon be -
ül tet ve. Vé gül meg ál la po dott nak tûnt a tér.
Az tán jött az az ún. vi rág óra. Két-há rom
éve a fá kat szé pen meg met szet ték, új ra fü -
ve sí tet tek. Meg fi a ta lo dott a tér. Szép lett.
Majd 2011-ben vas mart az alig élt gyep -
szõ nyeg be. Az ezüst fe nyõk sem áll va hal -
tak meg. Megint a ré gi dal, új hang sze re -
lés ben, csak né mi dis  szo nan ci á val; az
egyet len vál to zat lan a szo bor.

Olyan az ér zé sem, mint ha egy ódon csa -
lá di há zat bon tot tak vol na el, és a he lyé re
fel épí tet tek vol na egy össz kom for tos újat,
kõ bo rí tá sost, wellnessest, ren de zett kör -
nyék kel, kis sé za var tan elõ ad va.
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„Az épü let és az em ber élet ide jé nek a
kü lön bö zõ sé ge ad ja az épí té szet egyik
szép sé gét, an nál is töb bet, azt, amit az
ódon csa lá di ház je lent ne künk, amit az
öreg vá ros nyúj ta ni tud: az élet fo lya ma -
tos sá gá nak az il lú zi ó ját, biz ton ság ér zet ét,
hogy nem lé te zünk põ rén és ki szol gál ta tot -
tan” – ír ja dr. Haj nó czy Gyu la.

Tá vol áll jon, hogy kö te ked jek. Szak em ber
sem lé vén nem ve he tem azt a bá tor sá got,
hogy szak mai dol gok ba szól jak be le.
Grafománnak sem tar tom ma gam. Ak kor
meg mi ért? Azért, mert egy egy sze rû ba jai
„érzelmiségi” va gyok, sze re tem és ta lán ér -
tem is Ba ját, és ha úgy ér zem, sé rül, meg kell
szó lal nom a té ve dés koc ká za tát is vál lal va.

So rok kal elõbb már ír tam, hogy sok szép
ké szült el. Meg újult bur ko la tok. Az ut cák
egy más ba csat la ko zá sa ren de zet té vált. A
sok vi rág, dísz cser je, örök zöld, a fák szép pé
te szik a bel vá rost. A já ró-ke lõ em be rek vég -
re le ül het nek, mely re ed dig nem igen volt
mód. Em lék szem, Krak kó óvá ro si mag ját
egy na gyon szép zöld, li ge tes gyû rû ve szi
kör be, a Platny. Sok fá val, pad dal. A vá ros -
né zés köz ben az el fá radt tu ris ta itt meg pi -
hen he tett. Há ti zsák ból még meg is ebé del -
he tett, az tán foly tat hat ta sé tá ját.

Ba ja bel vá ro sá ban most kis kö zös sé gi te -
rek ala kul tak ki. Itt la kó is me rõ söm mond -
ja, az em be rek ed dig vé gig men tek a té ren,
most már ko ra reg gel bir tok ba ve szik. Be -
lak ják. Ha eze ket a dol go kat di csé re tes nek
lá tom, ak kor meg mi a prob lé mám?

Csu pán an  nyi, hogy Ba ja tör té nel mi vá -
ros köz pont já nak meg újí tá sa volt a cél.
Anél kül, hogy a sza vak ér tel me zé sén lo va -
gol nék, a tör té nel mi: a hos  szú évek ben mért
idõt je len ti. A vá ros egész szö ve te hos  szú
évek alatt ér le lõ dött, mint a jó bor, az a
meg fog ha tat lan va la mi, ami ért Ba já ba be le -
sze ret nek. Egy fris sen ide te le pü lõ fi a tal em -
ber ta lál ko zik a Tóth Kál mán tér új ar cá val.
Biz to san tet sze ni fog ne ki, még ta lán cset -
tint is majd az uj já val. Ez igen – mond ja.
Csak azt az iga zi ré gi szép Ba ját nem fog ja

már meg is mer ni. Min -
den vá ros tud ja a ren de -
zett sé get, szép új há za -
kat, fá kat, vi rá go kat, lép -
csõ ze tes víz cso bo gót
meg csi nál ni, ha van rá
pén ze, ta lán még töb bet
is, job ban is. Csak azt
nem, ami Ba ját Ba já vá
tet te. Ba ja szép bo rát ér -
le lõ lát ha tat lan ne mes
pe né szét.

Ezt a sem iga zán al föl -
di, sem iga zán du nán tú li
kis vá rost bé kés nyu gal -

ma tet te iga zán von zó vá. A Tóth Kál mán te -
ret is. Most úgy ér zem,
nyug ta lan ná vált. Azt,
hogy ezt a lép csõ ze tes
víz cso bo gót én nem sze -
re tem, az egy do log. A
pár mé ter re foly do gá ló
Sugovica mel lett Ba já tól
vá ros ké pi leg ide gen nek
ér zem. Most itt van már,
és sok em ber nek tet szik,
hogy ne kem nem, az az
én ba jom. Vé gül is nem
ör dög tõl va ló. Vi szont a
szo bor mé re té hez ké pest
ter je del mes mé re tû nek
ér zem. Hoz zá kel lett vol -
na iga zí ta ni!

Bezerédy Gyu la szob -
ra 1894 óta áll itt, és sok
min dent lá tott már. Lát ja
most a díszkutat is. Ta lán
õ is mást kép zelt vol na
oda. Eset le ges nek érez né
a he lyét és ide gen nek,
stí lus ta la nak.

Ké rem, néz zék meg a
tér szo bor mö gött ré szét
is. Van nak pa dok, utak,
fák, nö vé nyek, pá zsit és
nyu ga lom. Én a tér nek ezt
a ré szét sze re tem most.

Né zem a Tán csics ut ca
fe lõl a Tóth Kál mán te -
ret, és nem le szek vi dá -
mabb. Ért he tet len szá -
mom ra, hogy szé pen
meg ol dott dol go kat bi zo -
nyos rész le tek kel mi ért
kell de val vál ni. Esz té ti -
ku san ren dez ték a temp -
lom elõt ti tér részt. Meg -
szün tet ték az ál ta lam
min dig fe nék kü szöb nek
ne ve zett ma ga sí tott jár -
dát és a par ko ló te rü le tet

el vá lasz tó ma ga sí tott va la mit. Ott áll a dísz -
kút, ha már ott van, le gyen, a ter ve zõ lel ke
raj ta, de a temp lom észa ki ol da la…

A Szent Flór ián-szo bor szo bor há za most
olyan be nyo mást kelt, mint ha oda kö töt ték
vol na a temp lom hoz. E kva li tá sos mû em -
lék szép sé gé nek egyik tit ka: a temp lom tö -
me gé nek ár nyé ká ban meg õriz te önál ló sá -
gát. Ezt úgy ér het ték el, hogy az is ten há za
és a szo bor ház köz ti tá vol sá got, va la mint
az utób bi mé re tét, ket tõ jük ará nyát op ti má -
li san vá lasz tot ták meg. A ket tõ jük köz ti já -
ró szin tet pe dig a leg egy sze rûb ben ala kí tot -
ták ki. Most. Hár mas ta go lá sú bo nyo lul tan
ki ala kí tott „le já ra tot” épí tet tek, mely ugyan
aka dály men te sí tett, de hasz ná la ta nem tû -
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nik ép pen kön  nyû nek; kü lönösen a fa gyos
hó na pok ra gon dol va. Há rom so ros vas kor -
lát já val ki egé szít ve a múlt bé li esz té ti kai él -
ményt szün tet ték meg.

E pil la nat ban a temp lom ol dal be já ra ta
elõtt vé gig  vitt „le já rat” az aj tó kü szöb -
szint je fö lött har minc cen ti mé ter rel ha lad
el, el vág va a be já ra tot. Mi vel ez fél kész ál -
la po tot mu tat, a vég le ges meg ol dás a be já -
rat ed dig ará nyos mé re te i nek to váb bi ká -
ros meg vál toz ta tá sát je lent he ti.

1986. au gusz tus 18-án avat ták fel a III.
Bé la Gim ná zi um elõtt Kõ Pál ki rály szob rát.
A szo bor a di á kok kö ré ben ha gyo mányt te -
rem tett, s a hoz zá mél tón ki ala kí tott kör nye -
ze té vel a vá ros egyik ék kö ve lett. A mos ta -
ni ki ala kí tás a te ret tény le ge sen ura ló ki -
rály szob rot hu szad ran gú, sze gé nyes mel -
lék sze rep lõ vé deg ra dál ja, és ez ál tal a tér vá -
ros képi je len tõ sé ge el vesz ni lát szik. Saj nos.

Epi ló gus
A mû el ké szült. Ba ja tör té nel mi vá ros -

köz pont já nak mag újí tá sa meg tör tént.
Szebb lett, ren de zet tebb lett, vi rá go sabb
lett. Fák nõt tek és pa dok ke rül tek alájuk.

Le le het ül ni rá juk, és be szél get ve gyö -
nyör köd ni. Jön nek majd so kan, és tet sze ni
fog ne kik. Már csak re mél ni me rem, hogy
az iga zán szé pen meg csi nált ré szek mel lett
el hal vá nyul nak majd a test ide gen dol gok,
és a lé nyeg te len ség ho má lyá ba vesz nek.

Eb ben azért me rek re mény ked ni, mert
erõs lé lek kel, oko san és szé pen épí tet ték
ele ink ezt a vá rost. Eb ben bí zom.

Vi gyáz zunk rá és óv juk, mert nem csak
az enyém, ha nem mind an  nyi un ké.

Bá lint At ti la

Egy vég ze tes hó dí tás tör té ne te
Két száz éve, 1812. jú ni us 24-én a vi lág

leg na gyobb had se re ge ha ladt ke resz tül a
Nyemen fo lyó híd ja in Orosz or szág irá nyá -
ba. Lét szá mát te kint ve a tör té net írás szer -
fe lett bi zony ta lan. A fel sõ ér té ket 685 ezer
fõ re te szik, de mi ni má li san is 420 ezer har -
cos ra be csü lik az ár má di át. Biz tos adat
csak a fran ci ák 355 ez res kon tin gen se le -
het. Na pó le on ez red lajst ro mai ugyan is bi -
zo nyo san gon do san ve ze tett ok má nyok.
Ám a Grande Armée-hez húsz ná ció se -
géd csa pa tai csat la koz tak. Az ön kén tes ség -
re uta ló ki fe je zés azon ban fél re ért he tõ, hi -
szen ki zá ró lag a len gye lek ér zik sze mé lyes
ügyük nek, hogy az or szá guk fel da ra bo lá -
sá ban fõ bû nös nek tar tott musz ká kon elég -
té telt ve gye nek. Csak hogy Eu ró pa több
trón ján is a csá szár kre a tú rái ül nek. Spa -
nyol or szág ki rá lya báty ja, Joseph, Hol lan -
dia és Veszt fá lia ural ko dói két öc  cse,
Louis és Jerome.

Só go rá nak, Joachim Muratnak vi szont a
ná po lyi ki rály sá got ad ja nász aján dé kul.
Nyil ván va ló, hogy a ko ro nák kal szé pen
de ko rált fa mí lia száz ezer nyi se géd had dal
tá mo gat ta a l’empereurt. Ez még nem min -
den. A ked ves após, I. Fe renc oszt rák csá -
szár 30 ezer fõ nyi had test tel se gí ti meg
Luj za lá nya fér jét. A meg fé lem lí tett po rosz
ki rály 40 ezer gya lo gos sal ked ves ke dik a
szug gesz tív mo dor ban tá mo ga tást ké rõ

fran cia had is ten nek. Mind ezek hez já rul -
nak még a va zal lus ál la mok ál tal ki ál lí tott
re gi men tek. Va ló szí nû, hogy a se géd ha dak
lét szá má nak két sé ges sé gé bõl adó dik az
em lí tett bi zony ta lan ság.

Ar ra vo nat ko zó an, hogy Na pó le ont mi
kész te ti a vég ze tét meg pe csé te lõ had já rat ra,
nincs ra ci o ná lis ma gya rá zat. 1812-re ural -
ma alá hajt ja szin te az egész kon ti nenst.
Füg get len sé gét a nagy ha tal mak kö zül csak
Szent Orosz or szág õr zi meg. I. Sán dor bi ro -

dal ma azon ban nem fe nye ge ti Bo na par te
im pé ri u mát. A cár nak ta pasz tal nia kel lett
Austerlitznél és Eylaunál, hogy Auszt ri á val,
il let ve Po rosz or szág gal szö vet kez ve sem
egyen ran gú part ne re a „kis káp lár”-nak.
Most csak két üt kö ze tet emel tem ki azok -
nak a fé nyes di a da lok nak a so rá ból, me -
lyek ben Na pó le on had ve zé ri láng el mé je fö -
lé be ke re ke dik a ren dít he tet len orosz hõ si -
es ség nek. An nak a ve szé lye te hát, hogy a
meg té pett bun dá jú orosz med ve újó lag elõ -
me rész ked jék bar lang já ból, nem ál lott fenn.
Más részt a csá szár ha tal ma csú csán a kon ti -
nens tel jes gaz da sá gát bir to kol va, di csõ sé ge
fé nyé ben süt ké rez het. Eu ró pa leg ré gibb di -
nasz ti á já ba há za so dott be. A trón utód lás is
biz to sí tott, hi szen a kis Sas fi ók a ró mai ki -
rály cí mé vel fel ru ház va gõ gi csél böl csõ jé -
ben. Ugyan mit ad hat hoz zá e si ker tel jes sé -
gé hez a sze gény, bar bár, ci vi li zá lat lan orosz
föld meg hó dí tá sa?

Ananké – a gö rög vég zet is ten – még is a
tö ké le te sen és  sze rût len had já rat meg in dí -
tá sá ra bír ja rá a csá szárt. Már az el sõ he -
tek ben sej te ni le het, hogy be vált harc mo -
do ra a lom há nak és ne héz kes nek tû nõ
szláv el len fe lé vel szem ben ha tás ta lan nak
fog bi zo nyul ni. A cár se re ge nem vál lal ja a
há bo rút el dön tõ nagy üt kö ze tet. Az egyet -
len je len tõ sebb ös  sze csa pás ból, a
szmolenszki üt kö zet bõl is jó részt harc ké -

J. L. David: Napóleon átkel az Alpokon
Idealizált kép a gyõztes hadvezérrõl
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pe sen von ja ki csa pa ta it Barclay de Tolly.
Mi vel a fran cia ha dak ve sze del me sen kö -
ze led nek Moszk vá hoz, a ha lo ga tó had vi -
se lés fel adá sát kö ve te li I. Sán dor. Mi ha il
Ku tu zo vot ne ve zi ki fõ pa rancs nok ká. Bár
a tá bor nagy is a Fabius Cunctator-i tak ti kát
tart ja cél ra ve ze tõ harc mo dor nak, az ud var
és a köz vé le mény nyo má sá ra Borodinónál
út ját áll ja Na pó le on nak. A 135 ezer fõs
fran cia had se reg gel kb. 106 ezer har cost
ál lít hat csa ta sor ba. 600 ágyút szám lá ló tü -
zér sé ge ez út tal szám be li fö lény ben van a
gall tûz oká dók kal szem ben.

Két hó nap pal ko ráb ban a Nyemen híd ja -
in még ezer lö veg dü bör gött át. Csak hogy
a fel per zselt föld tak ti ká ját kö ve tõ oro szok
ta kar mány hi ányt idéz tek elõ, ezért a lo vak
egy ré sze ki dõlt és el hul lott. Vo nó erõ nél -
kül így csak 587 csö vet sze gez het a fö -
lény ben lé võ orosz bat té ri ák el len.

A borodinói üt kö zet, me lyet szep tem ber
7-én vív tak meg, Na pó le on leg gyil ko sabb
csa tá ja. Ku tu zov ha dai ma kacs el len ál lást
fej te nek ki, és csak al ko nyat kor si ke rül ki -
szo rí ta ni õket ál lá sa ik ból. A csa ta me zõt 50
ezer orosz és 30 ezer fran cia holt tes te bo -
rít ja. Ku tu zov kard csa pás nél kül ad ja fel
Moszk vát. Sem fe lé re csap pant se re ge,
sem ere de ti stra té gi ai ter ve nem te szi le he -
tõ vé a re mény te len ut cai harc vál la lá sát. A
csá szár ha dai szep tem ber 14-én vo nul nak
be a ré gi fõ vá ros ba, és a ve zér a Kreml ben
ren de zi be fõ ha di szál lá sát. A ko ráb bi had -
já rat ok ban meg szo kott mo dell sze rint Sán -
dor cár nak bé két kel le ne kér nie, hi szen se -
re gét meg ver ték, fõ vá ro sát el fog lal ták.
Na pó le on azon ban öt hé ten át hi á ba vá ra -
ko zik a fe hér zász lót lo bog ta tó cá ri par la -
men te rek re. A ko nok musz ka ál no kul la pul
új fõ vá rosá ban, Szent pé ter vá ron. Va ló szí -
nû, hogy a bölcs öreg ró kán, Ku tu zo von
kí vül sen ki sem sej ti, hogy a kö ze le dõ tél
és a fran ci ák mö gött le ta rolt föld rö vi de sen
meg pe csé te li a Grande Armée sor sát.

