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Udvardi Erzsébet: A betlehemi barlang

„A karácsony mindig eljön, amíg ember él a földön.

Felnőttkorom legszebb karácsonyait Rómában töltöttük férjemmel, Tamás Istvánnal.

Az Urbi et Orbi áldásnál mindketten arra gondoltunk,

hogy az állatok jászlában felsír egy kicsi gyermek, aki vállára veszi az emberiség összes gondját és baját,

az elmúltakat és az eljövendőket, a hatalmasokat leigázza, a gyöngéket felemeli.”

Udvardi Erzsébet
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Udvardi Erzsébet új karácsonyi bélyege
Ok tó ber 26-án je len tet te meg a Ma gyar

Pos ta Ka rá csony 2012 ün ne pi bé lye gét,
mely az An gya los Ma don na cí mû Udvardi
Er zsé bet-fest mény alap ján ké szült. A 130
fo rin tos cím le tû for gal mi bé lyeg bõl, kis ív -
bõl és el sõ  na pi bo rí ték ból ál ló kol lek ci ót,
2010-hez ha son ló an, a gyõ ri Prohászka Ot -
to kár Orsolyita Köz ok ta tá si Köz pont ban
mu tat ták be. A Ma gyar Pos ta az idei esz ten -
dõ ben is re me kelt. A re mek mí vû bé lyeg gel
ja nu á ri lap szá munk ban bõ veb ben fog lal ko -
zunk majd. Most az el sõ na pi bo rí té kon sze -
rep lõ al kal mi bé lyeg zõ vel bé lyeg zett bé lye -

get kö zöl jük. A bé lyeg zõ gra fi ká ja a bé lyeg
jobb al só sar ká ban csel ló zó an gyal fi gu rá já -
ról ké szült.

A Ba da csony to ma jon élõ, de Ba já hoz
ezer szál lal kö tõ dõ Kos suth-dí jas Udvardi
Er zsé bet, szü lõ vá ro sa dísz pol gá ra, Ba ján
szü le tett de cem ber 27-én.

Kö zel gõ szü le tés nap ján sok erõt, egész -
sé get, al ko tás sal te lõ bé kés, fény ben ra -
gyo gó na po kat kí vá nunk.

A mû vész nõ nek és min den ked ves ol va -
sónk nak ál dott, bé kés ka rá csonyt kí ván

a szer kesz tõ bi zott ság

Igaz történetek egy tanyai iskola életébõl

Tan könyv be szer zés 
Hos  szú idõ óta már jó val a ta ní tás meg -

kez dé se elõtt az ér dek lõ dés kö zép pont já ba
ke rül az író sze rek, fü ze tek és a tan köny vek
be szer zé sé nek gond ja. Lesz-e elég? Meg -
je len nek-e kel lõ idõ ben? Hoz zá jut nak-e
ta nu ló ink még a ta ní tás meg kez dé se elõtt?
A szü lõ ket az árak ala ku lá sa fog lal koz tat -
ja, a ta nu lók pe dig min den bõl a leg szeb -
bet, a leg di va to sab bat sze ret nék meg kap ni.
Ígé re tek, fo gad ko zá sok, ér vek, el len ér vek
csap nak ös  sze eb ben a fon tos ügy ben.
Azért szep tem ber vé gé re, ok tó ber ele jé re
min den el ké szül, s a ta nu lók hoz zá jut nak
az is me re tek for rá sa i hoz: a tan köny ve ik -
hez. Most már csak kel lõ szor ga lom mal
kell hasz nál ni õket, hogy a le ír tak tu dás sá
le gye nek, a tu dás pe dig a gya kor lat ban, az
al kal ma zás ban je len jen meg.

Ne kem ezek bõl a be szer zé si bo nyo dal -
mak ból két em lék jut az eszem be.

El mon dom.
Az el sõ 75 év vel ez elõtt ke let ke zett,

ami kor még a pol gá ri is ko la ta nu ló ja vol -
tam. Ak kor a tan könyv be szer zés fon tos és
iz gal mas fel ada tát mi, di á kok gyor san és
egy sze rû en meg ol dot tuk egy más kö zött.
Igaz, hogy ak ko ri ban nem je len tek meg
min den év ben új tan köny vek.

Be irat ko zás kor nem csak a bi zo nyít vá -
nyun kat vit tük ma gunk kal az is ko lá ba, ha -
nem a tan köny ve in ket is, me lyek re – a bi -
zo nyít vány ta nú sá ga sze rint – már nem
volt szük sé günk. Az 1-es, 2-es, 3-as ér -
dem je gyek a fel sõbb osz tá lyok ba va ló be -
irat ko zást tet ték le he tõ vé. A 4-es osz tály -
zat ak kor bu kást je len tett. Az el ad ni szánt
köny ve ket meg tisz to gat tuk, a sza már fü le -

ket ki si mí tot tuk. Be cso ma gol va kí nál tuk
el adás ra. Vol tak na gyon jó ál la pot ban lé võ
köny vek. Gaz dá ik na gyon vi gyáz tak rá -
juk, eset leg rit kán for gat ták lap ja i kat. Vol -
tak meg vi selt ál la po tú köny vek, akad tak
sa lá ták is, de ezek bõl sem hi ány zott
egyet len lap sem. A köny vek ára és az ál -
la po ta egye nes arány ban állt. Szép köny -
vek drá gáb bak, a hasz nál tab bak ol csób -
bak. Al kud ni is le he tett. Min den ki ar ra tö -
re ke dett, hogy egy kis ha szon nal ad ja el a
köny ve it. A tíz- vagy húsz fil lé res nye re -
ség azu tán az is ko la be já ra ta elõtt ül dö gé -
lõ, cu kor kát áru ló né ni nél kö tött ki. Na -
gyon jó üz le tet kö tött az, aki nek cso ko lá -
dé ra fu tot ta a nye re ség bõl.

A má sik tan könyv be szer zé si él mé nyem
már jó val ké sõbb tör tént, az 1950-es évek
vé gén. Ak kor az ilkamajori is ko lá ban ta ní -
tot tunk, s a tan könyv el lá tás köz pon ti lag
tör tént. Egy bács al má si köny ves bolt ban
kap tuk meg a min den ta nu lónk szá má ra
meg ren delt köny ve ket. Ez a bolt az is ko lá -
tól 12-13 km tá vol ság ra volt. Mi u tán a
könyv jár ni nem tud, a pos ta ilyen szol gál -
ta tás sal ak kor nem fog lal ko zott, ne künk
kel lett a köny vek ki szál lí tá sát meg ol da ni.
Si ke rült is. A gaz da ság igaz ga tó ja adott
egy fo ga tot.

Au gusz tus vé gén, kel le mes idõ ben, reg -
gel 8 óra kö rül fe lül tem a ko csis mel lé a
bak ra, s a két lo vacs ka a po ros, rá zós ma -
ka dá mon lé pés ben és po rosz kál va cél ba
jut ta tott ben nün ket. Meg ér kez tünk. A
köny ves bolt elõtt meg áll tunk, én pe dig be -
men tem az üz let be. Az el adó ked ve sen,
elõ zé ke nyen fo ga dott. Kö zöl te, hogy a

köny ve ket az el szál lí tás ra elõ ké szí tet te. A
bolt ban még egy má sik hölgy is tar tóz ko -
dott, aki rõl ak kor még nem tud tam, hogy
ve võ-e vagy az el adó is me rõ se. Õ a bolt ban
né ze lõ dött, hagy ta, hogy mi a köny vek el -
szál lí tá sát mi nél gyor sab ban le bo nyo lít suk.

Az el adó gyor san hoz ta elõ a cso ma go -
kat, én meg vit tem ki a bolt elõtt vá ra ko zó
sze kér hez. A ko csis pony vá val be bo rí tot ta
a sze kér al ját és ol da lát, ar ra he lyez te szé -
pen, gon do san a köny ve ket. Már az utol só
cso ma gok ki hor dá sá hoz ér kez tünk, ami -
kor a bol tos csend ben meg je gyez te, hogy
egy ki csi prob lé ma van: a meg ren delt at la -
szok ból ke ve seb bet kap tak, nem tud ja a
meg ren delt ös  szes pél dányt át ad ni. Jó ked -
vem pil la na tok alatt el szállt, ve le együtt a
len dü le tem is. Meg der med tem. Las san
erõt vet tem ma ga mon, és csen de sen el -
mond tam az el adó nak, hogy ezek az at la -
szok ta nyai gye re kek ta nul má nya it se gí tik,
akik bi zony mes  sze lak nak egy más tól, s
nem tud nak át ug ra ni a szom széd ba, hogy
tár suk tól el kér jék né hány órá ra az at laszt.
A ki szol gá ló meg ér tõ en vé gig hall ga tott,
de se gí te ni nem tu dott raj tam.

Az ed dig szót la nul áll do gá ló, né ze lõ dõ
hölgy ek kor szó lalt meg elõ ször. Oda jött
hoz zám, be mu tat ko zott. El mond ta, hogy õ
az ak ko ri Tan könyv ki adó mun ka tár sa. Kö -
zöl te, hogy a bolt ve ze tõ vel foly ta tott sza -
va im meg gyõz ték õt. Ha vis  sza megy Bu -
da pest re, azon nal in téz ke dik, hogy a hi -
ány zó pél dá nyo kat meg kap juk.

Meg kö szön tem a ve lünk va ló együtt ér -
zé sét, se gí tõ kész sé gét, az el adó nak pe dig a
szál lí tást elõ ké szí tõ és se gí tõ mun ká ját. A
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ko csis az utol só cso ma go kat is el he lyez te,
pony vá val le ta kar ta. Fe lül tem mel lé a bak -
ra. Ahogy jöt tünk, úgy csen de sen és sze -
ren csé sen ha za is ér kez tünk. Egyik tan te -
rem be be hord tuk a köny ve ket, osz tá lyok
és tan tár gyak sze rint szé pen el he lyez tük az
asz ta lon és a pa do kon.

A hölgy meg tar tot ta ígé re tét. Né hány
nap múl va ér te sí tést kap tam, hogy me he -
tek az at la szo kért. A kis Cse pel, mint ha
érez te vol na, mi lyen fon tos fel ada tot tel -
je sít, vi dá man cset teg ve si e tett ve lem
Bács al más ra. ott pedig hamarosan meg -
kap tam a tér ké pe ket.

Ná lunk a tan év nyi tó elõtt min den ta nít -
vá nyunk ren del ke zett a tan köny vek kel, fü -
ze tek kel, író sze rek kel, min den nel, ami a
si ke res és ered mé nyes ok ta tó-ne ve lõ mun -
ka egyik fon tos elõ fel té te le. A tan könyv -
csa tát meg nyer tük.

Ko vács T. Lász ló

Ma gyar jog ér tel me zés a Fe renc József-i arany kor ban
1860 tá ján Óbu dán Frankel dok tor már

szé les kö rû pra xist ala kí tott ki. A tu dós, hír -
ne ves or vos ter mé sze tes vá gya, hogy Leó
fia kö ves se az atyai pá lyát. Az 1844-ben
szü le tett gyer mek azon ban sem mi kész te tést
nem érez ar ra, hogy ke nye rét szel le mi te vé -
keny ség gel ke res se meg. Kéz ügyes ség ét,
mely majd ki vá ló esz té ti kai ér zék kel fog ki -
e gé szül ni, mes ter em ber ként gyü möl csöz te -
ti. Arany mû ves sé get ta nul ki, és Bu da pes ten
szer zett tu dá sát Svájc ban, Né met or szág ban
és Ang li á ban gya ra pít ja. A vég cél a ki fi no -
mult kul tú ra és mû íz lés világfõvárosa, Pá -
rizs. Szak kép zett sé gét mi nõ sí ti, hogy a fõ -
vá ros egyik leg is mer tebb ék sze ré szé nél kap
ál lást. Vir tu óz kéz ügyes sé gé re jel lem zõ,
hogy az egy nap ra ki sza bott mun kát há rom-
négy óra alatt vég zi el, és ez zel har minc
fran kot ke res meg. A tisz tes ös  szeg még a
mé reg drá ga Pá rizs ban is bõ sé ge sen fe de zi
lét fenn tar tá sát.

Bár az if jú Frankel ide gen ke dett az or -
vos tu do má nyi stú di u mok tól, nagy fo gé -
kony sá got mu tat a szel le mi élet egyéb te -
rü le tei iránt. Meg is me ri és ta nul má nyoz ni
kez di Proudhon és Saint Si mon mû ve it,
Blanquit, sõt ké sõbb Mar xot is. A 19. szá -
zad má so dik fe lé re meg in dul nak azok a
mun kás moz gal mak, me lyek a gyá rak ban
meg ter melt ér ték igaz sá go sabb el osz tá sát
kez dik kö ve tel ni. E moz ga lom egyik ága
ve zet el nap ja ink nyu ga ti szo ci ál de mok ra -
ta párt ja i nak ki ala ku lá sá hoz. Frankel nem
csu pán ön mû ve lõ szo ba tu dós, ha nem a
fel szí vott esz mé ket ter jesz ti is a mun kás -
klu bok gyû lé se in. Mind emel lett egyi ke
ma rad na a kor is me ret len ség be sül  lye dõ
po li ti kai agi tá to ra i nak, ha egy tör té nel mi
ese mény nem ál lít ja ri val da fény be.

1870 au gusz tu sá ban ki rob ban a fran cia-
po rosz há bo rú. A konf lik tus va ló di tét je: me -
lyik ál lam le gyen a kon ti nen tá lis Eu ró pa ve -
ze tõ nagy ha tal ma. III. Na pó le on csá szár
kön  nyel mû en túl be csü li Fran cia or szág ka to -
nai ütõ ké pes sé gét. Bõ hó nap te lik csak el, és
so ro za tos ve re sé gek után Sedannál az észa ki
had se reg fegy ver le té tel re kény sze rül. Fog -
ság ba esik Na pó le on is, és ez zel vé get ér az
úgy ne ve zett má so dik csá szár ság.

Pá rizs ban for ra da lom rob ban ki, majd
meg ala kul a har ma dik köz tár sa ság. A csá -
szár ka pi tu lá lá sá val a há bo rú azon ban nem
fe je zõ dik be. A fõ vá rost erõd öve zet vé di,
és a negy ven ezer fõ nyi ka to na sá got szá -
zez res nem zet õr se géd had egé szí ti ki. Pá -
rizs több mint négy hó na pig áll el len a né -
met ost rom nak. Bár az erõ dít mé nye ket si -
ker rel rom bol ja a ki tû nõ po rosz tü zér ség
is, az el len ség nek van egy ve sze del me sebb
fegy ve re. Ez a her me ti ku san szi ge te lõ ost -
rom zár. A két mil li ós vá ros nak nin cse nek
fel hal mo zott élel mi szer kész le tei. Az ín ség
mér té ké re jel lem zõ, hogy az éhe zõ pá ri zsi -
ak fel fal ják Castort és Polluxot, az ál lat -
kert két ele fánt ját is.

A csá szá ri ad mi niszt rá ció bu ká sát kö ve -
tõ en meg ala ku ló Thiers-kor mány 1871.
feb ru ár 26-án bé két köt Bis marck kal. Az
ost rom ide jén el vi sel he tet len né fo ko zó dó
nél kü lö zés azon ban ki rob bant egy má so -
dik for ra dal mat. A már ci us 18-án ki tö rõ lá -
za dás a mun kás osz tály és a nyo mor egyéb
ül dö zött je i nek fel ke lé se. A ve ze tést egy
vá lasz tott tes tü let re, a biz to sok ta ná csá ra
bíz zák. Bár Frankel csak be ván dor ló, a
köz bi za lom a mun ka ügyi- és ke res ke del mi
biz to si tiszt ség gel ru ház za fel. A pá ri zsi
kom mün mû kö dé se mind ös  sze két hó nap -
ra kor lá to zó dik. Ugyan is a Ver sailles -ba
te le pült Thiers-kormány – me lyet or szá gos
vá lasz tás jut ta tott ha ta lom ra – nem tû ri el
az ál lam ban ál lam ként funk ci o ná ló mun -
kásköz tár sa sá got. A há bo rú val nem súj tott
or szág ré szek bõl csa pa to kat von nak ös  sze,
és Mac Mahon tá bor nok meg in dít ja a fõ -
vá ros ost ro mát.

A be avat ko zást drá mai ese mé nyek te -
szik sür ge tõ vé. A kom mün árok el fog ják és
tús  szá nyil vá nít ják a vá ros te kin té lyes sze -
mé lyi sé ge it. A cél Thiers kor má nyá nak
sakk ban tar tá sa: tá ma dás meg kí sér lé se kor
ki vég zik a be bör tön zöt te ket. Ez nem üres
fe nye ge tés. Má jus vé gén agyon lö vik a le -
tar tóz ta tott no ta bi li tá so kat, köz tük Pá rizs
ér se két. A nyil ván va ló an  bu kott for ra da -
lom el ke se re dett har co sai van dál mó don
pusz tí ta ni kez dik a mû al ko tá so kat is. Fel -
gyújt ják a vá ros há zát, a Tuileriákat, és az

igaz ság ügyi pa lo tát. Le dön tik a fran cia
nem ze ti büsz ke ség bál vá nyát, I. Na pó le on
di a da la it meg örö kí tõ Vendome-oszlopot.
A pol gár há bo rú tel jes vad sá gá ban tör ki, és
a kor mány csa pat ok má jus 28-án vé res ut -
cai harc ban le tö rik a kommünárdok két -
ség beesett el len ál lá sát. Az el ke se re dett tu -
sá ban Mac Mahon hét száz öt ven ka to nát,
el len fe lei húsz ezer har cost vesz te nek. A
szá mok arány ta lan sá ga nem a fegy ver zet
mi nõ sé gi kü lön bö zõ sé gé bõl adó dik. A
kor mány csa pat ok agyon lõ nek min den lá -
za dót, akit fegy ver rel a kéz ben fog nak el.
A még tö me ge sebb meg tor lás a pacifiká-
ció után in dul meg. Ös  sze sen har minc -
nyolc ezer for ra dal márt tar tóz tat nak le, és
kö zü lük hé tez ret de por tál nak az óce á ni ai
Új-Kaledónia fe gyenc te le pe i re.

Frankel a har cok ban, erõ sza kos cse lek -
mé nyek ben nem vett részt. En nek el le né re
ma gas hi va ta la – hi szen mi nisz te ri ran gú ve -
ze tõ volt – a leg sú lyo sabb bün te tés re ér de -
me sí ti. Mi vel nem si ke rült kézrekeríteni, tá -
vol lét ében „in effige” íté lik ha lá ra. Az
arany mû ves ál cáz za ma gát, és ván dor ke res -
ke dõ nek öl töz ve át sur ran a kor mány csa pa -
tok õr lán cán. Át ha jó zik a csa tor nán és Lon -
don ban meg ta lál ja a re mélt biz ton sá got.

Mi vel a komünárok kö zül sok ez ren me -
ne kül het tek kül föld re, a ko nok Thiers itt is
foly tat ja ül dö zé sü ket. Kül ügy mi nisz te re,
Jules Favre kör le ve let in dít va la mennyi
eu ró pai fran cia kö vet ség re. Az uta sí tás
utol só mon da tai a kö vet ke zõk: „Nincs
nép, amely bün tet len sé get biz to sít hat na
szá muk ra, nincs or szág, amely nek ne je -
len te né nek szé gyent és ve sze del met.
Amen  nyi ben te hát tu do má sá ra jut na, hogy
ilyen egyén lép te át an nak az or szág nak a
ha tá rát, amely nél ön akk re di tál va van, jár -
jon el a he lyi ha tó sá gok nál ne ve zett egyén
le tar tóz ta tá sá nak dol gá ban, s azon nal ér te -
sít sen ben nün ket, hogy ki ada tá si ké re lem -
mel for dul has sunk a kor mány hoz.”

Frankelen vél he tõ leg erõt vett a hon vágy,
és el hagy ja a biz tos me ne dé ket nyúj tó Ang -
li át. Hos  szú odis  szea után ér ke zik Bécs be.
Itt fel is me rik és le tar tóz tat ják. Az oszt rák
rend õr fõ nök haj lan dó a fran cia kö vet nyo -
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ma té kos kö ve te lé sé nek tel je sí té sé re. Úgy
tû nik, a mun ka ügyi biz tost már sem mi sem
ment he ti meg at tól hogy szer mé lyes is me -
ret sé get kös sön a guil lo tine -nal. Ek kor ak -
ci ó ba lép a té koz ló fiú sor sát ag go da lom -
mal kö ve tõ apa. A te kin té lyes or vos meg ta -
lál ja a ma gas és ola jo zot tan mû kö dõ kap -
cso la to kat. A Leó fiú ki ada tá sa ál lam jo gi
prob lé má vá nõ, mely re a kö zös kül ügy mi -
nisz ter, a ha tal ma csú csán ál ló Andrássy
Gyu la is fel ne szel. Egy oszt rák rend õr pre -
fek tus ho gyan me ré szel ki ad ni a ma gyar
ko ro na fenn ha tó sá ga alá tar to zó alatt va lót?
– há bo ro dik fel a ke gyel mes úr.

