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Az 1848-49-es sza bad ság harc tisz te le té re
a Türr Ist ván Mú ze um 2012. már ci us 14 –
má jus 31. kö zött a ma gyar tör té ne lem je les
sze mé lyi sé ge it, sors for dí tó pil la na ta it be -
mu ta tó   ki ál lí tást ren dez. A Nagy Ist ván
Kép tár ban már ci us 14-én 18 óra kor nyí ló
tár lat Máday Nor bert mû gyûj tõ ko ráb ban a
ma gyar kö zön ség szá má ra is me ret len,
egye dül ál ló metszetgyûj te mé nyét mu tat ja
be. Máday Nor bert mû gyûj tõ majd nem két

év ti ze de ku tat ja és gyûj ti azo kat a ma gyar
’48-as re lik vi á kat, me lyek a ma gyar köz -
gyûj te mé nyek anya gi le he tõ sé gei hí ján
több nyi re saj nos az eu ró pai mû kincs pi a co -
kon lel nek gaz dá ra. Máday Nor bert az el sõ,
s má ig az egyet len szen ve dé lyes gyûj tõ, aki
ér té kes ma gán gyûj te mé nyét szin te ki zá ró -
la go san a ma gyar kul tu rá lis örök ség re lik vi -
á i nak, azon be lül is leg in kább az 1848-49-
es sza bad ság harc még föl lel he tõ tár gyi em -

lé ke i nek, köz tük kü lön le ges li tog rá fi ák vá -
sár lá sá val hoz ta lét re.

A Nagy Ist ván Kép tár ban 2012 már ci u -
sá ban Máday Nor bert öt ven metszetének
ki ál lí tá sá val – a hon fog la lás tól a ki egye zé -
sig – a ma gyar tör té ne lem ezer évé nek leg -
fon to sabb pil la na ta it, a ma gyar li tog rá fia
kü lön le ges al ko tá sa it sze ret nénk az ér dek -
lõ dõ kö zön ség elé tár ni.

Ko vács Zi ta

Öt ven kép – ezer év
Tör té nel mi sé ta a hon fog la lás tól a ki egye zé sig



Bajai Honpolgár2 2012. március

1992-ben az ENSZ 47. köz gyû lé sén
már ci us 22-ét a Víz Vi lág nap já nak nyil vá -
ní tot ták. Ezen a na pon vi lág szer te a fi gye -
lem kö zép pont já ba ke rül víz kész le te ink
meg óvá sá nak fon tos sá ga. A hid ro szfé ra
víz kész le té nek csu pán 0,1%-a édes víz. A
szá raz föl dek nö vény ta ka ró ja, az ál lat vi lág
és az em be ri élet szem pont já ból  en nek a
0,1%-nyi víz men  nyi ség nek sem mi lyen
más anyag ál tal nem he lyet te sít he tõ alap -
ve tõ je len tõ sé ge van. Az élet a víz ben ke -
let ke zett, a víz nek dön tõ sze re pe van nem -
csak ki bon ta koz ta tá sá ban, ha nem fenn tar -
tá sá ban is. A Föld szer ves anyag-ter me lé -
sé nek túl nyo mó ré sze ma is a vi zek ben
tör té nik. Ugyan ak kor az em be ri ség táp lá -
lé ká nak dön tõ há nya dát a szá raz föld ön
ter me li meg, és eh hez egy re több víz re
van szük sé ge. Az idei Víz Vi lág nap jel -
mon da ta „A vi lág szom jas, mert mi éhe -
sek va gyunk”.

A víz ügyi igaz ga tó sá gok, mint a ha zai
víz fo lyás ok ke ze lõi, szél sõ sé ge seb bé vá ló

kör nye ze ti vi szo nyok közt is igye kez nek
meg te rem te ni a fel tét ele it a me zõ gaz da sá gi
ter me lés nek.

Az Alsó-Duna-völgyi Víz ügyi Igaz ga tó -
ságnak fenn ál lá sa 57 éve alatt szám ta lan
ki hí vás nak kel lett meg fe lel nie a tér ség víz -
gaz dál ko dá sá val ös  sze füg gés ben. Ár víz,
bel víz, je ges ár víz, aszály, víz hi ány, víz mi -
nõ sé gi prob lé mák egy aránt elõ for dul tak az
5881 km2-nyi mû kö dé si te rü le ten.

Az Igaz ga tó ság ke ze lé sé ben van a Du na
Dunaföldvár és a dé li or szág ha tár kö zöt ti
127 km-es sza ka sza és ös  szes sé gé ben
mint egy 904 km hos  szú sá gú, több nyi re
ket tõs hasz no sí tá sú (bel víz el ve ze tés, ön tö -
zés) csa tor na rend szer. Ál la mi tu laj don ban
lé võ vízilétesítmények ke ze lõ je ként ár- és
bel víz vé del mi, fo lyó gaz dál ko dá si, ha jó zó -
út ki tû zé si, víz ren de zé si, víz mi nõ sé gi kár -
el há rí tá si fel ada to kat lát el, víz raj zi ész le lõ -
há ló za tot üze mel tet. Köz re mû kö dõ ként
vesz részt a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv
ké szí té sé ben és az in téz ke dé si prog ra mok

vég re haj tá sá ban, a nem zet kö zi egyez mé -
nyek bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ban. Fel -
ügye li a viziközmû tár su la to kat és gon dos -
ko dik az Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó Prog ram
vég re haj tá sá ról. Együtt mû kö dik a he lyi ön -
kor mány zat ok kal és vízitársulatokkal a
víz gaz dál ko dá si fel ada tok meg ol dá sá ban.

Nap ja ink víz gaz dál ko dá sát a szél sõ sé -
ges sé vá ló idõ já rá si vi szo nyok ne he zí tik. A
csa pa dék, a ren del ke zés re ál ló víz kész le tek
és a víz igé nyek tér be li és idõ be li el osz lá sa
nem mu tat egye zést. A te rü le ten élõk ré szé -
rõl vál to zat lan igény a ren del ke zés re ál ló
víz kész le tek tér be li és idõ be ni át ren de zé se.
Ugyan ak kor a gaz da sá gi igé nyek ki szol gá -
lá sa mel lett a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de ké -
ben biz to sí ta ni kell a vi zek jó ál la po tát, eh -
hez öko ló gi ai szem pon to kat, ter mé szet vé -
del mi igé nye ket is szem elõtt kell tar ta ni.
Er re is fel hív ja a fi gyel met min den év ben
már ci us 22-én a Víz Vi lág nap ja.

Tel kes Ró bert igazgató
ADUVIZIG

Víz nap ja 2012

Ár víz az ár té ren, 2010 Vá ro si esõ után, 2011

Nagy vi zes és kis vi zes idõ szak a Sugovicában
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El fe lej tett 48-as ba jai hõ se ink
Pilaszánovits Jó zsef ba jai fõ bí ró és fi ai

Az 1848-49-es for ra da lom he lyi tör té ne -
té hez nem csak a ba jai szü le té sû ek tar toz -
nak hoz zá, ha nem azok is, akik ek kor a vá -
ros pol gá rai vol tak, bár a vi ha ros ese mé -
nyek mes  szi re vit ték õket vá ro sunk tól.
Egyi kü ket a nagykátaiak – mint a sza bad -
ság harc gyer mek hõ sét – a mai na pig tisz -
te lik. A ta va lyi év ben szá mos meg em lé ke -
zést tar tot tak szü le té sé nek 180. év for du ló -
ja al kal má ból, pár éve kü lön kop ja fát is ál -
lí tot tak ne ki. Õ Pilaszánovics Bé la, Ba ja
1848. jú ni us 9-én meg vá lasz tott fõ bí ró já -
nak a fia. Mi e lõtt hon véd lett, báty já val
együtt a ba jai vá ro si gim ná zi um ba (a III.
Bé la Gim ná zi um elõd je, ahol ek ko ri ban
még a fe ren ce sek ta ní tot tak) járt. Szü lei
va ló szí nû leg azért köl töz tek vá ro sunk ba,
hogy a kör nyék leg jobb is ko lá já ba jár has -
sa nak a fi úk. A csa lád el sõ ba jai la kó há za
nem is mert, de ro ko nuk, a táb la bí ró
Pilaszánovits An tal ha lá la (1847) után an -
nak há zát örö köl te, il let ve vá sá rol ta meg.
Ezért le het tud ni, hogy 1848-ban a kis
szerb temp lom kö ze lé ben ál ló Fõ ut cai
(ma Sza bad ság út) ház ból in dul tak út nak a
ha za vé del mé re.

Az idõ sebb Pilaszánovits Jó zsef fegy ver -
rel nem har colt, a hon vé de lem ben még is
fon tos sze re pet ját szott. Egyik leg hí re sebb
tet te, ami kor a ha za ja vá ra fel aján lot ta a ba -
jai ha ran go kat. Az 1848. de cem ber 20-i
köz gyû lé sen hang zott el: „Vá ro si fõ bí ró úr
ha zánk vé szes hely ze tét és más vá ro sok ha -
za fi as azon je les tet tét ki emel vén mi sze rint
e szo rult hely zet ben ágyuk ön té sé re szûk-
séges érczanyag potlására ha rang ja i kat ha -
za fi as fel ál do zás sal a’ ha za ol tá rá ra már so -
kan fel aján lot ták ne hogy e’ vá ros melly kü -
lön ben sok te kin tet ben ke res ke del mi ’s
miveltségi úgy sza ba dal mi ál lá sá nál fog va
a’ ha za elõtt ösmeretes ’s legujabban is tör -
vé nyes kikûlõnböztetésre mél ta tott a tõbbi
vá ro sok nál alan tabb ma rad jon e’ rész ben
ugy mind a’ ha zai kõzérdek és e vá ros tes tü -
le te kivánja in téz ked ni ... Ba ja vá ro sá ban
le võ templomokbol né mely nélkülõzhetõ
ha rang ja it ezen nel fel ajánl ja”.

Mit le het tud ni éle té rõl? Roglaticai
Pilaszánovits Jó zsef 1802. no vem ber 29-én
szü le tett a csa lá di bir to kon, Roglaticán.
Szü lei Ja kab és Goldenics Éva vol tak. Két
lány test vé re kö zül az egyi ket, Bor bá lát Ba -
ján vet te fe le sé gül a ko má ro mi Sár kány Já -
nos. A má si kat, An nát 1825-ben Bajsán vet -
te fe le sé gül bajsai Vojnits Ist ván. Ugyan eb -
ben az idõ ben Pilaszánovits Jó zsef bajsai

Vojnits Ist ván test vér ét, bajsai Vojnits An tó -
ni át (1805-1849) vet te fe le sé gül Há zas sá -
guk ból több gyer mek szár ma zott: Lász ló
(1826-27), Fran cis ka (1828-29), Jó zsef
(1830-1896), Bé la (1831-1849), Ma tild
(1836), és An gé la La u ra (1837-1852).

A csa lá di éle tü ket és a fi úk nak a sza bad -
ság harc ban ját szott sze re pét egy ér de kes
do ku men tum, idõ sebb Pilaszánovics Jó -
zsef fe le sé gé hez írt le ve le vi lá gít ja meg,
mely az 1849-es ta vasz vi ha ros ese mé nye -
i be is be pil lan tást en ged. A ba jai csa lá dok
me ne kü lé sét, il let ve a had se re gek moz gá -
sát mu tat ja, hogy a férj már ci us ele jén nem
tud ja, hogy hol tar tóz ko dik fe le sé ge, ezért
há rom le het sé ges cí met is meg ad.

Pilaszanovics Józsefnõ, szü le tett Bajsai
Vojnics An tó nia as  szony ság nak

Hajos – vagy Kalotsa, 
vagy Pak son

Debreczen Marz 8án 849
Édes Tó nim!
Sze ren csé sen Deb re cen be ér tünk, itt

ügyünk Bács Me gyé re hogy se ge del met
kap has sunk meginditatott, és re mény ség be
va gyunk, hogy mi e lõbb ha za tér he tünk,
Perczel Mór leend, az mind ve zér tá bor nok
– és hi szem, hogy lel ke sen fog ja vin ni az
ügyet, ötet én kér tem Kos suth tól Bács Me -
gyé re –

Jó zsink a had ügy Mi nisz té ri um ba hi va -
talt kapot 500 pen gõ fo rint fi ze tés sel, most
pe dig a mint hal la ni potlék fi ze tést
kapandnak na pon ként 2 f pen gõt, és ek kor
éven kén ti fi ze té se 1220 ft leend pen gõ, ez
há la az Is te nünk jól el va gyon lát va –

Deb re cen be ér tem kor ez ri vel tudakod-
tam albertünk után, de tsak egy hét mun ká -
val tud hat tam meg hogy mer re van, azon -
nal út nak in dul tam Jó zsi val, és Radán
Gyu lá val és no ha az el sõ hal lo más után Ti -
sza fü re den tsak 8 mér föld re volt Deb re cen -
tõl, még is vagy 30 mér föl det utaz tunk be
éj jel és nap pal gya nánt míg még is há la Is -
ten nek fel ta lál tam ötet Ti sza par ton – de bé
ván do rol va töb hely sé ge ket ke res ve ke res -
tem mi u tán õk is foly to nos ment be vol tak.

Ti sza Roffon ta lál tam fi un kat egy föl des
Urnál bé szállasolva, ép pen a ru há it vá lo -
gat va a mi dõn hoz zá be lép tem – ezt az
örö met le irni le he tet len, a mind meg
látot, mind egy ma gán kí vül ra gad va meg -
ölelt tsokolt és sirt örö mé be, hogy tsak
még egy szer lát hat.

El be szél te sze gény hogy me nyit szen ve -
dett, a mi kor a leg na gyobb hi de gek vol tak
e té len 9 ál ló nap és éj je len ál tal az Is ten
ege alatt vol tak, ke ze, lá ba, fü le és or ra
meg fagy tak, de most már job ban van,
tsupán még a fü le se bes egy ke ve set, több -
ször ke nye rük sem volt –

Ha nem azt mon dom, hogy az Is ten ka to ná -
nak te rem tet te, mond ják a töb bi tiszt tár sai,
hogy so ha pa naszt nem hal lot tak tõ le, se so -
ha rossz ked ve nem, mind ég egy for ma vig –
ha jól vagy ros  szul megy dol ga – van né ki 3
déres lo va, és ollyan lo vas, a minöt tsak le het
jó lo vast kép zel ni, és e sza kasz ba elöl leirni
ötet pa ran csol ni és igaz gat ni e sza kasz ban,
bár azt mon da nád, hogy 30 éves ka to na –
igen meg vál to zott, és tud ja pa ran csol ni és jó
emberreli bá nás mód ja van, és mind a tisz -
tek, mind pe dig a le gény ség is sze re ti.