Az 1812-es had já rat ban meg je le nik egy
olyan té nye zõ is, mely a ko ráb bi had mû -
ve le tek me ne tét nem be fo lyá sol ta. Az
orosz mu zsik ban, aki a kon ti nens leg nyo -
mo rul tabb te remt mé nye, fel éb red a ha za -
sze re tet. A szá nal mas sor sú job bágy olt ha -
tat lan gyû lö le tet érez a be to la ko dó,
Moszk va Anyács kát el ham vasz tó ide ge -
nek el len. A pas  szív re zisz ten ci á ból fegy -
ve res ge ril la há bo rú ba csap át, és a re gu lá -
ris csa pa tok kal együtt nyug ta la nít ja, haj -
szol ja és öli a mind ren de zet le neb bül me -
ne kü lõ fran ci á kat. A meg ne ve zés most ter -
mé sze te sen gyûj tõ fo ga lom, mely a szü le -
tett gal lo kat egy be fog lal ja bot csi nál ta szö -
vet sé ge se ik kel. A Grande Armée-ra ko rai
hó vi har ok kal tö rõ tél és az en gesz tel he tet -

len ül dö zõk el vég zik ször nyû mun ká ju kat.
Mi kor no vem ber ben Na pó le on a Berezina
fo lyó hoz ér ke zik, 20 ezer el csi gá zott, fa -
gyott se bek tõl szen ve dõ ka to na kö ve ti a
meg tört am bí ci ó jú fõ ve zért.

Az apo ka lip ti kus hó na pok tör té ne té vel
ér ke zik drá mai csú csá hoz a vi lág iro da lom
egyik leg je len tõ sebb re gé nye, a Há bo rú és
bé ke. Az orosz nép lé lek ki ára dá sa hul lám -
zik Csaj kovsz kij gyak ran ját szott 1812 cí -
mû ün ne pi nyi tá nyá ban is. Meg le põ azon -
ban, hogy a nagy vis  sza vo nu lás leg ele ve -
nebb élet kép ét még is egy ama tõr szer zõ,
Adrien Bourgogne strá zsa mes ter fes ti meg.

A nagy fran cia ki adó, a Nouvelle Revue
1896-ban kü lön le ges cse me gét szer ví ro -
zott a könyv pi ac ínyen ce i nek asz ta lá ra. Az
újon nan fel fe de zett író, Bourgogne, Na pó -
le on Moszk vát meg hó dí tó Nagy Had se -
reg ében szol gált az 1812-es esz ten dõ ben.
A di a dal és fõ ként a tra gi kus vis  sza vo nu lás
tör té ne tét egy kor ké szí tett nap ló jegy ze tei
alap ján 1835-ben re konst ru ál ta. A rész le -
tek ben – egy lap mel lék le te ként – meg je -
lent em lék irat a kor tár sak ból kü lö nö sebb
vissz han got nem vál tott ki. A fran ci ák csak
a szá zad for du lón is me rik fel, hogy a na pó -
le o ni kor leg je len tõ sebb me mo ár szer zõ jét
tisz tel he tik a strá zsa mes ter ben.

Az õr mes ter – e rang fe lel meg a strá zsa -
mes te ri sar zsi nak – a na pó le o ni gár da grá -
ná to sa it kom man dí roz ta a Szent Orosz or -
szág szí vé be ve ze tõ két ezer ki lo mé te res
gya log tú rán. Bourgogne õr mes ter so ha
nem áhí to zott iro dal mi ba bé rok ra. Egy -
köny ves író, a rend kí vü li él mény ámu la ta,
döb be ne te és iszo nyata saj tol ta át lel ke
szû rõ jén az egy kö tet nyi kis re mek mû vet.

A na pó le o ni gár da egy le gen dás had se -
reg elit fegy ver ne me volt. Az õr mes ter le -
nyû gö zõ õszin te ség gel mu tat ja be, hogy

Moszk va bo jár pa lo tá i nak pré dá ul ha gyott
gaz dag sá ga öt hét alatt mi ként zül leszt rab -
ló ban dá vá egy vas fe gyel mû had se re get. A
Moszk vát meg hó dí tó Na pó le on ugyan is
har minc négy na pig vá ra ko zott a Kreml -
ben, hogy a le gyõ zött nek vélt Sán dor cár
bé ke aján la ta meg ér kez zék. Tá bor no kai ez -
út tal mes  szebb lát nak a zse ni á lis had ve zér -
nél, és ag gód nak a ha tal mas lét szá mú se reg
élel me zé sé nek ne héz sé gei és a kö ze le dõ
orosz tél zord sá ga mi att. Na pó le on csak
több he tes ké sés sel en ged a mar sal lok ösz -
tön zé sé nek, és vo nul vis  sza az át te le lés re
al kal mat lan, le égett Moszk vá ból.

Az orosz fõ vá ros ba egy had se reg ér ke -
zett meg; ám a ki vo nu ló hor da in kább
zsák mán  nyal ra kott zsi vány ban dá hoz ha -
son la tos. A szer zés dé mo na a mi strá zsa -
mes te rünk lel két is ha tal má ba ke rí tet te.
Sze ren csé jé re a ké sõbb majd ólom sú lyú vá
ne he ze dõ kin csek mel lé egy med ve bõrt is
el zsák má nyolt. Az orosz fõ úri lak ból el ra -
ga dott va dász tró fea a ko rán rá juk sza ba du -
ló tél ben be cses ru ha da rab bá vál to zik. A
strá zsa mes ter lyu kat vág a mac kó há tán, és
fe jét a lé ken át búj tat va, a ke gyet len fagy
elõl a prém ol tal má ba me ne kül. Mi vel az
éj sza kák jó ré szét sza bad ég alatt töl tik, a
med ve bõr szá mos eset ben men ti meg gaz -
dá ját a fagy ha lál tól.

A hõ mér sék let két hó nap alatt 50 oC-ot
esett. A rö vid had já rat ra fel ké szült Grande
Armée ugyan ab ban az öl tö zék ben vá gott
ne ki a vis  sza vo nu lás je ges pok lá nak, ami -
ben nyá ron har colt. A so ha nem pró bált hi -
deg hez tár sult az éle lem hi á nya is. Az orosz
pa raszt el rej tet te vagy el pusz tí tot ta élel mi -
sze rét, és ez zel ha lá los csa pást mért a he lyi
rek vi rá lás ra ala po zott fran cia el lá tás ra. To -
váb bá a gyé ren la kott vi dé ken a meg ma -
radt há za kat is fel éget ték a had mû ve le tek
so rán. Így a had se reg je len tõs ré sze vis  sza -
vo nul tá ban kény te len a sza bad ég alatt éj -
sza káz ni. Így volt ez au gusz tus ban is, de
ak kor a csá szár és had se re ge egy meg hó -
dolt, gaz dag, jól fû tött Moszk va ol tal má -
ban re mél te át vé szel ni az orosz te let. 1812
õszén azon ban min den vis  szá já ra for dult,
és a több száz ezer em ber rossz sej tel mek -
kel in dult vis  sza, hogy még a tél be áll ta
elõtt len gyel- és po rosz or szá gi szál lá sa i ra
me ne kül jön. Csak hogy a moszk vai vesz -
teg lés öt he te alatt vég ze te sen meg kés tek.
Ok tó ber 19-én kezd ték meg a vis  sza vo nu -
lást. Egy hét múl va fagy vont kér get a vi ze -
ken. Újabb hét múl va hó fel le ge i vel, tel jes
zord sá gá val rá juk zú dult az ark ti kus tél.

A gár da har co sa it a baj tár si as ság, az egy -
más nak nyúj tott ön zet len se gít ség kész sé ge
jel le mez te. Az öreg ve te rá nok két év ti ze de
csa ták tu cat já ban szol gál tak Na pó le on kard -Adrien Bourgogne
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ja alatt. A med ve bõr kucs más le gé nyek – be -
ce ne vü kön morgósok – ha bo zás nél kül
men tek tûz be vagy ha lál ba az ez re dek sas-
madarai nyo má ban. Bourgogne strá zsa mes -
tert is a Na pó le o nért va ló ra jon gás vit te a
gár dá ba. No vem ber ele jén azon ban meg -
döb be nés sel ta pasz tal ja, hogy a je ges orosz
ég bolt alat ti ha lál me net ben két hét alatt sem -
mi vé fosz la nak a csá szá ri had se reg ös  sze tar -
tó erõi. Az éhe zést a ke nyér hi á nya tet te kü -
lö nö sen kí nos sá. No vem ber 6-án si ke rül egy
le pényt sze rez nie. Va ló szí nû leg még len ne
an  nyi er köl csi tar tá sa, hogy ezt meg os  sza
ba rá ta i val. Ám a mér le ge lé sig még el sem
jut hat: baj tár sai rá ve tik ma gu kat, és az uj jai
kö zé szo rí tott da rab kán kí vül az egész le -
pényt ki té pik mar ká ból. Leg kö ze lebb, mi -
kor nyolc szem fõtt krump lit zsák má nyol,
már óva tos. Egy gu mót gal lér ja mö gé búj va
fo gyaszt el, száj moz gá sa el ne árul ja, hogy
táp lál ko zik. A hét meg ma radt sze met – né mi
lel ki is me ret-fur da lás sal – nem oszt ja meg az
éhe zõk kel, és el rej ti ne he zebb na pok ra.
Csak hogy a kö vet ke zõ reg ge len két ség be es -
ve lát ja, hogy a 21 fokos hi deg ben üveg go -
lyó ke mény sé gû vé der medt és el fo gyaszt ha -
tat lan ál la gú vá vált bur go nyá ja.

Az éh ség tõl el gyö tört em be rek ször nyû
tet tek re ve te med nek. Rend sze re sen meg -
csa pol ják a lo va kat, és a vért meg süt ve hab -
zsol ják fel. A kan ni bá li la ko ma kö ze pén raj -

tuk üt egy szá zad ko zák. A grá ná to sok kap -
kod va tö mik szá juk ba az un do rí tó mas  sza
ma rad vá nya it, és vér rel má zolt arc cal sze -
gez nek szu ronyt az orosz lo vas ság ra. Nem
rit ka a va ló di kan ni ba liz mus sem.

A bor za lom mal és vér rel írott la po kon
azon ban át fény le nek ne mes em be ri tu laj -
don sá gok is. A hat van öt na pos po kol já rás
kö ze pén ös  sze hoz za a sors a strá zsa mes tert
az Öreg Gár da ve te rán já val, Picart-ral. A
két baj társ azu tán együtt kul log ja, lo va gol -
ja, szán káz za vé gig a hó me zõ ket az orosz
tél gyil kos csap dá já ból tör té nõ vég sõ sza ba -
du lá sig. A két egy más ra utalt ka to na odisz -
 sze á ja so rán bebizonyosul, hogy a ha lál kö -
zel ség szo rí tá sá ban fel szín re to lu ló ön zé sen
vé gül is át tör nek és el ural kod nak az em ber
er köl csi lé nyé nek tu laj don sá gai. Bourgogne
és Picart pél dá ul szem ta núi, mi ként vív ja
re mény te len har cát hét fran cia gya lo gos hu -
szon há rom ko zák kal. Bár az ele mi óva tos -
ság azt kí ván ná, hogy hú zód ja nak meg er -
dei rej te kük ben, a két grá ná tos se gít sé gé re
si et baj tár sa i nak. Picart a gár da mes ter lö vé -
sze, így né hány pom pás ta lá la tá val pá nik ba
ej ti a ko zá ko kat, és esélyt nyit a me ne kü lés -
re a baj ba ju tot tak nak.

A ha lá los ve sze de lem nek fit  tyet há nyó
fran cia vi téz ség il luszt rá ci ó ja a farkaska-
land. A két gya lo gos ko zák lo vat fog, és en -
nek há tán foly tat ják út ju kat. Egy je ges éj -

sza kán len gyel job bágy csa lád zsúp szal ma
kuny hó já ban ta lál nak me ne dé ket, a pa ri pát
pe dig a be já rat elé kö tik. Csak hogy a zsák -
mány ra sze met ve tett a szom szé dos er dõ bõl
elõ se reg lõ farkasfalka. Mi vel a kör nyé ken
oro szok kó bo rol nak, nem ûz he tik el a to por -
tyán fér ge ket pus ka lö vé sek kel. Ek kor Picart
ki nyit tat ja a kuny hó aj ta ját, és bal já ban egy
pa rázs ló fa ha sáb bal, jobb já ban kard já val ne -
ki ront a far ka sok nak. Bár a fal ká val szem -
ben még az élet ben ma ra dás ra sincs esé lye,
a mar co na grá ná tos szi laj tá ma dá sa meg fu -
ta mít ja az or da so kat. A má so dik ki ro ha nás
utá n a far ka sok csüg ged ten el vo nul nak, le -
mond va a ve sze del me sen vag dal ko zó fran -
cia lo vá nak el fo gyasz tá sá ról.

A Grande Armée nagy vis  sza vo nu lá sa a
na pó le o ni há bo rúk ko rá nak tra gi kus, rend -
kí vü li és lát vá nyos ese mé nyek ben leg gaz -
da gabb fe je ze te. Bár Na pó le on és mar sall -
ja in kí vül töb ben is szól nak em lék ira ta ik -
ban a Tél tá bor nok kal ví vott utol só üt kö -
zet rõl, a kor iránt ér dek lõ dõk el sõ sor ban a
strá zsa mes ter cso dá la tos meg je le ní tõ erõ -
vel írott kis re mek mû vét ol vas sák. A Nagy
Had se reg orosz or szá gi had já ra ta so rán
ugyan nem csil log tat ja ka to nai eré nye it, de
nem áll ha tott te het ség te len em be rek bõl, ha
még õr mes te rei is szá zadok múl va ol va sott
re mek írók vol tak.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Az ügyvéd felesége
Kispéter Zol tán si et ve for dult be a plé bá -

nia sar kán a Tán csics ut cá ba. Te kin té lyes ak -
ta tás ká ja dol go za tok kal volt te le, ké sõ es te
egy osz tály nyit fel tét len ki akart ja ví ta ni, és
saj nál ta, hogy reg gel meg ijedt a sze mer ké lõ
esõ tõl, így most a de rült idõ el le né re ci pel he -
ti az es er nyõt is. A köz pon ti lány is ko la fe lõl
csi vi te lõ gye rek csa pat kö ze le dett, s a be lõ lük
ára dó de rû õrá is át ra gadt. Blan ka ju tott az
eszé be. Fel sza ba dult a dél elõtt óta tar tó nyo -
masz tó ér zés alól, amit a meg le pe tés sze rû en
rá sza kadt fel adat vál tott ki be lõ le.

– Ta nár elv társ – az igaz ga tó ra gasz ko -
dott a hi va ta los zsar gon hoz, ha bár a di á -
kok kö ré ben in kább a „ta nár úr” meg szó lí -
tás jár ta – , öröm mel köz löm ve led – itt ha -
tás szü ne tet tar tott – , hogy a vá ro si párt bi -
zott ság el fo gad ta ja vas la to mat, és té ged bí -
zunk meg a no vem ber 7-i köz pon ti ün nep -
ség mû so rá nak ös  sze ál lí tá sá val és be ta ní -
tá sá val. Min den ben sza bad ke zet adunk
ne ked. Egy fi a tal, fel ké szült MDP-tagban
mi meg bí zunk! – mond ta már-már meg ha -
tó dot tan, és nem fe lej tet te el hoz zá ten ni,
hogy az ün ne pi be szé det õ fog ja tar ta ni.