A meg szep pent bé csi fõ rend õr át ad ja
fog lyát ma gyar kol lé gá i nak, és Frankel
most már egy bu da pes ti fog ház ban vár ja
sor sa jobb ra for du lá sát. Az il le té kes ma gyar
bí ró ság ér te sí ti az ügy át he lye zé sé rõl a
fran cia igaz ság ügyi mi nisz té ri u mot, és ké ri
a ki ada tást megindokló ok má nyo kat. A vá -
lasz irat csu pán a had bí ró sá gi íté le tet tar tal -
maz za. A se rény ka to nai jo gá szok nem bí -
be lõd tek kö rül mé nyes ke dõ bi zo nyí tá si el -
já rás sal. Frankel kommünár biz tos volt,
ennyi ele gen dõ a leg sú lyo sabb bün te tés ki -
sza bá sá ra. Az ag gá lyos ko dó ma gyar táb la -
bí rák vá la szol nak: nem az íté le tet, ha nem a
bû nös sé get iga zo ló vizs gá la ti jegy zõ köny -
ve ket kér ték! A fran cia fél nyil ván va ló an
hí ján volt a per dön tõ do ku men tu mok nak,
és csak a fog lyot kikö ve te lõ jegy zé ket is -
mé tel ge tik. A ha zai bí rák ek kor le zár ják az
ügyet. A ma gyar tör vé nyek – ír ták a pá ri zsi
kol lé gák nak – csak olyan vád lott el íté lé sét
en ge dik meg, aki nek bû nös sé ge ala pos
vizs gá lat tal meg gyõ zõ en bebizonyosult.
Mi vel Frankel ügyé ben ilyen do ku men tu -
mo kat nem pre zen tál tak, a ki ada tá si ké rel -
met vis  sza uta sít ják. Ezt kö ve tõ en a fog lyot
sza bad láb ra he lye zik.

A ma gyar jog rend kö vet ke ze tes sé gé nek
má so dik ma ni fesz tá lá sa a Mis kolc kör nyé -
ki, 1890 tá ján tar tott had gya kor lat hoz kap -
cso ló dik. A kék és zöld szí nek kel meg kü -
lön böz te tett csa pa tok bo nyo lult és ár má -
nyo san ter ve zett had mû ve le tek ben mér kõz -
nek egy más sal. E militáris já té ko kat meg -
szem lé li a leg fõbb had úr, Fe renc Jó zsef is.
A je les ese mény iránt nagy ér dek lõ dést mu -
ta tott a ho ni és nem zet kö zi saj tó. A had ve -
ze tés és a csá szár ugyan ere den dõ el len -
szen vet táp lált a hír lap írók kal szem ben, ez -
út tal azon ban so rom pó ba lé pett a ma gyar
kor mány is. A ha di ki adá sok ös  sze ge he ves
par la men ti tá ma dá sok cél pont ja min den év -
ben. Ked ve zõ en be fo lyá sol ná a köz vé le -
ményt és áz tat ná az el len zé ki hon atyák pus -
ka po rát, ha a hír lap ok el is me rõ en szá mol -
ná nak be had se re günk nagy sze rû harc ké -
pes sé gé rõl. Vé gül a csá szár és a vo na ko dó

ve zér kar is be lát ja, hogy a szá zad vég re a
saj tó a ne gye dik ha tal mi ág rang já ra emel -
ke dett. Jó in du la ta, nyá jas ro kon szen ve
hasz nos tá ma sza le het még az Is ten ke gyel -
mé bõl szár maz ta tott csá szá ri ha ta lom nak is.
Így a ma gyar és kül föl di saj tó negy ven fõs
ke re tet kap kép vi se le te szá má ra.

A he gyes-dom bos had mû ve le ti te rü le ten
va ló gyors moz gás eget len esz kö ze ek kor
a pa ri pa. A lo vas ez re dek te hát uta sí tást
kap nak, hogy a tar ta lé kuk ból a zsur na lisz -
ták szá má ra is pre zen tál ja nak tál to so kat. A
Mis kolc ra vo na ton ér ke zõ ura kat a pe ro -
non fo gad ta az ös  sze kö tõ tiszt nek ki je lölt
fõ had nagy. A pá lya ud var elõt ti té ren negy -
ven fel nyer gelt ló vá ra ko zott. Nya kuk ba
akasz tott táb la je lez te, me lyik hír lap tu dó -
sí tó já nak utal ta ki õket a had ve ze tõ ség. A
rész ben vá ros ban ne vel ke dett toll for ga tók
nem mind egyi ke volt gya kor lott lo vas.
Né mi leg ide gen ked ve szem lél ték az ál no -
kul le sze gett fe jû pe ga zu so kat. Pe dig még
sej tel mük sem volt ar ról, hogy a kon tin -
gens le adá sa kor a hu szá rok a leg mak ran -
co sabb, leg ne he zeb ben irá nyít ha tó ál la tok -
tól sza ba dul tak meg. Azt ter mé sze te sen
ek kor még a leg élén kebb fan tá zi á jú ri por -
ter sem lát hat ta elõ re, hogy a gya nút lan lo -
va suk ke zé bõl mi kor fog ják ki ra gad ni a
kez de mé nye zést.

A had gya kor lat nap ja i ban a hul lá mos te -
re pen a hír lap írók még va la ho gyan el bol -
do gul tak a kincs tá ri jó szá gok kal. A gya -
kor lott hu szár fõ had nagy szak sze rû en te -
rel get te a gond ja i ra bí zott ban dé ri u mot. Az
okos ál la tok azon ban ha mar ki ta nul ták,
hogy az irá nyí tó aka rat az õ fe jük ben, és
nem a gyep lõs zá rat tar tók ko po nyá já ban
fész kel. Ezt majd a leg al kal mat la nabb pil -
la nat ban bi zo nyí ta ni is fog ják.

A mû ve le tek be fe je zé se után a csa pa tok
a Leg fõbb Had úr elõtt dísz me net ben vo -
nul tak el. A tri bü nön he lyet fog lal tak a tá -
bor no ki ka ron kí vül a nagy kö vet sé gek ka -
to nai at ta séi. A je les al ka lom ra il lõ en ki öl -
töz tek a zsur na lisz ták is. A szem lén azon -
ban nem ló ról száll va, ha nem pa ri pá ik há -
tán so ra koz tak fel. Úgy lát szik, a fõ had -
nagy sem gon dolt ar ra, hogy az ál nok hu -
szár lo vak ga li bát okoz hat nak. A ka to nai
pro to koll sze rint a fegy ver ne mek elõ írt
for má ban, zsi nór egye nes sor okban ma sí -
roz nak el az emel vény elõtt. A fel vo nu lást
egy hu szárre gi ment zár ja le. A pa rá dés ra
csu ta kolt, bõ ven za bolt pa ri pák szin te tak -
tus ra lép ve ha lad tak el õ csá szá ri fen sé ge
elõtt. Az üte met jó tor kú le gé nyek trom bi -
ta har so gá sa dik tál ta. Ez lett for rá sa a baj -
nak. El sõ ként Futaky szer kesz tõ tál to sa
csap ta fél re a fü le it, és fe gyel me zett hu -
szár ló ként für ge ga lopp ban csat la ko zott a

me net hez. Má so dik ként Bar na Dó ri háta sa
ug rott meg és vág ta tott a ve zér nyo má ban.
Mint mond tam, az új ság írók gyen ge lo va -
sok lé vén csu pán ra ko má nyai és nem irá -
nyí tói a tál to sok nak. Kép te le nek vol tak a
pél dát kö vet ni kí vá nó ál la tok meg fé ke zé -
sé re, és má sod per cek múl va lo va sok go -
moly gó tö me ge kö vet te a két ve zért. A sza -
lon ka bá tos, ke mény ka lap ju kat és ci lin de -
rü ket szo ron ga tó, zsi nó ron röp kö dõ cvik -
ke rük után kap ko dó urak leg fõbb igye ke -
ze te az volt, hogy nye reg ben ma rad ja nak.

A min ta sze rû militáris for má ci ó kat kö -
ve tõ zi lált lo vas csa pat el ké pesz tõ en ko mi -
kus ha tást kel tett. Fe renc Jó zsef ugyan rez -
ze nés te len arc cal vi sel te el a saj tó prog ra -
mon fe lü li pro duk ci ó ját, a tá bor no ki kar és
a dip lo ma ták azon ban puk ka doz tak a har -
sány ne ve tés tõl.

A bo hóc mu tat ván  nyá fa ju ló vég já ték
egy vi dé ki vá ros anek do ta ele mé vé fa kult
vol na, ha más ese mény nem eme li po li ti -
kai üg  gyé a saj tó mis kol ci ven dég sze rep -
lés ét. A vezérló mö gött üge tõ Bar na Izi dor
(ezt a ke reszt ne vet ala kí tot ták Dó ri vá), a
Bu da pes ti Hír lap mun ka tár sa egy vak me rõ
csínyt kö ve tett el.

Tud nunk kell, hogy Fe renc Jó zsef ön -
ma gát a bi ro da lom el sõ tiszt vi se lõ jé nek te -
kin tet te, és hi va ta lát im po ná ló buz ga lom -
mal lát ta el. Haj nal ban kelt, és szi go rú idõ -
be osz tást tart va nap hos  szat se rény ke dett
az író asz ta lán fel hal mo zott ak ták fel dol go -
zá sá val. Az ter mé sze tes kö ve tel mény,
hogy fon tos ál lam ügyek ira tai mind át ha -
lad ja nak a csá szár ke zén. A Burg e szor gos
bü rok ra tá ja azon ban olyan je len ték te len
ügyek kel is fog lal ko zott, me lyek és  sze rû
be osz tás sal ki sebb fel ha tal ma zá sú hi va ta -
lok ban is el in téz he tõk let tek vol na. Ter mé -
sze te sen ar ról nin csen szó, hogy az öt ven -
mil li ós Mo nar chia min den ügy ira ta csá -
szá ri jó vá ha gyás szû rõ jén ha ladt vol na ke -
resz tül. An  nyi azon ban bõ ven akadt, mely
a lé nye ges ok má nyok hoz ele gyít ve ki töl -
töt te a kis hi va tal no ki am bí ci ók kal bí ró
bíborbanszületett mun ka nap ját.

Nos, a Kaiser e lét szük ség le té rõl a had -
gya kor lat ide jén sem mon dott le. Sza bad
órá i ban szál lo dai író asz ta lá hoz te le pe dett,
és a reá vá ró dön té se ket had úri mi vol tá ban
sem ha lasz tot ta el.  A fe les le ges sé vált ira -
to kat – szo ká sá hoz hí ven – a pa pír ko sár ba
ha jí tot ta. A had mû ve le tek be fe je zé sé vel az
ud var tar tás út ra kelt, hogy vis  sza tér jen a
csá szár vá ros ba. A szem fü les Bar na Dó ri
vi szont fel bé rel te a nagy úr szo ba ina sát,
hogy a pa pír ko sár tar tal mát – il lõ tisz te let -
díj el le né ben – né ki szol gál tas sa ki. Ne tör -
jünk túl ha mar pál cát a ma gyar ri por ter
alat to mos nak tû nõ ügy le te fe lett. Ez idõ
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tájt egy olyan te kin té lyes tes tü let tõl, mint a
fran cia Deuxiéme Bureau, rend sze res ja -
va dal ma zást húz a né met nagy kö vet ség ta -
ka rí tó as  szo nya. Fel ada ta mind ös  sze an  nyi,
hogy Schwarzkoppen ez re des ka to na at ta -
sé pa pír ko sa rá nak nyers anya gát rend sze -
re sen szál lít sa Hen ry õr nagy nak, a kém el -
há rí tás he lyet tes pa rancs no ká nak. Így ke -
rül elõ a hír hedt „bordoro”, mely nek alap -
ján a sze ren csét len Dreyfus ka pi tányt ár -
tat lan sá ga el le né re el íté lik.

A csá szá ri pa pír hul la dék el zsák má nyo -
lá sa vá rat lan ered ményt gyü möl csö zött.
Az ér té kes le let II. Mik lós cár két táv ira tá -
nak de sif rí ro zott szö ve ge volt. A ref le xi ó -
ból kö vet kez tet ni le he tett Fe renc Jó zsef te -
leg ram já nak tar tal má ra is. A lo gi kus re -
konst ru á lás vi szont két ség te len né tet te,
hogy a Burg a ma gyar ér de kek kel el len té -
tes ter ve ket szö vö get. A fel fe de zés nem
ma radt Bar na Dó ri ma gá nyos mor fon dí ro -
zá sá nak zárt kö ré ben. A zsur na lisz ta te vé -

keny sé gé nek fõ moz ga tó ere je a rej tett
szen zá ci ók nyil vá nos ság ra ho zá sa. Bar na
Izi dor sem kés lel ke dett, hogy a táv irat ok
szö ve gét a Bu da pes ti Hír lap ha sáb ja in
köz zé te gye. A ma gyar ság még négy év ti -
zed múl tán sem en gesz te lõ dött meg a
Kreml irá nyá ba, mely nek ura a gyõz tes
ma gyar for ra dal mat özön lõ sás ka ha dá val
vér be foj tot ta.

A hír la pi köz le mény bom ba rob ba nás
ere jé vel ha tott a po li ti kai kö rök re és a köz -
vé le mény re. A Bu da pes ti Hír la pot azon ban
fel in dul tan és fel há bo rod va for gat ták bé csi
fõ mél tó ság ok is. A ga lád in diszk ré ció fel -
bõ szí tet te az au li kus nagy ura kat. A fõ ud -
var mes te ri hi va tal ha la dék ta la nul érint ke -
zés be lép a ma gyar mi nisz té ri u mok kal. A
fõ ud var mes ter fenn ha tó sá ga nem ér vé nye -
sít he tõ köz vet le nül a ma gyar alatt va lók ra,
ezért a bu da pes ti kor mányt ké rik fel az el -
ve te mült ri por ter pél dás meg bün te té sé re.
Az ener gi kus fel szó lí tást kö ve tõ en az igaz -

ság ügy-mi nisz té ri um juris prudens el méi
ad ják ös  sze az eszü ket, hogy ta nul má nyoz -
zák a pél dát lan cse lek mény jo gi meg tor lá -
sá nak le he tõ sé gét. Ag gá lyo san kö rül te kin -
tõ és gon dos vizs gá ló dás után ar ra a kö vet -
kez te tés re jut nak, hogy a pi ma szul in diszk -
rét zsur na lisz ta bí ró ság elé ci tá lá sá ra nincs
le he tõ ség. A Bün te tõ tör vény könyv ben nem
ta lál ha tó egyet len olyan pas  szus sem, mely
Bar na Dó ri cse lek mé nyé nek el ma rasz ta lá -
sá ra al kal mas len ne.

A Burg az el uta sí tás ba nem tö rõ dik be le.
Hajt ha tat lan sá gá ban nyil ván köz re ját szik,
hogy a csá szár bi zal mas ira ta i nak ha nyag
ke ze lé sé ben lu das nak ér zik ma gu kat.
Szívóskodásuk azon ban ha jó tö rést szen ved
a lo gi ku san ér ve lõ ma gyar jog tu dó sok ma -
kacs el len ál lá sán. Így a Bu da pes ti Hír lap je -
les mun ka tár sa ép bõr rel ús  sza meg a meg -
le he tõ sen im per ti nens in diszk ré ció ál tal
ma gá ra zú dí tott mo nar chi kus ha rag vi ha rát.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Eöt vös Kár oly, Fischer Li pót és sok minden más
Ma gam is ügy véd-író vol nék, ezért von -

zó dom az ügy véd-írók hoz. Azok hoz is,
akik éle tük egy sza ka szá ban vol tak ügy vé -
dek és más kor írók, mint Ka to na Jó zsef,
Vö rös mar ty Mi hály vagy Mé szöly Mik -
lós, de még job ban sze re tem és be csü löm
azo kat, akik egy szer re ûz ték a két mes ter -
sé get. Ezek kö zül a ked ven cem Eöt vös
Kár oly, aki 1842. már ci us 11-én szü le tett
Mezõszentgyörgyön, ak kor még Veszp rém
vár me gyé ben. Eöt vöst nem csak azért sze -
re tem, mert egy na pon szü let tünk, (alig
108 év kü lönb ség gel), ha nem stí lu sá ért.
Eöt vös sok ban egye zik Mik száth tal, ma ga
is év ti ze de kig par la men ti kép vi se lõ volt
(igaz mind vé gig el len zék ben, nem úgy
Mik száth), el be szé lõ pró zá ja sok szor
anek do ti kus, kar co la tai, vis  sza em lé ke zé -
sei azon ban élõb bek és kön  nyeb ben ol vas -
ha tók, mint Mik szát héi. Nagy pró zá ban
per sze Mik száth ver he tet len, nem csak
men  nyi sé gi leg, de mi nõ sé gi leg is. Igaz,
Eöt vös so sem írt nagy re gényt, mert nem
volt rá ide je. Mind vé gig hû ma radt ügy vé -
di iro dá já hoz, és leg is mer tebb köny ve is
(A nagy per) élõ do ku men tum ar ról a
tiszaeszlári per rõl, amely ben õ volt az el sõ
vé dõ ügy véd. Mind ket ten li be rá li sok vol -
tak, az 1867 után kez dõ dõ szûk öt ven év
po li ti kai fi lo zó fi á já nak él har co sai, a pol gá -
ri li be ra liz mus min den eré nyét és min den
hi bá ját kép vi sel ték és vi sel ték. Ez az öt ven
év ma úgy ma radt meg a nem zet köz tu da -
tá ban, mint a fel emel ke dés, a pol gá ro so -

dás, a pros pe rá lás év ti ze dei. So ha an  nyi
épü let nem épült; ma is, ami szép eb ben az
or szág ban és vál lal ha tó, az ak kor épült.
Ipa ro so dás, ka pi ta li zá ló dás, kul tu rá ló dás.
Arany 1882-ben 65 éve sen már be csuk ja
Kap csos köny vét, õ már nem akar eb ben
az új, ro ha nó vi lág ban él ni. Meg ér tem. Jöj -
je nek a fi a ta lok, a Kõ szí vû em ber uno kái,
ahogy Nemeskürty Ist ván ta lá ló an meg ne -
vez te e kor pro mi nen se it, vagy ahogy
Szekfû Gyu la ka te go ri zál ta, a „má so dik
nem ze dék”. In nen vis  sza néz ve tet sze tõs az
öt év ti zed lát vá nyos fej lõ dé se, de ma már
tud juk, ez alatt az öt év ti zed alatt min den
év vel gyor sab ban és gyor sab ban ro hant az
or szág a vesz té be, elõ re azon az úton,
amely nek a vé gén ott állt a hely ség név táb -
la: Tri a non.

A ma gyar min dig szang vi ni kus, köny -
 nyen lel ke se dõ nép, ezért azok tud ják leg in -
kább lel ke sí te ni, akik er re a tu laj don sá gá ra
apel lál nak. Akik ki áll nak a pi ac tér re és har -
so gó han gon nagy ló zun go kat mon da nak,
nem ze ti ér zés re hi vat koz va, csak né ha ma -
guk is túl lõ nek a cé lon. Má ig a 3200-nál va -
la mi vel több ha zai hely ség ben a leg több ut -
cát ar ról a fér fi ú ról ne vez ték el, aki – meg -
gyõ zõ dé sem – töb bet ár tott a nem zet nek,
mint hasz nált. Kos suth La jos ról van szó,
aki sem mit sem al ko tott, an nál töb bet rom -
bolt. Me rész ki je len tés, és a bi zo nyí tás egy
ügy véd nél el en ged he tet len. Nos:

Eper jes Kár oly me sél te, hogy vi dé ki ál -
ta lá nos is ko lás ként a ta nár juk fel hoz ta

õket Bu da pest re, fel vit te a Ha lász bás tyá ra
és kör be mu ta tott. Ott lent az a Lánc híd,
amit Szé che nyi ho zott lét re, mö göt te a Tu -
do má nyos Aka dé mia, azt is. Tá vo labb, a
Rá kó czi út mö gött a Ló ver seny pá lya,
amely szin tén ne ki kö szön he tõ. De itt van
a Sem mel we is ut ca sar kán a Nem ze ti Ka -
szi nó, a Du nán áll egy át ala kí tott gõz ha jó,
mert a gõz ha jó zás is ne ki kö szön he tõ, sõt
ma ga a Du na ha józ ha tó sá ga. És az tán még
so rol ta hos  szan, mi min dent ka pott a nem -
zet a gróf tól. – És Kos suth? – kér dez ték a
gye re kek az ak kor már le bon tott Kos suth-
híd fe lé te kint ve. A ta nár elõ vett egy öt fo -
rin tost, raj ta a kor mány zó arc ké pé vel. – Õ
ezt ad ta ne künk- mond ta.