Úgy hi szem hogy rö vid idõn fõ had nagy
leend – igen kivánna té ged lát hat ni, én hi -
szem is az Is tent, hogy rö vid idõn meg fo -
god lát hat ni most tõ le tiszán va ri ak, Tisza-
R[?], el-kí sér tem Tö rök SzentMiklósig,
onnand õk Szol nok ra, a melly ak kor már
bevoltvéve mendek, én pe dig vis  sza Deb re -
cen be – hív úgy hi szem, hogy õk Pest nek
meendnek, és ha ott lesz nek, ak kor ke resd
meg, majd meg fo god tud hat ni.

Én ittend még le írom hogy szük sé ges va -
gyok te het ni bár mit is Bén Mag ján [?],
ma ra dok, ha lá tom, hogy si ker te len len ne
min den ipar ko dá som, ak kor az Is ten tud ja
’s ma gam sem tu dom mit tsináljak – hoz -
zád min den eset re el me gyek, és azu tán
mást kel gon dol nom – mar he nyél ve éhen
ha lok nem le he tünk – 

Id. Pilaszánovits Jó zsef 
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Al bert és Jó zsi tsókolnak, mint min den
ro ko na i kat is – én tsokollak ben ne te ket, kis
Samémel együtt, és Is ten ál dá sát kí ván va
va gyok

sze re tõ fér jed
Jós kád

Pilaszánovits Bé la volt a ki e sze lõ je
Abonynál egy ha di csel nek, amel  lyel meg -
kön  nyí tet te a ma gyar se reg át ke lé sét a Ti -
szán. A hat va ni csa tá ban és 1849. áp ri lis 9-
én a tápióbicskei csa tá ban is részt vett.
Utób bi ban, ami kor a híd nál a ma gya rok
vissza vo nu lá sát fe dez te, egy ágyú go lyó el -
ta lál ta és le sza kí tot ta mind két lá bát. Se be -
sült ként még el szál lí tot ták a nagykátai
Keglevich kas tély ba, ahol a szük ség kór -
ház volt, de itt be le halt sé rü lé se i be. Er rõl
ír ták a Va sár na pi Újság vis  sza em lé ke zésé -
ben: „Szo mo rúbb sor sa volt egy má sik
bács kai if jú hon véd nek, a sza bad kai elõ ke -
lõ csa lád ból szár ma zott Pilaszanovics,
szin te gyer mek hu szár nak, ki báty ja, a fel -
tû nõ en szép fér fiú, Pilaszanovics Gyeni
hu szár ka pi tány ol da la mel lett a Fer di nánd-
hu szá rok kal Tápió-Bicskénél vett részt
elõ ször a csa tá ban, s egy ágyú go lyó mind -
két al só láb szá rát tér den alól el sza kí tot ta.
Lát tam a még gyön ge gyö nyö rû if jút, a
mint kö zön sé ges sze ké ren gróf Kegle-
vichék nagy-kátai kas té lyá nak ud va rá ba
szál lí tot ták, job ban mond va behur-
czolták.” Né hány hó nap pal ké sõbb Pes ten
édes any ja, Vojnits An tó nia is meg halt.

1849 ele jén a ha di hely zet úgy ala kult,
hogy Zombort nem tud ták meg vé de ni a
hon vé dek. Ez után Ba ja – ahol nem vol tak
ka to nák – sem tud ta meg vé de ni ma gát. A
la kos ság a me ne kü lés mel lett dön tött, egy
új ság tu dó sí tás sze rint feb ru ár ele jén a 14
ezer fõs la kos ság ból tí zez ren hagy ták el
Ba ját. A vá ros el ha gyá sa kor az ér té ke ket is

men tet ték, pél dá ul a vá ro si ta nács gon dos -
ko dott ar ról, hogy a ba jai ár va tá ri ira to kat
le pe csé telt lá dá ban Nagy vá rad ra vit ték és
a káp ta lan le vél tár õri ze té re bíz ták, hogy
„az an  nyi rom bo lá sok ról ösmeretes rác
rab ló csor dák”-tól meg ment sék. 

A fõ bí ró me ne kü lé sé rõl csak né hány el -
szórt adat ma radt fenn, pél dá ul az, hogy
feb ru ár 20-án Sze ge den volt, ké sõbb Deb -
re cen ben is meg for dult. Kos suth La jos is
el is mer te ké pes sé ge it és lel ke se dé sét. Az
ügy irán ti el kö te le zett sé gé nek és jel le mé -
nek kö szön het te azt, hogy ta vas  szal a sza -
bad kai vész tör vény szé ki el nö ké vé ne vez -
ték ki. En nek el le né re nem mon dott le fõ -
bí rói szé ké rõl sem, ami rõl az is ta nús ko -
dik, hogy Ba ja ta va szi had já rat alat ti fel -
sza ba du lá sa utá ni el sõ köz ség ta nács ülé sén
ol vas ták fel a le ve lét, mely sze rint vis  sza -
té ré sé ig Jilk Sán dor ta nács nok he lyet te sí ti,
az az fõ bí ró-he lyet tes lesz. 1849. jú ni us
ele jén Sza bad kán volt, de jú li us 22-én Ba -
já ról je len tet te a sza bad kai kor mány biz tos -
nak Báta eles tét. Öt nap pal ké sõbb Ba ja is -
mét a csá szá ri ak ke zé re ke rült.

A sza bad ság harc bu ká sa után Pilaszá-
novits Jó zse fet le tar tóz tat ták és elõbb Pes -
ten, majd Josefstadtban töl töt te 10 éves
bör tön bün te tés ét, és tel jes va gyo nát is el -
ko boz ták. Fia, a fi a ta labb Pilaszánovits Jó -
zsef pró bál ta meg ki sza ba dí ta ni, il let ve
bün te té sét eny hí te ni. (A csa lád pe dig vi -
gyá zott a két ár vá ra, nõ vé re be köl tö zött a
ba jai ház ba, hogy ne ko boz zák el.) 1870-
ben, 68 éves ko rá ban Roglaticán halt meg
és ott is te met ték el a csa lá di sír bolt ba. Az
if jabb Pilaszánovics Jó zse fet, aki nek a fe -
le sé ge egy ba jai ne mes kis as  szony, Bogor
Jo lán volt, a Ró kus te me tõ ben he lyez ték
örök nyu ga lom ra. Obe liszk je ma is a ká -
pol na kö ze lé ben áll.

Fá bi án Bor bá la
Ifj. Pilaszánovits József családjának

sírköve

Ba jai gon do la tok egy tör té nel mi mû kap csán
Pe te Lász ló: Olasz or szág ma gyar ka to ná ja

Türr Ist ván éle te és te vé keny sé ge 1825-1908 (Ar gu men tum Ki adó, 2011)

Pe te Lász ló kö zel múlt ban meg je lent
köny ve az el sõ, Ma gyar or szá gon ki adott tu -
do má nyos ös  sze fog la lás Türr Ist ván éle té -
rõl. A tör té nész szak ma bi zo nyá ra ér dem -
ben fog lal ko zik majd ve le. Én nem szak sze -
rû re cen zi ót írok ró la, csu pán azt sze ret ném
meg fo gal maz ni, hogy sze rin tem mit je lent -
het, mit je lent a tá bor nok szü lõ vá ro sá nak
kö zön sé ge szá má ra ez a könyv.

Ba jai kor tár sai jól is mer ték és nagy ra be -
csül ték Türr sza bad ság har cos múlt ját. 1867-
ben a vá ros dísz pol gá rá vá vá lasz tot ták,
1869-ben kép vi se lõ jük ként sze ret ték vol na
lát ni az or szág gyû lés ben. Ta núi vol tak a fel -
nõtt ok ta tás meg szer ve zé sét cél zó, Ba ján
meg hir de tett kez de mé nye zé sé nek és a Fe -
renc-csa tor na meg újí tá sá ért vég zett mun ká -
já nak. Tud tak a Korintoszi-csatorna épí té sé -

ben és a bé ke moz gal mak ban vál lalt sze re pé -
rõl. Tisz tá ban vol tak élet mû ve tör té nel mi je -
len tõ sé gé vel. Ezért tör tént, hogy a szü lõ vá -
ros még éle té ben meg tisz tel te az zal, hogy ut -
cát ne ve zett el ró la, ha lá la után pe dig szob rot
kí ván tak ál lí ta ni em lé ké re.

Eb bõl vé gül nem lett sem mi, jött az el sõ
vi lág há bo rú, majd a szerb meg szál lás há rom
éve. 1925-ben szü le té sé nek 100. év for du ló -
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ja adott al kal mat a ré gen áhí tott ün nep lés re.
Ek kor vet te fel ne vét a két év vel ko ráb ban
ala pí tott fiú fel sõ ke res ke del mi is ko la, és ek -
kor je lent meg Gonda Bé la Türr tá bor nok
cí mû köny ve, amely az élet út rész le tes is -
mer te té sé vel meg ala poz ta a tar tal mas em lé -
ke zést. Ugyan ezt a célt szol gál ta a Du na és
a Sugovica ta lál ko zá sá nál 1934-ben emelt
Türr-kilátó és a raj ta ol vas ha tó ve re tes szö -
veg. Az tán múl tak az évek, év ti ze dek, s hi á -
ba, hogy a vá ros ban em lék táb lá val je löl ték
meg szü lõ há za he lyét (1948), és újabb és
újabb in téz mé nye ket éke sí tet tek fel ne vé vel,
sze mé lyé rõl egy re ke ve sebb szó esett. (Ér -
de kes, hogy a Rá ko si-rend szer bõ ven osz to -
gat ta Türr ne vét. A ba jai mú ze um nak és a
pá pai ko ráb bi ben cés gim ná zi um nak 1951-
ben, a ba jai szak mun kás kép zõ is ko lá nak és
a Ta tár von ta tó gõ zös nek, ame lyen 1920-
ban egy rö vid ide ig Jó zsef At ti la ha jós inas -
ko dott, 1955-ben utal ták ki az új ne vet.)

Ré gi-ré gi szo kás Ba ján egy-egy szép na -
pon ki sé tál ni a Türrhöz. A meg ne ve zés he -
lyet je löl. Ez ön ma gá ban ter mé sze te sen nem
baj. A baj az, ha az ar ra já rók nak a rotunda
bel se jé ben  ol vas ha tó mon da to kat – egyéb
is me re tek hí ján – nincs mi hez köt ni ük, ak kor
ugyan is ha tás ta la nok ma rad nak. Mi vel hosz -
 szú év ti ze de ken ke resz tül a vá ros jó for mán
sem mit nem tett az 1925-ben meg ala po zott
Tûrr-kul tusz éb ren tar tá sá ért, óha tat la nul ez
tör tént (s ta lán oly kor meg tör té nik ma is).

Ma gyar or szág ti zen négy vá ro sá ban van
Türr Ist ván ut ca (Bu da pes ten ket tõ is), és a
haj da ni Nagy-Ma gyar or szá gon Fiumétól
Ko lozs vá rig szá mos to váb bi köz te rü let vi sel -
te ne vét, de a köz tu dat ból szin te tel je sen ki -
ko pott min den ró la szó ló is me ret. (Ami kor
egy szer ré gen egy könyv ki adás sal és -ter-
jesztéssel fog lal ko zó, te hát tá jé ko zott nak te -
kint he tõ em ber elõtt meg em lí tet tem a Türr
Ist ván ne vet, azt kér dez te: ugye fes tõ volt,
vagy ta lán ze ne szer zõ?)

Né hány ba jai az 1970-es évek ben kez dett
el fog lal koz ni Türr Ist ván élet mû vé vel.
Dr.Kubatov Já nos Türr Ist ván és a ma gyar
fel nõtt ok ta tás kez de tei cím mel írt ta nul -
mányt, dr. Faludi Gá bor Türr és a Fe renc-
csa tor na ügye i nek ku ta tá sá ba fo gott, dr.
Solymos Ede, a ró la el ne ve zett mú ze um
igaz ga tó ja, szü le té sé nek 150. év for du ló ját
igye ke zett mél tó kép pen elõ ké szí te ni és meg -
ren dez ni. Ez kis ké sés sel, 1976 már ci u sá ban
meg is tör tént, még pe dig Türr uno ká ja,
Madam Selier rész vé te lé vel. Ez zel va la mi –
leg alább szü lõ vá ro sá ban – el kez dõ dött.

A kö vet ke zõk ben (ha rit kán is) a kí nál ko -
zó év for du lók áll tak a Türr-re em lé ke zõ ese -
mé nyek kö zép pont já ban. 2000-ben, szü le té -
se 175. év for du ló ján tisz te le té re ran gos olasz
elõ adó kat is fel vo nul ta tó em lék ülés volt Ba -

ján. Én A sza bad ság ka to ná ja cí mû élet raj zi
re gé nyem mel igye kez tem a sze mé lye iránt
ér dek lõ dõk is me re te it bõ ví te ni.

Az iga zán ör ven de tes for du lat ak kor kö -
vet ke zett be, ami kor Ba ja vá ros kép vi se lõ-
tes tü le te 2008-at Türr Em lék év nek nyil vá ní -
tot ta. Ha lá lá nak 100. év for du ló ja kö ré en nek
nyo mán szá mos rá em lé ke zõ vá ro si ren dez -
vény va ló sult meg. La punk, a Ba jai Hon pol -
gár is de re ka san ki vet te ré szét az ün ne pi em -
lé ke zés bõl. Az év fo lya mán meg je lent szá -
mok mind egyi ké ben kö zöl tünk írá so kat Türr
éle té nek je les ál lo má sa i ról, ös  sze gyûj töt tük
az õt áb rá zo ló szob rok, dom bor mû vek, a
tisz te le té re ké szült em lék táb lák, em lék ér mek
fény ké pe it, utá na jár tunk a ró la el ne ve zett ut -
cák nak és ob jek tu mok nak. Az Em lék év leg -
fon to sabb ese mé nye Gonda Bé la köny vé nek
rep rint ki adá sa volt. A Türr Ist ván Mú ze um
gon do zá sá ban  jú ni us ban meg je lent kö tet re
547-en fi zet tek elõ, és az óta  to váb bi 300 pél -
dány ta lált gaz dá ra. Ez min den szó nál meg -
gyõ zõb ben bi zo nyít ja, hogy a vá ros kö zön -
sé ge (és egy szé le sebb ol va sói kör is) vég re
az õt meg il le tõ ér dek lõ dés sel for dult Türr Ist -
ván sze mé lye fe lé. Kul tu szá nak he lyi re ne -
szán szát jel zi a vá ros há zán ró la el ne ve zett te -
rem is, ben ne egyen ru há já val és az éle tét fel -
idé zõ sok-sok kép pel. Azt per sze csak re mél -
ni le het, hogy a fi a ta labb nem ze dé kek ben is
meg ma rad, to vább él az ér dek lõ dés.