Zol tán pon to san tud ta, mit je lent a „sza -
bad kéz”. Ös  sze ál lít hat õ a leg jobb be lá tá -
sa sze rint bár mi lyen ter vet, az ak kor is át -
megy né hány fon tos és még fon to sabb elv -
társ ke zén, s mind egyik hoz zá te szi, „Tu -
dod, Kispéter elv társ, ta lán emel né az al -
ka lom je len tõ sé gét, ha…”, vagy va la mi ef -
fé lét, s mi re meg kezd he ti a di á kok kal  a
pró bá kat, már ma ga sem is mer az ere de ti
el kép ze lé se i re. De nem ez za var ta a leg -
job ban. Ta lán tény leg bíz nak ben ne, bár le -
het, hogy csak azért esett ép pen õrá a vá -
lasz tás, mert má sok ban ke vés bé bíz nak,
ám egy ide je már nem bí zott sa ját ma gá -
ban sem. Ami kor né pi kol lé gis ta ként tisz ta
szív bõl éne kel te, hogy „Hol nap ra meg for -
gat juk az egész vi lá got…”, va la hogy más -
ként kép zel te a jö võt. Hi á ba  z igaz ga tó bi -
zal mat ígé rõ sza vai, ha már hos  szú ide je
azt ta pasz tal ja, hogy bi zal mat lan kö rü löt te
min den ki min den ki vel szem ben.

A vi ho gó, ka ca rá szó lány csa pat sod rá -
ból ki ke rül ve rö vid utat kel lett meg ten nie
ad dig a bács kai épít ke zé si ha gyo mányt õr -
zõ pol gár há zig, amely nek ab la kai kar nyúj -

tás nyi ma gas ból néz tek a koc ka kö vek kel
bur kolt ut cá ra, és zárt ka put ér ta kar ta el az
ud vart a já ró ke lõk te kin te te elõl. A fa lon
réz táb la, raj ta a fel irat: dr. Szeg vá ri An dor
ügy véd. A ta nár be csen ge tett, s tü re lem mel
várt, tud ta, hogy Kál mán bá csi las san cso -
szog elõ a kuc kó já ból.

– Sza bad ság, Zol tán! – hal lat szott mö -
gü le egy fi a ta los hang.

– Sza bad ság! – mond ta a ta nár, szin te
ijedt meg le pe tés sel, és meg for dult a hang
irá nyá ba. – Te vagy az, Ja ki? – is mer te fel
egy ko ri ta nít vá nyát. – Mi új ság ve led?

– Ha za jöt tem, mun ká ba áll tam.
– Hol is vé gez tél? Le nin In té zet?
– Igen! És most saj tó vo nal ra ke rül tem –

mond ta ma ga biz to san.
Köz ben nyílt a ka pu, s egy ko pot tas ru -

há za tú, ma gas, haj lott há tú, gyér ha jú, de
ele gán san fé sült  vén em ber pil lan tott gya -
nak vó an az ér ke zõ re.

– Kö szö nöm, Kál mán bá csi, men jen
csak, majd rá haj tom a rig lit!

Az öreg szó nél kül meg for dult, és visz -
 sza in dult.
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– A vén ka pi ta lis ta! Ez is a he lyé re ke -
rült! – mond ta Szántódrévi Ja kab olyan
hang erõ vel, hogy a tá vo zó öreg is hall ja. –
Sze ren csé je, hogy az ügy véd ide fo gad ta!
Úgy hal lom, a fia csak Jeannak szó lít ja.

– Ezt bi zony nem tu dom – mond ta té to -
ván a ta nár, aki jól is mer te az öre get még a
ré gi idõk bõl, ami kor vas áru-nagy ke res ke -
dõ volt, te kin té lyes em ber, de az ál la mo sí -
tás so rán el vet ték min de nét, és az óta ke -
gye lem ke nyé ren él. Szeg vá ri jó vol tá ból
most az ud va ri kis épü let ben húz za meg
ma gát, rend ben tart ja az ud vart, be fût a
cse rép kály hák ba, bolt ba megy, ha kül dik,
de sza vát nem hal la ni.

– Csak nem va la mi pe res ügyed van, Zo li?
– Nem, nem! Szer dán min dig ul tiz ni

szok tunk. Kell egy kis ki kap cso ló dás.
– Hát ak kor jó lap já rást kí vá nok! Majd-

csak ta lál ko zunk még! – kö szönt el a fi a -
tal em ber.

A ta nár ko po gá sá ra Blan ka, az ügy véd
fe le sé ge nyi tott aj tót. Az as  szony sza bá -
lyos, de jel leg te len ar cát on do lált, szin te
sö rény sze rû vö rös haj emel te ki, s a sö tét
ke re tes szem üveg el árul ta, hogy erõ sen rö -
vid lá tó. A ter mé szet azon ban fe je del mi
alak kal kár pó tol ta, bár a gö rög szob ro kat
idé zõ tes tet a hos  szú, zöld pon gyo la csak
sej te ni en ged te.

– Ke zét csó ko lom! Már megint én va -
gyok az utol só?

– Bi zony, bi zony, Zoltánka! A töb bi ek
már meg jöt tek.

Ek kor a fér fi át ölel te Blan kát, szen ve dé -
lye sen meg csó kol ta, az as  szony pe dig en -
ge del me sen si mult a mel lé re, majd gyor -
san szét vál tak. Ro mán cuk rö vid ide je tar -
tott. Né hány hó nap ja tör tént, hogy Blan ka
be jött a fér je dol go zó szo bá já ba, ahol a kár -
tya par ti zaj lott, és meg kér dez te:

– Kér nek-e az elv társ urak egy va ló di fe -
ke te ká vét? Friss pör kö lés!

A négyigenes vá lasz ra a ta nár hoz for dult:
– Zoltánka, úgy lá tom, ma ga ép pen nem

ját szik, jöj jön, da rál ja meg ne kem a ká vét!
Ahogy a ta nár kö vet te az as  szonyt, nem

tud ta el dön te ni ma gá ban, hogy a já rá sa a
lus ta macs ká é ra vagy a lo pa ko dó le o pár -
dé ra em lé kez tet-e, de a ra ga do zót meg -
sej tet te ben ne. A kony há ban egy ho ked li -
re ül ve a lá ba kö zé fog ta a da rá lót, s a kart
len dü le te sen te ker ni kezd te. Blan ka egy
ide ig mo so lyog va néz te a fi a tal em ber ar -
cát, ame lyen né mi za vart vélt fel fe dez ni,
majd szo ro san a há ta mö gé állt, a fér fi
hom lo ká ra tet te mind a két a ke zét, s a fe -
jét a mel lé re von ta. Zol tán hát ra for dult,
amen  nyi re eb ben a hely zet ben tu dott, s
ak kor az as  szony le ha jolt hoz zá, és szá jon
csó kol ta, az tán csak en  nyit mon dott:

– Kö szö nöm a se gít sé get! Már vis  sza -
me het, nem so ká ra vi szem a ká vét.

Zol tán za var tan tért vis  sza a fér fi ak kö -
zé. Azt se tud ta, mit gon dol jon, s jobb nak
lát ta, ha most nem gon dol sem mit. Szót la -
nul ült le a szé ké be az ügy véd bal ján, Hal -
mos Sán dor, a ko pasz vá ros há zi osz tály ve -
ze tõ pe dig ka já nul meg je gyez te:

– Néz ze nek oda, hogy ki pi rult egy kis
ká vé da rá lás tól!

– Az tán tisz tes sé ge sen meg da rál tad? –
kér dez te a há zi gaz da.

– Igye kez tem, Ban di bá tyám, igye kez -
tem! –válaszolta erõl te tett ma ga biz tos ság -
gal, ne hogy va la ki fel fe dez ze hang já ban a
bi zony ta lan sá got. De úgy tûnt, nem gya -
nak szik sen ki. Ver ték to vább a blat tot, míg
be lé pett a szo bá ba Blan ka.

– Néz zé tek! Mint egy Sten dhal -re gény!
– ki ál tott fel Czvitkovics Gé za, aki is ko lai
igaz ga tó he lyet tes ként ment nyug díj ba,
bár fut ball tré ner ként job ban is mer ték a
vá ros ban.

– Mi fé le Sten dhal -re gény? – kér dez te
Hal mos, aki a szá mok em be re volt, ezért
ke vés bé ér zé keny a me ta fo rá ra.

– Em ber, hát nem lá tod? – kér dez te vál -
to zat lan lel ke se dés sel Czvitkovics, és elé -
ge dett moz du lat tal si mí tot ta vé gig a ba ju -
szát: – Vö rös és fe ke te!

– Na jó, de 45 elõtt Blan ka még nem volt
vö rös – tet te hoz zá iro ni zál va Szeg vá ri.

– Ne íz lés te len kedj, Ban di! – emel te
meg a hang ját sér tõ döt ten az as  szony. –
Mel les leg: ami kor én vö rös let tem, te még
fe ke te vol tál. – S az as  szony le súj tó pil lan -
tás sal tá vo zott.

Most ha tá ro zot tan le o párd, fu tott át a gon -
do lat Zol tá non, a má sik ket tõ nek pe dig az
ju tott eszé be, hogy Blan ka leg alább tíz év vel
fi a ta labb a fér jé nél, de egyi kük sem szólt, ar -
cu kat a ká vé gõ zé be for dí tot ták, s a hall gat -
ni tu dók böl cses sé gé vel él vez ték az il la tot.

Az eset jú ni us utol ján tör tént, s im már
las san a szep tem ber nek is vé ge lett.

– Vég re a ta nár úr is meg mél tóz ta tott
ér kez ni – mél tat lan ko dott Hal mos, mi köz -
ben Zol tán sor ra ke zet fo gott a vá ra ko zók -
kal. – Min dig a fi a ta lok kal van a baj. Gye -
rünk dol goz ni!

– Hadd nyel jen le leg alább egy po hár
bort elõbb! – mond ta a há zi gaz da, s fél re -
von ta a ta nárt.  – Mondd kér lek, mi a hely -
zet Pa li val az is ko lá ban?

– Hát ami azt il le ti, el kap hat nád ki csit a
frakk ját, Ban di bá tyám, mert egy elõ re nem
szag gat ja el az ist rán got. Bé la fa kadt ki rá
leg utóbb a ta ná ri ban, s tu dod, hogy õ nem
is mer ir gal mat. A fiú túl so kat tar tóz ko dik,
leg alább is azt hi szem, a ká pol ná ban.

– Hol? – kap ta el az utol só szót Hal mos.

– Mi fé le ká pol ná ban?
– Hol élsz, Sán dor? Mi ó ta nin cse nek

apá cák, ko sár lab da-csar nok lett a ká pol ná -
ból. Pa li ját szik már az NB I-es csa pat ban.
Örü lök ne ki, de ag gaszt, ho gyan fog le -
érett sé giz ni.

Az tán új ra a ta nár hoz for dult:
– Meg pró bá lok a lel ké re be szél ni, de ha

va la mi nincs rend ben kö rü löt te, ne rös tellj
szól ni!

Az tán mun ká hoz lát tak.
Ha ma ro san vas tag füst fel hõ ül te meg a

szo bát. Csak Zol tán nem do hány zott. Ket -
ten Kos sut hot szív tak, Hal mos Mun kást
„Hadd árt son!” jel szó val. Kont rák és re -
kont rák röp köd tek a le ve gõ ben, s Zol tán -
nak csak rit kán si ke rült par tit nyer nie. Mi -
ó ta ti tok ban is meg-meg for dult a ház ban,
nem tud ta túl ten ni ma gát a lel ki fur da lá sán.
De a til tott gyü mölcs éde sebb nek bi zo -
nyult, sem hogy le mond jon ró la. A tu dat
azon ban nyo masz tot ta, s nem tu dott iga -
zán  a já ték ra fi gyel ni.

Ép pen egy pi ros ul tit ve ze tett elõ öt adu -
val, de a he te dik hí vás után azon nal ész re -
vet te, hogy hi bá zott.

– Vi szik Ilon kát, lo bog a ha ja! – ri kol tot -
ta Hal mos Sán dor, aki a leg szen ve dé lye -
sebb kár tyás volt kö zöt tük, s bol do gan
csap kod ta a la po kat a vég ki fej le tig, majd
szá mol ni kez dett:

– Bu kott ul ti, az an  nyi, mint fo rint hat -
van, s ha ez a jám bor Gé za el me ri ken ni a
makk tí zest, még a kont ra par tink is meg -
len ne. Szó val a par ti ért le megy negy ven
fil lér, Zol tán öcsém, fi zetsz fe jen ként egy
fo rint húsz fil lért!

Czvitkovics Gé za ba rá ti an, de so mo -
lyog va szólt a za var ban lé võ ta nár hoz:

– Már most azt mondd meg ne kem, ha
így té koz lod a fi ze té se det, mi bõl fogsz te
bé ke köl csönt je gyez ni? Mert olyan nincs
ám, hogy ki ma radj a jó ból!

– Mi cso da? – kap ta fel a hang ját Szeg -
vá ri An dor. – Azt ígér ték az ötö dik után,
hogy nem lesz több be lõ le. Most még is?
Hon nan ve szed ezt?

– Hon nan, hon nan? Ba rá tom, te nem ol -
va sod a Sza bad Né pet? Ott van a mai szám
cím lap ján! Ott bi zony! Vas tag be tûk kel.
Dol go zó né pünk bol do gan tá mo gat ja a
kor mány tö rek vé se it.

A há zi gaz da fél re tet te a pak li kár tyát, az
asz tal kö ze pé re he lyez te és te le töl töt te a
po ha ra kat. A csen det mar kol ni le he tett.
Olyan pil la nat volt ez, amely ben gon do la -
tok öl töt tek for mát, csak az volt a kér dés,
ki szó lal meg elõbb. De ek kor vá rat la nul
Blan ka nyi tott be a szo bá ba.

– Az Is ten áld jon meg ben ne te ket, mi ért
nem nyit tok ab la kot?
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– Blan ka! – ha sí tott be le a füst be Szeg -
vá ri sza va, s az as  szony  ijed ten hát rált ki
a szo bá ból.

Az ügy véd ke zé be vet te a po ha rát, s a
töb bi ek kö vet ték pél dá ját. Koc cin tot tak,
s fe né kig haj tot ták az italt. Olyan pil la -
nat volt ez, mint a vér szer zõ dé sé le he -
tett. Cin kos, né ma te kin te tek fo nód tak
egy be.

– Ma gunk kö zött va gyunk! – mond ta a
há zi gaz da. – Be szél jünk hát, a szent sé git,
nyíl tan! Ami itt fo lyik eb ben az or szág -
ban, az túl megy min den ha tá ron. Mit ér -
nek a jel sza vak, ha mö göt tük nin csen tar -
ta lom. Cif ra ha zug sá gok, de nem me ri
mon da ni sen ki: „A ki rály mez te len!”
Vagy ha még is, úgy tû nik el pil la na tok
alatt, mint ha el va rá zsol ták vol na. Min -
den ki fél, min den ki tart a má sik tól, és in -
kább be húz za fü lét-far kát, sem hogy ja ví -
ta ni pró bál na. Hol van nak azok az elõ -
nyök, amik ben re mény ked tünk az ele -
jén? Meg szûnt a ki zsák má nyo lás! Rend -
ben van. De van a me lós nak mit en nie?
Néz ze tek be a bol tok ba, mi cso da hit vány
árut kí nál nak! Ha van áru egy ál ta lán.
Utaz hatsz kül föld re? A nyo mo rult
IKKA-csomagot, ami ben a ká vét ka pom,
fé lig ki foszt ják. For dul ha tok va la ho va
jog or vos lat ért?

– Az én Csa ná di Fe ri ba rá to mat mel lõ -
lem vit tek el Sze ge den az egye te mi sze mi -
ná ri um ról. Õ most hol van? Négy éve nem
tud ni ró la sem mit! – mond ta Zol tán tõ le
szo kat lan he vü let tel.

– Te he tünk va la mit? Lát tok va la mi le he -
tõ sé get? – kér dez te Hal mos. – Mert él ni
kell, és nem me he tünk fej jel a fal nak.

– Le he tõ ség min dig van, csak több nyi re
be te me ti a gyá va ság. De ha nincs más, leg -
alább a gyá vák stra té gi á ja sze rint kel le ne él -
nünk. Va la mi ap ró lé pés… Hát ha má sok is
lép nek ve lünk! S egy szer majd meg nyí lik
az út – gon dol ko dott han go san Czvitkovics.

A do hány füst ott ör vény lett fe let tük a
csil lár fény kör ében, mint a kanti õsi, iz zó
köd tö meg, amely bõl a tö ké let len vi lág lét -
re jött, ahol em ber is te nek te rem tik nap ról
nap ra a po kol leg vál to za to sabb bugy ra it.

– Mon da nék én va la mit! – szó lalt meg
új ra Zol tán. Ta vas  szal meg ala kult Pes ten a
Pe tõ fi Kör. A Tánczos Ga bi a tit ká ra, hív -
juk meg õt egy elõ adás ra! Akik el mer nek
jön ni, azok ra szá mít ha tunk.