Kos suth – bár ügy véd volt – és (hír -
lap)író, még sem gon dol ko dott jo gász -
ként. Mi a jo gá szi gon dol ko dás? Lé pé se -
im le he tõ kö vet kez mé nye i nek ki szá mí tá -
sa, leg alább há rom lé pés re elõ re (és még
sok más). Kos suth 1849 áp ri li sá ban nem
gon dol ko dott elõ re, mert ha azt te szi, so -
sem mond ja ki a trón fosz tást. Ez volt az a
dön tés, ahol már nem volt, aki ta ná csot
ad jon ne ki. Ak kor már nem tud ta kö vet ni
a kor mány zót sem Bat thyá ny, sem De ák,
mind ket tõ vis  sza vo nult, nem azért, mert
nem sze ret ték nem ze tü ket, ha nem mert
sze ret ték. Kos suth ez zel a det ro ni zá ci ó val
át lé pett egy ha tárt, s ez fe les le ges volt. A
si ke res ta va szi had já rat foly tán tisz tes sé -
ges bé két le he tett vol na köt ni, de Kos suth
nem bé két akart, ha nem to tá lis gyõ zel -
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met. Csak ar ra nem gon dolt, hogy ez már
eu ró pai mé re tek ben kelt re ak ci ó kat, a ko -
ro nás fõk nem sze re tik a szel le met ki en -
ged ni a pa lack ból. 1849. áp ri lis 14-nek
kö vet kez mé nye a cár se re gé nek fel vo nu -
lá sa, en nek kö vet kez mé nye Vi lá gos,
mely nek kö vet kez mé nye a Bach-kor szak,
amely bõl kö vet ke zik a ki egye zés, a ki -
egye zés bõl a Mo nar chia, a Mo nar chi á ból
a Hár mas szö vet ség, s eb bõl kö vet ke zik
az 1914. évi had üze net és az 1918-as ka -
pi tu lá ció, a há bo rú el vesz té se és a vé ge
Tri a non. A do mi nók ott in dul tak el Deb -
re cen ben. S ami vég képp nem szim pa ti -
kus, a kár men tõ Gör gey áru ló vá ki ki ál tá -
sa, s mi köz ben az igaz em be re ket akaszt -
ják és le lö vik, a kor mány zó az Új vi lág -
ban azok vé rén csi nál hõ si kar ri ert, aki ket
õ vitt a vég zet be. S utá na majd fél év szá -
za dig ki bi cel a ha zai par ti hoz, fi gyel men
kí vül hagy va a ki bic ség fõ sza bá lyát: a be -
le nem szó lás kö te le zett sé gét.

Vis  sza Eöt vös höz, aki most már majd
száz éve a veszp ré mi te me tõ ben nyug szik,
s aki nek ös  szes mû ve it hu szon négy kö tet -
ben ad ta ki a Ré vai test vé rek Rt 1900-tól.
Eöt vös leg is mer tebb köny ve az Uta zás a
Ba la ton kö rül, amely har minc év vel ké -
sõbb me sé li el öt tu dós ér tel mi sé gi (Gyu lai
Pál, Sa la mon Fe renc, Nagy Mik lós, Szil á-
gyi Sán dor és Eöt vös) uta zá sát ha nem is a
Ba la ton kö rül, de vé gig az észa ki part ján,
amely Eöt vös sa ját va dász te rü le te, Veszp -
rém és Za la vár me gye ak kor még élõ be -
tyár ja i val, fü re di sa va nyú ví zé vel, ti ha nyi
re me te lak ja i val, és me sél, me sél, szto ri zik
ez a bölcs öreg ügy véd (an  nyi idõs, mi dõn
ír ja, mint én most). Akár mer re men nek, az
úszó jég táb lán re kedt ha lá szok tól a sü me -
gi kék fes tõ ig, az élet tár sa után ha ló nap -
szá mos tól Kis fa ludy Sán do rig, tör té net
tör té net há tán, Ré pa Ro zi és Sobri Jós ka,
Ranolder püs pök és Ramasetter vál lal ko -
zó. A tem pó a lé nyeg, az a las sú, rá érõs
me sé lés, amely olyannyira el üt nap ja ink
ro ha ná sá tól. Gyu lai Pál és Sa la mon Fe renc
ahogy fel má szik a Cso bánc ra, mint ha ma
jön né nek a szõ lõm mel let ti föld úton, és a
cso bán ci pin ce tu laj do no sa nem en ge di
õket egy-egy po hár bor nél kül to vább men -
ni, mert ahogy mond ja: „Az õsi er kölcs azt
pa ran csol ja, hogy egy po hár bor ral min den
is me ret lent, akit a sor sa ar ra visz, meg kell
kí nál ni.” (Igyek szem e szo kást én is be tar -
ta ni). Itt jegy zem meg – anek do ta –, hogy
Gyu lai Pál olyan hí re sen ala csony em ber
volt, hogy egy szer egy tár sa ság ban ug rat -
ták emi att, mi re meg un va ki tört: – No,
hall ják az urak, lát tam én már ki sebb em -
bert is ma gam nál! Mi re De ák a ma ga szo -
kott hu mo rá val meg je gyez te: – De nem in -

gyen. Egyéb ként Eöt vös De ák nak leg na -
gyobb tisz te lõ je, párt- és kép vi se lõ tár sa és
éle té nek meg örö kí tõ je volt. Két kö tet ben
dol goz ta fel De ák ról szó ló írá sa it, szü le té -
sé tõl ha lá lá ig, amely nek hi te les szem ta nú -
ja volt ott az Egye tem té ri, az óta már le -
bon tott ház ban.

Mi ért írok én ba jai a ba ja i ak nak Eöt vös -
rõl? Mert, ahogy ös  szes mû ve it ol va som
es tén ként az ágy ban nagy él ve zet tel (és
sok szor éj jel a nem al vás órá i ban is), ta lál -
tam egy ér de kes, ba jai tár gyú írást. Az
írás ban az ügy véd Eöt vös tör té ne tét me sé -
li el Eöt vös, az író.  Íme:

„A múlt szá zad nyolc va nas éve i ben tör -
tént az eset. Or vos ke re sett fel Ba já ról az -
zal a szán dék kal, hogy ko moly or vo si do -
log ban ta nács koz ni akar ve lem. Ne vét
nem mon dom meg. Nem szép dol go kat
mívelt, meg is halt már ré geb ben, ne vét
tud nunk nem szük sé ges.... Az eset ez. Volt
Ba ján egy va gyo nos, tõ ke pén zes, zsi dó
em ber, a ne ve Fischer Li pót. Va gyo nát egy
mil lió fo rint ra be csül ték. Va la mi kor ke res -
ke dõ is volt, de fõ leg az zal fog lal ko zott,
hogy pén ze ket adott ki ka mat ra. De nem
volt uzso rás. Úgy mond ták, elég te kin té -
lyes em ber nek tar tot ták Ba ján s elég gé be -
csül ték is. Ab ban az idõ ben már öreg em -
ber volt, túl a het ven éven. Se fe le sé ge, se
gye re ke nem volt, vagy leg alább ve le nem
volt. Csak nem ma gá nyo san élt, agg le gény,
vagy öz vegy em ber mód já ra. Volt egy vagy
két szol gá lat te võ je, de ál lan dó tár sa sá ga az
or vos volt. Az az or vos, aki en gem föl ke re -
sett. Ro ko nai azon ban vol tak, akik jog gal
szá mí tot tak a majd egy kor rá juk né zõ örök -
ség re. Egy szer az öreg Fischer el kez dett
vég ren del kez ni. Ren delt pél dá ul egyik ro -
ko ná nak két száz ezer fo rin tot. Az or vos
oda ment a ro kon hoz, el mond ta, hogy er re a
ren del ke zés re õ bír ta rá az öre get, ké ri te hát
ju tal mát, ju ta lé kát. A ro kon meg is ad ta a
bu sás ju ta lé kot. Az or vos vér sze met ka pott.
El ment a má sik ro kon hoz s te te mes ju ta lék
mel lett ajánl ko zott ar ra, hogy Fischerrel
olyan vég ren de le tet csi nál tat, ami lyent ez
a ro kon óhajt. Meg al kud tak és Fischer
csak ugyan olyan vég ren de le tet csi nált új -
ra. Az or vos nak ef fé le ra vasz sá ga is mét lõ -
dött leg több ször. Az öreg Fischer egy más
után cse re be rél te a vég ren de le te ket... Az
or vos sza ka dat la nul rak ta zseb re a bu sás
ös  sze ge ket. El vég re fel tû nõ lett a do log a
ro ko nok közt. Hol hoz zá ju tot tak, hol el es -
tek az örök ség tõl. De kön  nyen ki le he tett
szá mí ta ni, hogy ha so ká ig így megy a do -
log: ak kor utóbb az öreg Fischer pén ze is,
a ro ko nok va gyo na is az or vos zse bé be
köl tö zik. Fel lá zad tak a ro ko nok, ne ki es tek
az or vos nak: Azt ál lí tot ták, hogy az öreg

Fischer bo lond, az or vos rán ci gál ja or rá nál
fog va, meg is fe nye get ték az or vost bün te -
tõ fel je len té sek kel ko mo lyan. Így ke rült
hoz zám az or vos az zal a ké rés sel, vizs gál -
jam meg az öreg Fischert s je lent sem ki,
hogy nem bo lond. Az én sza vam nak a fel -
lá zadt ro ko nok szen tül hisz nek, s ak kor õ
meg me ne kül. Az or vos nak se ar ca, se té to -
vá zó sze me, se kap ko dó be szé de ne kem
nem tet szett. Fag ga tá som ra be is mer te,
hogy a ro ko nok tól csak ugyan ka pott a
vég ren de le te kért ju tal ma kat. Ez meg még
úgy se tet szett. Lát tam, hogy az or vos nem
igaz úton já ró em ber. El men tem Ba já ra.
Na gyon ér de kelt az eset. Meg lá to gat tam
az öreg Fischert. Ba ján nem va gyok jár tas.
Ezt a de rék vá rost nem is me rem. Két szer
vol tam ott éle tem ben s min dig csak fu tó -
lag. Hol, me lyik ut cá ban la kott az öreg, bi -
zony nem tu dom. Jó ter me tes, eme le tes
ház ban, egy eme le ten la kott, kis sé ri deg,
hi deg, ré gi bú tor za tú szo bá ban. Di vat nak,
as  szony nak, na pon kén ti po ro lás nak sem -
mi nyo ma. Szin te cso dál koz tam, hogy így
la kik egy mil li omos. Ma gas so vány, egye -
nes ter met. Egy kor bar na, most már de res
haj, ba jusz, szakál. Re dõk az ar con. Bi -
zony le néz tem én az ar cá ról jó het ven öt
évet. Nem mond tam ne ki, hogy azt aka -
rom tud ni: bo lond-e vagy nem. Ha nem azt
mond tam, hogy Ba já ra ve ze tett utam, jó
hí ré rõl-ne vé rõl rég óta is me rem, meg akar -
tam lá to gat ni. Õ is na gyon is mer te az én
ne ve met s lát ha tó szí ves ség gel fo ga dott.
El kezd tem ve le be szél get ni. Ho gyan élt fi -
a tal ko rá ban? Volt-e sok szor be teg? Mi ba -
ja szo kott len ni? Mi ként sze rez te a va gyo -
nát? Mi kor épült az a ház, amely ben la kik?
Ki épí tet te? Me lyik ro ko na leg jobb õhoz -
zá? Ha rag szik-e so kat? Me lyik párt hoz
tar to zik? Oko san, kimerítõleg, vi dá man
fe lelt min den re....Vi dám sá ga kü lö nö sen
fel tûnt. Nem ne ve tõ, ka ca gó, za jos vi dám -
sá ga volt, ha nem ál lan dó de rûs, mo soly gó
ar ca, szí ves be szé de. Leg job ban sze re tett
ar ról be szél ni, mi lyen sok pén ze van. Az
agg ko ri el me gyen gü lés sem mi sú lyo sabb
tü ne tét nem vet tem raj ta ész re. Hogy aka -
ra ta gyön ge vol na, el ha tá ro zá sa pil la nat nyi
és ug rán do zó ép pen nem vet tem ész re.
Hogy kör nye zõi csak ját sza ná nak aka ra tá -
val: eszem be se ju tott. De mind er re nem is
volt al kal mam. Hi szen ma ga vi se let ének
meg fi gye lé sé hez he tek re, hó na pok ra lett
vol na szük sé gem. De egy tü net hez még is
el ju tot tam... Kér dez tem tõ le, is mer te-e
Tóth Kál mánt, a köl tõt, Ba ja egy ko ri kö ve -
tét, jó ba rá to mat? – Is mer tem. En gem sze -
re tett. – Hogy tör tént az, hogy õ olyan sán -
ta em ber volt? – kér dez tem. Nem volt Tóth
Kál mán sán ta, ha nem kí sér le tet akar tam
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ten ni, va jon rá tud nám-e be szél ni, hogy
sán ta volt. Kér dé sem re gon dol ko zott, s azu -
tán fe lelt. – Nem volt Tóth Kál mán úr sán -
ta. – Hogy ne lett vol na, már azt én csak jól
tu dom. Gon dol kod jék csak kis sé Fischer
úr! Perc múl va fe lelt. – Csak ugyan, most
már én is em lék szem, hogy én ezt el tud tam
fe lej te ni. Iga zán gya nús más tü net re nem
akad tam az alatt a más fél óra vagy két óra
alatt, ame lyet tár sa sá gá ban töl töt tem...
Meg is mond tam az or vos nak, hogy én az
öreg Fischert el me be teg nek mon da ni nem
tu dom, de azért rám, mint ta nú ra ne hi vat -
koz zék, mert mi at tam le het agg ko ri el me -
gyön gü lé se.... Az a sok fé le vég ren de let, az
az idõn ként gyor san vál to zó el ha tá ro zás, s
Tóth Kál mán sán ta sá gá ról va ló sze le bur di

né zet vál to zá sa min den eset re gya nús. Az
öreg Fischer Li pó tot ez után csak ha mar két -
ség te len agg ko ri el me gyen gü lés be esett nek
tar tot ta min den ro ko na, is me rõ se és or vo sa.
Azt a lel ki is me ret len or vost el za var ták
mel lõ le s azu tán rög tön meg szûn tek a vég -
ren de let gyár tá sok.” (Na gyok ról és ki csi -
nyek rõl (Ré vai test vé rek Iro dal mi In té zet
Rt. 1906. 239-243. old).

Kér dé sek: Fischer Li pót és Fischer Sá -
mu el azo nos vagy sem? Ki volt ez a fi gye -
lem re mél tó és má ig to posz or vos? Kik
vol tak az örö kö sök? Men  nyi a tör té net epi -
kai hi te le? Men  nyit ke re sett a jó Eöt vös a
ba jai or vo son? (Re mél he tõ leg so kat).
Mind ezen kér dé sek re va la ki biz ton tud ja a
vá laszt. Ta lán ép pen Ba ján.

Én Eöt vös Ká rolyt jöt tem e tárgy ap ro pó -
ján di csér ni és mel lé ke sen Kos sut hot ma -
rasz tal tam el, ami bi zo nyá ra sok min den ki -
nek nem tet szik. Eöt vös nek sem tet sze ne,
mert ra jon gott az Öre gért. (Ment sé gem re
szól jon, hogy én Ba ján a gróf Bat thyá ny u.
4-ben szü let tem, s nem a Kos suth ut cá ban.)
Bat thyá ny nem emig rált, és nem élt 92 évig.
Õ fél térd re eresz ked ve né zett szem be a
pus ka csö vek kel, ami kor 42 éves volt.

Já vor Bé la

Ha ol va só ink kö zül va la ki tud ja a vá -
laszt a szer zõ fen tebb meg fo gal ma zott kér -
dé se i re, ké rem, kö zöl je ve lünk. Kos suth
La jos tör té nel mi sze re pé nek meg íté lé sé vel
kap cso lat ban is vár juk ész re vé te le i ket.

Bácskai disznóságok
Disz nó vá gá si  szo ká sok  Mély kú ton

A hús fé lék kö zött ki tün te tett sze re pe
volt a ser tés nek. Ez ad ta a leg fon to sabb
alap anya got, a zsírt és a sza lon nát. A ne héz
fi zi kai mun kát vég zõ pa raszt em ber min -
den kor ban job ban be csül te a sza lon nát,
mint a húst. Ezért a sza lon na min dig drá -
gább volt a hús nál. Még a 17-18. szá zad -
ban sem sü töt tek ki zsírt a sza lon ná ból,
min den zsi ra dé kot sza lon na for má já ban
tar tó sí tot tak. Ha zsír ra volt szük ség a ké -
sõb bi ek so rán, úgy a fõ zés kor ki ol vasz tot -
tak egy da rab sza lon nát. Ezért volt ré geb -
ben a leg el ter jed tebb ser tés faj tánk a man -
ga li ca, amely ti pi ku san zsír ser tés. A ne héz
nyá ri mun ká kat nem is le he tett vol na bír ni
jog hurt tal, müz li vel. A ser tés da ra bo lá sá -
nak mód ja, a hú sok és a sza lon na tar tó sí tá -
sá nak mi ként je, a töl te lé kek ké szí té sé nek
gya kor la ta tu laj don kép pen a kö zép kor vé -
gé re ki ala kult, s az óta ér dem ben nem vál -
to zott. Má ra a ser tés hús fo gyasz tá sa je len -
tõ sen vis  sza esett. Az 1980-as évek ben ha -
zánk ban még mint egy tíz mil lió ser tést tar -
tot tak. 2004 de cem be ré ben az ál lo mány
már csak négy mil lió volt, s ez a szám az -
óta is fo lya ma to san csök ken. Az Eu ró pai
Uni ó ban át la go san 44 kg az egy fõ re ju tó
át lag fo gyasz tás. Ma gyar or szá gon éven te
28 kg ser tés húst eszik az át lag em ber.  

Szent And rás nap ja (no vem ber 30) a ha -
gyo mány sze rint a disz nó vá gá sok kez de te.
Az utol só nap nincs ilyen pon to san meg ha -
tá roz va, min den eset re a ma gá ra va la mit adó
gaz da már ci us ban már nem ren de zett disz -
nó tort. A hû tõ lá dák nak kö szön he tõ en ma
bár mi kor, akár nyá ron is le het disz nót vág ni,
de ilyen kor a hú so kat ki zá ró lag a fa gyasz tó -

szek rény be te szik, nemigen ké szí te nek hur -
kát, kol bászt, son kát, és az egész el já rás han -
gu la ta mes  sze van az iga zi, té li disz nó to ré -
tól. Ré geb ben szin te nem volt olyan reg gel,
hogy va la hol a kö zel ben ne vi sí tott vol na
egy ha lál ra ítélt négy lá bú. Eu ró pai Uni ós
tag sá gunk óta csen des a fa lu, disz nót csak
kul tu rál tan, csend ben sza bad öl ni. 

Az 1940-es évek vé gén, az 1950-es évek
ele jén – a szo ci a liz mus di csõ sé gé re – szin -
tén csend ben vág tak az em be rek. Ez volt
az ún. fe ke te vá gás ok kor sza ka. Ugyan is
vagy egy ál ta lán nem le he tett sa ját cél ra
disz nót vág ni, vagy a hús na gyob bik ré szét
be kel lett szol gál tat ni (ter mé sze te sen té rí -
tés nél kül). A disz nó vá gás szán dé kát kö te -
le zõ volt elõ re be je len te ni a köz ség há zán.
Rend õrök, me zõ õrök jár õröz tek a fa lu ban,
a ta nyák kö rül. Ha si ví tott a disz nó, ak kor
biz to san szá mí ta ni le he tett rá, hogy ha ma -
ro san meg je len nek az el len õrök. Emi att
igen ka pós volt az olyan böl lér, aki hang
nél kül tu dott disz nót öl ni.

A disz nó ölés hez a pa raszt csa lád fõk
mind ér tet tek va la mi lyen szin ten, de azért
a böl lé rek is meg él tek. A sze gé nyebb em -
be rek sza ko sod tak er re a hi va tás ra ke re se -
tük ki egé szí té se ként. Disz nó ölé sek ide jén
az egész fa lu böl lér ré vál to zott. Ha még is
volt – mert volt – olyan pan tal lós, aki nem
ér tett eh hez a mes ter ség hez, ak kor a két
mes ter, Raj mund Bé la bá csi, meg Szvetnik
La jos ir tot ta a rö fö gõ ket. Nem min den csa -
lád ban volt fér fi em ber, és a jó mó dú ak is
öröm mel át ad ták a disz nó vá gás fõ sze rep ét.
A disz nó vá gás köz pon ti alak ja ugyan is a
böl lér. Egy részt a vá gás szak ér tel met, gya -

kor la tot igé nyel, más részt sa ját disz na ját
nem min den ki öli meg szí ve sen. Ki le he -
tett böl lér? Min de nek elõtt csak is fér fi em -
ber. Nem árt, ha jó erõ ben lé võ, mi vel
gyak ran 2-3 má zsás disz nó val kell meg bir -
kóz ni. Egy kis fi fi ka sem árt, mert né ha
csak fon dor lat tal le het a vesz tét sej tõ ál la -
tot az ól já ból ki csa lo gat ni.

A disz nó vá gás elõt ti na pon már volt te -
en dõ. Az elõ zõ na pon az ál lat már nem
ka pott en ni, hogy be le kön  nyen tisz tít ha -
tó le gyen. Elõ kel lett ké szí te ni a szer szá -
mo kat, edé nye ket. Meg kel lett élez ni a
ké se ket, hús da rá lót. Gon dos kod ni kel lett
a kel lõ men  nyi sé gû fû szer rõl. Es te ko rán
kel lett le fe küd ni, mi vel más nap ko rai volt
az éb resz tõ. A disz nó to ros ház ban ko rán
reg gel, még vi lá go so dás elõtt je lent ke zett
mun ká ra a böl lér. A fér fi ak pá lin ká val bá -
to rí tot ták ma gu kat a nagy mun ká ra. Az
el ká bí tott ál lat nya ki ütõ erét át vág va ki -
vé rez tet ték. A disz nót for rá zás sal vagy
per zse lés sel tisz tí tot ták. Ré geb ben szal -
má val per zsel tek, ma nap ság a gáz az el -
ter jedt. A még egész disz nót két fé le kép -
pen le het bon ta ni. Ka raj ra bon tás kor az
ál la tot a ha sán kez dik el bon ta ni, míg az
or já ra bon tás nál ép pen el len ke zõ leg, a
há tán kez dik el a bontást. A múlt szá zad
vé gén ná lunk csak hi va tá sos hen te sek
bon tot ták a disz nót úgy, hogy a ge rinc -
osz lo pot ket té ha sít va ka rajt kap ja nak.
Min den ki más úgy járt el, ahogy a vi dé ki
ház tar tá sok je len tõs ré sze még ma is te -
szi: egy da rab ban emel ték ki a ge rin cet,
amit így or já nak ne vez tek. Így kap tak
ele ink szép, nagy, egész sza lon nát. 
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Mi u tán a böl lér a disz nót szét bon tot ta,
hûl het a hús, jö he tett a reg ge li. Reg ge li re a
pá lin ka vagy bo ros tea után ál ta lá ban az el -
sõ comb ból le vá gott hús csí ko kat et ték süt -
ve, de he lyen ként hagy más sült vér járt. A
fel fo gott vér be sót dob tak, ke ver get ték,
majd vö rös hagy má val  meg sü töt ték. A leg -
több he lyen a vért a hur ka ké szí tés re tar to -
gat ták, reg ge li re va ló el fo gyasz tá sát pré dá -
nak tar tot ták.