Nem csak Ba ja, hos  szú idõn ke resz tül a
ma gyar tör té ne lem tu do mány is mos to hán
bánt Türr-rel. Egy-két rö vid ke dol go za ton és
né hány uta lá son kí vül szin te sem mi nem je -
lent meg ró la az utób bi hat van-het ven év ben.
Bõ vebb le írás éle té rõl és tet te i rõl egye dül
Luk ács La jos nak az olasz or szá gi ma gyar
emig rá ci ó ról szó ló mun ká i ban ol vas ha tó. A
szer zõ rend kí vül ala pos le vél tá ri ku ta tá so kat
vég zett, és ál ta lá ban  di csé re tes ered mény re
ju tott, a tá bor nok te vé keny sé gé nek ér té ke lé -
sét cél zó kö vet kez te té sei azon ban mell be vá -
gó an egy ol da lú ak  A ma gyar ga ri bal dis ták
út ja cí mû, 1971-ben meg je lent köny vé ben
ezt ír ta Türr-rõl: „Sa já tos ké pes sé gek kel ren -
del ke zett ah hoz, hogy min dig mes  sze me nõ -
en al kal maz kod ni tud jon a vál to zó kö rül mé -
nyek hez, és fe let tébb kön  nyed ter mé sze te
kö vet kez té ben lel ki is me re ti prob lé mák nem
gyö tör ték… Türr volt a for ra da lom esz mé i -
vel és er köl csi mér té ké vel gyö ke re sen sza kí -
tó kor szak em be re… To váb bi élet út ja sem
ki sebb el lent mon dá so kat ta kar, – szü lõ vá ro -
sá ban, Ba ján fel ál lí tott em lék mû ve vi szont
azt rög zí ti kõ be az utó kor oku lá sá ra, hogy
»Vi lág ra szó ló mun kás sá gá ban nem ze tünk
eré nyei él tek« – ami eny hén szól va kis sé
prob le ma ti kus, ép pen úgy, mint az az uta lás,
hogy »ne künk el nem mú ló pél da ké pül«
szol gál na Türr pá lya fu tá sa. Ugyan is a kri ti -

kus szem be né zés e vál to za tos élet tel – ép pen
az el len ke zõ kö vet kez te té sek le vo ná sá ra
nyújt hat al kal mat.”

1985-ben a Mó ra Könyv ki adó if jú ság nak
szánt so ro za tá ban meg je lent ugyan Dá ni el
An na Így élt Türr Ist ván cí mû köny ve,
amely hi te les ké pet igye ke zett nyúj ta ni a
vál to za tos élet út ról, de az csu pán is me ret -
ter jesz tõ mû volt, a hi va ta los tör té net tu do -
mány to vább ra is né ma ma radt. Így az utol -
só, év ti ze de kig két ség be nem vont tör té né -
szi íté let Türr-rõl Luk ács La jo sé volt. 

2008-ban ugyan már ér zé kel tük, hogy mu -
tat ko zik bi zo nyos fi gye lem sze mé lye iránt
(fõ leg Csor ba Lász ló nak, a ró mai Ma gyar
Aka dé mia igaz ga tó já nak kez de mé nye zé se
nyo mán), en nek je le volt Csíkszentmihályi
Ró bert Türr-mell szob rá nak ró mai (1999) és
Var ga Ta más dom bor mû vé nek ná po lyi
(2002) ava tá sa, de ak kor még jog gal mond -
hat tuk, hogy „a ma gyar tör té ne lem tu do -
mány mind má ig adós Türr élet mû vé nek ér -
té ke lé sé vel”. 2008 elõtt az egyet len, ku ta tá -
son ala pu ló Türr-életrajz 2004-ben ola szul
je lent meg. Szer zõ je, Pasquale Fornaro, a
messinai egye tem ta ná ra a 2008. évi em lék -
ülé sen a vá ros ven dé ge volt.

A Türr Em lék év zá rá sa kor írt cik ke met
így fe jez tem be: „Jó len ne mi e lõbb kéz be
ven ni a tel jes élet mû vet fel tá ró, ér té ke lõ
ma gyar mû vet is.” 

Ami kor jám bor óha jo mat meg fo gal maz -
tam, Pe te Lász ló már ja vá ban köny ve elõ -
mun ká la ta in dol go zott. 2003-tól több ta nul -
má nya je lent meg Türr 1860 elõt ti éle té nek
né hány fon tos moz za na tá ról. Azok ról itt,
Ba ján nem tud tunk, mert kis pél dány szá mú
egye te mi ki ad vány ok ban és a Had tör té nel -
mi Köz le mé nyek ben je len tek meg. A kö -
vet ke zõ évek ben azon ban az ál ta la meg kez -
dett tör té net ki ke re ke dett, a ré gen várt mû
vég re meg je lent. Az Olasz or szág ma gyar
ka to ná ja cí mû könyv al cí me jog gal ez:
Türr Ist ván éle te és te vé keny sé ge 1825-
1908. Szü le té sé tõl ha lá lá ig kö ve ti nyo mon
hõ se for du la tok ban gaz dag élet út ját. A Be -
ve ze tés ben ezt ír ja ró la: „Hos  szú pá lya fu tá -
sa so rán, a vi lág vál to zá sá val és ta pasz ta la -
ta i nak gya ra po dá sá val pár hu za mo san, gon -
dol ko dás mód ja több te kin tet ben is mó do -
sult…” (fi gyel jünk csak!: te hát nem „fe let -
tébb kön  nyed ter mé sze te kö vet kez té ben”,
aho gyan Luk ács La jos ál lí tot ta), majd így
je lö li meg tör té nel mi he lyét: „A ko ra be li
Eu ró pa po li ti kai és tár sa dal mi ese mé nye i -
nek két ség te le nül egyik fõ sze rep lõ je volt.” 

Pe te Lász ló im po ná ló an sok ol da lú ku ta tá -
so kat vég zett mun ká ja elõ ké szí té se kor. A
gaz dag iro da lom jegy zék és a sok-sok láb -
jegy zet bi zo nyít ja, hogy a ma gya ron kí vül
vé gig ol vas ta a tel jes olasz szak iro dal mat, bú -
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vár ko dott ha zai és olasz or szá gi le vél tá rak -
ban, ta nul má nyoz ta és fel hasz nál ta a Risor-
gimento Tör té ne ti In té ze té ben õr zött Türr-
iratokat. Utá na járt min den ap ró adat nak.
Még a bé csi ka to nai ar chí vu mok ból is szer -
zett in for má ci ó kat. Így tud hat juk pél dá ul,
hogy Türr 1844-ben (nem 1846-ban) ke rült
ez re dé vel Lom bar di á ba, hogy 1846. jú li us 3-
án ne vez ték ki ti ze des sé, hogy 1848. áp ri lis
10-én lett õr mes ter és 1848. no vem ber 9-én
al had nagy. Hos  szan so rol hat nám to vább
azo kat az ada to kat, ame lyek ma gya rul eb ben
a könyv ben ol vas ha tók elõ ször, de nem te -
szem, mert nem sze ret ném azt a té ves kép ze -
tet éb resz te ni, hogy fá rasz tó, unal mas adat -
gyûj te mény vár ja azt, aki ki nyit ja a köny vet.
Az igaz ság ugyan is az, hogy az új ada tok, té -
nyek nem ter he lik meg, ha nem el len ke zõ leg:
iz gal ma san gaz da gít ják az ol vas má nyos stí -
lus ban elõ a dott élet tör té ne tet.

Mi vel Ba ján na gyon so kan is me rik Gonda
Bé la köny vét, ér de mes ta lán ah hoz mér ni a
Pe te-könyv ben fel lel he tõ több le tet. Az új
élet rajz egy részt ki egé szí ti, bõ ví ti a Gonda
ál tal le ír ta kat, más részt rész le te sen be szá mol
olyan moz za na tok ról is, ame lye ket Gonda
meg sem em lít. 

Lás sunk né hány pél dát!
Gonda Türrnek a mazzinista szer vez ke -

dés ben va ló rész vé te lé vel kap cso lat ban egy
epi zó dot em lít, Türr viszaemlékezését idéz -
ve a Pávia el fog la lá sát cél zó, kút ba esett pró -
bál ko zást. Pe te Türr Kos suth nak írt je len té sei
és más ada tok (pl. Mazzini le ve le i nek) fel -
hasz ná lá sá val  rész le te sen tár gyal ja az 1852-
1854 kö zött tör tén te ket.

Más: Gonda Türr röp ira tát idéz ve mu tat ja
be az ak kor ép pen an gol ez re des bu ka res ti le -
tar tóz ta tá sát 1855. no vem ber 1-jén, az el le ne
fo lyó el já rást, el ítél te té sét és 1856. feb ru ár

23-i sza ba du lá sát, majd köz li a csá szá ri ke -
gye lem rõl szó ló táv ira tot, amely az an gol ki -
rály nõ vel va ló szö vet ség re hi vat ko zik in dok -
lá sul. Pe te le ír ja azt a több hó na pos dip lo má -
ci ai csa tá ro zást is, amely a hát tér ben zaj lott:
a ro má ni ai an gol kon zul és az ot ta ni meg -
szál ló oszt rák csa pa tok tá bor no ka köz ti több -
szö ri le vél vál tást, a kor má nya uta sí tá sa sze -
rint el já ró bé csi an gol kö vet tár gya lá sa it az
oszt rák mi nisz ter el nök kel, az egy re eré lye -
sebb an gol til ta ko zást, amely vé gül az oszt -
rák meg hát rá lást kikényszerítette.

Rész le te sebb ki egé szí tés szól Türr meg -
se be sü lé sé nek kö rül mé nye i rõl. Pe te itt Car-
rano õr nagy nak, a Ga ri bal di-had osz tály ve -
zér ka ri fõ nö ké nek be szá mo ló já ra tá masz -
kod va min den rész let re ki ter je dõ, pon tos
leirást ad a Trepontinál 1859. jú ni us 15-én
le zaj lott üt kö zet rõl és ben ne a „ret tent he tet -
len ma gyar” (Carrano ne vez te így) sze re pé -
rõl. Ez után hírt ad a hi va ta los és ba rá ti el is -
me ré sek rõl, de idé zi a kor tár sak és ké sõb bi
tör té né szek kri ti kus meg jegy zé se it is. Õ
ma ga pe dig így össze gez: „Türr ez eset ben
in kább bá tor ka to na ként, mint sem bölcs pa -
rancs nok ként vi sel ke dett.”

Az elõb bi nél is tü ze te sebb be szá mo ló ol -
vas ha tó Pe te köny vé ben a ga ri bal dis ták és a
ná po lyi ki rá lyi had se reg Capua alat ti ös  sze -
csa pá sa i ról. Türr egy ide ig, Ga ri bal di tá vol -
lét ében, a se reg fõ pa rancs no ka ként ját szott
fon tos sze re pet, majd a tar ta lék pa rancs no ka -
ként vett részt az 1860. ok tó ber el se jén, má -
so di kán zaj ló és a ga ri bal dis ták tel jes gyõ zel -
mé vel vég zõ dõ ún. volturnói csa tá ban. A kö -
zölt pa rancs no ki uta sí tá sok ból, ala cso nyabb
egy sé gek je len té se i bõl pon tos ké pet ka punk
a csa pa tok moz gá sá ról és egy-egy rész ak ció
le fo lyá sá ról is.

Gonda ép pen csak utal ar ra, hogy az olasz
ki rály Türrt, mi u tán ki ne vez te tisz te let be li
had se géd évé, „több íz ben igen nagy fon tos -
sá gú és ké nyes ter mé sze tû kül de tés sel bíz ta
meg”. Egy ilyen rõl Pe te rész le te sen be szá -
mol. Az orosz bi ro da lom el le ni len gyel fel -
ke lés ide jén, 1863-ban Türr tár gya lá so kat
foly ta tott Bu ka rest ben és Belg rád ban az zal a
cél lal, hogy meg nyer je a Du nai Fe je de lem -
sé gek ural ko dó kö re it az Auszt ria el le ni olasz
(és emig rá ci ós ma gyar) ter vek tá mo ga tá sá ra.
A kül de tés sel kap cso la tos ta lál ga tá sok ko -
moly gon dot okoz tak az olasz dip lo má ci á -
nak. Új ra és új ra bi zony gat ni kel lett, hogy az
olasz kor mány nak sem mi kö ze Türr lá to ga -
tá sa i hoz, a tá bor nok ma gán em ber ként utaz -
gat. A könyv szá mos idé ze tet kö zöl a vo nat -
ko zó dip lo má ci ai ira tok ból. 

Gonda köny vé ben nem esik szó az olasz -
or szá gi ma gyar lé gió hat va nas évek be li hely -
ze té rõl és Türr az zal kap cso la tos sze re pé rõl.
Ga ri bal di dé li had se reg ének 1860. no vem be -

ri fel osz la tá sa után egye dül a ma gyar lé gió
(ké sõb bi ne ve Ma gyar Se gély se reg Olasz -
hon ban) ma radt meg önál ló egy ség ként.
Meg õr zé sét Auszt ria nyug ta la ní tá sa cél já val
a piemonti kor mány épp úgy fon tos nak tar -
tot ta, mint a Ma gyar Nem ze ti Igaz ga tó ság
(Kos suth) és Türr, aki a ha za fel sza ba dí tá sá -
nak le en dõ bá zi sa ként vet te szá mí tás ba. De a
lé gi ón be lül ál dat lan ál la po tok ala kul tak ki.
A tisz tek ma gas szám ará nya mi att je len tõs
ré szük nem jut ha tott rang já hoz mél tó be osz -
tás hoz, és ez – ért he tõ en – nagy csa ló dás volt
szá muk ra. A to ri nói kor mány mél tat lan fel -
ada tot bí zott  a ha za fel sza ba dí tá sá ra ké szü lõ
har co sok ra: a dél-itá li ai  rab lók el le ni rend -
fenn tar tó erõ ként ve tet te be õket. Ez a köz ka -
to ná kat is el ke se rí tet te. A ki lá tás ta lan nak ér -
zett hely zet mi at ti elé ge det len ség lá zon gás -
hoz, fe gye lem sér tés hez, pa rancs meg ta ga -
dás hoz ve ze tett. Türr vé gez te el a lé gió
megrendszabályozásásának há lát lan fel ada -
tát. Emi att el le ne is szer vez ked ni kezd tek a
há bor gók. Krivácsy Jó zsef ez re des és né -
hány tár sa sza bá lyos bos  szú had já ra tot foly -
ta tott el le ne. Hos  szan tar tó pe res ke dés kö vet -
ke zett. Pe te nem hall gat ja el a Türrt tá ma dó
dur va ki ro ha ná so kat. Azt sem, hogy ezek
hát te ré ben az irigy sé gen kí vül el vi el len té tek
áll tak: vol tak ugyan is, akik nem tud ták el fo -
gad ni, hogy Türr – akár Ga ri bal di el le né ben
is – a piemonti kor mánnyal tart. De azt is vi -
lá go san ki mu tat ja, hogy a po li ti kai ra ci o na li -
tást õ kép vi sel te. Ak kor is Türrnek ad iga zat,
ami kor ar ról szá mol be, mi lyen dü höd ten tá -
mad ta ha za té ré se után né hány kül föld ön ma -
radt egy ko ri baj tár sa. Úgy lát ja, hogy az utá -
na kö vet ke zõ negy ven év õt iga zol ta.