– Mi az a Pe tõ fi Kör? – kér dez te Hal -
mos. – So se hal lot tam ró la.

– Olya nok hoz ták lét re, akik nem a célt
vi tat ják, ha nem az esz kö zö ket és a mód -
sze re ket – vá la szol ta a ta nár.

– Tánczos? – kér dez te Szeg vá ri. An nak
az Er nõ bá csi nak a fi á ról van szó, aki nek a
fõ ut cán  volt a fes ték bolt ja, míg el nem vit -
ték Ausch witz ba?

– Az öreg Tánczos mun ka szol gá lat ban
halt meg, nem kon cent rá ci ós tá bor ban, ezt
biz to san tu dom – kor ri gált Czvitkovics,
aki õs ba ja i ként a leg job ban is mer te a he lyi
vi szo nyo kat.

– Ki hív ja meg ezt a fi út? Bár két lem,
hogy egy ilyen elõ adás hoz a ha ta lom hoz -
zá já rul jon – mond ta a há zi gaz da.

– De ha egy ta lál ko zót szer vez nénk a III.
Bé lás öreg di ák ok nak pél dá ul a Vén Di ó ba,
azt nem tud nák meg aka dá lyoz ni – ve tet te
köz be Zol tán.

– Az öt let nem rossz, ám ha a sza lon ze ne -
kar he lyé be oda szer ve zik ne ked a hely õr sé -
gi fú vós ze ne kart, az el len nem tudsz ten ni
sem mit, s ga ran tál tan nem fo god ér te ni a
szom szé dod sza vát sem – mond ta Szeg vá ri.
– De nem bá nom! Pró bál juk meg! Ha meg -
bíz tok ve le, meg ke re sem ezt a Tánczos-fiút,
ha leg kö ze lebb Pes ten já rok.

Szeg vá ri nak gyak ran kel lett utaz nia,
ilyen kor Zol tán meg je lent a Tán csics ut cai
ház ban. Kál mán bá csi tól nem kel lett tar ta -
nia, az öreg csak kö szönt, nem ér dek lõ -
dött, a kér dé sek re pe dig alig ér té kel he tõ

vá la szo kat adott. Ta más az ud va ri szár -
nyon la kott, s a szü lõi rész leg be csak hí -
vás ra ér ke zett, ak kor se min dig. Blan ka ki -
vi rult et tõl a kap cso lat tól, bár sem mi fé le
táv lat tal nem ke cseg tet te. De an  nyi ked -
ves ség hez ju tott, amen  nyi hez a fér jé tõl so -
ha, és él vez te a fi a tal test ru ga nyos sá gát, s
él vez te azt is, hogy ked vé re tur kál ha tott a
fiú ter mé sze te sen gön dö rö dõ, sû rû ha já -
ban. Né ha ugyan nem tud ta kö vet ni a fér fi
gon do lat me net ét, de ez nem za var ta, mert
ked ve se ren dü let le nül mond ta ab ban a
hiszemben, hogy az as  szony szel le mi leg is
azo no sul ve le. Zol tán egye te mis ta ko rá ban
ud va rolt egy lány nak, de – ahogy õ szok ta
mon da ni – a moz ga lom el so dor ta mel lõ le,
s az óta nem volt ko moly kap cso la ta, s
most bol do gan lu bic kolt a tes ti ség öröm -
hul lá ma i ban.

A nap fény be szû rõ dött az ab lak re dõny
ré se in, s õ ön fe led ten él vez te az as  szony
ápolt bõ rét, s tel he tet len mo hó ság gal bo -
rult a for más, telt mel lek re.

– Zoltánka, ugye ko ráb ban még so ha sem
ját szot tál as  szony mel li vel? – súg ta a fü lé -
be Blan ka. A fér fi egy cse cse mõ te kin te té -
vel né zett rá, s nem vá la szolt. Egy ide je
már azon gon dol ko dott, el mond ja-e, hogy
né hány nap ja új ra ta lál ko zott Szántódrévi
Ja kab bal, aki csak an  nyit mon dott ne ki,
nem ár ta na le szok nia az ul ti ról, majd si et -
ve ma gá ra hagy ta. Jó in du la tú meg jegy zés -
nek tûnt, bár a ta nár fur csál lot ta. De eb ben
a pil la nat ban úgy dön tött, hogy in kább
hall gat az eset rõl. Az as  szony kö zel sé ge,
tes té nek me le ge kár pó tol ta min de nért, s
ve szély ér ze te el szállt. Az tán az el ho má -
lyo su ló ab lak fi gyel mez tet te a mú ló idõ re,
és Blan ká hoz for dult:

– Mi kor jö he tek leg kö ze lebb?
– Akár min den nap, éde sem! Ban dit ma

dél ben le tar tóz tat ták Bu da pes ten – s meg -
si mo gat ta a fér fi el ké pedt ar cát.

Hamar Péter

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Le vél  nyár kö zép után, a gyor san õszü lõ  Suomiból

„Mi dõn ezt ír tam, tisz ta volt az ég” –, s ez
így igaz, transz po nál ván Vö rös mar tyt a finn
Juhannus utá ni má so dik éj fe lé re; mert bár
csil la gá sza ti lag be for dul tunk a chamos, a
ször nyû sé ges sö té tek fe lé; ám most még az
ab lak nál, egyet len lám pa fé nye nél kül írok;
egy elõ re guttenbergesen, pa pír ra. Nyá ron
hát „ez van”: egy sze rû en nem akar sö tét
len ni. Mi cso da szer te len ség! (De ez után
majd gyor san megy...)

Ha si ke rül nyom da tech ni ka i lag meg mu -
tat ni, ta lán a Juhannus-éji, ha tal mas mág -
lya mö gött is lát szik, hogy meg le he tõ sen
„tisz ta az ég”. Éj fél kor.

Az it te ni  Juhannus te hát el-tob zó dott
(nem mon dom, hogy du haj ko dott); az sem
ál lít ha tó, hogy az idõ na gyon kel le met len
lett vol na. Szik rá zott a nap fény, mint más kor
ilyen kor, de me leg egy szem se –  mi köz ben
azt is tu dom, hogy a hõ ség ott hon „csak nem

õr jí tõ” volt – rá adá sul  ugyan csak tar tós, el -
hú zó dó... (Lapp-föl dön az tán meg ha va zott
egy ke ve set.  Ha ne tán Münchausennek, Pi -
nocc hi ó nak tar ta ná tok, el tu dom kül de ni az
új ság cik ket; cí me ez: „A hû vös jú ni us hó val
fed te a tunturikat”.  Tunturik = Lapp föld jel -
leg ze tes domb jai, he gyei.)

Egyéb iránt is ugyan úgy zaj lott szá mom -
ra ez az ün nep, mint a sok évi át lag: más -
nap reg gel ki a ház elé, fel a fõ tér re; de se -
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hol egy te rem tett lé lek, kó bor macs ka,
(ku tya, kó bor, mint olyan, itt nem lé te zik);
az em ber nek szin te ha son ló ér ze te tá madt,
mint az Eg ri csil la gok vég sõ lap ja in áll:
„El men tek...” (Ez út tal ter mé sze te sen a fin -
nek, a ta vak part ja i ra, mökkikbe.)

De hadd me sél jek va la mi szí vet-lel ket
me len ge tõb bet; re mél vén, hogy mi kor
eme so ra im  meg je len nek, már ott hon is ir -
gal mas-kel le mes utó-nyá ri idõk jár nak... 

Ez a me leg ség, itt, pe dig len  egy ki csi –
Gár do nyi tö rök jei „kücsük”-nek mon da -
nák... – finn gyer kõ cök ze nei kur zu sa ké -
pé ben; köz vet le nül a nagy ün ne pet meg -
elõ zõ hé ten. A do log va la mi kor tel je sen az
én ma gán-kez de mé nye zé sem ként in dult:
az idei le he tett ta lán a 7-8.? (Nem szá mol -
tam.) Volt, ami kor a részt ve võk szá ma
meg ha lad ta a 25-öt, s a jó ma gam „fog lal -
koz tat ta” (szán dé ko san ke rü löm a ta ní tás
szót) fu vo lán, pán sí pon, zon go rán kí vül
még kan te le és amo lyan szol fézsfé le gya -
kor la to zás is mû kö dött. Ám az idén Riikka
(a finn „Ré ka”) egy bi zo nyos FIBRA
(Finn-Brazil) „pro ject” okán Rio de Ja ne i -
ró ban járt, te hát ma gam ra ma rad tam. Rá -
adá sul ép pen ek kor tar tot ták a tó-kö ze pi
szi ge ten az ún. „Rippi-koulu”-t; ez bér -
mál ko zás ra fel ké szí tõ tá bor – s ez a do log
itt nagy do log, szent do log, sért he tet len.

Ma rad tunk hát ki csi, „mi ni-kur zus”-
sá.... De mi cso da kur zus sá! Az ös  szes
gyer kõc „az ut cá ról jött be” – s ez nem kis
do log, ha meg gon dol juk, hogy alig 8-10
nap ja fe je zõ dött be az itt is fá rad sá gos tan -
év! Rá adá sul sem mi elõ kép zett ség, csu pán
a kaveriktól, osz tály tár sak tól hal lot ták,
hogy „ott va la mi jó szo kott len ni”...

Ha si ke rül meg mu tat ni a leg -
ki sebb „fu vo lis ta”, Jo han na ké -
pét –, nos õ azon „4 na pos”.
Mert az el sõ na pon még csak
meg sem szó lalt az a frá nya
hang szer. De az 5. na pi, szo ká -
sos zárókoncerten már szép,
ke rek han gon fúj ta Baklanova
Hegy re föl – hegy rõl le da rab -
ját, ami nem más, mint négy
hang föl –  négy hang le. (Ko -
dály or szá gá ban: dó-dó, re-re,
mi-mi, Fá –, mi-mi, re-re, dó-
dó, Dó –; Dó –, Re –, mi-mi, Fá
–, mi-mi, re-re, dó-dó, Dó – ....) 

Ne ki an  nyi, mint ne kem va la -
ha a Prokofjev d-moll szo ná ta
(dip lo mada ra bom volt)...

A cso port kép rõl ép pen két
fi úcs ka hi ány zik: ko ráb ban na -
gyon lel ke sek vol tak, de emitt
már más lég tér ben; ide most
„nem ér kez tek”... Ezt itt il lik

tisz tel ni, mél tá nyol ni. A hét vé ge Finn or -
szág ban egyéb ként is olyan, mint a be érett
pity pang: az em be rek ahá nyan, an  nyi fe lé
száll nak, röp köd nek...

Nyá ron pél dá ul fesz ti vá lok ra. Savonlinna
– ope ra, Kuhmo – ka ma ra, Rovaniemi  – Eu -
ró pa leg észa kibb ze ne ka ra, Porvoo – vi lág hí -
rû jazz fesz ti vál stb... Ezek bõl egyet len nyár -
idõ ben, ki seb bek bõl-na gyob bak ból, több
száz lé te zik itt. Ez a má so dik „zen dü lés”
Joulu, a ka rá csony után, ami kor is min den és
min den ki mo zog, nyü zsög, mû kö dik!... Hisz
egyet len Joulu – egyet len Juhannus (él) itt,
az ir gal mas-ir gal mat lan Észa kon...

El ne fe lejt sem a mos ta ni ké pek szer zõ -
i nek ne vét meg em lí te ni; õk: Inke Saviluo-
to, aki a kis kur zus zá róhang ver se nyén
járt; õ a he lyi lap, a Sieviläinen fõ szer -
kesz tõ je. Va la mint a szer kesz tõ, Han na
Kankanpää – töb bek közt a ha tal mas mág -
lya ih le tett fo tó sa. Ami kor meg tud ták, mi -
rõl van szó – Ba jai Hon pol gár –  igen szí -
ve sek vol tak, min den to váb bi nél kül ad ták
fel vé te le i ket.

Hát ak kor?... Mos tan tól: „jó el szür kü -
lést?!”....    

Min den eset re üd vöz let nék tek, Ked ves,
Jó Ba ja i ak! 

Dobai Ta más

Juhannus-máglya
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Portré Hajnalban

Csónakkikötõ Halhatatlanok nyomában
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Mederschitzky Ig nác
és a ba jai nyom dá szat kez de tei

A ba jai könyv ki adás kez de tei a re form -
ko rig ve zet he tõ ek vis  sza. A szak iro da lom
sze rint elõ ször 1845-ben je len tette meg
egy ba jai ki adó köny vet. A ki adó Schön
Ja kab ba jai könyv ke res ke dõ és könyv kö tõ
va ló szí nû leg Pes ten nyom tat ta a köny vet,
hi szen leg ko ráb bi, 1851-bõl fenn ma radt
ki ad vá nyán, egy cse léd könyv ön (Dienst-
boten-Buch) is csak an  nyi sze re pel, hogy
„gelifert durch Jakob Schön”, vagy Schön
Ja kab szál lí tot ta. (Az 1845-ben nyom ta tott
Egy há zi éne kes könyv, mellyben a ke resz -
tény ség nél általjában gya ko rol tat ni szo -
kott éne kek fog lal tat nak, hoz zá adat ván az
imád sá gos rész, és a szent ke reszt út is
nyo má ra nem si ke rült buk ka nom, va ló szí -
nû nek lát szik, hogy az idõk fo lya mán el ve -
szett.) En nél ko ráb bi ak a vá ro si nagy gim -
ná zi um ér te sí tõi, hi szen a fe ren ce sek
1814-tõl kezd ve fo lya ma to san meg je len -
tet ték, hogy az adott év ben kik jár tak a ba -
jai gim ná zi um ba (a mai III. Bé la Gim ná zi -
um elõd jé be). A ma gyar nyom dá szat nak
pe dig egy je les fel ta lá ló ja, a be tû sze dõ- és
osz tó gép ki ta lá ló ja Kliegl Jó zsef (1795-
1870) szü le tett vá ro sunk ban. 

160 év vel ez elõtt, 1852-ben ke rült sor az
el sõ nyom da ala pí tá si kí sér let re Ba ján. Ek -
kor a hí res sza bad kai Bitterman Kár oly (a
bács kai nyom dász di nasz tia ala pí tó ja, az
el sõ sza bad kai nyom da fel ál lí tó ja) ad ta be
kér vé nyét, de ha son ló an járt, mint egy év -
vel ké sõbb az eszé ki nyom dász csa lád ból
szár ma zó Divald Fe renc (csa lád ja 1775-tõl
üzem el tett nyom dát). Si ke rült vi szont a
ba jai li tog rá fus nak, Hajnisch An tal nak egy
typográfiát fel ál lí ta ni, több kõ nyo ma tot
szál lí tott a vá ros nak et tõl kezd ve. Ér de mes
fel idéz ni Divald Fe renc ké rel mé nek kez -
de tét, mely mu tat ja, hogy a vá ros nak már
szük sé ge lett vol na egy nyom dá ra: „ta -
pasz tal ván ipardús Ba ja vá ro sá nak ho nunk
vá ro sai köz ti fé nyes ál lá sát, és jö ven dõ
még fé nye sebb hi va tá sát, ’s mé lyen tisz telt
kö zön ség nek min den szép és hasz nos irán -
tii ke gyes Párt fo gá sát, ko moly szán dék kal
el tö kél tem ma ga mat Ba ja vá ro sá ban egy
jól fel sze relt könyv nyom dá nak fel ál lí tá sát,
a mellyett e diszes vá ros ek ko rá ig nél kü lö -
zött. Er re va ló ké pes sé ge met elég gé
tanusitya azon kö rül mény: hogy csa lá dom
még di csõ ült el sõ Jósef csá szár õ fel sé gé -
tõl Eszék vá ros és ot ta ni szom széd vár me -
gyék re könyv nyom da szabadékot nyer -
vén, azon vá ros ban mint egy 93 esz ten dõ
óta foly to no san ed dig min den kor fed he tet -

len hû ség gel e’ szép jo got
gya ko rol ja, ’s ma gam Eu ró -
pa több je les vá ro sa i ban a’
kér dé ses szép mû vé szet ben
ma ga mat ki ké pez vén.” Há -
rom év vel ké sõbb
Neuschloss Ig nác óbu dai
la kos ha son ló ak ra hi vat ko -
zott li tog rá fia fel ál lí tá si ké -
rel mé ben: „Ezen diszes vá -
ros kö zön sé gé nek mivelt-
sége, je les ke res ke del mi és
ipar for gal ma egy rend sze -
res Litographiának it te ni
fenállását nem csak le he tõ -
vé, ha nem szük sé ges sé is
te szi.”