Reg ge li után tör tént a hú sok szét vá lo ga tá -
sa, a son ka, sza lon na meg for má lá sa, a bel sõ -
sé gek abá lá sa, elõ ké szü let a kol bász ké szí té -
sé hez. A nõk vé gez ték a bél tisz tí tás ké nyes
és nem ép pen gusz tu sos mun ká ját. 

Az ebéd ál ta lá ban or ja le ves, pap ri kás.
Utób bi nak Mély kú ton kahurma a ne ve. Nem
ál lí tom biz to san, hogy ez is szlo vák örök ség.
Min den eset re el gon dol kod ta tó, hogy a szin -
tén rész ben szlo vák ere de tû Mis kén is így
ne ve zik a disz nó to ros pap ri kást. Az ös  sze -
gyûj tött hú so kat (ame lye ket más cél ra hasz -
nál ni nem tud tak) mo sat la nul a lá bas ba tet ték
ré te ge sen: egy sor hús, egy sor vö rös hagy ma
(ka ri ká ra vág va, nem ap ró koc ká ra), rá kis
men  nyi sé gû tö rött pap ri ka, só, majd új ra
kez dõ dött a be ra kás az elõ zõ sor rend ben.
Na gyon ki csi vi zet ön töt tek rá. Ke nyér rel,
eset leg fõtt krump li val et ték. Si et ni kel lett
ve le, mert eb bõl vit tek kós to ló ba a szom -
széd ba, és meg szól ták vol na a há zi as  szonyt,
ha csak ké sõ dél után vit te vol na a kós to lót. A
kahurmából es te, a tor vé gén, a je len lé võk a
ma ra dé kot ha za vit ték az egyéb kós to ló (hur -
ka, kol bász, sült hús, te per tõ) mel lett. 

Dél ben nem et tek so kat, hi szen volt még
mun ka bõ ven, s te li has sal már nem szí ve -
sen dol go zik az em ber. Ebéd után jö he tett a
hur ka ké szí tés, il let ve a kol bász töl té se. A
nõk ki sü töt ték a zsírt, bár volt, ahol ezt a
mun kát más nap ra hagy ták. 

Vé gül jö he tett a bõ sé ges va cso ra. Ilyen -
kor nemcsak azok le het tek je len, akik egész
nap dol goz tak, ha nem má sok is meg hí vást
kap tak a la ko má ra. A mó do sabb gaz dák
meg hív ták a plé bá nost, is ko la igaz ga tót. A
szo ká sos me nü: or ja le ves, sült hur ka, sült
kol bász, töl tött ká posz ta. Ré tes, há jas tész ta
(di ó val, mák kal vagy szil va lek vár ral) vagy
fánk ak kor, ha volt elég asszony a to ron. Ha
csak a há zi as  szony volt je len, ak kor ne ki er -
re már nem ju tott ide je. Mind ezek el ma rad -
ha tat lan kí sé rõ je ként bor, pá lin ka. A va cso ra
vé gez té vel a ven dé gek nek kós to lót il lett ad -
ni. Azok, akik nem vol tak je len a disz nó to -
ron, más nap kap tak kós to lót a sok fé le fi -
nom ság ból (hur ka, kol bász, süt ni va ló hús,
te per tõ), bár ez nem volt ál ta lá nos.

A disz nó to ri vi gas sá got szí nez te a masz -
kák lá to ga tá sa va cso ra után. Ez nem volt el -
ma rad ha tat lan ve le já ró ja a tor nak, de na -

gyon em lé ke ze tes sé tud ta ten ni. A masz kák
a ro ko nok, is me rõ sök kö ré bõl ke rül tek ki.
Pró bál ták fel is mer he tet len né ten ni ma gu kat.
Ar cu kat be kor moz ták, a fér fi ak nõ nek, a
nõk fér fi nak öl töz tek. Az il lem úgy dik tál ta,
hogy nem volt sza bad fel is mer ni õket, de fõ -
ként nem volt sza bad azt a masz kák tu do -
má sá ra hoz ni. El len ke zõ eset ben a masz kák
meg ver ték (no nem na gyon!) a há zi a kat.
Meg kel lett õket kí nál ni a va cso rá ra ké szí tett
en ni va ló val, in ni va ló val. Né ha ze nész kí sér -
te a masz ká kat és ak kor tánc ra per dül tek a
há zi ak kal.

Több he lyütt meg tré fál ták va la me lyik
részt ve võt. A töl tött ká posz tá nál va la me lyik
töl te lé ket ki cse rél ték egy elõ zõ leg meg fo -
gott, élõ ve réb bel. A tá lat úgy for gat ták,
hogy a meg tré fál ni kí vánt sze mély mit sem
sejt ve le he tõ leg az így elõ ké szí tett fe jet ve -
gye ki. A ká posz ta le ve let fel vág va a ve réb
ki röp pent. Ezt a tré fát egy idõ ben a la ko dal -
mak ban is al kal maz ták, fõ ként a nász na gyo -
kat meg tré fál va. Mi vel gyak ran sér tõ dés lett
a tré fa vé ge, így el halt ez az ér de kes szo kás
Mély kú ton. Sze lí debb vál to za ta az volt,
hogy a ká posz ta le vél be a szo ká sos töl te lék
he lyett vö rös hagy mát tet tek.

A disz nó vá gás után ak kor ké szí tet tek ko -
cso nyát, ami kor már a gyor san el fo gyasz -
tan dó éte le ket (pap ri kás, hur kák, sül tek) me -
get ték. Emi att a be le va ló hú so kat meg kel -
lett füs töl ni. Sok em ber vé le ke dik úgy, hogy
fi no mabb a ko cso nya füs tölt hús ból, mint ha
az csak le len ne sóz va. A hoz zá va ló hú so kat
(láb, fa rok, fül) bõ víz ben las sú tû zön meg -
fõz ték; pet re zse lyem mel, vö rös hagy má val,
fok hagy má val, zel ler rel, bors sal íze sí tet ték.
Ami kor meg fõtt, ki csiny tá lak ba ki ada gol va
ki hû töt ték, míg meg nem der medt. Te te jét
ke vés tö rött pap ri ká val meg szór ták. Pár na -
pig fo gyaszt ha tó volt hû vös he lyen tá rol va.

Sok helyt nyom ban a disz nó ölés után
meg kezd ték a szap pan fõ zést, egy részt, hogy
a szap pan nak va ló meg ne bü dö söd jék, más -
részt így egy füst alatt túl is es het tek a kony -
ha el ke rül he tet len be mocs ko lá sán.

A pa rasz ti ház tar tá sok ban ré geb ben ki zá -
ró lag – hû tõ szek rény nem lé vén – só zás sal,
füs tö lés sel tar tó sí tot ták a hú so kat. A tar já tól
a far ká ig egy ben hagy ták a hú sos cson tot,
meg füs töl ték és ta vas  szal, nyá ron eb bõl ké -
szí tet tek va la mi fi nom csi pet kés vagy tar ho -
nyás le vest. Füs tö lés hez min den ki ér tett, s
nem is szí ve sen bíz ták más ra ezt a mun kát,
mi vel a ros  szul el vég zett füs tö lés sel el le he -
tett ron ta ni az egész évi hús ele sé get. A több
hé tig le só zott hús fé lé ket (sza lon na, son ka,
csü lök) pár na pig füs töl ték, majd szel lõs
kam rá ban tá rol ták. Így még nyár ra is ma radt
hús az asz tal ra. Egyéb ként a füs tölt kol bász,
sza lon na fi ze tõ esz köz is volt. Fi zet tek ve le

az egy ház nak, a ta ní tó nak, a mes ter em ber -
nek. A hús fé lék tar tó sí tá sá nak el ter jedt egy
má sik mód ja is, fõ ként a Du nán túl egyes ré -
sze in: a le sü tés. A meg sü tött, füs tö let len húst
több ré teg ben egy nagy edény be tet ték, és az
egyes hús ré te gek re ol vasz tott zsírt ön töt tek.
A zsír meg ke mé nyed ve lég men te sen le zár ta
a húst. Bár mi kor elõ le he tett ven ni be lõ le,
csak ar ra kel lett ügyel ni, hogy min dig zsír
fed je a ma ra dé kot. Ez zel az el já rás sal több
hó na pig is tá rol ni le he tett a sült húst. Ma -
nap ság a hû tõ lá dák nak kö szön he tõ en szin te
kor lát nél kül tá rol ha tó a hús.

Disz nó vá gás ról me sél a ti nó já rá si Ar nold
Ernõné Kudlik Ró zsi 1970-ben: Vet tünk egy
hí zó nak va ló sül dõt, amit a ré gi gaz dá ja
azért adott el, mert se hogy sem akart ma la ca
len ni. Én hiz lal tam, gyö nyö rû en hí zott. Mi -
re le vág tuk két mé ter má zsa volt ben ne.
Csak az volt a baj, hogy mi kor fel bon tot ták
a hí zót, ki lenc fej lett ma la cot ta lál tak ben ne.
A disz nó ré gi gaz dá ja jött el böl lér nek. El
nem tud tam gon dol ni mi lel te sze gény em -
bert, hogy el dob ja a kést és mind két ke zé vel
a fe jé hez kap és fel néz az ég re. Csak ak kor
ér tet tem, mi kor lát tam a sok kis tar ka ma la -
cot (per sze egyik sem élt). Azért ad ták el a
disz nót, mert nem lett ma la ca. Csak an  nyit
mon dott sze gény Ba log bá csi: „Mit fog
szól ni az as  szony, ha ezt meg tud ja?”

Szá mot te võ vál to zás zaj lott le az el múlt
év ti ze dek ben ab ban is, hogy egy adott na -
pon be lül men  nyi ide ig tart a ser tés vá gás és
-fel dol go zás mun ká la ta. Rö vi dü lé si fo lya -
mat tal szá mol ha tunk ezen a té ren, amely jó -
részt ab ból adó dik, hogy az újabb tech ni kai
vív má nyok a disz nó ölés egész me ne tét fel -
gyor sí tot ták. A pir ka dat kor kez dett és az éj -
sza ká ba nyú ló disz nó to ro kat fel vál tot ták a
kb. fél na pot igény be ve võ disz nó ölé sek. Így
már nem is fon tos ko rán reg gel el kez de ni,
so kan csak a ko ra dél utá ni órák ban vág ják le
a ma la cot, hi szen a gyors per zse lés, bon tás
és da ra bo lás után, amen  nyi ben nem ké szí te -
nek töl te lé ket, csak a hú so kat kell a fa gyasz -
tó szek rény be  he lyez ni. 

Míg a szá zad for du lón a pör zsö lés ki zá ró -
lag szal má val tör tént, az 1920-30-as évek -
ben kez dett el ter jed ni a ku ko ri ca csut ká val,
ké sõbb tû zi fá val mû kö dõ kézipörzsölõ. Or -
szá gos mér ték ben vég be me nõ vál to zás tör -
tént az 1960-as évek vé gén, ami kor a pro -
pán-bu tán gáz pa lac kos per zse lõk rend kí vül
gyors el ter je dé sé nek le het tünk ta núi. Ma ez
a pör zsö lés nél ki zá ró la go san hasz nált esz -
köz. For má ja meg le he tõ sen egy sé ges, ké szí -
tõi rend sze rint fa lu si ezer mes te rek, s al kal -
ma zá sa nem igé nyel olyan szak mai fo gá so -
kat, mint ame lye ket a szal má val tör té nõ pör -
zsö lés nél is mer tet nek a le írá sok.

Dr. Rauzs Jó zsef
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Meg ala kult
a Ba jai Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let

Ba ja vá ros mû vé szet tör té net ének leg -
nagy sze rûbb fe je ze te it az el múlt év szá za-
d ok ban a vá rosunk ba ér ke zõ, le te le pe dõ,
hosszabb-rö vi debb idõt ná lunk töl tõ ki vé te -
les em be rek, te het sé ges mû vé szek, tu dó sok,
pe da gó gu sok, kul tú ra te rem tõ hon pol gár ok
ír ták. Ba ja 20. szá za di tör té ne te nem ír ha tó
meg a Bács-Bodrogh Vár me gyei Tör té nel -
mi Tár su lat szel le mi ha gya té ká nak, a Dé ri-
gyûj te mény sor sá nak, Nagy Ist ván fes tõ mû -
vész ba jai kor sza ká nak, Tor nyai Já nos itt
szü le tett mû ve i nek, Tóth Meny hért el sõ ki -
ál lí tá si sze rep lé sé nek, Medgyessy Fe renc
köz té ri al ko tá sa i nak, a Rudnay Gyu la ala pí -
tot ta sza bad aka dé mia, majd B. Mikli Fe renc
ve zet te mû vész te lep, az Éber csa lád év szá -
za dos mû vé sze ti te vé keny sé gé nek, vagy a
Nagy Ist ván Tár sa ság két év ti ze des kul tú ra -
szer ve zõ mun ká ja nél kül. 

Ba ján a 19-20. szá zad for du ló já tól rend -
sze re sen meg je le nõ kép zõ mû vé sze ti tár la to -
kat a he lyi, a re gi o ná lis és az or szá gos na pi -
lap ok, szak lap ok és a szak iro da lom is nyil -
ván tart ja, do ku men tál ja. Ba ja vá ros 20. szá -
za di mû vé sze ti éle té rõl nem ki sebb sze mé -
lyek pub li kál tak, mint Fülep La jos (aki
1922-1927 kö zött re for má tus lel ki pász tor
volt Ba ján), Olt vá nyi Im re mû vé sze ti író, a
Ma gyar Jel zá log és Hi tel bank igaz ga tó ja
vagy Lyka Kár oly, aki a Ma gyar Mû vé szet
ha sáb ja in szá mos al ka lom mal mél tat ta a Bu -
da pes ten be mu tat ko zó ba jai mû vé sze ket. A
Ba jai Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü let ala -
pí tá sá nak egyik leg fon to sabb cél ja is en nek a
mély gyö ke rû, nagy múl tú mû vé sze ti tra dí ci -
ó nak az ápo lá sa, to vább örö kí té se volt. 

Ba ja vá ros kul tu rá lis éle té ben Nagy Ist ván
1930-as le te le pe dé se vá rat lan for du la tot ho -
zott. A szá zad el sõ év ti ze de i ben az Éber csa -
lád te vé keny sé gé nek kö szön he tõ en pezs gés -
nek in dult kor társ kép zõ mû vé sze ti élet, a
mû vé szet „köz nyelv vé” vá lá sa Nagy Ist ván
je len lét ében to vább erõ sö dött, s szel le mi
örök sé gé nek ha tá sa a vá ros mû vé sze ti éle té -
ben ma is ki ta pint ha tó. A fes tõ mû vész szü le -
té sé nek 100. év for du ló ján, 1973-ban Ba ján
lét re hoz ták a Nagy Ist ván Em lék bi zott sá got,
mely a fes tõ mû vész cen te ná ri u mi ün nep ség -
so ro za tá nak szer ve zõ- és al ko tó mun ká ját
vál lal ta fel. Nagy Ist ván tisz te le té re te hát
1973-ban Ba ja vá ros em lék ki ál lí tást és tu do -
má nyos kon fe ren ci át szer ve zett, ta nul -
mánykö te tet je len te tett meg, ne ves mû vé -
szek rész vé te lé vel ün ne pi hang ver senyt ren -
de zett, s ek kor avat ták fel a vá ros meg ren de -
lé sé re ké szült, Var ga Im re szob rász mû vész
ál tal min tá zott Nagy Ist ván-mell szob rot is a
fe ren ces ba rá tok kert jé ben (a szo bor 1985-
ben ke rült az ak kor meg nyí ló Nagy Ist ván
Kép tár épü le te elé). 

A cen te ná ri u mi ün nep ség so ro zat be fe je -
zé se kor az em lék bi zott ság tag jai ha tá ro za tot
hoz tak egy tár sa ság lét re ho zá sá ról. Az öt év -
vel ké sõbb, 1978-ban meg ala kult Nagy Ist -
ván Tár sa ság négy szak osz tály ba (kép zõ -
mû vé sze ti, szak írói, iro dal mi, ze nei) szer ve -
zõd ve kezd te meg 1990-ig tar tó kul tu rá lis,
köz éle ti te vé keny sé gét. El nök sé gé nek tag -
jai: Miskolczy Fe renc, dr. Kin cses Fe renc,
dr. Mol nár Já nos, Bá ná ti Ti bor, dr. Stang
Jenõné, Gál Ist ván, Fekete-Kovács Gyõzõ-
né, dr. Gaszner Ist ván, Késmárky Jú lia,
Krammer Jó zsef mû gyûj tõ, ifj. Nagy Ist ván,
dr. Magoss Já nos, Er dei Lász ló, B. Mikli Fe -
renc, S. Nagy Jó zsef, Tóth-Pál Zol tán, Szal -
ma Sándorné, a Fi nom posz tó Vál la lat mint
me cé nás. A Nagy Ist ván Tár sa ság el nök sé ge
a rend szer vál tás idõ sza ká ban szük sé ges sé
vált új já szer ve zõ dé sét, kö te le zõ jo gi le gi ti -
má lá sát nem haj tot ta vég re, így 1990-ben a
szer ve zet meg szûnt. A tár sa ság új já szer ve -
zé se 1995-tõl nap ja in kig több al ka lom mal is
fel me rült, ám az egy ko ri szé les kö rû kul tu -
rá lis te vé keny ség foly ta tá sá ra sem inf rast -
ruk tu rá lis, sem szer ve ze ti, sem szak mai ok -
ból nem volt le he tõ ség. 

A 2011-ben ala kult Ba jai Nagy Ist ván Mû -
vé sze ti Egye sü let ezért nem min den ben foly -
ta tó ja az egy ko ri Nagy Ist ván Tár sa ság te vé -
keny sé gé nek. Az egye sü let a bács kai mû vé -
sze ti ha gyo má nyok gon do zá sa mel lett a pe -
ri fé ri á ra szo rult tér ség pro fes  szi o ná lis, ma gas

szak mai kva li tá sú, rep re zen ta tív kép zõ mû -
vé sze ti te vé keny sé gé nek foly ta tá sa, tá mo ga -
tá sa men tén ala kí tot ta ki cél ja it. A szak mai és
ér dek vé del mi szer ve zet leg fon to sabb cél ja,
hogy Nagy Ist ván szel le mi örök sé gé nek
gon do zá sa men tén a mér ték adó mû vé sze ti
szín vo na lat, al ko tói ma ga tar tást kép vi se lõ
kép zõ- és ipar mû vé szek, épí té szek, fo tó mû -
vé szek, il let ve a vi zu á lis kul tú ra egyéb te rü -
le tén al ko tók és mû vé szet pár to lók szá má ra
al ko tó kö zös sé get, fó ru mot te remt sen, mun -
ká juk nak a nyil vá nos sá got biz to sít sa. Az
egye sü let fontosnak tartja a vá ros épí té sze ti,
mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé sé rt. Az al ko -
tó kö zös sé g szak mai vé le ménynyil vá ní tás,
ál lás fog la lás ok ré vén Ba ja vá ros kul tu rá lis,
mû vé sze ti örök sé gé nek ele me it igyek szik
meg õriz ni, vé de ni és nyil vá nos sá ten ni. Az
egye sü let védi a kor társ mû vé szet meg je le -
né si for má i nak, be mu tat ko zá si le he tõ sé ge i -
nek tá mo ga tá sá t, mel  lyel a szer ve zet cél ja
Ba ja vá ros kép zõ mû vé sze ti éle té nek, szel le -
mi és tár gyi kul tu rá lis örök sé gé nek, mér ték -
adó mû vé sze ti szín vo na lá nak vé del me.