Az olasz egy sé gért küz dõ egy ko ri sza -
bad ság har cos, kül föld ön szer zett gaz dag ta -
pasz ta la ta it fel hasz nál va, fá rad ha tat la nul te -
vé keny ke dett ha zá ja gaz da sá gi és kul tu rá lis
fel emel ke dé sé ért. De nem szûnt meg ér dek -
lõ dé se a nagy nem zet kö zi kér dé sek iránt
sem. Az ál la mok bé kés együtt mû kö dé sé -
nek, az egye sült Eu ró pa gon do la tá nak nagy
ha tá sú szó szó ló ja lett.

Pe te Lász ló köny ve elõ í té le tek nél kül, hi -
te le sen mu tat ja be Türr Ist vánt: a vak me rõ
ka to nát, a ki tû nõ szer ve zõt, az ügy buz gó
dip lo ma tát, a te vé keny vál lal ko zót, a „bé ke
apos to lát”.  

Mit je lent te hát a ba ja i ak szá má ra ez az új
tör té nel mi mû? Azt, hogy Türr irán ti tisz te -
le tük vég re tu do má nyos meg erõ sí tést ka -
pott. Azt, hogy a lel kes ra jon gó, a jó ba rát
Gonda Bé la köny ve mel lé a tu dós tör té né -
szé is oda te he tõ.

Aján lom te hát az Olasz or szág ma gyar ka -
to ná ja cí mû köny vet, ott a he lye min den ba -
jai csa lád köny ves pol cán.

Bá lint Lász ló
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A ba jai gáz gyár 
125 éves a ba jai gáz szol gál ta tás

Min den nap ja ink ré sze, hogy gáz zal fû -
tünk, fõ zünk, sü tünk, me le gí tünk. Ha ha -
lász lét fõ zünk, a leg töb ben a gáz pa lac ko -
kat ves  szük elõ, mert nem min den ki nek
van ott hon fá ja, vagy he lye, hogy tü zet
rak jon a bog rács alá. Ma már ne he zen kép -
zel jük el, hogy va la mi kor a gáz zal vi lá gí -
tot tak is, pe dig Ba ja azon ke vés vá ros
egyi ke, ahol az éj sza kai já ró ke lõk a gáz -
szol gál ta tó szék há zán még meg cso dál hat -
nak két égõ gáz lám pát. Ezen kí vül Ma -
gyar or szá gon még Bu da pes ten, a bu dai
vár hoz ve ze tõ szer pen tin egyik ol da lán ég -
nek éj jel-nap pal lám pák, hi szen en nek a
né hány lám pá nak a fel gyúj tá sa és el ol tá sa,
ha egy lám pa gyúj tó vé gez né, ma már sok -
kal töb be ke rül ne, mint az, hogy egész nap
ég nek.. A föld gáz ma ál ta lá ban a nap 24
órá já ban ren del ke zé sünk re áll a csõ ve ze té -
ke ken ke resz tül. Va la mi kor – nem is olyan
ré gen, 32 év vel ez elõtt – még Ba ján is mû -
kö dött a gáz gyár, va gyis hely ben ál lí tot ták
elõ a vi lá gí tás ra, fû tés re szol gá ló gázt. Ez
az üzem 125 év vel feb ru ár 7-én kezd te
meg a mû kö dé sét.

Az eh hez ve ze tõ hos  szú út ról ír tam a
Ba jai Hon pol gár 2007. feb ru á ri szá má ban
120 éve kez dõ dött Ba ján az áram szol gál ta -
tás cím mel. A Bács-Kis kun Me gyei Le vél -
tár ba jai rész le gén õr zik a ré gi vá ro si ira to -
kat. Ezek kö zött egy iga zi ipar tör té ne ti ér -
de kes ség ként ma radt fenn a gáz gyár el sõ
mun ka rend je, mely nem csak a gáz gyár tás
min den nap ja i ba en ged be pil lan tást, ha nem
hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött dol goz -
tak a gáz gyár el sõ mun ká sai.

A gáz gyár mun ka rend je

Az alább fel so rolt mun ka rend nek és rend sza -
bály nak min den ba jai lég szesz gyár ban al kal -
ma zott kéz mû ves és mun kás, be ál lá sá tól kezd ve
alá van vet ve.

1.§ A lég szesz gyár ban al kal ma zott mun ká sok
jó zan és feddhetlen elõ é le tû nek kell len nie, fel -
jebb va ló já nak a leg na gyobb engedelmességel
tar to zik, ugy kö te les a fel jebb va ló ál tal meg ha -
tá ro zott min den mun kás a gyár ban el vé gez ni.

A gyá rat az elõ írt mun ka idõ elött el hagy ni
nem sza bad, ha csak er re kü lön en ge de lem nem
ké re tett.

2.§ A lég szesz gyár mun ká sai a kö vet ke zõk:
a. gáz mes ter
b. fütõk
c. bá do go sok
d. lámpagyujtogatók

3.§ Az egy mást fel vál tó mun ká sok, kö te le sek
a meg ha tá ro zott mun ka idõ elõtt ¼ órá val a
gyár ban len ni hogy a mun kás egymástol a ren-
desidõben átahassák. Mind azok a mun ká sok,
akik a gyár ba ré szeg ál la pot ban jönek, a
munkátol el til tat nak és meg bün tet nek, is mét lés
ese tén pe dig elbocsájtatnak.-

Azon mun ká sok, kik a gáz gyár tás nál és
tisztitásánál van nak al kal maz va , a reg ge li és
ebéd re meg ha tá ro zott ide jük nin csen és a ke -
men ce meg töl té sek betartásátol füg, mely hez
al kal maz kod ni uk kell.

4.§ A gé pek és gép ré szek ke ze lé se a leg na -
gyobb vi gyá zat tal kell teljesiteni. Min den mun -
kás fe le lõs a ne ki át adott szer szá mért, sze re kért
s kö te les azo kat mind ég tisz tán, rend ben és
jókarban tar ta ni; szándékossan okozptt kár
megtéritendõ.

Az ös  szes gyár he lyi sé gek, a gyár ud va ra,
ugy a rak tár helyiiégek et tisz tán ls rend ben kell
tar ta ni. A gáz fej lesz tõ he lyi sé get min den ke -
men ce mind ég tisz tán és rend ben kell tar ta ni.

A gáz fej lesz tõ he lyi sé get min den ke men ce
meg töl té se után tisz tán ös  sze kell se per ni, úgy
szin tén a ké szü lék és tisz tít he lyi sé get min den
reg gel.

5.§ Min den elõ for du ló leg ki sebb rend el le -
nes ség, a lég szesz fej lesz tés nél azon nal be je len -
ten dõ.

6.§ a tisz tí tó he lyi ség ben nyi tott lán gú lám -
pá nak vagy gyer tyá val be men ni nem sza bad,
ugy az eset leg lég szesz szag után ilye nek kel ku -
tat ni sem, utób bi eset a feljennvalónak azon nal
meg je len ten dõ.

A do hány zás a tisz tí tó he lyi ség ben szi go rú an
tiltatik.

7.§ A ke men cé ket szigoruan az adott uta-
sitáshoz kell ke zel ni

a. az el gá zo lan dó gö reb be /:re tor ta/ a meg -
sza bott idõ ben kel töl te ni.

b. ugy a fütéshez ren delt anya got is , a pon -
to san ki mért men  nyi ség ben és idõ ben adan dó a
ke men cé be.

c. a kemecének a tü zét min dig a kel lõ ma gas -
ság ban kell tar ta ni, a tûz ros tély, a ka pott uta-
sitás szerintrakandó; ugy azt a sa lak tól is a
meg ha tá ro zott idõ ben kell tisztitani. A viztartó
me den cé ben a víz min dig a kel lõ ma gas ság ban
tar tan dó, a me den cé be hul lott ha mut és sa la kot
el kell tá vo lí ta ni.

d. a kemenczén ne ta lán elõfordulo re pe dé sek
gon do san be ke nen dõk, hogy azo kon a hi deg
lég vo nat be ne ha tol has son.

e. a lég vo nat elzárokat is gon do san be kell
ken ni; ezek nek az állitását csak is az ere fel ha -
tal ma zott mun kás esz kö zöl he ti.

f. a fel me nõ csö ve ket min den töl tés nél ki kell
tisztitani

g. A gö re bek / re tor ták:/ töl té se és kihuzása,
ugy a ke men ce után töl té se, a le he tõ leg gyak -
rab ban teljesitendõ ugy az ajtok be te vé se is

Ha a fûtõ a hõ ki seb be dés sem mi ész re ugy
ezt a gáz mes ter nek, azonal be je len te ni tar to zik
és az attol ka pott utasitás sze rint el jár ni

Azon mun kás nak, aki a lég szesz fej lesz tés nél
van al kal maz va, mun ka ide je alatt aludniam
nem sza bad.

8.§ A hydraulikban a vizállás mind ég a
kel lõ ma gas ság ban tar tan dó, a kát rány
leresztésekor, ugyanannyiszot kell után töl -
te ni, hogy a kel lõ vizmagasság meg le gyen.

9.§ A mo só ké szü lék nél a szol gá la tot telje-
sitõfütõnek mind ég kell ügyel nie, hogy a conden-
sator le fo lyá sa mind ég biz to san müködjön, a
gyüjtõ szek ré nyek elé gé tel ve le gye nek és a
mosokbani vizbefolyás az elõirás sze rint tör tén jék

10.§ A tisztito gé pe ket csak is a gáz mes ter,
vag yen nek he lyet te se je len lét ében sza bad
müködésbe hoz ni vagy tisztitó anyag gal ujra
meg töl te ni; a ke ze lés a gáz mes ter uta sí tá sa sze -
rint tör té nik. a tisz tí tók ön ha tal mú ke ze lé se
alegszigorubban büntetettik. a tisztitáshoz
szük sé gel te tõ anya got  a gáz mes ter utasitása
sze rint kell ke zel ni, for gat ni és öntüzni, a mi el -
hasz nált anyag ki sze dé se után azon nal el kez -
den dõ és az adott uta sí tás sze rint foly ta tan dó.
az elkészitett és a tisztitásra alkal massá tett
anya got elkülönitett he lyen kell fel hal moz ni.

11.§ a gyá ri lég szesz me rõt és vá ro si sza bá lyo -
zót, a szol gá la tot tel je sí tõ mun kás nak igazitania
csak is az eset ben sza bad ha er re a gáz mes ter tõl
fel lett ha tal maz va, kö te les azon ban ezen müsz-
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ereket min den nap tisztitani, a mi a leg na gyobb
vi gyá zat tal te en dõ.– A lég szesz mé rõ ál lá sa min -
den reg gel és es te 7 orakor vagy pe dig a mun ká -
sok fel vál tá sá nak fel ve en dõ.  A su lyok fel te vé se és
le vé te le, a vá ro si sza bá lyo zó  ke ze lõ i nek csak is az
ere fel ha tal ma zott mun kás ál tal teljesithetõ a
meg sza bott pon tos idõ ben és a meg ha tá ro zott
nyo más nagy sá ga sze rint. - A nyo más na gyobb és
kisebbitése, a leg na gyobb elõ vi gyá zat tal las san
te en dõ hogy a nyo más egyen le te sen tör tén jék.-

12.§ a szol gá la tot teljesitõ fütönek kö te les sé -
ge, lég szesz fej lesz tés köz ben arrol meggyözöd-
ni, hogy a gáz tar tó ha rang a vá gá nyok ban ren -
de sen mo zog jon, és hogy a ha rang gáz zal tul ne
töl tes sék. min den rend el le nes kü lö nö sen a ha -
rang vagy viztükör rendkivül leszálása a gáz -
mes ter nek azon nal be je len ten dõ. – a víz me den -
ce fütésének té len, az adott utasitás sze rint kell
tör tén ni, na gyobb hi deg nél a vizmedencébõl a
kép zõ dött jég kiszeendõ, hogy a ha rang megny-
ilása el ke rül hes sék. – A légszesztartószoknyát,
csak is a gáz mes ter je len lét ében sza bad kiszi-
vatyuzni. A lég szesz tar tó álása min den reg gel
és es te, vag yahányszor azt a gáz mes ter el ren -
de li le ol va san dó és felirandó.

13.§ A ké szü lék el zá rók (ventitek:) csak is a
gáz mes ter ál tal, vagy az õ ál ta la m[eg]bizott
mun kás ál tal ke zel tet nek. A különáló ke re kek és
haj tók min den megtisztidandók és
bérirozandók.-  Az el zá rók önhatalmu igazitása
a legszigorubban bün tet te tik.

14.§ A szolgálatott tar tó fütõnek kö te les sé ge
a fenmérõket, folyamatossan fi gye lem mel
kisérni és az azo kon ta pasz talt rend el le nes sé get
azon nal meg je len te ni. A fesz mé rõ szek rény és
ré sze i nek min den na pi tisztitásánál a leg na -
gyobb ovatosságal kell el jár ni. – A gáz mes ter
meg ha tá roz za a nap pa li és éj sza kai idöszakra,
a vá ro si sza bá lyo zó ra adan dó nyo mást ami a
11§ sze rint pontossan betartatndó.

15.§ Coaks, szén és kát rány, csak is az ar ra
fel ha tal ma zott mun kás ál tal de csak is a gond -
nok ság ál tal kiálitott utal vány ra ad ha tók ki

Más rak tá ri tár gyak, csak is a gond nok ság meg -
ha tal ma zá sá ra és csak is utal vány ra ad ha tók ki.

16.§ Ide ge nek nek a gyárihelyiségeiben tar-
tozkodni csak is gond nok ság en ge del mé vel le het.
Ezért a be já ra tok mind ég csuk va tar tan dók.