Az el sõ ba jai nyom da fel -
ál lí tá sa Mederschitzky Ig -
nác (?, 1815 – Eszék, 1872)
ne vé hez fû zõ dik. A ma gyar
írók le xi kon ját a 19. szá -
zad ban ös  sze ál lí tó Szinnyei
Jó zsef sze rint len gyel szár -
ma zá sú volt. Nem tud ni,
hogy mi lyen meg fon to lás -
ból és kö rül mé nyek kö zött,
de 1857-ben Te mes vár ról
csa lád já val Ba já ra köl tö -
zött. Medrschitzky ko ráb -
ban Temesvárott a Beichel
Jó zsef-fé le nyom dá ban dol -
go zott és 1851-ben a nyom -
dá szok „Te mes vá ri be teg-
és utas-se gély zõ pénz tár”-
ának ala pí tó tag ja volt.
Beichel Jó zsef nyom dá ja
(ez Te mes vár leg ré gibb
nyom dá ja volt, 1807-tõl
Klap ka Kár oly Jó zsef, Ko -
má rom hõs pa rancs no ká -
nak édes ap ja, nyom dász -
mes ter mû köd tet te 1830-ig,
mi kor Beichel az ara di fi -
ók nyom dá val együtt meg vá sá rol ta) Az
ara di fi óknyom dá nak van egy ke vés sé is -
mert ba jai vo nat ko zá sa, ugyan is a zsi na gó -
ga fel ava tá sa kor Steinhardt Ja kab ál tal
mon dott ma gyar nyel vû be szé det õ nyom -
tat ta ki, ahogy a cím la pon sze re pel:
„Beichel Jó zsef be tû i vel”. Beichel ha lá la
után 1857-ben Förk Kár oly Gusz táv és
Steger Er nõ vet ték át a te mes vá ri nyom dát.
Va ló szí nû leg ez volt az egyik oka Meder-
schitzky el köl tö zé sé nek.

Fe le sé ge Brenner Alojzia (Aloisia) volt.

Két fia kö zül az idõ seb bik, Jó zsef ké sõbb
szin tén nyom dász és fel ta lá ló lett, 1855-
ben Temesvárott szü le tett. A má sik fi uk,
Ig nác La jos 1862-ben Ba ján lát ta meg a
nap vi lá got. Ba ja tár sa dal mi éle té be ko rán
be il lesz ked tek, hi szen ideköl tö zé sük után
há rom év vel – a szo ká sos hat év he lyett –
Mederschitzky Ig ná cot fel vet ték a ba jai
pol gá rok kö zé, a pol gár díj fi ze tését is el en -
ged ték ne ki ér de me i re va ló te kin tet tel. Eb -
ben sze re pet játsz ha tott az is, hogy 1859-
tõl a Ba jai Lö vész egy let tag ja is volt.



Bajai Honpolgár 132012. augusztus

A nyom da el sõ he lyé rõl, és hogy hol la -
kott Mederschitzky, nem ma radt fenn do -
ku men tum. 1859-ben – ahogy az egyik
köny vén fel is tün tet te – a Für dõ ut ca 345-
ös szá mú há zá ban volt a nyom da. A Für dõ
ut cát ma At ti la ut cá nak ne ve zik, eb ben a
rö vid ut cá ban nincs 345 ház, a ház szá mo -
kat ugyan is ak ko ri ban még nem ut cán ként,
ha nem az egész vá ros ra al kal maz ták, te hát
min den ház nak kü lön ház szá ma volt, az el -
iga zo dást azon ban már ak ko ri ban is az
utcanévtáblák se gí tet ték. Azt is fel tün tet te,

hogy ez a „Petrovits Im re-fé le ház”,
ugyan is a fon to sabb há za kat tu laj do no suk
– vagy egy ko ri tu laj do no suk – alap ján is
szá mon tar tot ták. Ez a ház va ló szí nû leg a
Fõ ut ca és az Al kot mány ut ca sar kán állt.

Köz is mert, hogy az el sõ ba jai új ság is
ek kor je lent meg, ami nek Mederschitzky
volt a ki adó ja. Ke ve seb ben tud ják, hogy az
új ság hoz egy nap tár is kap cso ló dott: a Ba -
jai Nap tár, mely va ló szí nû leg az el sõ Ba -
ján ki adott ka len dá ri um volt, min den eset re
ez az el sõ, mely ránk ma radt.

Még mi lyen nyom tat vá nyai vol tak?
Szám lák; szín há zi, bá li, es kü või/me nyeg zõi
meg hí vók, tánc mu lat ság ra meg hí vó; Ze ne
es té lyi je len tés, hir det mé nyek, szín lap ok,
pla ká tok, sors je gyek, ét lap ok, geschäfts
berichts (üz le ti je len té sek), mér le gek, va -
gyon ki mu ta tá sok, mes ter le vél, szám la,
gyász je len tés, es ke té si je len tés, kór há zi
jegy zék (consignation), Fej szel vény, is ko lai
ér te sí tõ, út le vél, kény sze rí tõ út le vél, mar -
hale ve lek, pla kát, je len té sek, szín lap ok, bor -
fo gyasz tá si könyv, gõz ha jó zá si me net rend,
post kalender, cím kár tya, alá írá si fel hí vás,
kör le ve lek, imák, dal mát imád sá gok, he ti
vá sá ri árak táb lá za ta, mu ta tó könyv.

A me gyei nyom tat vá nyok egy ré szét, a
mar ha le vek nyom ta tá sát – ami bõl Bács ka
ál lat ke res ke del me mi att sok ra volt szük ség
– si ke rült Bitterman elõl meg sze rez nie.
1862-ben 50 000 mar ha le vél sür gõs ki -
nyom ta tá sát vár ták tõ le Zomborból.

1863, mely a vá ros mo der ni zá ci ó já nak
egyik fon tos éve volt – hi szen kõ olaj lám -
pák kal kezd ték ek kor vi lá gí ta ni az ut cá kat –,
újabb nyom da kez dett üze mel ni vá ro sunk -
ban, ugyan is a már em lí tett Schön Ja kab ba -
jai könyv ke res ke dõ, aki ed dig Pes ten
nyom tat ta ki köny ve it (pél dá ul Bartalits Im -
ré nél), Ba ján ál lí tott fel nyom dát. Elõ ször
Roth Fri gyes sel, egy pes ti nyom dás  szal
tár sult. Ne ki ugyan is volt a hely tar tó ta -
nács tól nyom da en ge dé lye és he lyet ke re -

A naptár szerkesztõje,
Kolmár József fõgimnáziumi tanár

szerkesztette az elsõ bajai újságokat:
a Bajai Közlöny-t és az Aldunai Lapok-at

A naptár Ady Endre Városi Könyvtárban
õrzött, feltehetõen egyetlen fennmaradt

példányának belsõ címlapja 
a tulajdonosváltásokról is árulkodik

A szer zõ, dr. Szohner Jó zsef ba jai or vos ádáz
el len zõ je volt a ho me o pá ti á nak. Két év vel
ké sõbb újabb köny vét nyom tat ta ki Meder-
schitzkyvel, s ab ban is szen ve dé lye sen tá -
mad ta Argentin Dö mét, a „ha son szen vi gyó -
gyí tás” egyik ha zai út tö rõ jét
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sett, ahol nyom dá ját fel ál lít hat ja. A vá ro si
ta nács hoz írt ké rel mé ben Roth így fo gal -
maz ta meg, hogy mi ért vá lasz tot ta vá ro -
sun kat: „Szán dé kom Ba ja vá ro sá ban –
mely nek ipar – szor ga lom és ke res ke del mi
éle te köz le ke dé si esz kö zei és elõ nyei azt
or szá gos hír re emelék nyom dá mat le ten ni,
és ezen 20ezer né pes sé gû anya vá ros nak –
a kör nyék be li hely sé gek né pes sé gé vel 40-
50 ezer re szá mít ha tó kö zön sé gé nek pon tos
– és szor gal mas mun kás sá gom ál tal ér de -
ke it elõ moz dí ta ni, és sa ját sze ren csé met is
itt ke res ni.” Még sem volt sze ren csés kö -

zös vál lal ko zá suk, Schön val lo má sa sze -
rint azért nem, mert Roth megbízhatalan
volt, so kat mu la to zott, és nem ad ta be le a
meg be szélt pénzt. Egy év vel ké sõbb egy
nyom dász se gé det fel vé ve még is si ke rült a
sa ját nyom da fel ál lí tá sa Schönnek. 1864-
ben, ami kor be ad ta az er rõl szó ló kér vé -
nyét a vá ro si ta nács nak, ezt több (57) te -
kin té lyes ba jai is alá ír ta. Ér de mes meg is -
mer ni a tá mo ga tók név so rát: 

Pilaszanovits La jos, Bor so di Latinovits
Gá bor plé bá nos, Bergmann Vin ce ba jai Zár -
da fõ nök, Herczeg Be nõ ref. Lel kész,

Greifeneg Bol di zsár ág. ev. Lel kész, Kürcz
An tal fõgym: r. ta nár, Holub Má tyás, Czir-
fusz Fe renc, Hor váth Jó zsef, Broer Adolf
med. Dr. (or vos), Sán dor György ügy véd,
Kósa Ádám ügy véd, Lovassy Sán dor ta nár,
Loosz Zsig mond ügy véd, Allaga Im re ügy -
véd, Hankovszky Jó zsef ref. Egy ház gond -
no ka, Nyers La jos ügy véd, Bándl Já nos ta -
nár, Mendlik Fe renc ta nár, Ba bits Kál mán
gym: ta nár, Paukovits Er nõ gyógy sze rész,
Dr. Lemberger Hen rik (or vos), Dévits Ala -
jos szám tar tó, Fábry Je nõ gym: ta nár, Dr.
Ivánovits Pál (or vos), Imrédy Jó zsef, Papp
Zsig mond mér nök, Gál Pé ter ügy véd,
Spitczer Be nõ, W Herczfeld Söhne, G.
Attanackovits, St. Michits, Carl Boschan, I.
Adolf Pollák, Schön M. B., Müller Já nos,
Bachrach Hermann, Kohn J., Med Dr.
Epstein (or vos), Juray An tal, Bernhard Nas.,
Berger Sigm., Sinko Károl, Hirsch Pfilip,
Bachrach Láz ár, Drescher F., Gludovátz
Math., Krishaber Ignátz, Sa la mon Li pót,
Bischoff Fe renc, Deutsch Ig nác, Steiner
Adolf, Krausz Ig nác, Sza bó Ist ván épü let fa
ke res ke dõ, Pa jor Jó zsef épü let fa ke res ke dõ,
Ke rék Jó zsef épü let fa ke res ke dõ. 

A név sor ele jén Pilaszánovits La jos
után, aki ügy véd volt és a fõ té ren állt a há -
za (Pilák-ház, mos ta ná ban Fischer- vagy
Ala pít vá nyi-ház – er rõl bõ veb ben ol vas -
hat nak a Ba jai Hon pol gár, 2011/4. szá má -
ban), a ba jai egy há zak ve ze tõi, majd a
gim ná zi um ta ná ri ka ra, ügy vé dek, or vo sok
és ke res ke dõk sze re pel nek. 

En nek a nyom dá nak a he lyét kön  nyebb
be azo no sí ta ni. Va ló szí nû leg Schön Ja kab
sa ját ha zá ban volt. Õ 1855-ben vet te meg
özv. Latinovits Albertné egyik tel két, ame -
lyik az Orosz lán ven dég fo ga dó val szem -
ben volt, az Úri ut ca 685 szám alat tit, a mai
Vö rös mar ty ut cá ban. Ez a nyom da 1875-
ig, Schön Pécs re köl tö zé sé ig mû kö dött.
Schön Ja kab nak az üz let bõ ví té se azért is
vált fon tos sá, mert 1862-tõl Szigriszt Gyu -
la könyv kö tõ is árult köny ve ket. 1865-ben
hi á ba je len tet te fel til tott könyv ke res ke dés -
sel vá dol va, mert a fõ bí ró tól meg kap ta a
könyv ke res ke dõi ipar en ge délyt, hogy az
is ko lá sok ol csób ban vá sá rol has sa nak
köny ve ket, hi szen a ver seny hely zet elõ -
nye it – az ol csóbb árak ban, na gyobb vá -
lasz ték ban – a vá sár lók él vez het ték. 

Mederschitzky Ig nác nak csak egy nap tá -
rát, az 1859-ben ki adott Ba jai Nap tár
1860-ra is mer jük. Schön Ja kab több nap tá -
rat – ma gyar és né met nyel vût – is ki adott,
hi szen a ka len dá ri u mok a vá sá rok ked velt
por té kái vol tak. Két „nép”nap tá ra ma radt
fenn 1870-bõl, mind ket tõ már 5. év fo lyam.

A kon ku ren cia, il let ve üz le té nek bõ vü lé se
– Szol no kon is volt fi ók nyom dá ja – ve ze tett

Német nyelvû számla Mederschitzky aláírásával

Ezt a számlát már Mederschitzky utóda adta
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oda, hogy Mederschitzky meg pró bált el köl -
töz ni Ba já ról. 1865-ben a Hely tar tó ta nács
még el uta sí tot ta ké ré sét, de 1867 nya rán el -
hagy ta vá ro sun kat. Vukovárra köl tö zé se után
nyom dá ját Szilber N. Já nos, va gyis Szil bér
Nepomuki Já nos vet te át, elõ ször még
meg bí zott ként. Mederschitzky csak rö vid
ide ig ma radt Vukováron, 1869. már ci us
11-tõl már Eszé ken la kott. Mind két he lyen
né met nyel vû új sá got is ki adott: a Der Syr-
mier Bote (A szerémségi ha jó) (1868-9),

majd Slavonia cím mel. Több köny vet is ki -
adott. Ba ján is a szám lái elõ ször még né -
met nyel vû ek vol tak, de ez ab ból is adód -
ha tott, hogy a hi va ta los nyelv ek kor a né -
met volt. Az 1856-ban ala pí tott ba jai dal -
egy let nek, me lyet a ko ra be li for rá sok
Liedertafel-ként is em le get nek, tag ja volt –
sõt 1867-ben el nö ke is. Gyász je len té se is
né met nyel vû, mely sze rint 53 éve sen
hosszas szen ve dés után halt meg Eszé ken
1872. ja nu ár 4-én. 

Öz ve gye és idõ sebb fia 1873-ig mû köd -
tet ték a nyom dát, majd Sza bad ká ra köl töz -
tek. A fi úk itt jár tak is ko lá ba. Idõ sebb fia,
Jó zsef foly tat ta ap ja mes ter sé gét és több
he lyen is dol go zott, pél dá ul Eszé ken,
Bécs ben, Bu da pes ten – Ko lozs várt és
Nagykikindán sa ját nyom dá ja is volt. Éle -
te vé ge fe lé más pá lyát is ki pró bált, fel ta -
lá ló, ezer mes ter lett.

Fá bi án Bor bá la

Bács kai élet raj zi váz la tok
Kiss Lajos

(Zombor, 1900. már ci us 14. – Bu da pest, 1982. má jus 8.)

Ke mény vi lág járt Zomborra az 1800-as
évek ele jén, mi u tán a na pó le o ni há bo rúk
sze le a me gye szék helyt is el ér te. A vá ros
1805-ben a ne me si fel ke lés és a ka to na ság
ki ál lí tá sá nak je gyé ben élt, egy év re rá pe dig
ka to nai kór ház zá ala kí tot ták a fe ren ce sek
rend há zát, ám az egész vá ros egy ha tal mas
tá bo ri kór ház ra ha son lí tott, még 1815-ben
is sok itt a rok kant és a se be sült. Idõ köz ben
hat száz fran cia ha di fog lyot is le te le pí tet tek
a vá ros ban, 1807-ben pe dig még ma ga Fe -
renc csá szár is el idõ zött el len õr zõ kör út ja
so rán Zomborban a há bo rús erõ fe szí té sek
fo ko zá sá nak nem tit kolt szán dé ká val.

Ilyen kö rül mé nyek kö ze pet te húsz évet
kel lett vár nia Bauer An tal nak, Bács-
Bodrog vár me gye el sõ víz mér nö ké nek az

ál ta la ké szí tett, pá rat lan ér té kû kéz ira tos
at lasz meg je le né sé re, amely ben a két, im -
már egye sí tett me gyé hez tar to zó köz sé gek
ha tá ra it raj zol ta meg, min den víz raj zi ada -
tuk kal egye tem ben. A meg bí zást 1802
után kap ta, ek kor egye sí tet te az Or szág -
gyû lés az év ti ze dek óta együtt igaz ga tott
Bács és Bod rog me gyé ket, és Bauer ek kor
lé pett vá ro si tiszt sé gé bõl me gyei ál lás ba.