A Ba jai Nagy Ist ván Mû vé sze ti Egye sü -
let tag jai mû ve ik kel vall ják: a kép zõ mû vé -
szet nem szo ci og rá fia, ha nem pik tog rá fia.
Nem a tár sa dal mat, nem egy tár sa dal mat
akar nak rep re zen tál ni, le ír ni, áb rá zol ni, ha -
nem tör té ne te ket, je len sé ge ket, gon do la to -
kat, üze ne te ket fo gal maz nak meg for mák -
kal, szí nek kel, har mó ni ák kal, vagy ép pen
disz har mó ni á kat te remt ve meg pró bál nak
el mon da ni va la mit kö zös vi lá gunk ról, az
em be ri sors ról, élet rõl és ha lál ról, idõ rõl és
örök ké va ló ság ról. Nagy Ist ván örök sé gé -
nek szel le mé ben. A ma guk te rem tet te, te -
het sé gük véd jegy évé vált bel sõ tá ja ik ról el -
in dul va je len ko runk bé lye ge it ra gaszt ják a
jö võ nek szánt bo rí ték ra. A le vél pa pír ra csak
egyet len mon da tot ír nak: úgy his  szük, a
mû vé szet aján dé kai és a ba jok mér gei kö -
zös dol ga ink hoz tar toz nak, s a kö zös an  nyi,
amen  nyit kö zös sé te szünk be lõ lük.
B. Mikli Fe renc fes tõ mû vész, Egyed Ti bor
gra fi kus mû vész, Csegöldi Eri ka tex til mû -
vész, Far kas L. Zsu zsa gra fi kus mû vész, Fo -
dor Ilda ke ra mi kus mû vész, Harmath Ist ván
szob rász mû vész, Jász be ré nyi Ma tild ipar -
mû vész, Kán tor Jó zsef ipar mû vész (el nök),
Klossy Irén gra fi kus mû vész (al el nök),
Mészy Mé szá ros Gá bor ke ra mi kus mû vész,
Ne mes Ist ván fes tõ mû vész, Sipos Lo ránd
fes tõ mû vész, Ko vács Zi ta mû vé szet tör té -
nész (tit kár)

Kovács Zita

Pi linsz ky -díj

A Pi linsz ky Já nos Ala pít vány éven te
egy szer olyan, Bács-Kis kun me gyé ben
élõ és dol go zó pe da gó gu sok nak, írók nak,
köl tõk nek, mû vé szek nek és új ság írók nak
ado má nyoz Pi linsz ky -dí jat, „akik mun -
kás sá guk kal, élet mû vük kel … hoz zá já rul -
tak a nem ze ti kul tú ra ér té ke i nek/em lé ké -
nek vé del mé hez, fej lesz té sé hez, a köz- és
ma gán er köl csük ne me sí té sé hez.”

Öröm mel vet tük a hírt, hogy Tar ján
Le ven te nyu gal ma zott kö zép is ko lai
igaz ga tó, Ba ja vá ros dísz pol gá ra 2012.
no vem ber 23-án eb ben a ki tün te tõ el is -
me rés ben ré sze sült.

Gra tu lá lunk!
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Körkép

a Nagy Ist ván 
Mû vé sze ti Egye sü let 

meg ala ku lá sá nak tisz te le té re
ren de zett

cso por tos ki ál lí tás ról

Az egye sü let tag ja i nak al ko tá sa i ból ösz -
 sze ál lí tott be mu tat ko zó ki ál lí tás 2012. ok -
tó ber 17-én nyílt meg a Nagy Ist ván Kép -
tár ban.

Meg te kint he tõ 2012. de cem ber 20-áig.
Nemes István akvarelljei és Mészy Mészáros Gábor kisplasztikái

Csegöldi Erika: I., II., III.

Klossy Irén, Egyed Tibor, Mészy Mészáros Gábor alkotásai B. Mikli Ferenc, Nemes I., Mészy alkotásai

Fodor Ilda és Jászberényi Matild mûvei
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Klossy Irén grafikái, Fodor Ilda kerámiái Kántor József: Vörös áradat címû alkotásai

Farkas L. Zsuzsa és Egyed Tibor grafikái Sipos Loránd és Mészy mûvei

Jászberényi Matild: Narancsszüret Harmath István szobrászmûvész alkotásai
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Ked ves, Jó Ba ja i ak!   
Ka rá csony elõt ti –  pi ros, majd hogynem örö met je len tõ – le vél Suomiból

A Juhani Kuisma el vesz té se fö löt ti vad
fáj da lom, ta lán az idõ min den ko ri  jó té kony
te vé keny sé ge  foly tán, má ra már né mi leg
eny hült, tom pult. Ezért most meg ígé rem,
hogy ka rá csony kö ze led té vel sem mi szo -
mo rút, csüg gesz tõt nem írok nek tek a je ges -
med vék föld jé rõl, még Juhani kap csán sem.

No, már is... Egyet len ki csiny ke ki vé tel
mind azo nál tal lesz: s ez  az õ „vi szo nyu lá -
sa” az én  bog rá csos la zac-ha lász lém hez...
(Ne vet te tõn bi riz gá ló do log, utó lag is...
Amaz, a Juhanitól szo kat lan, szi go rú, vád -
ló  te kin tet...)

Rö vid ke ki té rõ. Ami kor an no (1973?) a
ba jai kis köny vecs ké met ír tam, sok-sok
for rást (em be rit, nyom ta tot tat) fel ke res tem
a hi te les „lé” re cept köz lé se ér de ké ben.
Tán van nak még, akik em lé kez nek: ak ko -
ri ban dúlt a ne ve ze tes „lé – ha lász lé”   csa -
ta: a „ki nek a le ve az a le ve?”, „a ha lász -
nak a le ve az a le ve?” bárgyúkás  kér dés -
sel. Még drá ga, jó Solymos Ede, öreg ba -
rá tom is be le me rí tet te kard ját a pár baj ba –
gyõ zött. Pe dig hát nem is volt nyel vész...
Azt az egyet örö kö sen saj ná lom, hogy épp
Sobri mes tert nem ke res tem meg sze mé -
lye sen, ha bár a ha lász ta nya s a bár ká já nak
ké pe sze re pel a köny vecs ké ben.

No, szó val en nek a ku ta ko dás nak a men -
tén üt köz tem egy tör té net be, ami kor is va -
la hol ha lász lét bog rá csoz tak, s aján lot ták
az öreg, so kat meg élt ha lász nak, hogy
eset leg egy kis füs tölt sza lon na, meg
krump li is be le... Mi re a ha lász szót la nul a
csiz má já ba tö röl te a halazós ké sét, be csuk -
ta a bics ká ját, le tet te a kö té nyét, s egyet len
szó nél kül tá vo zott a hely szín rõl. Azt sem
mond ta, hogy pa pucs. 

Nos, va la mi ha son ló tör tént, ami kor di a -
dal lal be hoz tam az ud va rom ról a ba jai bog -
rács ban (Cseh Béláéktól kap tam, itt lát hat -
já tok a sark kö ri kép mel lék le ten), iga zi fa ha -
sá bos tû zön fõtt la zac-ha lász lét, s di csõ sé -
ges arc cal az asz tal kö ze pé re he lyez tem.
Úgy, ahogy sok szor  Ba ján is szo kás. Hogy
mi ért em le ge tek oly kor õcsényi öreg asz -
 szony ok bõ szok nyá ja alól elõ ke rült pap ri -
ká kat, azt is majd egy szer el me sé lem...

Egy szó val Pa lán ki-he gyes Juhani csak
bá mult, bá mult a tá nyér já ba. „Ez ott la -
zac?” „Há  per sze. Tu dod jól: ponty itt,
Ylivieskában, Finn or szág ban el ér he tet len,
kap ha tat lan,” „No, jó.” Az tán kis idõ el tel -
té vel: „Vol na egy akár mi, ki sebb edény -
kéd?” Per sze, hogy volt, rög vest elõt te ter -
mett egy ap róbb, cir mos üveg tál. 

Juhani ak ko ron penig ava tott moz du lat -
tal, ka nál lal s vil lá val meg emel te a csi nos
kis la zacde re kat, s ál tal he lyez te amo da. Az -
tán az õcsényi pap ri kás le vet s a sa ját ke -
zem tõl gyúrt, tel jes ki õr lé sû tész tát csak jó -
ízû en el fo gyasz tot ta. Még meg is di csér te.

A „vi szont-meg szé gye ní tés” bez zeg
igen csak ha mar el kö vet ke zett, ami kor –
ta lán nem egé szen egy hét múl va? 10 nap
múl va? – Juhani és Sirppa es ti, mun ka utá -
ni ta lál ko zó ra te le fo non hív tak. (Ép pen
100 km-re vol tam tõ lük, Haapavesiben ta -
ní tot tam. Kis ka nyar ha za fe lé.)

Juhani so mo lyog va ho zott be az ud var
túl só vé gé bõl egy bi zo nyos „mû tár gyat”,
va la mi fe dett, hos  szú kás fém edényt. Per -
sze, hogy egy egész, nyur gán el nyú ló, ter -
me tes la zac volt ben ne. Sa ját ke zû, ún. me -
le gen füs tö lés. S a lát vány, ami fel tá rult...
Gyö nyö rû, arany bar na, szin te  fény lõ bõ rû
tün dé ri je len ség...  Hogy eb be most rög -
vest be le kell ha rap ni?!... S az az il lat!....     

Ezek a füs tölt la za cok (oly kor nagy ma ré -
na, siika) itt, Finn or szág ban min dig ún. me -
le gen füs tö lé ses el já rás sal ké szül nek. Már -
mint, ha füs tö lik. Mind azo nál tal rög vest el -
lát lak ben ne te ket egy hi de gen só zott, fa -
gyasz tott, „te me tett” el já rás re cept jé vel. Ez
utób bi er re fe lé olyan ál ta lá nos (ün ne pi!)
étek, mintha Ba ján a va sár na pi, vagy még in -
kább a ka rá cso nyi ha lász lé rõl be szél nénk.

Más. A me le gen füs tö lés esz kö zei rend kí -
vül vál to za to sak. Ne kem volt net-áruházon
ke resz tül vá sá rolt kis fek võ, hen ger ala kú

vil lany füs tö lõm, amit az it te ni nagy áru ház -
ban kap ha tó, ki mon dot tan er re a cél ra gyár -
tott-árult for gá csok kal le he tett üze mel tet ni,
akár az asz tal kö ze pén. Míg nem Juhanié (az
iga zi!) a mi fa lu si, ud va ri ke men cé ink re em -
lé kez te tõ, csak ép pen a ti zed ré sze nagy sá gú
építményke. Tég lá ból, rit káb ban kõ bõl.
Egy sze rû rács a kö zé pén, azon a hal, alul pe -
dig az em le get tem füs töl gõ – rend sze rint
nyír fa – for gács. És be csuk ha tó aj tó. Ez a
lel ke. Meg kb. egy órá nyi me le gen-for rón
füs tö lés. Igen csak kön  nyû el já rás. (Azt per -
sze csak hal kan em le ge tem, hogy nem egé -
szen kön  nyû a vég ered mény, mert aki epés...
az ugyan csak ne he ze ket fog ál mod ni, meg
éj sza kán át for go lód ni!...)

Mon dom az ir gal ma sab bat: te hát
GRAAVI LOHI.

Ez az én szel le mi kül de mé nyem nek tek
ka rá csony ra. Mert, ha ha lász lé nem vol na
(de most lesz ne kem ott hon leg alább 20!),
itt, ná lam a he lyé ben ez vol na.

No, már most ne mond já tok, hogy a
Juhanit Brahms-szal (õ hát a má sik „ide -
gen”, nagy ma gyar ba rát) el kön  nye zõ Né -
met Requiem sza va it – Ba ján! – ne he zen
for dí tot tá tok!?... Hogy` ne le het ne ész re ve -
he tõ: a „graavi” (svéd) és a „die Graben”
(né met) sza vak – in do ger mán mind ket tõ – a
te me tõ höz,  te me tés hez kö tõd nek!?

Mind járt ne vet ni fog tok, an  nyi ra egy sze -
rû. Mert ugye bár 1500-ban, 1600-ban,
1700-ban, de még 1800-ban sem volt Svéd -
or szág ban Lehel-Rosenlew hû tõ szek rény.
(Az ún. szó  sze rin ti jég szek rény, ami vel én
elõ ször Ba ján, Je nõ bá tyám al bér le ti há zi -
gaz dájá nak, Bács kai Már ton nak a há zá ban
ta lál koz tam az 1950-es évek kö ze pén  a
Czirfusz Fe renc ut cá ban, át el len ben volt a
jég gyár, las san ta lán már meg je len he tett itt,
eset leg már az 1800-as évek ben, de eb be
most ne bo nyo lód junk be le.)

Az az a la za cot (lohi) a leg ké zen fek võbb
mi be te met ték itt, na, va jon mi be? Ami bõl
az év  há rom ne gyed ré szé ben ga ran tál tan,
kor lát lan men  nyi ség áll a ren del ke zés re –
a HÓ BA. Saj nos, még nem tud tam ki de rí -
te ni, mi fé le pa pír ba. Mert ce lo fán, alu fó lia
nyil ván nem volt. Zsír pa pír vagy an nak
va la mi fé le ro ko na? (Hát.. nyo mott új ság -
pa pír ba tán csak nem!?)

Min den eset re, ked ves, jó, ba jai Test vé rem,
ne menj el a Czirfusz ut cá ba, Bács kai Már -
ton nal, Je nõ bá tyám gaz dá já val át el len be,
mert ott már úgy sincs jég gyár. A zsír pa pír -
nál is (bár meg fe le lõ!) ta lán jobb az alu fó lia.
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A fi lé zés pe dig nem nagy ör dön gös ség.
Én vit tem elõ ször Ba já ra, ép pen Cseh
Béláék há zá hoz, amo lyan hal ala kú desz -
kát, amely nek a far ká ban erõs csíp te tõ ta lál -
ha tó. (Most már úton-út fé len árul ják.) No,
far ka oda be, s egy ir tó éles kés sel „meg hú -
zod”. Egész a fe jé ig. Az tán a má sik ol da lon
ugyan ez a mû ve let. (El ne dobd a szál kás,
cson tos ma rad vá nyo kat! Ab ból még igen -
csak ki tû nõ étek – „lé” –  ké szít he tõ!)

Ar ra is van nak ada ta im, hogy bi zo nyos,
„Le csó”-nagyáruházas he lye ken nem kapsz
„ren des” la za cot”, ha nem csak amo lyan
gyö nyö rû en ki ké szí tett fa gyasz tot tat, „bõr -
te lent”; cso dá la to san cso ma gol tat. Ez tel je -
sen al kal mat lan. No, nem a fa gyasz tás mi att,
mert úgy is „fa gyasz ta ni”, „te met ni” fog juk.  

A bõr – az alap.
Er re fek te ted, jön az tán a só zás.
Én az öregbácsis ház tar tá som ban több év -

ti ze de hasz ná lok min den fé le ún. mineraali-
sókat, amely ben az 50% nátriumkloridot
(EZ a gyil kos: ve sé nek is, vér nyo más nak
is!) káliumklorid he lyet te sí ti. Õ vi szont szív -
táp lá lék! Az íze ki csit  kü lö nös – le het(ne).
Mert volt már ná lam ven dég ként nagy kö vet,
akatemian rehtori, szom széd né ni, Elsa
Mäenpää, köl tõk: Martti Härkkönen és El li
Sorri; so kan má sok. So ha sen ki nem vett
ész re sem mit, so ha sen ki nem ki fo gá solt
sem mit (só-íz ben, ügy ben)).

Ugorgyunk, mert itt most ki vé tel lesz.
Ez az egyet len étek, mely nek az ese té ben
meg kü lön böz te tést, el té rést kell ten ni. To -
tá li san te le nátriumkloriddal. No, ja... (Egy
év ben né hány szor...) Mert ez hát az a bi zo -
nyos dur va ten ge ri só.

Te hát jól meg szór tuk ez zel a dur va, las -
san be le ol dó dó só val: s most jön a ka por. 

Mert enélkül ez – nincs.
Kap rot itt min den kor s min den hol

kapsz. 0-24 órá ig, a leg ki sebb ABC-ben is.
Mert a do log olyan, mint ott hon a pap ri ka.
Ha tég la por is – de van min de nütt. A ka por
itt kis „cse re pek ben” áru ló dik, ami per sze
fe ke te mû anyag, s egy kö zön sé ges gyû -
szû nek a 10-15-szö rö se. Élõ, ele ven. Én
ket tõt szok tam be lõ le ven ni (2x3,5 ajró...),
s azt mind rá ol ló zom a la zac fi lék re. 

Ked ves, jó ba jai test vé rem, ha ilyes mi
ott hon nincs, ak kor se ess két ség be: szá rí -
tott, zacs kós biz to san be sze rez he tõ. Ez
eset ben aján lom ki csit elõ áz tat ni.

Az tán ös  sze haj tom az el ké szí tett fi lé ket,
s be cso ma go lom a fó li á ba. Brühühühü,
most jön a te me té si szer tar tás. De én már
nem me rem a hó alá ten ni, mert hí zott lúd -
nyi há zi szar kám ott meg ta lál ja. Meg mást
is. Szét bá nyás  sza, szét te rí ti az aj tó elé ki -
tett sze me tes zacs kó mat. Az egész ud var
te le. Egy szer meg les tem, épp et tõl az asz -

tal tól-ab lak tól, ahon nét most is írok; ki ron -
tot tam, s úgy súg tam regg be a szar ká mat,
hogy át rö pült a szem köz ti ár kon. 

Ked ves, jó ba jai test vé rem, ta na kod junk.
Van-e egy lúd nyi szar ká nak in tel li gen ci á -
ja? Biztos  nincs. De az is biz tos, hogy a
kö vet ke zõ nap leg alább fél ki ló nyi szarka-
sz... volt szét loc  csant va az au tóm szél vé -
dõ jén, pe dig az au tó be ál ló mint egy 50 mé -
ter re a la kásaj tóm tól...

A sza gom ról? Más tól?
De hát mi tõl ta lált te li be?
(Ne akarj ilyen él ményt!)
No, szó val ezt a graavi-lazacos cso ma -

got csak nyu god tan a hû tõ szek rény be.
Olyan, mint a töl tött ká posz ta: mi nél idõ -
sebb, an nál jobb, ös  sze éret tebb.

S most ne mondd, ked ves, jó ba jai test -
vé rem, hogy úri hun cut ság: nem an  nyi val
drá gább, mint a ponty... Eb bõl ugyan is pa -
pír vé kony sze le te ket szelsz, s szi go rú an,
cso dá la tos – krú dys – aranybarnára pi rí tott
kenyérszeletkékre bo rí tasz. Ha ko lesz te -
rin vé dõ mar ga rin van alat ta, an nál jobb. A
la zac per sze amúgy is te le van omega 3
zsír sa vak kal. Egy jó adag ból a tel jes csa -
lád két hé tig tud elõ ét kez ni. (El fe lej tem
mon da ni: a ma ra dék só, ka por per sze elõ -
zõ leg le va kar ta tik.)

* * *
Ka rá csony kö ze led té vel, ka rá csony kor,

Juhaniék meg elõ zõ uta zá sa i hoz ha son ló -
an, biz to san egé szen sok finn ér ke zik majd
Tol ná ba, Ba ra nyá ba – s per sze a Ba la ton
kör nyé ké re is.

Idõ ug rás: meg bol do gult szek szár di igaz -
ga tó he lyet tes ko rom ban az Augusz-házi
iro dám épp a vil lany rend õr fö lött ho nolt.

Sok szor áll tak meg a pi ros jel zés
elõtt S fel ség je lû au tók, te hát své -
dek. Per sze õk is nagy va ló szí nû -
ség gel in kább „gö rög be”, „tö rök -
be” meg az ol csóbb ten ger part ok -
ra igye kez tek. SF, finn so ha, egy -
szer sem, még vé let le nül sem. S
én ak kor ott, az ab lak elõtt áll do -
gál va, szo mo rú vol tam. 

Ez a do log má ra a diametriális
el len té té be for dult. Csak Szek -
szárd kör nyé kén 9-10 csa lád ról tu -
dok. Ezek egyi ke sem „nagy bir to -
kos”; el sõ sor ban a szép fek vés ben
lé võ „ta nyá ju kat” össz kom for to sí -
tot ták, csi no sí tot ták a pin cét.
Geresdlakon – Pécsvárad alatt –
egész fa lu szé li ut cát vet tek meg.
Ám ez a do log nem ös  sze ha son lít -
ha tó a „wirtschaft” nyu ga ti
országszéli zab rá lá sá val...
Itt nem az anya gi ha szon szer zés
a cél; le het, ezek a há zak ha ma -

ro san ös  sze dõl tek vol na (vesd ös  sze: Gyû -
rû fû, Ibafa... Óh, bor za lom: sze rel me tes
gim na zis ta ko rom ban az ibafai temp lom -
ban Bach Ket tõs ver seny-t ját szot tam....)
Ezek hez az új raélesz tett há zacs kák hoz
nem tar toz nak gaz dag föld tö me gek, in -
kább csak bé lyeg nyi ker tecs kék. A bor nak
va ló szõ lõt, úgy tu dom, év rõl év re a kör -
nyék bõl ve szik. En nek az ut cá nak a hi va -
ta los ne ve, ut ca táb lák ta nús kod nak ró la:
Lilja katu – Li li om ut ca. Pertti Torsttila
nagy kö vet tel egy szer együtt re pül tem – õ
és az ak ko ri ma gyar kül ügy mi nisz ter-he -
lyet tes lep lez ték le eze ket.

Töb bed szer em lí tem: szent meg gyõ zõ -
dé sem, ezek az em be rek ide fõ ként hoz tak,
hoz nak. A for ma ter ve zé si szak ér te lem mel
együtt pél dá ul ba rát sá got. Az tán ad tak, ad -
nak. Pél dá ul mun kát, jö ve del met. Mert a
há za kat  szel lõz tet ni kell, a pin cét, a ben ne
ér lelt bort – ez az iga zi nagy kincs! – gon -
doz ni... Szó val ez a do log a „wirtschaft”-
hoz ké pest más, egé szen más.... 