17.§ A lám pa gyujtogatok tar toz nak az elõ írt
felgyujtási idõ elõtt ½ orával a gyár ban meg je -
len ni és a fel gyúj tás és ol tás az elõ írt idõ ben
pontossan teljesiteni. A lám pá kon ész lelt hi á -
nyo kat azon nal be je len te ni az ös  szes lám pá so -
kat a meg ha tá ro zott idõ ben tisztitani és ál ta lá -
ban mind ég tisz tán tar ta ni.-

a lám pa gyujtók kö te le sek, min den kü lön díj
nél kül; a rendkivüli eset ben el ren delt felgyu-
jtást és ol tást teljesiteni.

A lámpagyujtók az 1-3 alat ti határozmanyok-
nak is alá van nak vet ve, azonkivül a rend õr ség
ren de le te it is teljesiteni tar toz nak.

azon mun ká sok a kik a fen ti ha tá roz má nyok
el len vé te nek a kö vet ke zõ kép bün te tett nek:

a. meg fed dés ál tal
b. pénzbirság ál tal 20kr. – 1 frtig.
c. rög tö ni elbocsájtással
Azon lám pa gyujtók a kik az ut cai lám pá sok

ol tá sát vagy felgyujtását nem az elõ írt idõ ben
teljesitik, azon nal elbocsájtatnak. 

Sze ren csét len sé gek il le tõ leg sé rü lé sek, ha a
gyár ban mun ka idõ ben tör tén né nek, ugy a mun -
kás kártéritési igé nyért az el sõ oszt rák ál ta lá -
nos bal esett el len biztositó tár su lat 7735 számu
biztositott és az ab ban fog lalt ha tá ro za tok sze -
rint elégiti ki. –

Oly eset ben hol kö tött szer zõ dés már nem té -
te lez fel köl csö nös 8 na pi fel mon dás szük sé ges.

A mun ká sok ki fi ze té se min den hét vé gén,
szom ba ton tejessen tör té nik. –

Ba ja 1888 julius ho 15én
Dely Gé za
Ba jai Lég szesz gyár, Gasanstalt Ba ja 

Ez egy ál ta lá nos mun ka rend le he tett az
augsburgi Egye sült Lég szesz gyá rak ma -
gyar or szá gi gáz gyá ra i ban. Kü lön ér de kes -

sé ge, hogy a ma gyar or szá gi L. A. Riedinger
(õ ala pí tot ta az augsburgi Egye sült Lég -
szesz gyá ra kat) gáz gyá rak kö zül ez a leg ko -
ráb bi fenn ma radt mun ka rend. A má sik –
amit ku ta tá sa im so rán ta lál tam – húsz év vel
ké sõb bi, Sza bad ká ról, már nyom ta tott,
ugyan úgy 17 pa ra gra fus ból áll, bár az ak ko -
ri idõk igé nye i nek meg fe le lõ en már je len tõ -
sen ki bõ ví tet ték a szö ve gét.

A gyár in du lá sa után év ti ze de kig az elõ ál -
lí tott gázt – ko ra be li ki fe je zés sel lég szeszt –
vi lá gí tás ra hasz nál ták, ezért is ne vez ték vi lá -
gí tó gáz nak. Vis  sza em lé ke zé sé ben Ma jor
Má té is ezt em lí ti meg gye rek ko ri em lé ke i -
vel kap cso lat ban: „Gáz zal vi lá gí tot tak, mert
a vá ros egy augsburgi rész vény tár sa ság ál tal
lé te sí tett gáz gyár ral er re kö tött szer zõ dést –
öt ven egész esz ten dõ re. A lám pá kat – nem
túl sû rûn áll tak a jár da szé lén, vagy fa li kar -
ok ként ug rot tak ki a há zak ut cai hom lok za tá -
ból – nap já ban két szer is vé gig jár ták a lám -
pa gyúj to ga tók-ol to ga tók, az év szak hoz iga -
zo dó, egé szen rö vid vi lá gí tá si idõ ele jén és
vé gén. Sõt, a szer zõ dés ér tel mé ben, hold töl -
te kor nem volt sza bad a lám pá kat fe les le ge -
sen éget ni. De mi lyen szép és han gu la tos,
„nagy vá ro si” vi lá gí tás volt ez ak kor, ami kor
a há zak je len tõs ré szé ben – hat éves ko ro mig
a mi énk ben is – petroleumlámpák szór ták a
fényt.” Ezek bõl a lám pa osz lop ok ból még
né hány áll a fõ tér szé lén. Me men tó i ként Ba -
ja egyik leg ré gibb – meg vál to zott for má ban
ma is mû kö dõ – ipa ri üze mé nek.

Fábián Borbála

A gázgyár egykori dolgozói munka közben A város legszebb gázlámpaoszlopa a Tóth Kálmán téren állt

Ked ves Ol va só ink! Kér jük, hogy adójuk 1%-
ának fel aján lá sa kor eb ben az év ben is a Ba jai
Hon pol gár Ala pít ványt je löl jék meg ked vez mé -
nye zett ként.

Adó szá munk: 19047403-1-03
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány ku ra tó ri u ma
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Szvetnik Joachim találkozásai
a Magyar Szent Koronával

1. találkozás
Szvetnik Joachim 1927. má jus 30-án

szü le tett Mély kú ton, Bács-Kis kun me gye
dé li ha tá ra men tén. Édes ap ja szlo vák szár -
ma zá sú volt, ezért az ide gen hang zá sú ve -
ze ték név. Édes any ja ma gyar, Felsõszen-
tivánról ered tek gyö ke rei. A Joachim név
sem iga zán ma gya ros. En nek pe dig az az
oka, hogy Mély kút temp lo ma Szent
Joachim (Szûz Má ria édes ap ja az apok rif
ira tok sze rint) tisz te le té re van fel szen tel ve,
s ez ál tal a fa lu ban több szü lõ nek is ez a
ke reszt név ju tott eszé be ke resz te lés kor. Az
egy sze rû, sze gény pa raszt csa lád a fa lu leg -
szél sõ ut cá já ban la kott, egyik ol dal ról még
szom szé dos ház sem volt. A gyer mek csak
a bá ba as  szony rá me nõs sé gé nek kö szön -
het te éle tét. Bu rok ban szü le tett és élet je let
nem mu ta tott. Az al kal ma zott mû fo gás
ered mé nye ként ha ma ro san fel sírt a gyer -
mek. Jobb fel kar ján fur csa ala kú anya jegy
lát szott. Ez nagy ap ját a Ma gyar Szent Ko -
ro ná ra em lé kez tet te, és meg jó sol ta, hogy
az új szü lött nek va la mi kor va la mi lyen kö ze
lesz a ko ro ná hoz. Ez egy majd hogynem
Is ten há ta mö göt ti pa raszt gye rek ese té ben
kis sé hi he tet len nek tû nõ jós lat volt. To váb -
bá azt is jó sol ta, hogy a gyer mek fel nõtt -
ko rá ban ful la dá sos ha lál lal fog tá voz ni a
vi lág ból. Édes any ja pe dig ál mot lá tott,
nyil ván nem füg get le nül a nagy apai jós lat -
tól. Fi át két fe hér ru hás as  szony kö zött lát -
ta egy na gyon fé nyes tárg  gyal, ame lyet ké -
sõbb a ko ro ná val azo no sí tott. Er re az
álom ra utal a sír fel ira ta is.

2. találkozás 
Szvetnik Joachim anyai nagy ap ja, Sza -

bó Jó zsef nem akár mi lyen pa raszt em ber
volt. Mi u tán a fiú szü lei a gyer mek egy -
éves ko ra után kü lön vál tan él tek, a csa lád -
fõ a nagy apa lett. Föld mû ve lés sel fog lal -
ko zott, de uno ká ját – bár se gít sé gét el vár ta
– nem kényszerítette pa rasz ti sors ra. Azt
tar tot ta, hogy a gye rek az zal fog lal koz zon,
ami vel akar, amit sze ret. Nos, a gye rek
fúrt-fa ra gott, fes te ge tett, szob rász ko dott.
Per sze nem kell nagy dol gok ra gon dol ni.
Mert hát mi hez is jut ha tott hoz zá egy sze -
gény pa raszt gye rek? Agyag ból ké szí tett
ap ró tár gya kat, gipsz bõl fa ra gott ki csiny
szob ro kat, és min de nek elõtt ba rack ma go -
kat fa ra gott. Az új ság ban lá tott (új ság hor -
dás sal is fog lal ko zott) tör té nel mi ala ko kat,
nö vé nye ket, ál la to kat fa rag ta a ma gok ra.
És – ta lán nem vé let le nül – a Ma gyar

Szent Ko ro nát. Ugyan is a gyer mek tu da tá -
ban volt an nak, hogy szü le té se kor nagy ap -
ja mit jó solt ne ki az anya je gye lát tán. 

3. találkozás 
Szvetnik Joachim az egyik ba rack mag ra

Hor thy Mik lós kor mány zó ké pét fa rag ta.
A mély kú ti is ko la igaz ga tó a ma got el küld -
te Bu da pest re, a kor mány zó iro dá já nak.
Hor thy a fi úcs kát meg hív ta Bu da pest re,
mond hat ni ju ta lom út ra. A fiú a nagy ap já -
val uta zott. A kor mány zó meg kér dez te,
hogy mit sze ret ne a fa rag vá nyért kap ni.
Szvetnik Joachim azt kér te, hogy lát has sa
a ma gyar ko ro nát. Ké ré sét an nál is in kább
kön  nyû volt tel je sí te ni, mi vel 1938-at ír -
tak, és az Eu cha risz ti kus Vi lág kong res  szus
(és Szent Ist ván ha lá lá nak 900. év for du ló -
ja) al kal má ból a ko ro ná zá si jel vé nye ket a
bu dai vár ban ki ál lí tot ták, s azo kat ak kor
rö vid ide ig bár ki meg néz het te. Nem tud -
juk, hogy mi lyen gon do la tok fo rog hat tak a
fiú és nagy ap ja fe jé ben. Min den eset re
Szvetnik Joachim ké sõb bi meg nyil vá nu lá -
sai ar ra utal nak, hogy ez zel a ta lál ko zás sal
nem vél te le tu dott nak a ko ro ná val va ló ta -
lál ko zást. Ez szá má ra nem az az ese mény
volt, ami re a nagy apa jós la ta vo nat ko zott.

4. találkozás 
Szvetnik Joachim 1951-ben fel vé telt

nyert a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la szob rász
tan szak ára. Me net köz ben le érett sé gi zett
(rend kí vü li idõk rend kí vü li meg ol dá sok -
kal jár tak), va la mint meg is mer ke dett az öt -
vös ség gel, s át irat ko zott az Ipar mû vé sze ti
Fõ is ko la öt vös sza ká ra. Itt vég zett 1957-
ben, s ke rült gya kor nok ként az Ipar mû vé -
sze ti Mú ze um ba. Még fõ is ko lás ko rá ban
lát ta a má so dik vi lág há bo rú pusz tí tá sa
nyo mán kü lön bö zõ mér ték ben ká ro so dott
Es ter házy-kin cse ket. Meg fo gad ta, hogy
éle tét e tár gyak hely re ál lí tá sá nak szen te li.
Le mon dott az új al ko tá sok kal já ró di csõ -
ség rõl, és szol gai mó don a ré gi mes te rek
öt vös tár gya i nak fel tá masz tá sá ra vál lal ko -
zott. Ez nem volt en  nyi re ma gá tól ér te tõ dõ
do log, ugyan is a tár gyak je len tõs ré szé rõl
vé le ked tek úgy a szak em be rek, hogy azok
ment he tet le nek, és leg fel jebb be ol vaszt va
hasz no sít ha tók. Szvetnik Joachim eb be
nem nyu go dott be le, s ki tar tá sá nak kö -
szön he tõ en az Es ter házy-kincs tár mint egy
har minc da rab ját men tet te meg az enyé -
szet tõl, tá masz tot ta fel azo kat az ere de ti ál -
la po tuk nak meg fe le lõ en. Ter mé sze te sen

sok egyéb öt vös tár gyat is res ta u rált, s nem
csu pán sa ját mú ze u ma szá má ra, ha nem
más mú ze u mok, egy há zi gyûj te mé nyek
szá má ra is. Ne ve az or szág ha tá ron túl is is -
mert té vált. Az 1970-es évek ben már mint
a há bo rús sé rült mû tár gyak nem zet kö zi te -
kin té lyét em le get ték. Mun ka tár sai elõtt
né ha tett cél zást a ma gyar ko ro ná val va ló
ta lál ko zá sá ra, de azok nem vet ték ko mo -
lyan. A bé csi ma gyar emig rá ció tag jai sze -
ret tek vol na má so la tot ké szít tet ni a ma gyar
ko ro ná ról. Szvetnik Joachimot ke res ték
meg ez zel a kí ván sá guk kal, de Joachim
nem vál lal ta, mi vel eh hez – meg íté lé se
sze rint – a ren del ke zés re ál ló fény ké pek
nem vol tak ele gen dõ ek. Õ csak a tö ké le tes
mun kát tud ta vál lal ni.

5. találkozás 
An nál is in kább, mert ak ko ri ban azt sem

tud tuk iga zán, hogy hol is van a ko ro nánk.
Ame ri ká ban? Né met or szág ban? Va ti kán -
ban? Az 1970-es évek ben an  nyit már tud -
ni le he tett, hogy Ame ri ká ban õr zik, de
hogy pon to san hol, azt nem árul ták el. És
a nem zet kö zi po li ti kai vi szo nyok nem ke -
cseg tet tek az zal, hogy be lát ha tó idõn be lül
vis  sza kap ja Ma gyar or szág jo gos tu laj do -
nát. 1977-ben kö vet ke zett el a nagy al ka -
lom, ami kor az ame ri kai kor mány zat haj -
lan dó volt a ko ro ná zá si jel vé nyek vis  sza -
adá sá ról tár gyal ni. Ál lí tó lag ek ko ri ban
Szvetnik Joachim kez dett fur csán vi sel -
ked ni, mint vi har elõtt az ál la tok. 1977.
no vem ber 16-án kö zöl ték ve le, hogy Ame -
ri ká ba kel le ne men nie azo no sí ta ni a ko ro -
nát. A ko ro na 1945 óta Ma gyar or szág te rü -
le tén kí vül volt, nem le he tett tud ni, hogy
mi lyen ál la pot ban van, s fõ ként: va ló ban
az ere de ti ko ro nát akar ják vis  sza ad ni, s
nem pe dig egy jól si ke rült má so la tot? Szí -
nes fény ké pek ak ko ri ban nem áll tak Ma -
gyar or szág ren del ke zé sé re, csu pán a má -
so dik vi lág há bo rú elõtt ké szült fe ke te-fe -
hér ké pek se gí tet tek az azo no sí tás ban.