Bauer An tal két év vel ko ráb ban, az Insti-
tutum Geometricumban meg szer zett víz -
mér nö ki dip lo má já val 1800 ta va szán ér ke -
zett Zomborba, szak má já hoz il lõ stí lu sos ság -
gal egy, a Du nán üre sen le úsz ta tott ga bo na -
szál lí tó fe dél ze tén, és el fog lal ta a sza bad ki -
rá lyi vá ros meg üre se dett mér nö ki poszt ját.
Ez a hi va tal Zomborban már 1786 óta lé te -

zett, az or szág ban ek kor még csak Kas sán,
Sop ron ban, Po zsony ban és Gyõ rött rend sze -
re sí tet ték ezt az in téz ményt. Egye dül dol go -
zott a hi va ta lá ban, ám az épü lõ bács kai
Nagy csa tor na, köz is mer tebb ne vén a Fe -
renc-csa tor na épít ke zé sén szor gos ko dó Fe -
renc csa tor nai kir. sza bad ha jó zá si tár sa ság -
nál szá mos kol lé gá ja te vé keny ke dett, akik tõl
rész le te sen ér te sült a be fe je zõ mun ká la tok
dan dár já ról és a nagy csa tor na épí tõ, Kiss Jó -
zsef mél tány ta lan mel lõ zé sé rõl

Az egye sí tett vár me gye Bauer An tal ál -
tal ké szí tett rész le tes víz raj zi tér ké pe
1825-ben ke rült sok szo ro sí tás ra.

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

Vá lo gat ta: Jász Ani kó

Ami kor Ko dály Zol tán 1938-ban el -
mond ta egy rá dió elõ adá sá ban, hogy a ma -
gyar ze ne tu do mány nak tu laj don kép pen
alig áll ren del ke zé sé re adat a ma gyar
nyelv te rü let dé li ré szé rõl, és hogy le jegy -
zett dal lam pe dig egy ál ta lán nincsen, Kiss
La jos már má so dik éve gyûj töt te vi dé künk
nép da la it, kezd ve 1936 jú ni u sá tól, ami kor
Gom bo son ren dez ték az el sõ Gyön gyös -
bok ré ta-ta lál ko zót. Az ak kor még al kal mi
mun ká nak tû nõ vál lal ko zá sát Ko dály rá -
dió be szé de nyo mán ala kí tot ta rend sze res
és mód sze res te vé keny ség gé. A hat va nas
évek vé gé ig 20 000-nél több nép dalt, il let -
ve nép dal vál to za tot si ke rült be gyûj te nie,
hang sza lag ra ven nie, és en nek a te re bé lyes
anyag nak a zö me bács kai, bá ná ti, ba ra nyai
vagy szla vó ni ai ere de tû.

Kiss La jos, a nép rajz tu do mány ava tott
is me rõ je, fá rad ha tat lan nép ze ne ku ta tó
Zomborban vé gez te a gim ná zi u mot,
majd a bu da pes ti tu do mány egye tem böl -
csész ka rán szer zett dip lo mát. Pár hu za -
mo san ze ne szer zé si sza kon is vég zett sé -
get szer zett a Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko lán.
A ze ne is ko lát igaz gat ta szü lõ vá ro sá ban
1926 és 1939 kö zött, és kar mes ter ként
mû kö dött, majd a belg rá di Stankovi ze -
ne is ko la he lyet tes igaz ga tó ja és a Ju go -
szláv Aka dé mia Ének ka ra di ri gen se volt.
Ze ne pe da gó gus ként és kar nagy ként mû -
kö dött még Új vi dé ken és Gyõr ben,
1950-tõl a Ma gyar Nép ze ne Tá ra szer -
kesz tõ je lett, és a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Nép ze ne ku ta tó Cso port já nak
ve ze tõ mun ka tár sa.

Gyûj tõ mun ká ja so rán szin te tel jes egé -
szé ben fel dol goz ta Gom bos és Doroszló
nép ze ne vi lá gát, amit könyv ben is do ku -
men tált, akár csak Vojlovica, Székelykeve
és Sándoregyháza, va gyis az aldunai szé -
ke lyek nép ze ne kin csét. E két gyûj té sét a
Ma gyar Nyelv, Iro da lom és Hun ga ro ló gi ai
Ku ta tá sok In té ze te je len tet te meg a Ju go -
szlá vi ai Ma gyar Nép ze ne Tá ra el sõ és má -
so dik kö te te ként, a horgosi nép dal ok gyûj -
té sét pe dig a zentai mú ze um ad ta ki.

Kar mes te ri pá lya fu tá sát már 1958-ban
le zárta, nem is akár mi lyen mó don: Sza ra -
je vó ban az Ope ra és a Rá dió kó ru sá val
szerb hor vát nyel ven ad ta elõ Ko dály Zol -
tán Psal mus Hungaricusát.

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

Bauer Antal

(Ko má rom, 1771. áp ri lis 28. – Zombor. 1833.?)
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Életem története
II. A karpinszki fogolytáborban

Egy szép na pon, 1945. jú ni us 18-a le he -
tett, min den cuc cal so ra ko zót ren del tek el,
ak kor már sej tet tük, hogy nem ke rül het jük
el vég ze tün ket, irány a vas út ál lo más, és a
mar ha va gon ok már tá tott száj jal vár tak
ben nün ket, hogy el nyel je nek. [...]

Ahol a dö cö gõ vo na tunk meg állt, vi zet
vagy élel met vé te lez tünk fel, kö vet ke zett a
„nép szám lá lás”. Volt, hogy há rom szor-
négy szer is meg szám lál tak ben nün ket,
mert köz ben el té vesz tet te, új ra szá molt, ha
ak kor sem stim melt, nem szá mol ta töb bet,
de szé gyell te ma gát, és mond ta ám a ma -
gá ét, ma gya rok (vengerszki) nem men tek
ha za! Er rõl az ol dal ról már is mer tük õket,
ami kor fel szállt a va gon ba az õr, már tud -
tuk, hogy mi kö vet ke zik, mond tuk is:
„Meg jött a szám tan tu dós!”.

A rá cson ke resz tül les tük a tá jat, ta lál -
gat tuk, mer re is me gyünk. Ami kor át ha -
lad tunk a Vol gán, ak kor már sej tet tük,
hogy a vég ál lo más Szi bé ria vagy va la me -
lyik ázsi ai lá ger. [...]

Majd nem egy hó na pi ke ser ves út után
meg ér kez tünk az Uralon tú li szi bé ri ai
Karpinszk vá ro sa mel let ti lá ger be. A volt
la kó it át te le pí tet ték. A fa lak ra írt ne vek bõl
meg ál la pí tot tuk, hogy né met le á nyok, asz -
 szo nyok vol tak, akik itt szen ved tek.

A fo goly tá bor egy kis fo lyócs ka mel lett
fe küdt. Há rom nagy ba rakk ból, orvosi ren -
de lõ és be teg szo bá tól, ebéd lõ kony há val,
für dõ, drót ke rí tés õr tor nyok kal, a ke rí té sen
kí vül az orosz õr ség szál lá sa, tisz ti épü let
la kás sal, nagy rak tár he lyi ség bõl állt, olyan
volt, mint egy kis fa lu.

Nem fe lej tem el a lat ri nát, amely iga zán
stíl sze rû lát vá nyos ság a tá bor ban. Hogy el -
len õriz ni le hes sen a „pléniket”, tel je sen
nyi tott, kb. 10 mé ter hos  szú, fe dett, az ülõ -
ke szé les desz ka lap 30 cm át mé rõ jû lyu -
kak kal, alat ta mé lyí tett árok. En nek a tisz -
tí tá sa él mény szám ba ment kü lö nö sen té len.
A vaspeiszerrel (vas do rong él lel) szét vert
anya got ta lics ká val hord tuk ki a lá ger bõl. 

Min den ház fa ge ren dá ból ké szült, a bel -
se jét és kül se jét be va kol ták me szes sár ral
és be me szel ték. A ba rak kok szo bák ra vol -
tak el vá laszt va. Egy ben kb. 30 fõ la kott.
Fûté se cse rép kály ha. Meg ér ke zé sünk kor
sza ka szok ba osz tot tak ben nün ket, meg -
kap tuk az ágyun kat. Ne kem sze ren csém
volt, mert a föld szin ten kap tam he lyet, kö -
zel a kály há hoz. [...]

Az el sõ na pok a lá ger ren de zé sé vel, lét -
szám ba vé tel lel, be osz tá sok kal, meg bí za -

tás ok kal (cso port pk., szo ba pa rancs nok
stb.) tel tek el. Ki mi hez ér tett, olyan mun -
ká hoz osz tot ták be: a vá ros ban mû hely -
mun ka, épít ke zés, vas út épí tés, fa ki ter me -
lés, sza kács stb. Le he tett vá lasz ta ni.

Az el sõ hó na pok ban a vas út épí tés nél dol -
goz tam. Ne héz mun ka volt, de szor gal ma -
san vé gez tük a ránk bí zott fel ada to kat. Öt-
hat fegy ve res õr vi gyá zott ránk, ne hogy va -
la mi „ba junk" le gyen. So kan az zal a gon do -
lat tal fog lal koz tak, meg pró bál nak meg -
szök ni. Ezért szá raz ke nye ret gyûj tö get tek
az út ra. Kö zel 5-6 ezer ki lo mé ter re vol tunk
Ma gyar or szág tól, ezért ez szin te le he tet len -
nek lát szott. Csak a kin ti mun ká ból le he tett
vol na meg kí sé rel ni a szö kést, ha nem si ke -
rül, az õrök agyon lö vik. De mi van a gyûj -
tött ka já val, azt nem le het ész re vét le nül a
mun ká hoz ki vin ni ter je del mé nél fog va.
Ma rad a le he tõ ség va la me lyik vá ro si mun -
ka hely rõl, ta lán si ke rül ne, itt la zább az õr -
zés. A lá ger bõl szin te le he tet len a szö kés,
dup la drót ke rí tés, meg spé kel ve õr tor nyok -
kal, gép pus kák kal, az õrök táv csõ vel kém -
le lik a te re pet, éj jel ref lek to rok pász táz zák a
ke rí tést. Egy szó val le he tet len volt a szö kés.
Ha va la ki nek si ke rül ne is, a la kos ság fel ad -
ná, nem sze ret ték a volt meg szál ló kat.

A le írás sal rap szo di kus le szek, az idõ -
ren di sor ren det már nem tu dom kö vet ni,
az ese mé nyek sok szor ös  sze fo nód nak.

Meg ér ke zé sünk kor 15-18 fo kos me leg
volt, mint ná lunk a ta vasz kez de te. Is mer -
ked tünk a te rep pel, a tá bor rend jé vel, na
meg min den ki sa ját ma gá val volt el fog lal va.
Én is meg pró bál tam ér té ke i met el rej te ni (két
gyû rû met), az órám már el sze lelt, a gyû rû -
ket min den áron ha za akar tam vin ni. Mind -
ket tõt a ka to nai zub bo nyom két fel sõ gomb -
já ba ágyaz tam. A ka ri ka gyû rû szé pen be le -
fért, a pe csét gyû rût saj nos ös  sze kel lett
nyom ni. Tud tam, hogy min dig a két fel sõ
gomb rej ti az ér té ke i met. Fer tõt le ní tés kor le -
vág tam, majd is mét fel varr tam. Ne héz volt
ed dig meg men te ni õket, sze ren csém volt ez -
zel az öt let tel. Fél tem is, mert töb ben tud tak
a lé te zé sük rõl. A leg több fo goly tól már el -
zab rál ták az oro szok. A rej tek hely rõl csak én
tud tam. Itt ta pasz tal tam azt, hogy mi, ma -
gya rok, ha baj ba ju tunk, nem se gí tünk egy -
má son, ha nem in kább ár tunk egy más nak.
Ta nul ha tunk a né me tek tõl, ne héz hely ze tük -
ben még job ban ös  sze fog tak, se gí tet tek egy -
má son. A szom széd ban lé võ né met fo goly -
tá bor ban tör tént, hogy el kap tak egy tol vajt, a
kö zös ség fé lig agyon ver te.

Tör tént, hogy a na pi mun ká ból ha za tér ve
szo mo rú an vet tem ész re, hogy a fek võ he -
lyem tel je sen fel van for gat va, nyi tott a
szal ma zsák, fej rész, tás kám ki önt ve. Még
csak ar ra sem tar tot ta ér de mes nek az orosz,
hogy nagy já ból ös  sze rak ja. Dü hös le he tett,
mert nem ta lált sem mit. Nem tud tam meg
so ha, ki kö pött be, vagy ta lán egy ma gyar
baj tár sam volt? Ös  sze ra kod tam, és mond -
tam a szo ba tár sak nak: „A be sú gó ros  szul
tud ta, hogy van nak gyû rû im, mert saj nos
ne kem is csak volt, az oro szok mér ré gen
el zab rál ták, meg kön  nyí tet tek a te her tõl”.
Ez zel ki húz tam a mé reg fo gát az áru ló nak,
eset leg a be sur ra nó tol vaj nak. Így a to váb bi
ke res gé lés nek, ku ta tás nak ele jét vet tem.

Az el sõ mun ka nap meg kez dé se elõtt er -
köl csi pré di ká ci ót tar tot tak a nor mák ról,
nagy han gon ecse tel ték a „pléniknek”:
„Aki jól dol go zik, az na gyobb da rab ke -
nye ret kap, és elõbb fog ha za men ni.” Az
el sõ há rom na pon igen jó volt a ka ja. Reg -
ge li re tea, vaj, fe hér ke nyér, krump li pap ri -
kás hús ca fa tok kal, tí zó ra i ra sza lon na, ke -
nyér, ugyan ez volt uzson ná ra is. Es te tea,
vaj, lek vár, cu kor (2 dkg).

Megint át ver ték a hi szé keny ma gyart!
Dol goz tunk szor gal ma san, meg mu tat tuk,
egy nap alatt men  nyit le het el vé gez ni. Na -
gyon meg vol tak elé ged ve, majd nem tap sol -
tak örö mük ben. Ez után ezt a tel je sít ményt
vet ték na pi nor má nak. Ez az orosz mun kás
ál tal vég zett mun ka há rom szo ro sa volt.

Már az ötö dik na pon el ma radt a sza lon na,
a kö vet ke zõ na pok ban a fe hér ke nyér, egy
adag is ke ve sebb lett. En nek ará nyá ban a
vég zett mun ka csök kent. A vas út épí tés nél
és a fa ki ter me lés nél dol goz tunk a leg töb -
ben. Hi á ba til ta koz tunk, a ka ja min dig
gyen gébb lett, csak ne vet tek raj tunk. [...]

Szep tem ber kö ze pén má ról hol nap ra le -
esett az el sõ hó, és meg jött a ke gyet len tél
35-45 fo kos hi deg gel. Ez az ál la pot kö rül -
be lül áp ri lis kö ze pé ig tar tott. 

A kony ha min dent fa gyaszt va ka pott a ka -
zá ni el osz tó ból. A vas úti sí nek a tá bo rig vol -
tak ki épít ve. A va go nok ból mi ra kod tunk ki.

Helyreigazítás

Dö me Ot tó vis  sza em lé ke zé sé nek el sõ
ré szé ben (BH, jú li us) a ro má ni ai gyûj tõ -
tá bor he lyé nek ne ve pon tat la nul sze re -
pelt. He lye sen: Foksány.
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A bur go nya úgy ko po gott, mint a bri kett, a
mar ha- és disz nó fe je ket alig le he tett fel is -
mer ni, nagy cson to kon ke vés hús, zsá kok -
ban zab, kö les, bu rizs, do bo zok ban vaj, cu -
kor, ká posz ta öm leszt ve. A ke nye ret a vá ros -
ban sü töt ték, és gép ko csin hoz ták a lá ger ba.

Ezek bõl ké szült va la mi étel nek ne vez ze -
lek, de las san kezd tük meg szok ni, hi szen
ha za sze ret tünk vol na men ni. Egy nap ra 25-
30 dkg ke nye ret (fe ke te bo dag), 1 dkg cuk -
rot, 1 dkg va jat, egy hét re ma hor kát (ci ga -
ret tá nak va ló do hányt) kap tunk. A do hányt
min dig el cse rél tem cu kor ra és va jért. Aki
do hány zott, és meg von ta ma gá tól ezt a cse -
kély vi ta mint is (cu kor, vaj), el vesz tet te el -
len ál ló ké pes sé gét, bi zony könnyet a te me -
tõ szik la kert jé ben ta lál ta ma gát.