Már évek kel ez elõtt kön  nye kig meg ha -
tód tam, ami kor az õ hang ju kon hal lot tam
ilyentájt: „Pász to rok, pász to rok ör ven dez -
ve/ Si et nek Jé zus hoz Bet le hem be/ Kö -
szön tést mon da nak a kis ded nek/ Ki vált sá -
got ho zott az em ber nek....”

Hát csak jöj jön el min den ma gyar Kisjé zu -
sa; biz tos va gyok ben ne, hogy a (nyelv)ro ko -
na in kat sem fog juk ut cá ra kül de ni....

Öröm te li ka rá cso nyi ün ne pe ket mindan-
nyiotoknak, ked ves, jó ba ja i ak – ha az Úr
is úgy akar ja, most én is ve le tek ün ne pe -
lek: ott hon le szek pár na pig.

Öle lés sel a jók nak:
Dobai Ta más

A graavilohi szépségesen feladva
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Bács kai ka to na csa lád ok tör té ne te
Könyv is mer te tés

Lelbach Gyu la 2008-ban a Rom ba dõlt vi -
lág (Ké pek és tör té ne tek a Dél vi dék múlt já -
ból) és 2009-ben A vi lág já ró föl des úr
(Vojnits Osz kár éle te és va dász ka land jai)
cím mel ki adott köny ve i nek foly ta tá sa ként,
ki egé szí té se ként egy új, szín vo na las meg je -
le né sû ki ad vány ban mu tat ja be azon – leg in -
kább a tö rö kök el le ni csa ták ban ér de me ket
szer zõ – több sé gük ben dal má ci ai szár ma zá -
sú csa lá dok tag ja i nak a tör té ne tét, akik új
ha zá ra lel ve és itt bir to kos sá got sze rez ve év -
szá zad okon ke resz tül fon tos sze re pet ját -
szot tak nem csak Bács-Bodrog vár me gye,
ha nem Ma gyar or szág tör té ne té ben is. Kik
vol tak õk? Ne vük rõl és föld bir to ka ik nagy -
sá gá ról ké pet kap ha tunk, ha be le la po zunk
Bauer An tal vár me gyei mér nök 1825-ös, a
ko ra be li ál la po to kat tük rö zõ lajst ro má ba
(Repertorium universorum Terrenorum ii
Comitatibus Bács et Bodrogh articulariter
units ingremiatorum). A cikk ben a ma Ma -
gyar or szág hoz tar to zó bács kai te le pü lé sek re
vo nat ko zó an köz lünk né hány ada tot (a csa -
lád- és hely ség ne ve ket a re per tó ri um ban kö -
zölt írás mód sze rint ad juk meg). A me zõ vá -
ros ok (Oppidum) kö zül Al má son (Bács al -
más) a ne mes Antunovits, Koronay, Ková-
csyty, Né met sze gi, Rudits, Siskovits és Ver -
mes csa lá dok; Ba ján a her ceg Grassalkovits
csa lád; Jankovátzon (Já nos hal ma) a bá ró
Or czy csa lád a földesuraság (Dominium
Terrestrale). A fal vak (Pagus) kö zül a her ceg
Grassalkovits csa lá dé Báthmonostor (Bát-
monostor), Bikity (Bácsbokod), Gara,
Istvánmegye (ma Ba ja ré sze), Mély kút,
Szent Iván Sup. (Felsõszentiván), Ta ta há za
és Vas kút; a ne mes Latinovits csa lá dé
Katymár és Ma da ras; a ne mes Rudits csa lá -
dé Kun ba ja. A pusz ták (Praedium) bir to kos -
sá ga az aláb bi ak sze rint osz lott meg: a her -
ceg Grassalkovits csa lá dé Borota, Mátéháza
(Mátéházapuszta) és Rém; a ne mes Lati-
novits csa lá dé Bor sod (Bácsborsod) és Le -
gyen Ó (Ólegyen ma la kat lan hely,
Katymárhoz tar to zik); a bá ró Or czy csa lá dé
Kis Szál lás (Kis szál lás); Mateovics
(Mátételke) pe dig a her ceg Grassalkovits és
a ne mes Piukovits csa lá do ké. A tel jes ség
ked vé ért ér de mes meg je gyez ni, hogy Bauer
re per tó ri u má nak ké szí té se kor vi dé kün kön
köz ség ként ka ma rai bir tok volt Baratska
(Nagybaracska), Csatalia (Csátalja), Dauto-
va (Dávod) és Szántova (Her ceg szán tó),
Csávoly fe lett a Ka lo csai Ér sek ség ren del -
ke zett; a pusz ták kö zül Gyurits (Bácsszent-
györgy) Baratskához tar to zott (Prad. Gyurits

ad Baratska ol vas ha tó a mel lé kelt tér ké pen),
Kéles (Kéleshalom) a Ka lo csai Ér sek sé gé
volt. A fel so ro lás ból ki tû nik, hogy Észak-
Bács ká ban leg na gyobb ki ter je dé sû do mí ni -
u ma ab ban az idõ ben a her ceg Grassalkovits
csa lád nak volt, emel lett a leg je len tõ sebb bir -
to kos nak a ne mes Latinovits és a bá ró Or czy
csa lád szá mí tot t.

Nyom ár kai Ist ván aka dé mi kus mél ta tá -
sa után a könyv szer zõ je elõ sza vá ban az
aláb bi ak sze rint fog lal ta ös  sze ki ad vá nya
meg je len te té sé nek leg fon to sabb okát.
„Idõt és költ sé ge ket sem kí mél ve el sõ sor -
ban azért fog lal koz tam, fog lal ko zom
Bács ka csa lád ja i nak vi szon tag sá gos és há -
nya tott tör té ne té vel, mert ró luk ed dig ilyen
jel le gû ös  sze ál lí tás nem ké szült.” Lelbach
Gyu la tö rek vé se i nek kez de tei egy részt ko -
ráb bi mun ká i ban ke re sen dõk, más részt
bács kai gyö ke rei okán csa lád já nak las san
a múlt kö dé be ve szõ tör té ne tét sze mé lyes
ira tok ból, le ve le zé sek bõl és más tár gyi
em lé kek bõl stb. igyek szik még job ban is -
mert té ten ni: „Én el sõ sor ban azok ról a csa -
lá dok ról ír tam, ame lyek kel ro ko ni kap cso -
lat ban ál lok, és ez ál tal ró luk írás be li vagy
szó be li ada tok, do ku men tu mok áll tak ren -
del ke zé sem re.” A Bauer-féle jegy zék ben
kö zölt név sort az elõ zõ mon dat alap ján

szû kí tõ foly ta tás ban a könyv há rom rész re
(mind egyi ken be lül szá mos fe je zet re),
szer zõi utó szó ra és mel lék le tek re ta golt.

Az el sõ rész ben ti zen két fe je zet dol goz -
za fel a dal mát ere de tû Siskovitsok tör té -
ne tét, a csa lád õse i nek nyo ma it a csa lá di
száj ha gyo mány és Mó ricz Bé la ku ta tá sai
alap ján a szer zõ Hor vát or szág ban, Zág ráb
kör nyé kén ke res te. Az ud va ri ha di ta nács
1687-ben, a tö rö kök ki ûzé se után en ge dé -
lyez te Ba ján, Sza bad kán, Sze ge den és kör -
nyé kü kön a hor vá tok le te le pe dé sét, a köz -
tu dat ban ve lük kap cso lat ban még hasz nál -
ják a bu nye vác, a dal ma ta, a ka to li kus rác
(vagy szerb) el ne ve zé se ket is. Meg egye zõ
val lá suk okán kön  nyen há za sod hat tak a
ma gya rok kal, a kö ze le dés re rá se gí tett az
év szá zad ok óta fenn ál ló ma gyar-hor vát ál -
lam kö zös ség. Ilyen vi szo nyok kö zött nem
meg le põ, hogy a tö rö kök elõl me ne kült
Siskovitsok – sok sors tár suk kal együtt –
ha ma ro san ma gyar nak val lot ták ma gu kat
és egy re in kább részt vet tek a köz élet ben.
A tör té nel mi hát tér kör vo na la zá sa után a
kö vet ke zõ fe je ze tek a Siskovitsok rész le -
tes csa lád tör té ne té rõl szól nak. A 4-11. fe -
je ze tek ben a csa lád leg si ke re sebb tag ja -
ként szá mon tar tott, 1719-ben Sze ge den
szü le tett, majd 1783-ban Prá gá ban gyer -
mek te le nül el hunyt gróf Siskovits Jó zsef
al tá bor nagy pá lyá já nak rész le tes is mer te -
té sét ol vas hat juk. Az idõ szak eu ró pai há -
bo rúi a ka to nai pá lyát vá lasz tók szá má ra
gyors elõ me ne telt biz to sí tot tak, kü lö nö sen
ak kor, ha va la ki te het sé ges volt, jó tes ti
adott sá gok kal ren del ke zett, és nem utol só
sor ban a sze ren cse is mel lé sze gõ dött.
Siskovits 1741-ben állt be ka to ná nak, egy
év múl va ka pi tány (szá za dos), 1750-ben
õr nagy ból ez re des sé lép tet ték elõ, 1756-
ban Má ria Te ré zi á tól bá rói ran got ka pott, a
hét éves há bo rú 1757-ben meg ví vott kolini
csa tá já ban ta nú sí tott helyt ál lá sát kö ve tõ en
tá bor nok és a gyõ ze lem em lé ké re ala pí tott
Má ria Te ré zia ka to nai lo vag ke reszt kö zép -
ke reszt jé nek bir to ko sa, majd újabb ha di si -
ke rek után 1763-ban lett az ud va ri ha di ta -
nács tag ja, 1775-tõl gróf. A szé kely ha tár -
õr ség meg szer ve zé sé vel 1763-ban meg bí -
zott, majd ha ma ro san le vál tott Adolf Buc-
cow tá bor nok he lyé re lép ve Siskovits Jó -
zsef ad ta ki a pa ran csot Mádéfalva meg tá -
ma dás ra. Az ese mé nyek és kö vet kez mé -
nye ik is mer tek… A 12. fe je zet a gróf fe le -
sé ge, szü le tett bá ró Harruckern Bor bá la
rö vid csa lád tör té ne te.

A könyv té má ja sze rint jól meg ter ve zett
bo rí tón a ka to nai pá lyán ki emel ke dõ 
kar ri ert be fu tó gróf Siskovits Jó zsef 

al tá bor nagy ké pe lát ha tó
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A má so dik rész ti zen há rom fe je zet bõl áll.
Az el sõ ben a szer zõ a Guganovits csa lád
múlt já ról egy tá vo li ro ko ná tól az 1960-as
évek ele jén Sza bad kán hal lot ta kat köz li,
ame lye ket a he lyi le vél tár ban vég zett ku ta tá -
sai alap ján egé szít ki. A foly ta tás ban meg tud -
juk, hogy az 1764-ben szü le tett Guganovits
Pált nagy báty ja, a már em lí tett gróf Siskovits
Jó zsef, Prá gá ban fi a ként ke zel ve a leg jobb
ne ve lés ben ré sze sí tet te. A gróf ha lá la után
Gugánovits vis  sza ke rült Ma gyar or szág ra.
Mi u tán bi zo nyos sá vált, hogy a Siskovits
csa lád utol só tag já nak – Im ré nek – nem lesz
utód ja, a csa lád dön té se alap ján Gugánovits
Pál Fe renc csá szár tól  kér vé nyez te a
Siskovits név fel vé tel ét (az ural ko dó 1807-
ben en ge dé lyez te). A kö vet ke zõ négy fe je zet
Siskovits Pál utó da i nak, leg in kább az egyet -
len fel nõtt kort meg ért fiúnak, Jó zsefnek tör -
té ne té vel fog lal ko zik rész le te sen, kör vo na -
laz va és ma gya ráz va an nak po li ti kai pá lya fu -
tá sát, va la mint a csa lád kap cso ló dá sát az
egyik elõ ne vü ket adó, Ba ra nya me gyé ben
fek võ Göd re te le pü lés hez. A má so dik rész
újabb há rom fe je ze te kö zül az el sõ a tö rök el -
le ni har cok ban el évül he tet len ér de me ket
szer zõ Parcsetich csa lá dot tár gyal ja. Ez után a
szer zõ egy-egy fe je ze tet szen tel Parcsetich
Már ton (1704-1776) és Parcsetich Mik lós
(1706-1780 kö rül), va la mint le szár ma zot ta ik
vál to za tos tör té ne té nek. A to váb bi fe je ze tek
a Markovics és a Vidákovich csa lá dok ról
szól nak (elõb bi ek sor sa Zomborhoz, utób bi -
a ké Bácshoz kap cso ló dott leg in kább, a rész -
le tek rõl fo tók kal, raj zok kal stb. gaz da gon il -
luszt rál va ol vas ha tunk), vé gül a roglaticai
Pilaszánovitsok his tó ri á já nak ala pos is mer te -
té se kö vet ke zik. A csa lád tag ja ként lett
roglaticai Pilaszánovits Fló ra (1819-1854)
borsódi és katymári Latinovits Já nos (1819-
1892) fe le sé ge. A ki lenc gyer me ket szült ass-
zonyt ko rai ha lá la után a ba jai Páduai Szent
An tal temp lom ban he lyez ték örök nyu ga -
lom ra (a könyv ben a 266. ol da lon kö zölt
1919-es szü le té si év szám he lye sen 1819).

A kö tet har ma dik ré sze ti zen öt fe je zet re
ta golt. A kez de tén mind járt egy má sik el -
írás szo rul pon to sí tás ra: a 254. ol dal ké pén
az alá írás sal el len tét ben nem Bács-Bodrog
vár me gye, ha nem Sza bad ka, vagy ko ra be -
li ne vén Maria Theresiopolis sza bad ki rá -
lyi vá ros cí me re lát ha tó. Az el sõ fe je zet a
Latinovitsok õse i nek az Ad ri ai-ten ger
part ján fek võ Cattaróból (Ko tor) tör té nõ
szár ma zá sá val, majd a csá szá ri se reg ben
ka to na ként szol gá ló Latinovits Má té ba jai
le te le pe dé sé vel és a ko ra be li he lyi vi szo -
nyok át te kin té sé vel kap cso la to sak. A má -
so dik fe je zet utó da i ról, Ist ván ról és Dá ni -
el rõl szól, akik elõ ször bér lik, majd meg -
vá sá rol ták Bor sod és Le gyen pusz tá kat. Ez

a két, ös  sze sen 25 623 hol dat ki te võ bir tok
ala poz ta meg a Latinovitsok ké sõb bi tár sa -
dal mi po zí ci ó it a vár me gyé ben. A har ma -
dik fe je zet a Pes ten és Bécs ben jo gi ta nul -
má nyo kat foly ta tó, utód nél kül el hunyt
Latinovits Gé za (1863-1914) éle tét rész le -
te zi, aki elõbb so kat és sok fe lé utaz ga tott
Eu ró pá ban, Ázsi á ban, va la mint Af ri ká ban
(él mé nye it és va dász ka land ja it szí ve sen
pub li kál ta), majd 1897-tõl szá mos po zí ci ót
be tölt ve – pél dá ul or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ként – a vár me gye köz éle té be kap cso ló -
dott be. A há rom fe je zet ben szá mos in for -
má ci ót ka punk a Latinovitsok le szár ma -
zot ta i ról, majd a csa lád ere de ti leg a Ma -
gyar Nem ze ti Mú ze um ban el he lye zett le -
vél tá rá ról. Utób bi té mák sze rin ti rész le te -
zé sét ol vas va meg ál la pít ha tó, hogy a Lati-
novitsok tör té ne té vel kap cso lat ban még
szá mos a ku ta tás ra vá ró fel adat-le he tõ ség.
A kö vet ke zõ hat fe je zet az õsét Mon te neg -
ró egyik leg ré geb bi szerb csa lád já ból ere -
dez te tõ mácsai és kis oro szi Csernovitsok
bács kai le te le pe dé sé nek rész le te i rõl, a csa -
lád nak a szer bi ai Karagyorgyevichokhoz
és az 1848-as ma gyar sza bad ság harc ban
ki emel ke dõ sze re pet ját szó Dam ja nich Já -
nos tá bor nok hoz fû zõ dõ ro ko ni kap cso la -
ta i ról, to váb bá a Csernovitsok utóda i ról
szól. A foly ta tás két fe je ze te az almási
(bács al má si) Ruditsok csa lád tör tén te,
majd egy-egy fe je zet nyi ter je de lem ben ke -
rül nek tár gya lás ra a Sztrillichek, a bajsai
Zákók, és az alsó-lehotai Scultétyk. A
szer zõ a har ma dik rész utol só fe je ze tét a
Mar ti no vi csok nak, kü lö nö sen a csa lád két -
ség kí vül leg is mer tebb tag já nak szá mí tó, a
ma gyar or szá gi jakubinus moz ga lom ve -
zér alak ja ként or szá gos is mert ség re szert
tett Ig nác sor sa is mer te té sé nek szen te li,
akit vé gül ha son ló vég zet re ítélt tár sa i val
együtt a bu dai Vér me zõn 1795. má jus 20-
án fe jez tek le. A fe je ze tet Mar ti no vics Ig -
nác mun ká i nak fel so ro lá sa zár ja.

A szer zõi utó szó ban Lelbach Gyu la mér -
le get von va úgy íté li meg, hogy mun ká ja
„… ala pul szol gál hat egy jó val ala po sabb
ku ta tás hoz.”. Megállapítja to váb bá: „Tény
az is, hogy az ál ta lam is mer te tett csa lá dok
tör té ne té ben 1945-ben le zá rult egy kor szak,
ami vis  sza von ha tat la nul el múlt. Még is úgy
gon dol tam, hogy ír ni kell a múlt ról, mert
nem le het új vi lá got te rem te ni a ré gi is me -
re te nél kül. Mint ahogy lég üres tér ben nem
le het élet és gyö kér te len fá nak ment he tet le -
nül el kell pusz tul ni, mert nincs ami táp lál -
ja, hogy szép ko ro nás fá vá nö ve ked jen.”

A mel lék let a fenn ma radt és az elõ zõ ek -
ben le írt csa lád tör té net szá mos do ku men tu -
má nak gyûj te mé nye. Kez dõ dik te kin te tes
Siskovics Pál gödry jó szá gá ba 1808. má ju -

sá ban tör tént be ik ta tá sa al kal má ból írt ter je -
del mes ér dem-ko szo rú val és Parcsetich Fé -
lix 1867. ja nu ár 14-én da tált név na pi kö -
szön tõ jé vel, foly ta tó dik a kö tet ben le ír tak
jobb meg ér té sét se gí tõ csa lád fák, le szár ma -
zá si táb lák leg fon to sabb rész le te i nek köz lé -
sé vel, to váb bá a ma már leg in kább csak a
csa lá di ira tok kö zött fel buk ka nó gyász je -
len té sek is mer te té sé vel, vé gül az iro da lom -
jegy zék kel zá rul. Utób bi ér de me, hogy
Bács-Bodrog vár me gye ál ta lá nos iro dal má -
nak fel so ro lá sa mel lett ke vés sé is mert pub -
li ká ci ó kat is em lít.  

A kö tet ben is mer te tés re ke rült csa lá dok a
tö rö kök ki ûzé sét kö ve tõ en fon tos po zí ci ó kat
töl töt tek be Bács-Bodrog vár me gye éle té -
ben, te vé keny sé gük kel se gí tet ték an nak fel -
emel ke dé sét. Há zas sá ga ik ré vén szin te min -
den fon tos csa lád dal ro kon ság ban áll tak, je -
len tõs nagy sá gú bir to ka ik ból adó dó te he tõs -
sé gük nek kö szön he tõ en az or szá gos po li ti -
ká ban is sze re pet ját szot tak. Az elõ zõ két kö -
tet után a mos ta nit ol vas va újabb, ko ráb bi is -
me re te in ket ki egé szí tõ be te kin tést ka punk
di nasz ti á ik má ra vis  sza von ha tat la nul le tûnt,
de az utó kor nak szá mos ér de kes sé get és ta -
nul sá got szol gál ta tó vi lá gá ba.  

Lelbach Gyu la: Bács kai ka to na csa lád ok
tör té ne te. Szer zõi ki adás, Bu da pest, 2011.
468 ol dal

Dr. Nebojszki Lász ló

Elõ fi ze té si fel hí vás
La punk a 2013. év re elõ fi zet he tõ a

je len le gi elõ fi ze tõk szá má ra mel lé -
kel ten meg kül dött, il let ve a cí mün -
kön (6500 Ba ja, Olt vá nyi Im re u. 14.,
te le fon: 79/325-599) igé nyel hetõ
„Kész pénz fi ze té si meg bí zás” fel -
hasz ná lá sá val.

A Ba jai Hon pol gár pél dá nyon kén -
ti ára (250 Ft) és he lyi elõ fi ze té si dí -
ja nem vál to zik A vi dé ki és kül föl di
elõ fi ze té si díj mi ni má lis eme lé sét a
pos ta költ ség nö ve ke dé se te szi szük -
sé ges sé.

Elõ fi ze té si dí jak:
Hely ben (ház hoz szál lít va) 3000 Ft
Vi dék re (pos ta költ ség gel) 5600 Ft
Kül föld re (pos ta költ ség gel)10 800 Ft

Üd vö zöl jük hû sé ges ré gi elõ fi ze tõ -
in ket és sze re tet tel kö szönt jük az
úja kat.