1977. de cem ber kö ze pén ke rült sor az
ame ri kai út ra. Amely tõl na gyon félt. Rész -
ben azért, mert sok Ame ri ká ban élõ ma -
gyar emig ráns fe nye ge tõ zött me rény let tel
azok kal szem ben, akik a ko ro na vis  sza -
adá sá val kap cso la to san el jár nak. Rész ben
azért, mert em lé ke zett nagy ap ja jós la tá nak
má so dik ré szé re, mely sze rint ful la dá sos
ha lál vár rá. Emi att na gyon félt az óce án
fe let ti re pü lõ út tól. Jel lem zõ ap ró ság: uta -
zá sa elõtt ha já ból né hány tin cset le vá gott,
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bo rí ték ba tet te, és Mély kú ton hagy ta az zal
a ké rés sel, hogy ha va la mi mi att nem tér ne
ha za, úgy a haj tin cse ket te mes sék édes -
any ja mel lé. Sze ren csés meg ér ke zést kö -
ve tõ en 1977. de cem ber 14-én 13 óra 5
perc kor tá rult sze me elé a ma gyar ko ro na,
mel  lyel utol já ra 1938-ban ta lál ko zott. A
vis  sza em lé ke zõk kü lön bö zõ mó don szá -
mol tak be ar ról, hogy Szvetnik Joachim
men  nyi idõ el tel té vel je len tet te ki: az ere -
de ti Ma gyar Szent Ko ro ná val áll nak szem -
ben (20 má sod perc tõl 10 per cig ter jedt a
vis  sza em lé ke zés sze rin ti idõ). Nincs je len -
tõ sé ge a pon tos idõ nek. Ab ban a rend kí vü -
li, tör té nel mi hely zet ben a ma gyar részt ve -
võk szá má ra az idõ fur csa, sem mi fé le kép -
pen sem ob jek tív tar to mány ban volt. 

Mi u tán meg tör tént az azo no sí tás, utá na
még két na pon ke resz tül ala po san meg -
vizs gál ták („lel tá roz ták”) a ko ro ná zá si jel -
vé nye ket, dön töt tek a ha za szál lí tás rész le -
te i rõl, ki sebb ja ví tást vé gez tek a ko ro nán. 

6. találkozás 
1978. ja nu ár 5-én éj jel „lop ták ha za” a

ko ro nát. Más nap haj nal ban új ra sor ke rült
az azo no sí tás ra, és a ko ro ná zá si jel vé nye -
ket a Par la ment ku po la ter mé ben dí szes
emel vény re he lyez ték. A ko ro nát Szvetnik
Joachim tet te a he lyé re. Ja nu ár 5-e más
mi att is em lí tés re mél tó volt az éle té ben.
Ugyan is édes any ja e na pon szü le tett 1896-
ban. Er re utal Szvetnik Joachim és édes -
any ja kö zös sír já nak fel ira ta a mély kú ti te -
me tõ ben úgy, ahogy a mes ter meg fo gal -
maz ta: „Édes anyám va ló ra vált ál mod em -
lé ké re a ma gyar ko ro ná zá si jel vé nyek
vissza adá sá nak évé ben szü le té si év for du -

lód nap ján 1978. I. 5. Johákod” Ezek a na -
pok vol tak Szvetnik Joachim éle té nek leg -
di csõbb nap jai. Az ame ri kai utat ki tün te -
tés nek, nem mun ká nak te kin tet te. 

7. találkozás 
A ko ro ná zá si jel vé nyek az ün ne pé lyes

át adás után a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ba
ke rül tek. Szvetnik Joachim tag ja lett a Ko -
ro na bi zott ság nak. Mond hat ni: egyet len
gya kor la ti szak em ber ként (a töb bi ek tör té -
né szek, mú ze um igaz ga tók, ré gé szek vol -
tak). Ilyen mi nõ sé gé ben több ször volt al -
kal ma a ko ro ná val ta lál koz ni. 1981-ben há -
rom na pon át vizs gál hat ta (mik ro szkó pot is
se gít sé gül vé ve). Ér de kes mó don sem mi fé -
le olyan meg jegy zést nem tett, amely a ko -
ro na ke let ke zé si ide jé vel, he lyé vel lett vol -
na kap cso la tos. Szak sze rû en és rész le te sen
le ír ta a ko ro na ál la gát, a ké szí tés mód ját, de
et tõl to vább nem ment. 1981-ben szív in -
fark tus ka pott, a kö vet ke zõ év ben gé ge rák
mi att mû töt ték. Ez zel gya kor la ti lag le is zá -
rult élet pá lyá ja, bár Mély kút ra ha za köl töz -
vén még né hány tár gyat res ta u rált. Szá -
mom ra ér de kes mó don a Kos suth-dí jat –
ha lá la után há rom nap pal – a ko ro ná val
kap cso la tos mun kás sá gá ért kapta, ugyan is
sze rin tem res ta u rá to ri mun kás sá ga (mû vé -
sze te?) mi att sok kal in kább járt vol na ne ki
ez a ma gas el is me rés. De hát ko ro na csak
egy van, s ez Ma gyar or szág el sõ  szá mú,
szent, misz ti kus öt vös tár gya. Ért he tõ hát,
hogy min den ez zel kap cso la tos tör té nés ki -
emelt fi gyel met kap.

Köz vet le nül a ko ro ná zá si jel vé nyek ha -
za ho za ta la után Szvetnik Joachim ja vas la -
tot tett a ko ro na res ta u rá lá sá ra. Az ugyan is

a la i ku sok szá má ra is nyil ván va ló, hogy
ko ro nán kon a tör té ne lem ezer(?) éve igen -
csak ott hagy ta a nyo mát. Szá mos sé rü lés,
szak sze rût len ja ví tás lát ha tó raj ta. Mind -
ezek nyil ván va ló an sze met szúr tak egy
olyan szak em ber nek, mint Szvetnik
Joachim. S ha el te kin tünk a misz ti fi ká lás -
tól, ak kor a ko ro na egy sze rû öt vös tárgy -
ként áll elõt tünk, me lyet a szak ma sza bá -
lyai sze rint res ta u rál ni le het ne. Le het ne, ha
vol na va la ki, aki re rá le het ne bíz ni a res ta -
u rá lást; s vol na va la ki, aki ezt a po li ti ku -
sok kö zül el mer né ren del ni.

Szvetnik Joachim vál lal ta vol na mú ze u -
mi mun ka tár sa i val a res ta u rá lást. Ki is dol -
go zott egy ter vet, a szük sé ges szer szá mok,
anya gok fi gye lem be vé te lé vel. Nem mer te
a po li ti ka fel vál lal ni an nak koc ká za tát,
hogy a res ta u rá lás eset leg nem si ke rül. Ma
pe dig – szak em be rek kel be szél ve – ál lí tó -
lag nincs is olyan res ta u rá to runk, aki nek
szo ron gás nél kül a ke zé be le het ne ad ni.
Szvetnik Joachimot a szak ma olyan res ta -
u rá tor nak tart ja, aki re rá le he tett vol na bíz -
ni a nagy mun kát. Je len leg a ko ro na – ál lí -
tó lag – nit ro gén gáz ban van ki ál lít va, ez ál -
tal a to váb bi ál lag rom lást ki zár ták. (Bár
nem tud ni, hogy ilyen kö zeg ben több év ti -
zed el tel té vel mi lesz a ko ro ná val? Hi szen
ed di gi, ta lán ezer éves tör té ne te so rán min -
dig ter mé sze tes le ve gõ kö zeg ben õriz ték.)
Le het, hogy túl zok: nem csak Szvetnik
Joachim nagy ká ra, hogy a res ta u rá lás ra
nem ke rült sor.

A zse ni á lis ke zû mes ter 1988. már ci us
30-án halt meg a ba jai kór ház ban. 61
éves volt…

Dr. Rauzs Jó zsef

A korona szakértõi vizsgálata

A mester ekkor talán a restaurálás
módján tûnõdött
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A Ma gyar or szá gi Né met Nem ze ti sé gi Köz pont
épí té se Ba ján 

A né met nem ze ti sé gi kér dés, ben ne a né -
met nyelv is ko lai ok ta tá sa a II. vi lág há bo -
rú után igen so ká ig ta bu, majd ké nyes kér -
dés volt. A né met lak ta köz sé gek ál ta lá nos
is ko lái egy ré szé ben csak 1956 után ve zet -
ték be a né met nyelv fa kul ta tív ok ta tá sát.
Ilyen kö rül mé nyek kö zött iga zi szen zá ci ó -
nak szá mí tott, hogy 1956 õszén Ba ján né -
met nyel vû gim ná zi u mi ok ta tás in dult,
igaz, a III. Bé la Gim ná zi um épü le té ben.
1959-ben az or szág ban egye dü li ként név -
leg is önál ló lett a ké sõbb Frankel Leó ne -
vét fel ve võ Né met Nyel vû Gim ná zi um.
Pé csett a Lõwey Klá ra Gim ná zi um, Pest -
er zsé be ten a Kos suth Zsu zsa Gim ná zi um -
ban ta go zat ként mû kö dött egy-egy osz tály.
A né met nyelv szak sze rû ok ta tá sá hoz a
nem ze ti sé gi is ko lák ban és gim ná zi u mok -
ban az ok ta tók ter mé sze tes nek vél ték az
anya or szág/ok szak mai tá mo ga tá sát. Ezen
a kí ván ság re a li zá lá sa azon ban már a po li -
ti ka me ze jén dõlt el.  

So ká ig ket tõs ség jel le mez te a né met
nyel vû or szá gok kal fenn tar tott kap cso la to -
kat: ki egyen sú lyo zott kap cso lat az NDK-
val az egyik, de fen zív ma ga tar tás az
NSZK-val és Auszt ri á val a má sik ol da lon.
Hi va ta los tá mo ga tás ra te hát a 70-es évek
vé gé ig csak a Né met De mok ra ti kus Köz tár -
sa ság volt il le té kes. Az eny hü lé si po li ti ka
ha tá sa ként az tán az NSZK is meg kezd te tá -
mo ga tá si, pat ro ná lá si te vé keny sé gét. A
kapott tár gyi ado má nyo kat (el sõ sor ban tan -
esz kö zö ket, se géd le te ket)  a Mû ve lõ dé si
Mi nisz té ri um osz tot ta ki, de az aján dék
nem min dig ke rült a nem ze ti sé gi ek gyer -
me kei ál tal lá to ga tott is ko lák ba. A Ma gyar -
or szá gi Né me tek Szö vet sége eré lye sen til -
ta ko zott és kér te, hogy von ják be a tá mo ga -
tá sok el osz tá sá ba. Dr. Ale xan der Arnot
nagy kö vet négy szem közt fel hív ta fi gyel -
me met, hogy az NSZK-nak na gyon óva to -
san kell el jár nia, ne hogy a ma gyar or szá gi
né met ség tá mo ga tá sa az „ötö dik had osz -
lop”-nak szánt erõ sí tés nek tûn jék. Ezt a
meg ál la pí tást sem po li ti ka i lag, sem egyéb
mó don nem tar tot tam meg ala po zott nak.

Az NSZK a ha zai né met ség tá mo ga tá sát
ko mo lyan vet te. Hos  szú ide ig azon ban
csak szó be li in for má ci ó ink vol tak ar ról,
hogy mi lyen faj ta tá mo ga tás ban gon dol -
kod nak. Grósz Kár oly mi nisz ter el nök
1987 ta va szán tett NSZK-be li lá to ga tá sa
után fel gyor sul tak az ese mé nyek. 1987.
ok tó ber 7-én az NSZK és a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság il le té ke sei alá ír ták a Ma gyar

Nép köz tár sa ság te rü le tén élõ né met nem -
ze ti sé gi ek és a né met nyelv ápo lá sá ra irá -
nyu ló meg ál la po dást. A meg ál la po dás két -
nyel vû is ko lák épí té sét, a nyelv ok ta tás
szín vo na lát ja ví tó sze mé lyi és tár gyi fel té -
te lek ja ví tá sát, fel sõ ok ta tást, tu do má nyos
te vé keny sé gek tá mo ga tá sát és egyéb kul -
tu rá lis ak ti vi tá so kat tar tal ma zott.

Mû kö dött egy NSZK-Magyar Kor mány -
kö zi Vegyesbizottság, amely éven ként
több ször is ülé se zett, s eb ben az idõ ben fõ
té má ja a fen ti meg ál la po dás konk re ti zá lá sa
volt. De tá mo ga tást ígért és adott a Ba jor
Sza bad ál lam és Baden-Württemberg tar to -
má nyi kor má nya is. Va la men  nyi fó rum a
fen ti ál lam kö zi egyez mény szel le mé ben és
elõ írá sa i nak meg fe le lõ en funk ci o nált.

A Ma gyar or szá gi Né me tek Szö vet sé ge
or szá gos vá laszt má nyi tag ja, majd al el nö -
ke ként ma gam is részt vet tem több olyan
ren dez vé nyen (or szá gos vá laszt má nyi
ülés, ok ta tá si bi zott sá gi ülés, meg be szé lé -
sek az NSZK nagy kö vet sé gén dr. Hans-
Dietrich Genscher kül ügy mi nisz ter és más
mi nisz te rek lá to ga tá sa kap csán stb.), ahol
a két or szág kap cso la tá nak ja vu lá sát kons -
ta tál hat tuk. Leg több meg be szé lé sen szó ba
ke rült az NSZK tá mo ga tá sá nak for má ja és
tar tal ma is.

A leg na gyobb ér dek lõ dést az is ko la épí -
tés vál tot ta ki. Né met nem ze ti sé gi ber kek -
ben or szá gos szin ten az kris tá lyo so dott ki,
hogy Bu da pest, Pilisvörösvár, Pécs és Ba -
ja jö het szó ba. Ba ja nem is an  nyi ra
a kör nyé ken élõ né met nem ze ti sé -
gi ek lét szá ma, ha nem a már meg lé -
võ, önál ló gim ná zi u ma (1976-ban
már új, önál ló épü let ben) és a he lyi
au ten ti kus sze mé lyek ak ti vi tá sa mi -
att. Er re pél da, hogy 1985 ok tó be -
ré ben a Né met Szö vet ség és Ba ja
vá ros ve ze tõi lá to ga tást tet tek a me -
gye párt és ál la mi ve ze tõ i nél, ahol a
fe lek meg erõ sí tet ték, hogy tá mo -
gat ják egy Né met Ne ve lé si Köz -
pont épí té sét Ba ján. (NZ 1985. ok -
tó ber 5. 1. old.)