A tá bor kör nyé ke kö ves, szik lás, nem te -
rem meg sem mi, de az idõ já rás sem ked -
vez ne sem mi fé le ve te mény nek. An nál
több a bá nya: szén, vas, réz, arany, ezüst
stb. Tõ lünk nem mes  sze, az Ural lá bá nál
lát ni le he tett a bar na med vé ket, aho gyan
vi hán col tak a nap sü tés ben. A lá ge rünk Le -
nin grád dal (Szent pé ter vár ral) egy ma gas -
ság ban fe küdt. Ami  egye dül szép volt, és
fe lejt he tet len él mény szá mom ra, az az
észa ki fény, a ter mé szet cso dá ja. Éj jel nap -
pa li vi lá gos ság ho nolt a tá bor ban. Órá kon
ke resz tül gyö nyör köd tünk ben ne, nem
tud tunk be tel ni a lát ván  nyal. Ami kor nem
tud tunk el alud ni a po los kák in vá zi ó já tól,
ak kor az ud var ra me ne kül tünk és vi gasz ta -
lód tunk a nap pa li fé nyes ség ben [...]

Gon dol tam, hogy kön  nyebb mun kát kel -
le ne vé gez nem, hogy ha za tud jak men ni.
Ezért a tá bor pa rancs no ká nak el árul tam,
hogy hír adós vol tam, ér tek a vil lany sze re -
lés hez, mo to rok hoz. Így kap tam he lyet a
vá ros ban lé võ vil lany mo tor-te ker cse lõ
üzem ben. Töb ben dol goz tunk itt ma gya rok,
mo to ro kat te ker csel tünk, hu zal szi ge te lést
vé gez tünk. A szov jet „pa ra di csom ban” nem
ta nul tam meg oro szul be szél ni, mert ezen a
te rü le ten még az Is ten is né me tül be szélt.
Ugyan is ami kor a né met had se reg Moszk -
vá hoz kö ze le dett, a vol gai né me te ket Sztá -
lin Ázsi á ba te le pí tet te át. Szá muk meg ha -
lad ta a két mil li ót. Eb ben az üzem ben is né -
met fér fi ak és nõk dol goz tak. A nacsalnik is
né met anya nyel vû orosz volt (mér nök). [...]

A te let a mû hely ben töl töt tem. Itt tör tént,
hogy te ker cse lés köz ben meg szúr tam drót -
tal a jobb ke zem hü velyk uj ját. Kez dett
gennyez ni, az orosz fel cser hez men tem, de
nem tu dott ve le mit kez de ni, be kö töt te. Na -
gyon fájt, an  nyi ra meg da gadt, mint egy to -
jás. Az orosz le akar ta vág ni az uj ja mat, de
én nem en ged tem. Sze ren csém volt, mert
köz ben a lá ge rünk be he lyez tek egy ma gyar
or vost, dr. Czoboly Zol tánt. Mind járt meg -

mu tat tam ne ki az uj ja mat. Há rom vá gás sal
meg nyi tot ta a gen  nyes gó cot, a fáj dal mam
is majd nem meg szûnt. Min den nap ke zel te,
át kö töt te. Meg men tet te az uj ja mat.

Egy hó na pig nem tud tam dol goz ni, a tá -
bor ban kön  nyebb mun kát vé gez tem,
mind ad dig, amíg a lá ger pk. tud tá ra nem
ke rült, hogy ér tek a vil lany sze re lés hez.
Meg bí zott a tá bor sze re lõ jé nek. Ez zel be -
fe jez tem a vá ro si mû hely mun kát. Lép csõ -
ze te sen min dig jobb be osz tás ba ke rül tem,
vas út épí tés, mû hely mun ka, vil lany sze re lõ.
A töb bi fo goly tár sam hoz ké pest igen jó
dol gom volt az utol só hó na pok ban. A
mun kát én osz tot tam be ma gam nak, a lé -
nyeg az volt, hogy a vil la nyok ég je nek,
nap ra ké szen le gye nek. Át vizs gál tam az
ös  szes ve ze té ket, bel sõ sze re lé se ket. Biz -
to sí ték se hol sem volt. Egy rö vid zár lat ese -
tén a fá ból ké szült ba rak kok tel je sen le ég -
tek vol na. A biz to sí té kot az oro szok nem
is mer ték. Min den épü let kül sõ fa lá ra biz -
to sí té ko kat sze rel tem úgy, hogy a be ve ze -
tõ hu zal kö zé vé kony réz dró tot ik tat tam
be. Ha erõ sebb áram ke rül a ve ze ték be, ak -
kor ez el ol vad, és nem gyul lad hat ki a ba -
rakk. Ezért a pa rancs nok na gyon meg di -
csért. Volt azért éj jel is mun kám, ha nem
égett va la hol egy kör te, men nem kel lett ja -
ví ta ni. Ilyen kor leg több ször a póz nán volt
a hi ba. Kap tam má szó va sat, és az zal ka -
pasz kod tam fel a póz ná ra a hi bát ki ja ví ta -
ni. A kony há sok sok szor haj nal ban éb resz -
tet tek a hi ba el há rí tá sá ra. Ilyen kor min dig
va la mi jó fa lat tal kí nál tak meg. Ta lán a
kony há sok nak volt a leg jobb éle tük a tá -
bor ban, önál ló cso port ként mû köd tek, hi -
szen az oro szok nak is õk fõz tek.

A kony há sok so ha sem fe led kez tek meg
ró lam. Elõ for dult több ször, hogy éb resz -
tet tek sze rel ni, ami kor be lép tem a kony há -
ba, nagy sö tét ség fo ga dott, majd hir te len
ki gyul lad tak a lám pák és na gyot ne vet tek,
meg ven dé gel tek: sült hús, le pény stb. [...]

Min den hó nap ban egy szer volt fer tõt le ní -
tés, he ten ként für dés. Ilyen kor a fel cser, ké -
sõbb az or vos min den kit meg vizs gált. Nem
ta lált olyan em bert, aki ne fo gyott vol na,
nem is ki csit, ha nem so kat. Én is ha von ta
egy ki lót le ad tam, 84 ki lós vol tam, ha za tér -
tem kor kb. 50-et nyom tam. Ha va la ki nek a
fe ne kén a bõrt kön  nyen meg le he tett fog ni,
az OK-s lett, és a la za rett be (tá bo ri kór ház)
ke rült, bi zony on nan már na gyon kö zel volt
a szik lás nyug vó hely.

Az ebéd lõ ben ét kez tünk reg gel, es te és
va sár na pon. Itt tar tot tuk a meg be szé lé se -
ket is. Eb ben a he lyi sé gben tar totta va sár -
nap dél elõtt Já vor Fe renc tá bo ri lel ké szünk
a szent mi sét. Gyó nás és ál do zás is volt,
éne kel tük az is mert egy há zi éne ke ket. A

pap un k a vá ros ban szer zett va la mi lyen
ma ceszfé le os tyát, és az zal ál doz ta tott. A
ko zák had nagy min den va sár nap részt vett
a szent mi sén, le tér delt, ke resz tet ve tett,
csak éne kel ni nem tu dott ve lünk. Já vor Fe -
renc pa punk a nagy be te gek nek fel ad ta az
utol só ke ne tet, a ha lot ta in kat el kí sér te
utol só út juk ra, vég tisz tes ség ben ré sze sí tet -
te õket. Na gyon ne héz volt a sír gö dör el ké -
szí té se a szik lás ta laj ban. Nem is ke rül tek
a baj tár sak na gyon mély re, az egy mé ter
hú szas már meg fe lelt a la pos, desz ká ból
ké szült ko por só nak. Ke reszt és fel irat örö -
kí tet te mg a hõ sök he lyét, amely alatt tá vol
ha zá juk tól alus  szák örök ál mu kat.

Ide kí ván ko zik, amit a lá ger mö göt ti né -
met anya nyel vû csa lád tól hal lot tam. Az ok -
tó be ri for ra da lom után, ami kor Sztá lin ke rült
ha ta lom ra, a kol ho zo sí tás al kal má val akik
nem áll tak be ön ként a kö zös be, azo kat Szi -
bé ri á ba te le pí tet ték. Így járt az õ csa lád juk is.
Bal tát, ka la pá csot, fû részt stb. kap tak, és kis
ba tyu juk kal ide szám ûz ték õket. Ezen a he -
lyen épí tet ték fel kis vis kó ju kat. Az óta itt él -
nek nyo mo rú sá gos kö rül mé nyek kö zött. A
lá ger el sõ la kói ko zák tisz tek vol tak, aki ket
ha lál ra ítél tek. In nen jár tak a ha tár ba dol goz -
ni, de a be te ge ket a há tu kon kel lett vin ni
mind ad dig, míg meg nem hal tak. Egy ko zák
tiszt sem ma radt élet ben. Aho vá mi te met -
kez tünk, a mö gött van egy sza ka dék, oda do -
bál ták be a ha lot ta kat. A ke se lyûk és más va -
dak fal ták fel õket. Sa ját sze mem mel lát tam
az egy má son he ve rõ csont vá za kat.

A szám ûzött csa lá dok szá zá val pusz tul -
tak el a nagy szi bé ri ai tél ben. Csak a sze -
ren csé sek me ne kül tek meg, ezek kö zött
volt a lá ger szom szé dunk is. [...]

Ne he zen szok tuk meg a nagy hi de get,
hi szen volt olyan nap, ami kor 45 fo kot is
mu ta tott a hõ mé rõ. A kin ti mun ka szin te
le he tet len volt. A lá ger ben sem volt va la mi
jaj de jó té len. Nagy sze ren csénk volt,
hogy csak két te let kel lett át vé szel ni. De
ha vis  sza gon do lok, meg kell ál la pí ta nom,
hogy a po los kák job ban meg ke se rí tet ték
az éle tün ket. Hi á ba volt va kol va a ba rakk
bel se je, a kis ré se ken csak úgy tó dul tak ki
az éhes po los ka ra jok. Le he tett lát ni, ho -
gyan vo nul nak cél juk fe lé. Nap pal még
nyom kod tuk õket, de éj jel nem le he tett lát -
ni, mer re tart az út juk. A vas ágyak lá bát vi -
zes edény be ál lí tot tuk. A bes ti ák egy ide ig
ta na kod hat tak, hogy mi té võk le gye nek, de
ha mar rá jöt tek, hogy a men  nye ze ten az
ágyak fö lé ván do rol nak, és on nan zu ha nó
bom bá zó ként cé loz nak meg ben nün ket.
Szin te le he tet len volt el le nük a vé de ke zés.
A fa lak pi ros pon tok kal vol tak dí szít ve, a
mi  vé rünk raj zol ta azo kat. Kü lön ben a ré -
se ket ál lan dó an va kol tuk, az ab lak re pe dé -
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se ket is be töm tük. A vil lanyt csak jó val a
ta ka ro dó után kap csol tuk le, így egy rö vid
idõ re az of fen zí va meg szûnt.  [...]

Ilyen kor al vás meg kez dé se elõtt a kép ze -
let szár nyán re pül tünk ha za szeretteinkhez.
Lát tam a meny as  szo nyo mat, édes anyá mat,
test vé re i met, aki ket na gyon  sze ret tem. Ba -
bus kám tól csak egy jó fél év után kap tam le -
ve let, majd nem so ká ra ér ke zett egy fény kép
is. En nek alap ján meg na gyít va ce ru zá val
meg raj zol tam. Fény kép utá ni má so lást még
so ha sem csi nál tam. Ami kor lát tam, hogy
majd nem tö ké le te sen si ke rül a rajz, el ha tá -
roz tam, hogy min den kép pen ha za vi -
szem.1946 hús vét já ra el ké szült. Ha za ke rült
örök em lé kül. Fel buz dul va mû vé szi si ke -
rem tõl a mû hely ben egy ólom masszát ön -
töt tem, és kezd tem vés ni, min táz ni gyö nyö -
rû meny as  szo nyom fe jét. Las san vés tem,
for mál tam, és kez dett ki raj zo lód ni a cso dá -
la tos fej. Örül tem, hogy ilyen re is ké pes va -
gyok. Nem is tu dom el kép zel ni, mi adott ih -
le tet az al ko tás hoz. Nem tu dom, mi kor ra
ké szült el, em lék szem, sok szor elõ vet tem,
majd is mét el tet tem. He u ré ka, si ke rült.

Min den em lé ket, amit ké szí tet tem, si ke -
rült ha za hoz nom. Fi gyel mez tet tek ben nün -
ket, hogy nap lót ne ké szít sünk, mert azt el -
ko boz zák, az do ku men tum nak szá mít. [...]

Öröm má mor ban úszott a tá bor, ami kor
1947. jú li us 10-e kö rül az ud va ron fel so ra -
ko zott ha di fog lyok nak ki hir det te a tá bor -
pa rancs nok, hogy a hol na pi nap fo lya mán
in du lunk ha za, Ma gyar or szág ra. Nem
akar tunk hin ni a fü lünk nek, vagy még is
igaz, ta na kod tunk. Meg se gí tett ben nün ket

a Jóis ten! És ez egy szer az oro szok nem
ha zud tak, igaz volt, amit mond tak. 

Es te már me net kész re ös  sze rak tuk ke vés
cuc cun kat, ru hán kat rend be hoz tuk. A sza -
kadt rossz ru há kat az oro szok ki cse rél ték.
Ne he zen tud tuk meg emész te ni a jó hírt. Alig
alud tunk va la mit, so ká ig be szél get tünk,
imád koz tunk, még a po los kák kal sem tö rõd -
tünk. Ko rán éb resz tet tek ben nün ket, hat kor.
A szo ká sos szo ba rend és reg ge li el fo gyasz tá -
sa után so ra ko zót ren del tek el, meg vizs gál -
ták ru há za tun kat, fel sze re lé sün ket, majd is -
mét ki hir det ték a fe lül rõl jött pa ran csot.

Fe gyel me zet ten, csak két õr kí sé re té ben
el hagy tuk szen ve dé sünk szín hely ét, a
karpinszki fo goly tá bort. Nem em lék szem
ar ra, hogy vis  sza néz tem-e az el ha gyott ba -
rak kok ra, azok biz to san in te get tek, de nem
mond ták: „Vi szontlá tás ra!”.

Nem mes  sze a tá bor tól a sí ne ken már
vá ra koz tak ránk az is me rõs mar ha va gon -
ok, egy hos  szú sze rel vén  nyé ös  sze kap -
csol va. Egy va gon ba most csak hú szan ke -
rül tünk, szal ma volt le te rít ve, ké nyel me -
sen el fér tünk ben ne. Szál lás he lyünk dí sze
sem hi ány zott, a lat ri na a vö dör rel.

A va go no kon nem volt vas rács, az aj tó kat
sem zár ták ránk, gép pus kák sem õr köd tek,
mint sza bad em be rek utaz tunk. A „sza bad -
ság” vo nat gyor san ha ladt Moszk ván,
Kijeven ke resz tül Máramarossziget, Deb re -
cen vég ál lo má sig. El lá tá sunk va la mi vel jobb
volt, mint idejövetkor. Az egyes áll mo sá so -
kon, ahol vo na tuk meg állt, le száll hat tunk vi -
zet in ni, de az orosz la kos ság gal nem be szél -
het tünk. A ma gyar ha tár hoz ér ve, Csap nál

egy na pig áll tunk. A va go nok ba orosz ka to -
nák száll tak be, név sor ol va sást tar tot tak, kö -
rül néz tek, majd kö szön ve el tá voz tak. [...]

Tu dom és ér zem, hogy a „szi bé ri ai ki -
rán du lás sal” éle tem egy nagy sza ka sza
vég leg le zá rult. 

Vo na tom csak na gyobb ál lo má son állt
meg, de ott hos  szabb ide ig vesz te gelt. A ki -
sebb ál lo má so kat csak az ab lak ból, ku tya -
fut tá ban lát tam, oly kor még a ne vü ket sem
tud tam el ol vas ni. Így il luszt rál nám éle tem
nagy és kis ese mé nye it, epi zód ja it. És jött a
nagy lel ki meg ráz kód ta tás, Szi bé ria! Ez az -
tán egy ha tal mas ál lo más volt éle tem ben.

A sok-sok rossz után rend sze rint jön egy
jó élet sza kasz az em ber éle té ben. Ez így
van jól! A bol do gabb idõ szak tett re kész te -
ti az em bert. Ez tör tént ve lem is.

Em lé ke im most olya nok vol tak, mint ha
egy nagy fa zék ban ke ver nék õket, nem
tud tam az öröm tõl szét vá lasz ta ni, nem
tud tam, hogy me lyi ket ré sze sít sem elõny -
ben, me lyi ket hagy jam a ho mály ban, vagy
eset leg vég leg el vesz ni.