Ba jai Hon pol gár Ala pít vány
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Elõzetes Richter Ilo na új köny vé nek be mu ta tó já ról
Richter Ilo na Mun kácsy-dí jas gra fi kus -

mû vész ten ger bi o ló gi ai mo nog rá fi ák tu do -
má nyos il luszt rá ci ó já val szer zett nem zet kö -
zi el is me rést. A ha zai kö zön ség, így a ba jai
is, el sõ sor ban ak va rell fes tõ ként, cso dá la tos
vi rág ké pek al ko tó ja ként is me ri. De so kan
tud ják ró la azt is, hogy  gra fi ku si, fes tõi

mun kás sá ga mel lett szá mos is me ret ter jesz -
tõ gyer mek köny vet és szép iro dal mi mû ve -
ket is írt. „Ír ni ugyan olyan jól esõ, mint fes -
te ni” – mond ta egy 2011-ben ve le ké szült
in ter jú ban Schmidt An tal nak, az óta el hunyt
jó ba rát já nak, jó ba rá tunk nak. En nek az ér -
zés nek a ta nú bi zony sá gai az utób bi évek -

ben meg je lent köny vei és a most meg je lent
leg újabb, A Meg elé ge dés Fá ja is, ame lyet a
szer zõ je len lét ében dr. Fátrai Klá ra fog be -
mu tat ni de cem ber 13-án 17 óra kor a Ba jai
Be mu ta tó Te rem ben. A meg vá sá rolt köny -
vek de di ká ltatá sá ra is le he tõ ség lesz.

B. L.

A Ba ja kör nyé ki ha jó mal mok tör té ne ti em lé kei
A ma lom tar tás jo ga a fe u da liz mus ko ri

Ma gyar or szá gon a föl des úr pri vi lé gi u mai
kö zé tar to zott. Ha jó ma lom vá sár lá sát, épít -
te té sét és leg fõ kép pen üze mel te té sét ki zá ró -
lag „tõ ke erõs” sze mé lyek en ged het ték meg
ma guk nak. Egy-egy ha jó ma lom nak három-
négy vagy akár több tu laj do no sa is le he tett.
A mó dos gaz dák be fek te tés nek te kin tet ték a
ma lom tar tást. Az elõ re lá tó és te he tõs gaz da
több ma lom rés  szel ren del ke zett, mert ha az
egyik ma lom tönk re ment, vagy el vit te az ár,
még min dig ma radt ne ki ter me lõ egy sé ge.
(Solymos Ede: Sugovicán in nen – Du nán
túl. Ba ja, 2007. 185.)

Új vi dé ken a Vaj da sá gi Le vél tár ban
1772-bõl õriz nek egy ös  sze írást a Bács-
Bodrog vár me gyei ha jó mal mok ról. A sta -
tisz ti kai ki mu ta tás sze rint a Ba já tól dél re
lé võ hely sé gek ben a kö vet ke zõ kép pen
osz lott meg az úszó õr lõ al kal ma tos sá gok
szá ma: Baracskán 7, Dávodon 1, Szán-
tován 1, Béregen 4, Mo nos tor sze gen 17,
Apatinban 16, Szontán 4 ví zi ma lom õröl te
a bács kai ga bo nát. Ba ján a leg több du nai
ha jó mal mot 1866-ban ír ták ös  sze, szám
sze rint 76-ot, egy év ti zed del ké sõbb a szá -
muk már alig ér te el az 50-et.

A ha jó ma lom két fõ ré sze: a ház ha jó és
a völgy ha jó. A ket tõ úszó ma lom ré szen tá -
masz ko dott a víz sod rá sa ál tal haj tott
nagy ke rék, a kész ség. A ház ha jó ban volt
az õr lõ szer ke zet és a mol nár szo bá ja.
(Solymos Ede: A du nai mal mok ko ra. For -
rás Kecs ke mét, 1973. 4-5. sz. 85-93.) A
ha jó mal mo kat a 18. szá zad vé gé ig – sok
he lyen még to vább – a kas ba (nagy mé re tû
ves  szõ bõl font ko sár) le vert fe nyõ osz lop -
hoz, az ún. ma lom szeg hez (ma lom ka ró)
erõs ves  szõ kö tél lel, cöjttel kö töt ték ki. A
biz ton sá gos ha jó zás ér de ké ben Má ria Te -
ré zia 1772. au gusz tus 3-án el ren del te,
hogy a cöjt he lyett vas lán cot és ma lom -
szeg he lyett vas macs kát hasz nál ja nak.

A fent em lí tett ren de le tet – mint min den
til tó in téz ke dést – a Ba ja kör nyé ki nép ke -
se rû száj íz zel fo gad ta, és idõ be telt, amíg

be tar tot ta az elõ ír ta kat. Az épí té si és ha jó zá -
si igaz ga tó ság 1843. no vem ber 11-én Bu -
dán kelt je len té se a ba jai ha jó mal mok ról a
kö vet ke zõk rõl tu dó sít: „Ba ja ha tá rá ban,
Pan dúr-Kop pány nál a mal mok nak a Du nán
6 sor ban kel lett vol na áll ni uk. A 25 ma lom
kö zül csak 3 tar tot ta meg a ré gi he lyét. A
töb bi, ott hagy ván ré gi ka sa i kat, a szi get
mel lé köl tö zött, s ott új ka so kat hányt a víz -
be, s több so ron sor ban el he lyez ke dett. A
ha jó utat ez zel tel je sen el zár ták.

A ne héz sé get az okoz za ezek nél a mal -
mok nál, hogy nem a víz be vert ka rók hoz,
ha nem ka sok hoz (ves  szõ bõl font, föld del
töl tött ka sok) van nak köt ve, még pe dig
»fe nyõ szál lábók« se gít sé gé vel. Mi vel e
ka sok ké szí té se kön  nyû, a mal mok, he lyü -
ket vál toz tat ván, új kast kap nak, és a tu laj -
do no sok a ré git a víz ben hagy ják. Ez ko -
moly ve szélyt je lent az ar ra köz le ke dõ ha -
jók ré szé re.” (MOL. C 64. 1843/2. 144.a.)

A ka lo csai ér se ki ura da lom sükös-
diekkel kö tött 1736-os ál ta lá nos úr bé ri
kont rak tu sa a ki vált sá gok nál ugyan csak a
mé szár szék és a ha lá szat jo gát ne ve zi meg,
en nek el le né re a ha jó mal mok ra is vo nat -
ko zott a ki kö tés, amely sze rint „bár mely
monopolium, mi vel azok ki zá ró lag ura sá -
gi jo gok, vár ha tó jö ve del me ik nek ura dal -
mi pénz tá runk ba tör té nõ be fi ze té sét, va la -
mint a’ fö löt tük va ló ren del ke zést és szer -
zõ dés kö tést az ura da lom nak tart juk fenn.”
(Bárth Já nos: Ka lo csai kont rak tu sok. Ka -
lo csa, 1997. 99.)

A ka lo csai ér se ki ura da lom 1725. évi ur -
bá ri u ma Sükösd hely ség rõl rög zí tet te, hogy
„…volt egy Mal mok Kur ta Fok névõ Vizen
a’ mellytül fi zet tek arendát, a’ mi dõn hasz -
nát vet ték, de már egészlen el Pusz tult nem
fi zet nek, a’ Dunanis va gyon egy Mal mok,
at tól fi zet nek f. 16.” (Bárth Já nos: Mig rá ció
és kon ti nu i tás egy Du na mel lé ki táj né pe se -
dés tör té ne té ben. Cumania II. 1974. 285-
329.) Az úr bér ren de zést meg elõ zõ ki lenc
kér dõ pont fel vé te le kor szõ lõ hegy ük, tüzifa
sze dé si jo guk mel lett du nai mal mu kat is

meg em lí tet ték a sükösdiek. (Novák Lász ló
Fe renc: Pest-Pilis-Solt vár me gye né pe a
XVIII. szá zad ban. Nagy kõ rös, 2006. 416.) A
II. ka to nai tér kép fel vé tel 1858-ban meg raj -
zolt sükösdi tér kép szel vé nyén a Ke rü lõ fok
du nai tor ko la tá tól dél re há rom sor ban 9 ha -
jó mal mot szá mol ha tunk ös  sze. (HIT. II. Col.
XXXI. Sect. 61.) 

Az 1820. évi sükösdi urbariális constrip-
tio ké szí té se kor az ös  sze írók mind ös  sze
há rom ha jó mal mot vet tek szám ba. (KFL.
III. 5. b. 4. d. Ur bá ri u mok. Sükösd 1820.)
A táb lá zat ro va ta i ban fel tün tet ték az egyes
ma lom tu laj do no sok ré sze se dé sét a ví zi õr -
lõ szer ke zet bõl. Az egyik ma lom Radics
And rás (1/5), Ló gó Ist ván (2/5), Soós
György (1/5), Marusa Ja kab (1/5) tu laj do -
ná ban volt, a má si kat ör. Csiz ma dia Ist ván
(1/4), Ló gó Ja kab (1/4), Pocskay Mi hály
(1/4), Ló gó Andrásné (1/4) üze mel tet te, a
har ma dik pe dig Csor dás Már ton (2/6), Ba -
lázs Má té (2/6), ifj. Rácz Gá bor (1/6),
Gyuka Pálné (1/6) mû köd tet te.

A Ka lo csai Fõ egy ház me gyei Le vél tár
gaz da sá gi rész le gé ben a 18-19. szá za di úri -
szé ki ira tok ten ge ré ben ha jó mal mok ról szó -
ló pe rek re is buk kan hat a kí ván csi ku ta tó.
Egy 19. szá zad ele ji le vél tu dó sí tá sa sze rint
Nehiba Jó zsef, a ka lo csai ér se ki ura da lom
szentistváni ke rü le té nek szám tar tó ja meg -
bíz ta a szeremlei ta ná csot, hogy be csül je
meg öz vegy Vinter Ferencné és Keszt he lyi
Im re kö zös du nai ha jó mal má nak ér té két.
Sza bó Pál szeremlei bí ró 1804. ja nu ár 6-án
le vél ben tá jé koz tat ta az úri szé ket, hogy „Ó
Pan dúr ba a’ Nepom[uki] Sz. Já nos ké pé nél
lé võ” ví zi ma lom ér té ke nem több 700 raj -
nai fo rint nál. (KFL. III. 6.a. 1804.) A ba jai
Szent Já nos ká pol na 1875-ben épült, ko ráb -
ban a he lyén ha rang láb állt, amit 1855-ben
ál lí tot tak a szent tisz te le tét ápo ló hí vek. In -
nen vet ték ma guk hoz a szent szob rát, tet ték
csó nak ba, és fák lyák kal vi lá gít va kí sér ték a
vá ros fõ te ré re a ré gi ví zi mol nár céh tag jai.
(Dankó Im re: A ba jai Já nos ka-eresz tés.
Ethnographia 1958. 145-148.) A le vél tá ri
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for rás ban em lí tett „kép” val lá si cél zat tal ál -
lí tott, sza bad té ri ob jek tu mot, szak rá lis kis -
em lé ket ta kar. A Kár pát-me den cé ben az el -
len re for má ció idõ sza ká tól ter jed tek el, szá -
muk a 18-19. szá zad ban sza po ro dott meg.
Ti po ló gi a i lag ide so rol ha tó ak az úgy ne ve -
zett ké pes fák (fák tör zsé re erõ sí tett olaj -
nyo mat ok, ke resz tek, kép szek ré nyek), kép -
osz lo pok, szen tek sza bad ban ál ló szob rai
(ha zánk ban el sõ sor ban Jé zus és Má ria, a
Szent há rom ság, Nepomuki Szent Já nos,
Szent Ven del, Szent Fló ri án, va la mint Szent
An na, Szent Er zsé bet és Szent Ist ván kü -
lön fé le áb rá zo lá sai), út men ti ke resz tek, ká -
pol nák, és kál vá ria-együt te sek. (L. Ju hász
Ilo na – Liszka Jó zsef: Je lek a tér ben 1.
Szak rá lis kis em lé ke ink. Somorja, 2006.)

A szeremlei bí ró a kö vet ke zõ kép pen
rész le tez te, hogy mi lyen hi bá kat ta lál tak a
szó ban for gó ha jó mal mon:

„1. A’ négy el sõ Csap zat el rot hadt, és
helyettek egészlen új kí ván ta tik.

2. A’ fe ne ke egy átal já ban nem jó, és ugy
el van rot had va, hogy még a’ kés is ál tal jár
ben ne. 

3. Az öreg ászok nem ér sem mit, és
helette új kí ván ta tik.

4. A víz já ró ja sem mit sem ér, és a’ te te -
jé nek is reparatio kí ván ta tik.”

Egy 1806-os as irat se gít sé gé vel ké pet al -
kot ha tunk egy ha jó ma lom ér té ké rõl. A
sükösdi Csiz ma dia Ist ván, Radics Jó zsef és
az õcsényi Kodány Ist ván job bá gyok 1200
fo rin tért meg vet ték Vö rös Józsefné ví zi -
mal mát, még 44 fo rint 51 kraj cár ki adá suk
volt, ami az aláb bi té te lek bõl állt ös  sze:

– „egy nap 4 em ber a mal mot igaz gat ta”
(4 fo rint), 

– „egy nap 29 em ber a ma lom föl hú zá -
sán” dol go zott (29 fo rint),

– „egy nap 6 em ber a part lánc cal együtt
le sza kad ván, a lánczot ki húz ták” (6 fo rint), 

– „egy nap 2 em ber az el tö rött tengelt
tsinálta” (2 fo rint),

– „egy uj kö tél megásztatásában lé võ
kár” (3 fo rint),

– „egy funt háj ára”(48 kraj cár),
– „egy funt só” (3 kraj cár).
A fel so ro lás ban sze rep lõ pénz ös  sze gek

kap csán vi szo nyí tá si alap ként meg em lít -
jük, hogy a 19. szá zad ele jén egy nap szá -
mos na pi bé re 20 kraj cár kö rül moz gott.

Ta nul má nyunk hoz fel hasz nál tuk egy
sükösdi ko vács di nasz tia 19. szá zad el sõ fe -
lé ben ve ze tett kon tós-köny ve it, ame lyek
sok más hasz nos in for má ció mel lett ar ról is
tu dó sí ta nak, hogy a fa lu si ko vács több tár -
sá val együtt vál lal ko zás sze rû en ha jó mal -
mot üze mel te tett a Du nán. Az 1820-as
évek ben még Né meth Fe renc ko vács mes ter
ne ve sze re pelt a ma lom ki adá sa i nak vé gén,
majd 1831-ben be kö vet ke zett ha lá la után
leg idõ sebb fia, Já nos örö köl te ma lom jo gát. 

A sükösdi hi tel-köny vek ta nú sá ga sze rint
az 1838. év ben a mol ná rok ré szé re el fo gyott
4 és fél font háj, 7 font gyer tya, 24 font só, és
más fél font szap pan. A négy fé le nyers anyag
össz költ sé ge 30 fo rint 2 kraj cár volt. Né meth
Já nos az év vé gi szám adás kor fel je gyez te,
hogy Pusz tai Jó zsef tõl 10 fo rin tot ka pott,
Matkó An tal tól ötöt és az öc  csé tõl is 5 fo rin -
tot. A be jegy zés bõl jól lát ha tó, hogy Né meth
Já nos és Pusz tai Jó zsef 2/6-2/6, Matkó An tal
és Né meth Jó zsef pe dig 1/6-1/6 arány ban
osz toz tak a ma lom jo gon.

A ta vasz kö ze led tét jel zõ jég ol va dást kö -
ve tõ en a ma lom tu laj do no sok igye kez tek
ha jó mal ma i kat mi ha ma rább õr lõ he lyük re
von tat ni. Az ered mé nyes és zök ke nõ men -
tes mun ká hoz leg alább 6 em ber össze han -
golt mun ká ja kel lett. A ko vács ha jó mal mát
ál ta lá ban már ci us ban, rit ká bban ké sõbb
kö töt ték be a ma lom ál lás ra. A mes ter és
élet erõs fér fi csa lád tag jai, va la mint ma -
lom tu laj do nos tár sai mel lett if jabb Csor dás
An tal, Kernya And rás, Kernya György, Ló -
gó „Brótyos” Pál, Sós Pál két na pot húz ták
a mal mot „be kö tés kor” 1827. már ci us vé -
gén. A ha jó ma lom von ta tá sát az alatt ság -
nak ne ve zett kö tél lel vé gez ték. (Gráfik Im -
re: Az ál la ti erõ vel vég zett fo lya mi von ta -
tás. Ethnographia LXXXIV. 1973. 482-
510.) A ha jó ma lom-tu laj do no sok ál ta lá ban
2 fo rin tért, 2 fo rint 30 kraj cá rért, rit kán drá -
gáb ban vá sá rol ták a von ta tó kö te let. Né -
meth ko vács 1821 Szent György nap ján 3
fo rint 30 kraj cá rért vett egy alatt sá got. 

A ke mény fi zi kai mun kát kö ve tõ en a ko -
vács mes ter rend sze re sen meg hív ta se gí tõ it
pár po hár bor ra a csár dá ba. 1828-ban a ma -
lom el sõ be kö té se kor az el fo gyasz tott bo rért
4. fo rint 45 kraj cárt, a má so dik be kö tés kor
pe dig 2 fo rint 40 kraj cárt fi ze tett. 

A té li fa gyok be áll ta elõtt a ha jó mal mot
szét szed ték, part ra húz ták és olyan vé dett

hely re, ki sebb csa tor ná ra von tat ták, hogy a
ta va szi jég zaj lás ne te gyen kárt ben ne. A
ví zi mal mok „ki kö té sét” ál ta lá ban no vem -
ber-de cem ber hó na pok ban vé gez ték a tu -
laj do no sok. Mind ös  sze egy adat szól ar ról,
hogy az egyik bér mun kás a „võgy ha jót
bon tot ta” 1839. ja nu ár 7-én. 

A ma lom tu laj do no sok nak a ko vács mes -
ter fel je gye zé se sze rint 1838-ban az aláb bi
ki adá sai vol tak a ma lom üze mel te té sé re:

– már ci us 5-én a bó kony fá kért fi ze tett
Ha jó son 5 fo rint 25 kraj cárt és két he ve -
dert csi nált az aj tók ra 3 és fél font vas ból
12 kraj cá rért, 

– a má jus 7-i vám mé rés kor vitt 2 font
húst 24 kraj cá rért,

– a mol ná rok nak egy nagy sze get ké szí -
tett, és a hambárra re teszt ná dalt, ami re el -
hasz nált fél font va sat, ami 8 kraj cár volt,

– má jus 23-án a kis la dik hoz ké szí tett
330 iszkábát, 40 kraj cá rért da rab ját, az 2
fo rint 12 kraj cár volt,

– a jú ni us 5-i vám mé rés re vá sá rolt 5 font
húst 50 kraj cá rért, 

– au gusz tus 13-án Kézsmárki Má tyás sal
ho za tott 5 szál desz kát 3 fo rin tért,

– szep tem ber 25-én a la dik hoz 500
iszkábát ho zott 2 fo rin tért,

– az ok tó ber ele ji vám mé rés kor 6 font
húst vitt 54 kraj cá rért,

– ok tó ber 17-én a „kas vá gá sért” Far kas
Ist ván nak adott 1 fo rin tot,

– a kis ko rong ra 2 ka ri kát ké szí tett, ah hoz
el hasz nált 2 és fél font va sat 46 kraj cá rért,

– ok tó ber 22-én a vám mé rés kor vitt 6
font húst 54 kraj cá rért, 

– a ma lom csá kány éle sí té sé ért 5 fo rin tot
szá molt fel. 

A ví zi mol nár ok fon tos fel ada ta volt az õr -
lés mel lett az el ko pott ma lom kõ meg vá gá sa.
Az egy má son for gó kö vek súr ló dá si fe lü le -
tén vá ja to kat, úgy ne ve zett le ve gõ csa tor ná -
kat vág tak. (Juhász An tal: Ví zi mal mok a sze -
ge di Ti szán. Mó ra Fe renc Mú ze um Év köny -
ve 1958–1959. Sze ged, 1960. 127-141.) A
vá ja to kat a mol ná rok ma lom csá kán  nyal
vág ták a ma lom kõ be, ami idõn ként el ko -
pott, élez ni kel lett. A spe ci á lis szak tu dást
igény lõ csá kány éle zést a ko vá csok vé gez ték
je len tõs pénz összeg ért. A fent em lí tett 5 fo -
rin tos csá kány éle zés egy em ber 15 na pi nap -
szám bér ének fe lelt meg. 

A fen ti fel so ro lás ban több ször fel tû nik
az iszkába, ami rom busz ala kú ko vá csolt -
vas sze get je lent. Az iszkábát el la pí tott
vas le mez bõl a sükösdi ko vá csok is le tud -
ták szab ni, de vá sá rol hat tak is a ba jai ke -
res ke dõk tõl. 

Né meth Já nos sükösdi ko vács mes ter fel -
jegy zé se i bõl ki de rül, hogy 1843-ban a ha -
jó ma lom épí té sé re egy har ma dos tu laj do -

Helyreigazítás

2012. no vem be ri szá munk 2-3. ol da -
lán az „Éget tek” cí mû cikk ben saj ná la -
to san több hi bát ej tet tünk. A Nagy And -
rás tól idé zett szö veg ben az 1840-es év -
szám he lyett há rom he lyen is, té ve sen,
1940 sze re pelt. Az 1947-ben el hunyt
Szemere Sán dor ve ze ték ne vét Szereme
el írás sal kö zöl tük. Lo vag Peplovszky
Lászlóné ha lá lá nak évét hi á nyo san ad -
tuk meg (192.), he lye sen 1922.