Ba ja vá ros Ta ná csa el ké szí tet te a
le en dõ Ma gyar or szá gi Né me tek Mû -
ve lõ dé si Köz pont ja épí té sé nek idõ be -
li és fi nan szí ro zá si ter vét 1985-89.
évek re éven kén ti bon tás ban.

1988. feb ru ár 1-én ülé se zett az
NSZK-Magyar Vegyesbizottság. A
de le gá ci ót né met rész rõl Uta Mayer-
Schalburg, a kül ügy mi nisz té ri um

fõ re fe ren se, ma gyar de le gá ci ót dr. Stark Fe -
renc, a Mû ve lõ dé si Mi nisz té ri um Nem ze ti -
sé gi Osz tá lyá nak ve ze tõ je irá nyí tot ta. A tíz-
ol da las jegy zõ könyv 3. ol da lán a ma gyar
fél ki je len ti, hogy kö szö net tel ven nék, ha az
iskolaé pítési tá mo ga tást Ba ja az 1989. év -
tõl meg kap ná.

A Ma gyar or szá gi Né me tek Szö vet sé ge
kü lön bö zõ ren dez vé nye in és más meg be -
szé lé se ken szer zett in for má ci ó im alap ján
tud tam, hogy a má sik há rom te le pü lés
min den he lyi tá mo ga tás nél kül, komp let -
ten óhajt ja meg kap ni a be ru há zást. Ek kor
ha tá roz tam el, hogy fel ke re sem dr. Kin -
cses Fe ren cet, Ba ja vá ros ta nács el nök ét.
El be szél get tem ve le a le he tõ sé gek rõl, s
tud tam még ál lam igaz ga tá si gya kor la tom -
ból, hogy min den be ru há zó öröm mel ve -
szi a sa ját erõt hoz zá já ru lás ként. Er re kér -
dez tem rá. Dr. Kin cses Fe renc el mond ta,
hogy az ér vé nyes vá ros ren de zé si ter vük
sze rint az Új vá ros ban, a la kos ság lét szá -
mát fi gye lem be vé ve még egy is ko la épí -
tés sze re pel. Te hát ma ga az alap köz mû ve -
sí tett te lek ad va volt. Eh hez még elõ ze te -
sen, nem vég le ge sen, de a ter vek el ké szí -
té sét is vál lal ta, ha Ba já ra esik a vá lasz tás.
Így elõ ké szít ve a dol go kat nagy vá ra ko -
zás sal te kin tet tünk az NSZK de le gá ci ó já -
nak Ba jai lá to ga tá sa elé.

A lá to ga tás ra 1988. feb ru ár 17-én ke rült
sor. A nap prog ram ja az aláb bi ak sze rint
ala kult:
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A lá to ga tás után fel gyor sul tak az ese mé -
nyek. Az NSZK de le gá ci ó ja vé gig lá to gat -
ta a pá lyá zó kat, el vé gez te az ös  sze ve té se -
ket, s Ba ja mel lett dön tött.

1989. jú ni us 14-én Ale xan der Arnot, az
NSZK rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
kö ve te és dr. Kin cses Fe renc alá ír ták a szer -
zõ dést a né me tek 2 mil lió már ka ös  sze gû
hoz zá já ru lá sá ról  a ba jai épít ke zés hez.

1989 ok tó be ré ben Hambuch Gé za, a
Ma gyar or szá gi Né me tek Szö vet sé gé nek
fõ tit ká ra és Bar na György ba jai ta nács el -
nök-he lyet tes meg ál la po dást írt alá,
amely ben a fe lek rög zí tik az épít ke zés sel
kap cso la tos fel ada ta i kat.

A fej lesz tés for rá sa it és a költ ség irány -
za tot a mel lé kelt táb lá zat tar tal maz za.

A fen ti kon dí ci ók mel lett az épít ke zés
üte me sen, a ter vek sze rint folyt. A gim ná -
zi um épü le tét 1990-ben, a sport csar no kot
1991-ben, a kol lé gi u mot 1993-ban, a to -
vább kép zé si in té ze tet 1994-ben, az ál ta lá -
nos is ko lát és óvo dát 1995-ben ad ták át.

A komp lex in téz mény ava tá sa 1995. jú -
ni us 14-én tör tént meg. Az ün ne pély elõ -
est éjén a ba jai Liszt Fe renc Ze ne is ko la ta -
ná rai, a Lyra Blockflöte Együt tes és Mos-
bach vá ros if jú sá gi ze ne ka ra köz re mû kö -
dé sé vel hang ver seny volt és utá na sváb
bált tartottak.

Len dü le tes mû kö dé se ré vén az óta az in -
téz mény a ma gyar or szá gi né met ség és Ba -
ja vá ros egyik büsz ke sé ge.

Dr. Zorn Antal

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Egy eljegesmedvesült hon fi tár sa tok jegy ze tei

Majd nem Atyám fi a it ír tam, de hát ez
Mik száth ra ha ja zott vol na, és nem sze ret -
nék sem mi kép pen sem sze rény te len nek
tûn ni. Pe dig a meg szó lí tás nak, meg je lö lés -
nek lett vol na né mi alap ja: a „tech ni ka i -
lag” Pé csett szü le tett, de egész gye rek ko -
rát Köb lény ben (fi gye lem: nem Kárász-
Köblény!) meg élt ten ma gam éle tem el sõ
vá ro sa ként Ba já val ta lál koz tam. Nem túl -
zok, ha át élt több mint fél száz évem re
vissza te kint ve mon dom: Lon don, Frank -
furt, Hel sin ki, Prá ga, Drez da, Lü beck…
nem ha tot tak olyan ele mi erõ vel rám, mint
a 4-5 éves kis gye rek re Ba ja.

Test vér bá tyám, né hai Dobai Je nõ
ugyan is itt kezd te ze ne ta ná ri pá lyá ját.
Még pe dig a le gen dás Recska Ilo na-fé le
ze ne is ko lá ban. Em lék szem, Ilon ka né ni nél
pár szor meg for dul tunk, meg-meg csip ked -
te rö vid nad rá gom ból ki kan di ká ló com bo -

mat, „stramm öcsi ke!” fel ki ál tás sal kí sér -
ve. (20 év kor kü lönb ség volt Je nõ bá tyám
és én köz tem.) Ná la, Recska Ilon ka né ni nél
érez tem elõ ször a va ló di fe ke te ká vé il la tát:
Bécs bõl kap ta. Rá adá sul nyer sen. Õ ma ga
pör köl te! (Ne fe lejt sük: öt ve nes évek…)

A kö zel múlt ban ke rült ke zem be éle tem
el sõ kon cert jé nek sten ci le zett meg hí vó ja
(be lé põ 1 Ft). Je nõ bá tyám mal ját szot -
tunk négy ke zest. Ez ugyan ab ban a rö vid -
nad rá gos kor sza kom ban volt. Weiner
Leó vi lág hí res Böl csõ dal – Bor dal – Le -
ány ké rõ tri á szá ból csak a Bor dal ma radt
ki (ké sõbb si ke rült szá mos al ka lom mal,
más hogy pó tol ni…)

El sõ kon cert – kan tá ros rö vid nad rág ban.
S Ked ves, Jó Ba ja i ak, ha hi szi tek, ha

nem, ez a leg el sõ kon certzon go ra a ke zem
alatt nem más Steinway volt, mint ame lyen
Bar tók Bé la ját szott a Du na Szál ló nagy ter -

mé ben (s ké sõbb még Emil Sauer, Jeanne
Marie Darée – ze ne tör té ne ti ne vek) – vol -
ta kép pen a Bar tók-hang ver seny al kal má ra
vá sá rol ta a haj da nán nagy hí rû Liszt Kör.
(S ki(k) s men  nyi ért bóv liz ta(k) el a 70-es
évek ben az ak kor már alig zon go rá nak te -
kint he tõ ron csot?... De hogy ké sõbb láb ra
ál lí tot ták, az biz tos, mert kü lön ben nem vit -
ték vol na el. S hogy most hol áll? Ezt ta lán
még a vi lág min den sé get meg ért Jó is ten
sem tud ja. Na gyobb ti tok le het, mint amit a
CIA va la ha is ki de rí tett…

A Böl csõ dal-t mind a mai na pig ta ní tom.
S az it te ni, finn gye re kek rend kí vül jól re -
a gál nak rá, mert a „Hej, regö-rejtem” (így
mond ják: Hei, Rägö-räjtem) az õ fü lük ben
„siansaksának) szá mít (bocs: tü kör for dí -
tás ban „disz nó né met”) – ez an  nyit tesz,
hogy nem tesz sem mit, nincs je len té se,
mond juk mon dó ka. De ami kor azt is el -
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mon dom ne kik, hogy ez a ma gyar
„siansaksa” ta lán 1000 év nél is idõ sebb,
ak kor tág ra nyí lik a sze mük.

Ugyan úgy, mint an nak a lapp fér fi nak,
aki tõl azt kér dez tem, hogy a „chamos”
idõk ben mi a csu dát is tud nak csi nál ni a
sát ruk ban?

Mert hát itt ilyen is van. Té len iszo nya tos
fe ke te ség. Töb bé-ke vés bé tud nak a je len -
ség rõl, is me rik az egész vi lá gon. De ke ve -
seb bet s ke ve seb ben ta pasz tal ták, mint pél -
dá ul az az olasz, aki ret te ne tes „porco di
bacco”-zások közepette föld nek (az az hó -
nak) csap ta a pré mes sap ká ját; az ér tel me az
le he tett, amit még Ottlik Gé za (Is ko la a ha -
tá ron) is csak sze rény „BMEG”-ekkel me -
ré szelt je löl ni fõ mû vé ben – már mint, hogy
ezt te gyék ezek az észa ki né pek a té li sö tét -
sé gük kel – így az olasz –, és ha za is hú zott
ka rá csony kor, töb bet vissza sem jött.

Mert ez a Sieve, ahol im már 1989 óta
élek, kö zép-finn or szá gi lé té re a Grön land
fõ vá ro sa Nuukkal ta lál ha tó azo nos ma gas -
ság ban. Itt té len azért még fel-fel jön a
Nap. (He lye seb ben ki vi lá go so dik, mert a
szak iro da lom így mond ja: „Finn or szág ég -
bolt ja az év 67%-ában fe dett”. Csak az
tud ja, aki ezt a gya kor lat ban is meg él te,
meg éli, hogy mit is je lent ez az egy sze rû
ál lí tás.) Egy szó val Sieviben, ka rá csony tá -
jé kán, úgy reg gel ½11 táj ban rogy meg a
fe ke te sö tét, de dél után 2 óra tá jé kán is mét
ha rap ni le het azt a vas ta got, át ha tol ha tat -
lant. (És a hi de get. A finn nem akar hin ni
ma gá nak, ami kor jú li us ban, Ma gyar or szá -
gon jár tá ban, es te 11-kor, tök sö tét ben, sza -
kad ró la az iz zad ság. Ilyen nincs. Tök sö -
tét ben ga tya ro hasz tó me leg. Ez tör vény el -
le nes. Mert Lapp föl dön ilyen kor le sem
megy a Nap, és akkor is csak kel le me sen
hûvöskés van. Er rõl min den finn – ele mi
jo gon – tud.)

Rovaiemitõl, Lapp föld fõ vá ro sá tól,
Kemiljarvitõl, Sodankylatõl föl fe lé esik az
a vi dék, ahol de cem ber kö ze pé tõl ja nu ár
kö ze pé ig egy ál ta lán nem emel ke dik a lá tó -
ha tár fö lé a Nap. Ezt hív ják itt „chamos
aika”-nak, az az „ször nyû sé ges idõ”-nek.

Mert a hideg, az más. Az el len le het vé de -
kez ni. A sö tét ség el le né ben azon ban nem (s
ért he tõ, akár még át vitt ér te lem ben is…)

Egy szer meg kér dez ték tõ lem, mi volt az
a „leg mé lyebb” mí nusz, amit itt meg él tem.
Mon dom: 45,4 C.

De ez csak vicc. A sö tét ez zel el len tét ben
ugyan csak ko moly. Az em ber nek az egész
hor mon ház tar tá sát fel tud ja bo rí ta ni. Úgy
tud ják, Finn or szág ban min den 4.-5. em ber
va la mi mó don kap cso lat ban volt, van, vagy
lesz a de pres  szi ó val. El is hi szem. (E je len -
ség rõl ké sõbb majd bõ veb ben.) 

Csak a lap pok tû rik va la mi fe ne mód jól.
Õket iga zá ból a (ma nap ság leg de mok ra ti -
ku sabb) fin nek „nyom ták föl” oda a pe rem -
re, hogy már majd’ le tud ják ló gáz ni lá ba i -
kat Eu ró pa szé lé rõl… De õk csak te rel ge tik
a rén szar va sa i kat –  a hús ára meg öt szö rö -
zõ dött a ben zin ár eme lés ha tá sá ra –, köz ben
pi páz gat nak, sza bad tûz fö lött, kandliban
ká vét fõz nek, kuksá-ból (ez a mi fá ból vájt
csa na kunk nak te nyér nyi má sa) jó ízû en kor -
tyol gat nak – szin te a mi „pusstai” buko-
likánkra em lé kez tet az éle tük.

Így ér he tõ hát, hogy ha meg kér de zel egy
lap pot: ugyan mi a jó ege ket tud nak csi nál -
ni ab ban a kö rül fújt, kö rül ha va zott, éj fe ke -
te sö tét kö ze pén ál ló sá tor ban, a lapp csak
hu nyo rog, ki csit tán hun cu tul, csöpp mo -
soly is meg je le nik a szá ja sar ká ban, de

nem mond sem mit, Nem biz’ a! Ta láld ki
Ked ves, Jó Ba jai Test vé rem!

Leg kö ze lebb – ha ér de kel – majd in nen
foly ta tom.

*
Utó gon do lat ok
Le het, mi re ezek a so rok meg je len nek,

ott hon már füt  työg nek a ma da rak, s min -
den zöld ben, vi rág ban… De azért ne fe -
lejtsd el, Ked ves Földim, hogy ta valy, ami -
kor má jus vé gén ha za in dul tam, oda fönn a
he gyen, a sû rû feny ves ben, az ár kok fe ne -
kén még meg-meg csil lant a tél je ge.

En nél me le geb bet ott hon ra.
Hát ilyes faj ta üd vöz le te ket küld ne ked,

ked ves Ba jai Földim, egy (ide ig le ne sen)
el szár ma zott jegesmedve-rokonyod.