Aho gyan kö ze led tem sze ret te im fe lé, úgy
tom pult az agyam. Már nem is gon dol tam
sem mi re, mert nem volt lel ki erõm, az öröm
má mor ba ej tett. Mi ért nem volt szár nyam,
ak kor fel re pül tem vol na a ma gas kék ég be,
hogy elõbb le hes sek ott, aho vá majd nem
há rom éve hi á ba vá gyód tam.

A Jóis ten meg se gí tett! Ott vol tam a
„Menny or szág ka pu já ban”, csak át kel lett
lép ni és re pül ni a bol dog ság fe lé.

Ez ha ma ro san be is kö vet ke zett!
Dö me Ot tó

Könyv egy változatos életútról
A könyv szer zõ je 1958-tól, ti zen nyolc

éves ko rá tól Svéd or szág ban él. „Nyug díj -
ba vo nu lá som után már több ször is gon -
dol tam ar ra, hogy meg írom élet tör té ne te -
met, de a hoz zá kez dést min dig ha lo gat -
tam” – ol vas ha tó az Elõ szó ban. Vé gül is a
múlt ja iránt leg na gyobb ér dek lõ dést mu ta -
tó lá nya, uno ká ja és ba rá tai szá má ra ír ta
meg a köny vet, még pe dig ere de ti leg své -
dül. De  ma gyar or szá gi jó ba rá tok biz ta tá -
sá ra el ké szült az tán a ma gyar vál to zat is. A
for dí tást egy ko ri is ko la tár sak ja vít gat ták,
csi szol gat ták.

A könyv ne gye dét ki te võ el sõ két fe je zet
(Gyer mek- és ser dü lõ ko rom; Fi a tal ko rom,
ta nul má nya im és mun ká im Svéd or szág ban)
idõ rend ben kö ve ti az élet utat, amely egy sze -
gény, öt gyer me kes her ceg szán tói csa lád két -
szo bás, vert fa lú há zá ból in dult, két és fél év
ba jai ta ní tó kép zõs lét után a ju go szlá vi ai és

svéd or szá gi me ne kült tá bor ba ve ze tett, hogy
azu tán ke mény ta nu lás és szí vós mun ka
ered mé nye ként a svéd had se reg ku ta tó in té -
zet ének igaz ga tó sá gá ig, egye te mi ta nár sá gig
vi gye az egy ko ri me ne kül tet.

A kö vet ke zõ fe je ze tek a csa lád ról, a ba rá -
tok ról, a szer zõ kedv te lé se i rõl és né ze te i rõl
szól nak. A kro no ló gia he lyett itt a té mák
szab ják az irányt, te ret en ged ve a hoz zá juk
fû zõ dõ, a leg kü lön bö zõbb idõk bõl szár ma zó
em lé kek nek. A sok-sok fel idé zett epi zód ból
ér zék le tes kép ke re ke dik ki sze ret ni va ló
em be rek rõl,  Ba lázs Pé ter életé rõl és az élet -
vi dám, bo hém ság ra ma is kész nyug dí jas ról.

Kár, hogy a ki nyom ta tott kis pél dány szám
mi att ez a ki adás bol ti for ga lom ba nem ke -
rül. Meg ér de mel né pe dig, hogy mi nél töb -
ben el ol vas sák, mert rend kí vül ta nul sá gos,
szí nes be szá mo ló egy tar tal mas élet rõl.

Bá lint Lász ló
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A Bajai Honpolgár Alapítvány be szá mo ló ja a 2011. évi köz hasz nú te vé keny ség rõl

Az ala pít vány köz hasz nú te vé keny sé gé nek rö vid is mer te té se
A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány im már 22 éve gon dos ko dik a Ba jai Hon pol gár cí mû fo lyó irat meg je le né sé rõl. A ki ad vány el sõ sor -

ban Ba ja és kör nyé ke múlt já nak, je le né nek hely tör té ne ti, kul tu rá lis és öko ló gi ai szem pont ból fon tos je len sé ge it, ese mé nye it, in téz mé -
nye it, ne ve ze tes sze mé lyi sé ge it igyek szik be mu tat ni, de sok más té má ban is vál lal ja az is me ret ter jesz tést.

A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány 1998. ja nu ár 1-tõl köz hasz nú te vé keny sé gi be so ro lás sal bír. Az ala pít vány ke ze lõ je, a 7 ta gú ku ra tó -
ri um a szer kesz tõ bi zott ság gal kar ölt ve igyek szik biz to sí ta ni a lap ki adá sá hoz szük sé ges  anya gi ke re tet, bíz va ab ban, hogy a Ba jai
Hon pol gár a jö võ ben is ál ta lá nos er köl csi tá mo ga tás és el is mert ség mel lett je len het meg.

Az ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõi sem mi lyen kü lön dí ja zás ban nem ré sze sül nek.

Köz hasz nú te vé keny ség ös  szes be vé te le 2011-ben: 3 806 eFt
2010. évi pénz ma rad vány: 1 633 eFt
Tá mo ga tások 1 534 eFt
Önkormányzati támogatás 890 000 Ft
CIB Bank 200 000 Ft
Magyarországi Volksbank Zrt. 100 000 Ft
Sze mé lyes fel aján lá sok 208.000,-
SZJA 1%-a 135 865 Ft
Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel: 639 eFt
Újság és könyv értékesítés 638 764 Ft
OTP ka mat be vé tel: 336 Ft

Köz hasz nú te vé keny ség ki adá sai 2011. év ben: 2.638 eFt
Személyi jellegû ráfordítások 921 782 Ft
meg bí zá si dí jak 553 682 Ft
bérjá ru lé kok 368 100 Ft
Anyagi jellegû ráfordítások 1 716 176 Ft
nyomda 1 184 215 Ft
új ság ter jesz tés, postaköltsége: 270 995 Ft
iro da szer, nyom tat vány 38 706 Ft
egyéb 222 260 Ft
A köz hasz nú te vé keny ség 2011. évi ered mé nye: 1.168 eFt
elõ zõ évi pénz ma rad vány 1.633 eFt
ered mény -465 eFt

Vé den dõ véd te le nek: a zöld le ve li bé ka
A bé kák már gyer mek ko runk óta je len

van nak éle tünk ben, hi szen Be ne dek Elek
cso dá la tos me séi kö zül több nek (pél dá ul A
bé ka, A kecs ke bé kák ki rá lya, Bé ka-ki rály -
kis as  szony) a sze rep lõi. A fel so rol tak kö zül
az el sõ ben a csú nyá nak tar tott kis élõ lény
meg eszi a sze gény csa lád ös  szes élel mét,
majd a tör té net vé gén se gít ne kik; a má so -
dik ból meg tud juk, hogy a kecs ke bé kák ki -
rá lyát az ol da lán lé võ púp ról le het meg is -
mer ni; a har ma dik ban a ron tás meg szû né se
után a bé ka ki rály kis as  szon  nyá vál to zik és a
fõ hõs fe le sé ge lesz. A gyer mek kor ban a bé -
kák iránt a me sék vi lá ga és a min den na pi
meg is me rés alap ján ér zett ket tõs ség – ked -
ves, más részt so kak sze rint vis  sza ta szí tó ál -
la tok – fel nõtt kor ra gyak ran utób bi irá nyá -
ba megy el, és nem sze re tem élõ lé nyek ké
vál nak. Ok ként el mond ha tó: nem õk, ha -
nem a mi fel fo gá sunk vál to zik. Le het, csak
azért, mert több nyi re ke ve set tu dunk ezek -
rõl a szá munk ra egyéb ként hasz nos ál la tok -
ról, ame lyek egyed szá ma a vi zes élõ he lyek
be szû kü lé sé vel va la mint deg ra dá ci ó já val
egy re csök ken, meg azért is, mert kü lö nö -
sen ér zé ke nyek a víz szen  nye zé sek re is. Kö -
zé jük tar to zik a so ro za tunk mos ta ni ré szé -
ben be mu ta tás ra ke rü lõ zöld le ve li bé ka
(Hyla arbora). Emel lett ér de mes meg je -
gyez ni, hogy az is mert szó lás mon dás (A
légy nek sem árt) a bé kák ra nem ér vé nyes,
mert táp lá lé ku kat a ki sebb re pü lõ ro va rok

(pél dá ul le gyek), egyéb ap ró ízelt lá bú ak és
pó kok je len tik. Je len lét ük azért is fon tos,
mert a szor gos ro var pusz tí tás mel lett – a
táp lá lék lánc ré sze ként – szá mos más ál lat -
nak szol gál nak ele sé gül.

Az arány lag kar csú tes tû le ve li bé ka fe je
la pos, test hos  szú sá ga nagy já ból 5 cen ti -
mé ter. A nõs té nyek tö me ge a hí mek nél 20-
30%-kal na gyobb, utób bi a kat emel lett a to -
rok re dõ zött bõ ré rõl le het fel is mer ni. A
hang hó lyag mé re te fel fújt ál la pot ban nem
sok kal ma rad el a test mé ret tõl. A nõs té -
nyek nél a to rok nem re dõ zött és a has sal
meg egye zõ en vi lá gos szí nû. A le ve li bé ka
sze mei na gyok, pu pil lá ja víz szin tes ál lá sú,
a szi vár vány hár tya ár nya la ta ara nyos. Az
ál lat vi szony lag hos  szú vég tag ja in lé võ uj -
jak he gyén ta pa dó ko rong ok ta lál ha tók, er re
má szás kor szük sé ge is van (éle te nagy ré -
szét a nö vény zet kü lön bö zõ szint je in töl ti).
A bé ka si ma és fé nyes bõ re a hát ol da lon
több nyi re élénk zöld, ame lyet a fe hé res
vagy sár gás szí nû, sze möl csös has tól sö tét
sáv vá laszt el. Az egy szer kes ke nyebb, más -
kor szé le sebb sáv az orr lyuk tól in dul, át ha -
lad a sze men, ma gá ba fog lal ja a dob hár tyát
és egé szen a hát só comb haj la tig ha lad.
Nagy já ból a csí põ nél in dul be lõ le egy, a ge -
rinc fe lé mu ta tó he gye se dõ sáv, de azt nem
éri el. A le ve li bé ka hát szí né vel kap cso la to -
san meg kell je gyez ni, hogy az a kör nye zet
szí ne i tõl és az adott pél dány han gu la tá tól

füg gõ en más és más le het: vi lá gos sár gás,
élénk- és szür kés zöld, bar nás- és ké kes szür -
ke, vagy ese ten ként sö tét bar nás. Ez a tu laj -
don ság nagy mér ték ben se gí ti a kör nye zet be
tör té nõ be le ol va dást, a rej tõz kö dést.

A le ve li bé ka fé lék (Hylidae) csa lád já ba
tar to zó zöld le ve li bé ka el ter je dé si te rü le te
Eu ró pa nagy ré sze, Ázsi á ban nagy já ból a
Kaszpi-tóig hú zó dik. Ma gyar or szá gon ál ta -
lá no san elõ for dul, de nem él a Brit-szi ge te -
ken, a klí ma mi att hi ány zik szin te a tel jes
Skan di ná vi á ról, Fran cia or szág dé li és Spa -
nyol or szág dél ke le ti vi dé ke in pe dig a me di -
ter rán le ve li bé ka (H. meridionalis) vált ja fel.
A zöld le ve li bé ka leg ked vel tebb élõ he lyei a
víz fo lyás ok völ gyei, a ta vak kal tar kí tott
lom bos és ve gyes er dõk, a mo csa ras te rü le -
tek és azok a bok ros ker tek, ame lyek ben
szá má ra meg fe le lõ víz tes te ket ta lál. A tél el -
múl tá val már ci us hó nap ban jön elõ te le lõ he -
lyé rõl (a ma ga sabb, hegy vi dé ke ken élõk ké -
sõbb), ahon nan az ivar érett pél dá nyok (négy
éves vagy an nál idõ sebb) a peterakóhelyek
fe lé ve szik az irányt. Er re pél dá ul Ba ja kör -
nyé kén kü lö nö sen al kal ma sak az ár víz vé -
del mi töl té sek kö ze lé ben ko ráb ban anyag -
nye rõ hely ként szol gá ló ku bik göd rök és a
gát sza ka dás ok nyo mán lét re jött ki sebb ta -
vak. Jel lem zõ en elõbb a hí mek je len nek
meg, és lel kes, han gos bre ke gés sel igye kez -
nek fel hív ni ma guk ra a több hé ten ke resz tül
ér ke zõ nõs té nyek fi gyel mét. A pár zást kö ve -



tõ en a nõs tény kö rül be lül 1000 pe tét tar tal -
ma zó pe te cso mót rak le. A sö tét szür ke,
arany szín nel pet  tye zett ebi ha lak jú li us ele je
kö rül békaként nagy já ból 1,5 cen ti mé te res
test hos  szú ság gal hagy ják el a vi zet. Egyes
he lye ken ilyen kor olyan nagy szám ban mo -
zog nak, hogy Arany Já nos Csa lá di kör cí mû
ver sé nek rész le te jut hat eszünk be: „Mint ha
lá ba kel ne va la mennyi rög nek”. A le ve li bé -
kák ked venc tar tóz ko dá si he lyei a bok rok, a
fák és a víz part ok ná das ré szei. Kü lö nö sen a
fi a tal pél dá nyok süt ké rez nek szí ve sen a na -
pon, és köz ben más bé ka fa jok hoz ké pest a
bõ rük sem szá rad ki. A fel nõtt pél dá nyok
akár több ki lo mé ter re is el ván do rol hat nak a
vi zek tõl. Szep tem ber vé gén, ok tó ber ele jén
vo nul nak té li pi he nõ re: mé lyen be fúr ják

ma gu kat a víz iszap já ba, vagy fagy men tes
he lye ken búj nak meg (pél dá ul fa od vak ban).

A le ve li bé kát a bács kai idõ jós lás az esõ -
vel hoz za ös  sze füg gés be. Ha ka par ja a fal
al ját, esõ lesz; Ha a levelibéká(k) bre -
keg(nek), ku rut  tyol(nak), esõ lesz; Ha ku -
rut  tyol, esõ vár ha tó (Sinkovits Fe renc:
Bács kai ma gyar idõ jós lás. Új vi dék, 1997
40. ol dal). A ki ad vány ös  sze gyûj tött né pi
böl cses sé gei több it te ni bé ka fajt (kecs ke bé -
ka, va ran gyok és zöld bé ka) is csa pa dék jel -
zõ je ként em lí te nek. Ér de mes még is mer tet -
ni a kö tet – konk rét bé ka faj hoz nem kö tõ dõ
– to váb bi jós la tát: Ha le megy a lét rán, esõ
lesz. Ré gen a bé kát üveg ben tar tot ták,
amely be lét rát tet tek és fi gyel ték, hol fog lal
he lyet az ál lat. En nek alap ja az a meg fi gye -
lés le het, hogy a fi a tal le ve li bé kák a ro va rok
moz gá sát kö vet ve na pos idõ ben a cser jék
ma ga sabb ré sze in je len nek meg, míg csa pa -
dé kos idõ ben in kább azok ala cso nyabb ága -
it ke re sik, oda hú zód nak.

A szó lás mon dás ok is sok ér de kes sé get
tar tal maz nak a bé kák kal kap cso la to san, a
tel jes ség igé nye nél kül né há nyat cso kor ba
gyûj töt tünk. An  nyi a pén ze, mint bé kán a
szõr – mond ják ar ra, aki nek nincs pén ze.
Meg ol vas ta fo gát a bé ka – az az, ha va la ki
ki tát ja a szá ját, ak kor fo gai ki hull hat nak. Si -
et, mint bé ka a ve res posz tó ra – tart ják a hi -
va tal ra vagy be osz tás ra tör te tõ rõl. Ne igyál
sok vi zet, mert bé ka te rem a ha sad ban – ez -
zel pró bál ják el ér ni, hogy a gyer mek ét ke -
zés elõtt ne igya te le ma gát (le het, egy ilyen
meg jegy zés is sze re pet játsz hat a nem sze re -
tem élõ lén  nyé vá lás ban). A meg hú zó dó em -
ber re mond ják: Csen des, mint a bé ka a lyu -
ká ban. (Margalits Ede: Bács kai köz mon dá-

s ok és szó lás mód ok. Ba ja, 1877, Margalits
Ede: Ma gyar köz mon dás ok és köz mon dás -
sze rû szó lá sok. Bu da pest, 1896 és O. Nagy
Gá bor: Ma gyar szó lá sok és köz mon dás ok.
Bu da pest, 1998)

A zöld le ve li bé ka vé dett, ter mé szet vé del -
mi esz mei ér té ke 2000 fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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