A bos  szan tó hi bák mi att az ol va sók és
a szer zõ el né zé sét kér jük.
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nos ként 180 fo rint 39 kraj cárt kel lett ki fi -
zet nie. Eh hez még to váb bi 37 fo rint 1 kraj -
cár költ sé ge volt a mes ter nek, ami a kö vet -
ke zõ té te lek bõl te võ dött ös  sze: egy la dik
(15 fo rint), egy bog rács (2 fo rint 25 kraj -
cár), fa anyag (15 fo rint 30 kraj cár), csá -
kány éle sí tés (3 fo rint 30 kraj cár), 4 font
hús vám mé rés kor (36 kraj cár).

A vizs gált tör té ne ti for rá sok alap ján ké -
pet al kot hat tunk a Ba ja kör nyé ki ha jó mal -
mok tu laj don jo gi és üze mel te té si költ sé ge -
i rõl. Meg tud hat tuk, hogy mi lyen ja ví tá so -
kat kel lett el vé gez tet niük a ma lom tu laj do -
no sok nak, és mi bõl te võ dött ös  sze a mol -
ná rok jut ta tá sa. Az 1870-es évek ben a gõz -
mal mok fej lõ dé sé vel Ba ján is ha nyat la ni

kez dett a ví zi mol nár ság. A cé hek 1872-es
meg szû né sé vel, ipar tár su lat tá ala ku lá sá val
a ta gok fo lya ma to san el hagy ták ré gi szo -
ká sa i kat. 1925-ben a mol nár ipar tár su lat is
fel osz lott. Azt kö ve tõ en mind össze né hány
ví zi ma lom ma radt hír mon dó ul, és azokat a
2. vi lág há bo rú vi ha ra so dorta el.

Kothencz Ke le men

Bácskai életrajzi vázlatok
Csihás Benõ

(Doroszló, 1852. de cem ber 23. – Zombor, 1893. au gusz tus 18.)

Ki ne tud ná Zomborban, hogy tu laj don -
kép pen ki nek kö szön he tõ a „zöld vá ros”
el ne ve zés, és az, hogy aki nek ide je en ge di,
nyolc ezer celtisz, va gyis os tor fa ár nyas
lomb jai alatt an da log hat a vá ro si sé tá nyo -
kon, és hogy min den la kos ra hu szon öt
négy zet mé ter zöld fe lü let jut? Csihás Be nõ
ne ve jut min den ki eszé be, még ak kor is, ha
a vá ro si köz te rü let-fenn tar tó vál la lat ne vé -
bõl 1991-ben az egyik pil la nat ról a má sik -
ra el tûnt a ti zen ki len ce dik szá zad par ko sí -
tó pol gár mes ter ének ne ve, szin te ugyan ak -
kor, ami kor a he lyi Fo tó-, film- és vi deo -
klub el ne ve zé sé bõl is ki ko pott Bos nyák
Er nõé – a nem kel lõ en vájt fü lû ek szá má -
ra ros  szul cseng het tek ezek a ne vek.

Csihás Be nõ tu laj don kép pen egy nagy
mun kát foly ta tott és fe je zett be: Zombor

par ko sí tá sá hoz már száz év vel ko ráb ban
hoz zá fo gott Markovics Jó zsef. A  har minc öt
éve sen pol gár mes ter ré vá lasz tott, doroszlói
orvoscsaládban szü le tett if jú jo gász ren del -
ke zé sé re ol csó fa cse me ték hez jut ha tott a vá -
ro si pol gár ság az ál ta la ala pí tott vá ro si ker -
té szet bõl, és egy fenn ma radt ked ves anek -
do ta sze rint egy zseb könyv ben nyil ván tar -
tot ta a több ezer fa cse me te mind egyi két és
szin te mind egyi ket na pon ta lá to gat ta, s
amint ész le le te, hogy va la me lyik be teg,
azon nal hí vat ta hoz zá a ker tészt.

Zombor hí res park ala pí tó ja a Mosztonga
mel let ti nagy köz ség bõl ta nu ló éve i ben Ba -
já ra, majd Pécs re ke rült, a jo got Pes ten vé -
gez te. Fis ká li si mun ká ját Apatinban kezd te,
a ké sõb bi al is pán, Schmausz End re ügy vé -
di iro dá já ban. Az ügy véd ség rõl 1879 ja nu -

ár já ban le mon dott és a pénz ügy mi nisz té ri -
um fo gal ma zó ja lett, majd még ugyan en nek
az év nek de cem be ré ben el fo gad ta a vá ro si
fõ ügyész meg üre se dett he lyét, amit nyolc
évig töl tött be. Ezt kö ve tõ en vá lasz tot ták
Zombor pol gár mes ter évé, ám ezt a po zí ci ót
már csak hat évig lát hat ta el.

„Tü dõ ba jos volt sze gény Csihás Be nõ, s
azt hit te, majd a fák fog ják meg gyó gyí ta ni,
ha meg nõ nek és meg tisz tít ják a le ve gõt az
idõn ként sû rûn fel szál ló bács kai por tól
[…] ezt az idõt azon ban a nagy ra nõtt lom -
bos fák kal már nem ér te meg Csihás Be -
nõ” – ír ta Her ceg Já nos a Mó do su lá sok cí -
mû (1989) vá ros re gé nyé ben.

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

Borovszky Samu

(Bácsordas, 1860. ok tó ber 25. – Bu da pest, 1912. áp ri lis 24.)

A hely tör té ne ti ku ta tók jól is me rik a vár -
me gye-tör té ne ti so ro zat ban meg je lent 26
vas kos kö te tet, ame lyek hi á nyá ban lé nye -
gé ben el kép zel he tet len len ne a hely tör té -
ne ti ku ta tás. A so ro zat 25 kö te té nek szer -
kesz té sé ben részt vett Borovszky Sa mu,
így szak mai kö rök ma is Borovszky-féle
monográfikról be szél nek. Köz tük van a
két kö te tes Bács-Bodrog (1909) és az egy -
kö te tes Torontál mo no grá fia (1912), de
pél dá ul Csa nád vár me gye tör té ne te (1896-
97) is, amit egye dül írt meg.

A ké sõb bi vas szor gal mú ku ta tó és meg -
pi he nést nem is me rõ szer kesz tõ csa lád ja
len gyel nek tar tot ta ma gát, de hoz zánk
szlo vák te rü let rõl ke rült, a kis Sa mu is
szlo vák is ko lá ba járt Bácsordason, ahol
ap ja a Du na sza bá lyo zá sán dol go zott.
Nem is tu dott ma gya rul egé szen tízéves
ko rá ig, amíg Sza lon tá ra nem ke rült a csa -

lád dal. Kö zép is ko lás volt, ami kor édes ap -
ja el ve szí tet te ál lá sát és el hagy ta csa lád ját,
et tõl fog va az édes anya és a hat gye rek el -
lá tá sa jó sze ré vel a leg idõ sebb fi ú ra, Sa -
mu ra há rult. Érett sé gi zõ ko rá ban ma gán -
ta ní tó ként és saj tó hi ba-igaz ga tó ként, va -
gyis kor rek tor ként dol go zott. Any ja ko rai
ha lá lát kö ve tõ en vég ér vé nye sen nya ká ba
sza kadt a test vé rek eltartásának gond ja, de
Sa mu mind egyi kük ke zé be mun kát, meg -
él he tést adott, ma ga pe dig idõ ben, hu -
szon há rom éve sen be fe zez te az egye te -
met. Be fo lyá sos párt fo gó inak kö szön he -
tõ en irat tá ro si mun kát kapott az Aka dé mi -
án, majd iro da igaz ga tó lett, vé gül tu do má -
nyos mun kás sá ga el is me ré sé ül le ve le zõ
tag gá vá lasz tot ták. Fo lya ma to san je len tek
meg ta nul má nyai és köny vei, köz tük a A
hon fog la lás tör té ne te (1894), Az idõ rend -
be sze dett váradi tüzesvaspróba lajst rom

(1903), Bor sod vár me gye tör té ne te
(1909). Emel lett szer kesz tet te a mo nog rá -
fi á kat és sok „napszámosmunkát” is vál -
lalt: al kal mi ki ad vány ok szer kesz té sét,
név mu ta tók, köny vé sze tek ké szí té sét.
1909 és 1912 kö zött a Szá za dok cí mû fo -
lyó ira tot szer kesz tet te.

A sors iró ni á ja, hogy önál ló mû vei, né -
hány ki vé tel lel, fe le dés be me rül tek, a szer -
kesz tõi ke ze alól ki ke rült mun kák vi szont
idõ ál ló nak bi zo nyul tak, a 25 darabból ál ló
vármegyetörténeti so ro zat ma is nél kü löz -
he tet len for rás mun ka. 

Rö vid éle te el le né re Borovszky Samu
óri á si élet mû vet ha gyott hátra, ami ért a
hely tör té né szek örök há lá já ban ré sze sül.

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

Vá lo gat ta: Jász Ani kó
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Vé den dõ véd te le nek: a vad disz nó
A Ba ja kör nyé ki ár té ri élõ he lye ket és a

szán tó föl di mû ve lé sû te rü le te ket jár va
gyak ran fi gyel he tünk fel a nap ja ink ban
Ma gyar or szág egyik leg el ter jed tebb vad -
fa já nak szá mí tó vad disz nó (Sus scrofa) je -
len lét ének nyo ma i ra: láb nyom ok, szõr szá -
lak, dör gö lõ dzés je lei a fá kon stb. Egy kis
sze ren csé vel meg pil lant hat juk ma gát az
ál la tot is. Nem volt min dig ek ko ra az ál lo -
mány, en nek bi zony sá gá ul ér de mes fel -
idéz ni Nyúl Ber ta lan Party Ist ván, a
szarvasgazdálkodás ge men ci szak te kin té -
lye cí mû 2001-ben meg je lent köny vé nek
117-118. ol da lán Party Ist ván vis  sza em lé -
ke zé sét 1928 de cem be ré bõl:

„El sõ éves fõ is ko lás vol tam, ka rá cso nyi
szü net re ér kez tem ha za Sop ron ból. Ka rá -
csony és új év kö zött vad disz nó va dá szat ra
jöt tünk le Ge menc be. Öten vol tunk pus ká -
sok, 3 jó ba rát és mi Apám mal. Ke vés
disz nó volt ab ban az idõ ben a du nai er dõk -
ben. A má so dik haj tás ban a nyi la dé kon ke -
resz tül ro ha nó disz nók ból há rom da ra bot
ka ri ká ra lõt tem. Szom szé da im ka lap ju kat
emel get ték és gra tu lál tak a bra vú ros lö vé -
sek hez. Ne kem is duz zadt a mel lem. A haj -
tás nak vé ge lett, leg utol já ra Édes apám ért
oda. A jobb szár nyon állt, én pe dig a bal
ol da lon bril lí roz tam.

– Mi re lõt tél? – kér dez te.
– Lõt tem egy nagy kant, az jött elõl.
Kap tam egy po font.
– Va dász em ber nek tud nia kell, hogy elöl

ko ca jön. Te most agyon lõt tél egy nagy
ko cát, pe dig tu dod, hogy mi lyen ke vés a
disz nónk.

Most kap tam a má so dik po font.
– Ezt azért kap tad, mert kap zsi vol tál és

hár mat lõt tél.
A har ma dik po font a ko ca ki zsi ge re lé sé -

nél kap tam, mert 9 db, egér nagy sá gú
emb ri ót ta lál tak ben ne.

– Ezt a po font azért kap tad, mert egy lö -
vés re egy egész kon dát ir tot tál ki. Most a
pus kát le te szed, szán kó ra ülsz, és egész
nap nem va dász hatsz!

Ak kor ez na gyon ros  szul esett. Az óta,
be nõtt fejlággyal so kat, igen so kat vis  sza -
em lé kez tem er re, na gyon iga za volt Édes -
apám nak.”

Az eur ázsiai el ter je dé sû és a Kár pát-me -
den cé ben õs ho nos nak szá mí tó vad disz nó
né hány száz év vel ez elõtt leg in kább a sík -
vi dé kek mo csa ras, vi zes te rü le te in élt,
ahon nan az élõ he lyek meg vál to zá sa (fo -
lyó sza bá lyo zás, le csa po lá sok) va la mint a
za va rás mi att köl töz ni kény sze rült: fo ko -
za to san az er dõk be vál tott át. A nagy üze mi

me zõ gaz da ság gal együtt já ró mo no kul tú ra
nagy ki ter je dé sû ku ko ri ca táb lá i val az év
nagy ré szé ben (fõ leg ha a nö vényt a tél kö -
ze pén, vagy vé gén ta ka rít ják csak be) táp -
lá lé kot és ki tû nõ bú vó he lyet biz to sít, ezért
az ál lat vis  sza te le pü lés be kez dett. Mind -
ezek mel lett – az ott la kó em be rek éle té -
ben nem ke vés ga li bát okoz va – be me rész -
ke dik a domb- és hegy vi dé ki te le pü lé sek
kert vá ro si ré sze i re: a ha zai saj tó hír adás ok
fõ leg bu dai in gat la nok fel túrt-le ta po sott
vi rág ágyá sa i ról, ve te mé nye i rõl és gye pe i -
rõl szól nak, de hall hat tunk már Du ná ból
„ki men tett” vad disz nó ról is.

Az ál lat ki fej lett hím jét kan nak (a rej tet -
ten, ma gá nyo san élõ a remetekan), nõs té -
nyét ko cá nak (az el sõ el lé sig em sé nek), sza -
po ru la tát ma lac nak ne ve zik, utób bi ak kö zül
a nagy já ból 25 ki lo gram mot meg ha la dó tö -
me gû a sül dõ. Tes te mas  szív fel épí té sû, lá -
bai vi szony lag rö vi dek, bõ re vas tag, test tá -
jan ként vál to zó szür ke és barnásfekete szõr -
ze te erõs (szõr vál tás ra a ta va szi idõ szak ban
ke rül sor). A vad disz nó nak 44 fo ga van, kö -
zü lük a ka nok nál az áll ka pocs szem fo gai a
va dá szok be cses tró fe á i nak szá mí tó nagy -
agya rak, az áll csont ha son lói kis agya rak -
ként ér de mel nek em lí tést. A ko cák ugyan -
ezen jel lem zõi, a kam pók, sem mé re te ik -
ben, sem ér té kük ben nem ha son lít ha tók
össze az agyar ral. Nagy va dunk adott eset -
ben az em ber re is ve szé lyes le het: szá mos
va dász tra gé di á ról, sze ren csé sebb eset ben
túl élt sé rü lés rõl tu dunk. Leg in kább a va dá -
szat so rán meg seb zett pél dá nyok tól és a
ma la ca i kat fél tõ ko cák tól kell tar ta nunk. Bi -
zony sá gul ér de mes meg em lí te ni tör té nel -
münk ilyen szem pont ból ta lán leg is mer tebb
két tör té ne tét: a le gen da sze rint Szent Im re
her ceg vad kan va dá sza ton szer zett, míg gróf
Zrí nyi Mik lós (1620-1664) egy seb zett vad -
kan bo rot va éles agya ra i tól el szen ve dett sé -
rü lé se i be halt be le.

Az iga zi min den evõ nek te kint he tõ vad -
disz nó a nö vé nyi táp lá lék mel lett az ál la tit
is fel ve szi, min den ko ri ele sé gét az élõ hely
adott sá gai és az adott év szak le he tõ sé gei
szab ják meg. Csont tal meg erõ sí tett, meg -
nyúlt és iz mos or ra vé gén tú ró ka ri ma ta lál -
ha tó, amel  lyel a ta lajt éle lem ke re sés köz -
ben mé lyen át for gat ja és köz ben ko moly
ká ro kat okoz. Az ál lat gyen gén lát, de szag -
lá sa ki tû nõ. Nem is olyan ré gen a vad disz -
nó pár zá si idõ sza ka – a bú gás – no vem ber -
rel kez dõ dött és ja nu ár vé gé vel vég zõ dött
(a ma gá nyo san élõ idõ sebb ka nok ilyen kor
csat la koz nak a kon dá hoz), amely után a
csí kos ma la cok feb ru ár vé gé tõl áp ri lis kö -

ze pé ig jöt tek a vi lág ra (szá muk a fi a tal ko -
cák nál 2-4, az idõ seb bek nél el ér he ti a
tízet). A más fél éves ivar érett kan sül dõ ket
el za var ják a csa pat tól. Vi dé kün kön egy-
egy tél vé gi du nai ár hul lám al kal man ként
az alom pusz tu lá sát okoz hat ja, az utó da i kat
vesz tett ko cák ál ta lá ban is mét búg ni kez de -
nek. Ugyan ak kor or szá go san meg fi gyel he -
tõ, hogy a táp lál ko zá si le he tõ sé gek meg nö -
ve ke dé se nyo mán szin te egész év ben lát ha -
tók meg ter mé ke nyült ko cák, va la mint a ta -
va szi ko ca sül dõk nem rit kán már õs  szel
búg nak, és ha ma ro san utó da ik szü let nek.
Az ál la tok csa lá di kö te lé kû kon dák ba ve -
rõd nek, ahol a fel ne ve lés esé lye it nö vel ve a
fel nõt tek kö zö sen gon doz zák ma la ca i kat.
Az ada tok sze rint a 20. szá zad ele jén Ma -
gyar or szág mai ha tá ra in be lül a va dá szok
csak mint egy 3000 vad disz nót ej tet tek el
évente. A lét szám nap ja ink ra je len tõ sen
meg nõtt: az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si
Adat tár alap ján a szak em be rek 1990-ben
39 000, 2000-ben 82 000, ta valy pe dig 106
000 kö rü li re be csül ték a po pu lá ció nagy sá -
gát. Az el múlt év ti ze dek ben ugyan a va dá -
sza ti te rí té kek jó val na gyob bak let tek
(2011-ben kö zel 129 000), de ko ránt sem az
ál lo mány gya ra po dá sá nak üte mé ben,
amely re még rá tesz a faj ki emel ke dõ en jó
sza po ro dá si és utód ne ve lé si si ke res sé ge: ez
az oka az ál lo mány ilyen mér té kû nö ve ke -
dé sé nek. Hoz zá ér tõk sze rint a ta vas  szal be -
csült lét szám 120-150 %-át kel le ne ki lõ ni a
szin ten tar tás hoz. A kon dák nap pal csak há -
bo rí tat lan kör nye zet ben mo zog nak, egyéb -
ként rej tek hely ükön pi hen nek, és szí ve sen
da go nyáz nak po cso lyák ban (en nek fon tos
sze re pe van az élõs kö dõk el le ni küz del -
mük ben), majd a fa tör zsek hez dör gö lõdz ve
tisz tít ják ma gu kat. Táp lá lék ke re sés köz ben
moz gá suk meg le põ en zaj ta lan, meg ri aszt -
va vi szont gyors üge tés sel, za jos csör te tés -
sel, han gos fú já sok kal tör nek át a nö vény -
ze ten és áll nak odébb.

A vad kan nal kap cso lat ban fel je gyez tek
né hány szó lás mon dást, kö zü lük a leg is -
mer teb bek az aláb bi ak. Fúj, mint a vad kan.
– mond ják, ha va la ki mér gé ben dúl-fúl,
dü höng. Bús vad kan a tölgy fa gyö ke ré nek
is ne ki vág ja az agya rát,  az az el ke se re dé -
sünk ben le he tet len fel ada tok ba is ké pe sek
va gyunk be le vág ni. Vég té re a vad kan
agya ra is el ko pik, va gyis elõbb-utóbb min -
den és min den ki el hasz ná ló dik. (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 vad disz nó or szá gos ál lo má nyá nak
nagy sá ga és sû rû sé ge nap ja ink ban nem kí -
vá na tos. A bükk- és tölgy er dõk ben a makk -
ter més el fo gyasz tá sá val, a fi a tal haj tá sok
meg rá gá sá val a ter mé sze tes úju lást aka dá -
lyoz za, a me zõ gaz da ság ban ko moly ká ro kat

okoz ha szon nö vé nye ink ben, a vé dett te rü le -
te ken pe dig meg óvan dó ér té ke in ket te szi
tönk re, il let ve mind egyik élõ he lyén ve szé -
lyez te ti a ta la jon vagy ah hoz kö zel fész ke lõ
ma da rak si ke res köl té sét. Ma gyar or szá gon a
far kas hi á nyá ban (a ha zánk észak ke le ti ré -

szé ben élõ né hány pél dány eb bõl a szem -
pont ból nem bír kü lö nö sebb je len tõ ség gel) a
vad disz nó nak nincs ter mé sze tes el len sé ge,
ezért a túl sza po ro dott ál lo mány meg fe le lõ
szin ten tar tá sa a va dá szok ra há rul. Li mi tá ló
té nye zõ le het még egy eset le ge sen ki ala ku ló
fer tõ zõ ser tés pes tis jár vány, de en nek fel -
mér he tet len ha tá sa len ne a házisertésekre és
a ve lük fog lal ko zó ál lat te nyész tõk gaz da sá -
gi hely ze té re, te hát nem len ne sze ren csés. A
faj je len leg szi go rú an vé ve nem tar to zik so -
ro za tunk vé den dõ véd te len jei kö zé, de oda -
fi gye lést min den kép pen igé nyel, hi szen fe -
le lõs ség gel tar to zunk a ben nün ket kö rül ve -
võ élõ vi lág ért.

Dr. Nebojszki Lász ló
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