Dobai Ta más

A sievi ház egy átlagos téli délelõttön. Fala is mintha dideregne a dermesztõ hidegben.
Nehéz ilyenkor kikeveredni a hóból

Dagonyázó jegesmedvék
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Fi ga ró, a mes ter kém
Fi ga ró ne vét A se vil lai bor bély ked ve -

sen cse les fõ sze rep lõ jé vel szo kás azo no -
sí ta ni. Meg al ko tó ja, Pierre Beaumarchais
azon ban egy má so dik Fi ga rót is el in dít a
hal ha tat lan ság út ján. Urá nak, a gróf nak
ga lád ter ve it fö lé nyes in tel li gen ci á val ke -
resz te zi le a vil lám gyors ész já rá sú ko -
mor nyik. Iga zi is mert sé gét fõ ként an nak
kö szön he ti, hogy Beaumarchais mû ve
alap ján Mo zart kom po nált ope rát, mely
ma is fo lya ma to san ját szott da rab ja a vi -
lág nagy dal szín há za i nak.

Nos, a 20. szá za di Fi ga ró sir Hugh
Knachbull-Hugessennek, Nagy-Bri tan nia
tö rök or szá gi nagy kö vet ének volt bel sõ
ina sa. A je les fér fiú az ál tal vált ne ve ze tes -
sé, hogy a né met kém szol gá lat szá má ra a
II. vi lág há bo rú ide jén õ szol gál tat ta a leg -
ér té ke sebb in for má ci ó kat. Amen  nyi ben
hi he tünk azok nak a re gék nek, me lye ket a
ná ci tit kos szol gá lat tiszt jé nek el mon dott,
az an ka rai Fi ga rót is – akár csak Beau-
marchais hõ sét – sze mé lyes ér zel mek
mo ti vál ták. Az al bán szár ma zá sú ko mor -
nyik ap ját egy an gol va dász el té vedt go -
lyó ja se bez te ha lál ra. A bos  szú gon do la tát
lel ké ben me len ge tõ szki pe tár év ti ze dek
múl va az an ka rai an gol nagy kö vet szol -
gá la tá ba sze gõ dött. A fent em lí tett sir
Hugh azon ban szer fe lett gon dat lan, elõ vi -
gyá za tos ság tól men tes brit nagy úr le he -
tett. Kar ban tar tás ra szánt öl tö nye it
ugyan is a zse bek ki ürí té se nél kül ad ta át
es tén ként a ko mor nyik nak. Mind eb bõl
még sem mi baj nem lett vol na, ha csu pán
a zse b re gyûrt ét ter mi cehheket és sza bó -
szám lá kat fe lej tet te vol na a szmo kin gok -
ban. Csak hogy ott tar tot ta a nagy kö ve ti
széf kul csát is. Az eszes al bán ha mar
meg ta lál ta a mí ves acél da rab bûvigéjére
nyí ló sze zá mot. A kém ke dés re nyil ván jól
fel ké szült, mert az éj sza kai órák ban úgy
ha tolt be ura dol go zó szo bá já ba, hogy rep -
ro duk ci ók ké szí té sé re al kal mas fény ké -
pe zõ gé pet is vitt ma gá val.

A nagy kö vet tre zor já ban ta lált ira tok ról
fény ké pe ket ké szí tett, és a be cses te ker -
cse ket a né met nagy kö vet sé gen kí sé rel te
meg ér té ke sí te ni. A ha tal mas kí ná la ti ár –
húsz ezer font – azon ban von Papen kö vet
diszk rét kis, kém ke dés re szánt há zi kasz -
 szá já nak te her bí ró ké pes sé gét meg ha lad -
ta. A nagy fo gás le he tõ sé gét vi szont a ró -
ka ar cú öreg dip lo ma ta rög tön meg or ron -
tot ta. Kap cso lat ba lé pett Ber lin ne, és a
túl köl te ke zés re fel ha tal ma zást kap ván,
meg vá sá rol ta a le le te ket. A te ker cse ket a
ko mor nyik kal kap cso la tot tar tó tiszt,

Moyzisch sze mé lye sen vit te a né met fõ -
vá ros ba. Az elõ hí vás és a po zi tí vok el ké -
szí té se után ki de rült: a zsák mány bel be -
cse fe lül múl min den vá ra ko zást. Az an ka -
rai brit nagy kö vet ség a szö vet sé ge sek
nagy po li ti ká já nak egyik fõ köz ve tí tõ csa -
tor ná ja volt, így a ná cik el sõ kéz bõl sze -
rez tek tu do mást a ko a lí ció leg tit ko sabb
ter ve i nek egy ré szé rõl. Az el sõ szál lít -
mány után ti zen öt ezer fon tért újabb film -
te ker cse ket vá sá rolt Moyzisch. A fo lya -
ma to san ér ke zõ anya gok ból a né me tek
vi lá gos ké pet al kot tak ál sá gos ba rát juk,
Inönü tö rök ál lam el nök két szí nû já té ká -
ról. A kül po li ti ká ban Né met or szág iránt
ba rát sá gos sem le ges sé get szín le lõ Tö rök -
or szág 1943 vé gén már fel ké szült ar ra,
hogy a szö vet sé ge sek ol da lán had ba lép -
jen. Ti tok ban hét ezer-öt száz an gol pi ló ta
és mû sza ki tiszt te le pí té sé ben ál la pod tak
meg. A bri tek elõ ké szí tik a tö rök re pü lõ -
te re ket, hogy a had üze net pil la na tá ban a
RAF gé pei azon nal lan dol has sa nak, és új
szög bõl irá nyít sa nak gyil kos dö fést a ten -
gely ha tal mak lágy al tes té be.

Az inas in for má ci ói nyo mán a ná cik
pon to san is me rik Chur chill, Roose velt és
Csang Kaj-sek ka i rói ta nács ko zá sá nak tar -
tal mát. Így Ja pán szö vet sé ge se i ket tá jé -
koz tat ják a kí nai fron ton vár ha tó had mû -
ve le tek rõl. Az 1943 no vem be ré ben tar tott
te he rá ni kon fe ren cia ha tá ro za ta i ról na po -
kon be lül ér te sül nek. Tud ják, hogy az
Olasz or szág el len vég re haj tott in vá zi ót
nem kö ve ti a Bal ká non egy má so dik part -
ra szál lás. Ugyan is a há rom nagy kö zül ket -
tõ Chur chill dé del ge tett ter vét, a Mer kúr-
had mû ve le tet vég leg el ve tet te. Mel les leg:
a Mer kúr-in vá zió vég re haj tá sa ese tén Kö -
zép-Eu ró pa né hány or szá gá nak tör té nel me
más ként ala kul. A Bal ká non part ra szál ló
an gol-ame ri kai csa pa tok vél he tõ leg ha ma -
rabb ér kez tek vol na meg pl. Ma gyar or -
szág ra, mint a szov jet meg szál lók.

A né met hír szer zés azt is meg tud ta, hogy
a fran cia or szá gi part ra szál lás, az Overlord
vég re haj tá sát Te he rán ban el dön töt ték. Még
a hoz zá ve tõ le ges idõ pon tot is is mer ték,
csu pán a hely ki je lö lé se ma radt ti tok.

Az al bán inas für ké szé sé nek ter mé ke it –
te kin tet tel a hí rek fon tos sá gá ra – rész le te -
sen is mer tet ték Hit ler rel. A Führer azon -
ban bi zal mat la nul fo gad ta az in for má ci ó -
kat, bár tá bor no ka i nak jó része a leg cse ké -
lyebb mér ték ben sem ké tel ke dik a hír for -
rás hi te les sé gé ben. A mú ló idõ egyéb ként
va ló ban de val vál ja az al bán Fi ga ró adat -
bá zi sá nak ér té két. Az an ka rai köz ve tí tõ -

csa tor na in for má ció- tar tal ma ugyan is so -
vá nyo dik. A ko mor nyik vé gül már a nagy -
kö vet ség fõ könyv ki vo na ta i nak fény ké pe -
zé sé re fa nya lo dik. Az inas ne ve egyéb ként
mind vé gig ti tok ma radt. A né met kém -
szol gá lat há rom csa tor nát üze mel te tett. A
hi va tal ból kém ke dõ Abwehren kí vül az
SS biz ton sá gi szol gá la ta és a kül ügy mi -
nisz té ri um is spionkodott. Az an ka rai Fi -
ga ró lé te zé sé rõl Canaris ten ger nagy, az
Abwehr ki emel ke dõ szel le mi ké pes sé gû
fõ nö ke is tud, és sze rin te a ne ve Dielló
volt. Az inas azon ban va ló já ban ano nim
sze mély ma radt. Az ak ci ót ugyan is Schel-
lenberg, az SS Sicherheitdienst fõ nö ke
fel ügyel te. Azon egy sze rû ok nál fog va,
hogy sem a kül ügy nek, sem az Abwehr-
nek nem volt elég tõ ke erõs kas  szá ja egy
ilyen költ sé ges in for má tor fi nan szí ro zá sá -
hoz. Az ali as Dielló ugyan is fél év alatt
há rom száz ezer font tisz te let dí jat vett fel
né met meg bí zó i tól. Schellenberg vi szont
em lék ira ta i ban úgy nyi lat ko zik, hogy az
inas még él, ezért ne vét nem fe di fel.
Schellenberget azon ban 1953-ban tit ká val
együtt sír ba vi szi a máj rák.

Az an go lok meg old hat ták vol na a rej -
télyt, csak hogy ez út tal igen hall ga tag nak
bi zo nyul tak. Ért he tõ ok ból. A tö rök kém el -
há rí tás nak tûnt fel ugyan is, mi lyen fel tû -
nõ en jól tá jé ko zot tak a né me tek a leg tit ko -
sabb tö rök-an gol egyez mé nyek tar tal má -
ról. A nyo mo zás szá lai a brit nagy kö vet -
ség re ve zet tek el. Ek kor vi szont a ne szes
Fi ga ró is szi ma tot ka pott. Ke re ket old gaz -
dá já tól és örök re el tû nik Levante vi lá gá -
ban. Szö ké sé vel vi szont meg old ja a tit kok
ki szi vár gá sá nak rej té lyét. Az eset nyil ván
a nagy kö vet kar ri er jét sem be fo lyá solta
ked ve zõen, de az os tor va ló já ban az an ka -
rai an gol kém el há rí tás fõ nö kén csat tant,
akit ha la dék ta la nul le vál tot tak.

Egy kel le met len meg le pe tés utó lag azért
még is ér het te a mi fon dor la tos lel kü le tû
Fi ga rón kat. Schellenberg ugyan is – in dok -
lá sa sze rint a fo to kó pi ák in for má ció-tar tal -
má nak de val vá ló dá sa mi att – uta sí tot ta
Mayzischot, hogy a ko mor nyik ho no rá ri u -
má nak fe lét ha mis an gol bank je gyek kel fi -
zes se ki. Azt, hogy a kb. há rom mil li árd
fo rint nyi va gyon ká já ból él de gé lõ ál-Dielló
va la me lyik font be vál tás so rán el szen ve -
dett-e ku darc él ményt, nem tud hat juk. Az
vi szont két ség te len: száz öt ven ezer font nyi
hi te les bank je gyek bõl ál ló ke re se té vel õ
le he tett a má so dik vi lág há bo rú idejének
leg na gyob bat ka szá ló mes ter ké me.

Dr. Dá ni el Jó zsef
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Bács kai élet raj zi váz la tok
Így kez dõ dött

Az ut cán ta lál koz va be szél get tem egy
szerb is me rõ söm mel, aki az ak ko ri ban
meg je lent szerb nyel vû Zombor-monográ-
fiát mél tat ta. Föl bug  gyant be lõ lem, hogy a
ha son ló hely tör té ne ti ki ad vány ok job bá ra
em lí tés nél kül hagy ják a vá ros ban élt és élõ
egyéb nem ze te ket. Ar ról is pa nasz kod tam,
hogy ha va la ki mond juk száz év múl tá val
elõ ke re si a vá ros ban meg je le nõ szerb he ti -
lap pél dá nya it, nem sze rez tu do mást ró la,
hogy itt más nem ze ti sé gû ek is él tek. Az ide -
gen ve ze tõk a bu nye vá co kat még meg em lí -
tik, a ma gya ro kat eset leg, de a svá bo kat,
zsi dó kat alig ha, no ha Zombor kul tú rá já hoz
– már mint ha bi tu sá hoz, lét mód já hoz –
egyéb nem ze tek fi ai is je len tõs mér ték ben
hoz zá já rul tak, nél kü lük nem az len ne a vá -
ros, mint ami volt egy ko ron és ami ma. Is -
me rõ söm vis  sza kér de zett: nem a ma gya -
rok nak kel le ne meg ír ni uk a zombori ma -
gyar ság tör té ne tét? Sze rin tem nem (csak),
ám vé le mé nye el in dí tott egy, az övé hez ha -
son ló gon do lat me ne ten. A vá ro sunk ba ér -
ke zõ ma gyar tu ris ták úgy hagy ják el Zom-

bort, hogy fo gal muk sincs, ta lán õse ik ép -
pen itt, az egy ko ri me gye szék he lyen fej tet -
ték ki ér ték te rem tõ te vé keny sé gü ket.

Nem va gyok hely tör té nész, nem mer tem
vol na be le vág ni egy át fo gó ta nul mány ba.
Ám se a lel ki is me re tem, se nem ze ti ön ér ze -
tem nem ha gyott nyug tot.

Ami kor ke zem be ke rült Kalapis Zol tán új -
vi dé ki múlt ku ta tó nak,  a Ma gyar Szó na pi lap
egy ko ri fõ szer kesz tõ jé nek há rom kö te tes
élet raj zi le xi kon ja, a ti zen öt év szí vós mun -
ká já val egy be gyûj tött ezer dél vi dé ki élet rajz
(Élet raj zi ka la uz, Fo rum, Új vi dék, 2002.,
2003.), öröm mel ta pasz tal tam, hogy az
anyag szá mos nyu gat-bács kai sze mély bio -
grá fi á ját tar tal maz za. El mond tam a szer zõ -
nek, hogy a he lyi, már mint zombori he ti lap -
ban nép sze rû sí te ni sze ret ném mun ká ját, de
vá lo ga tás for má já ban. Írás ban adott er re en -
ge délyt, majd a Dunatáj he ti lap igaz ga tó-fõ -
szer kesz tõ je, Vi rág Ist ván 2006-tól hosszú
so ro zat ban kö zöl te az ál ta lam vá lo ga tott,
rész ben át fo gal ma zott, ter je de lem ben ará -
nyo sí tott, oly kor ki egé szí tett bio grá fi á kat. A

so ro zat ki fu tá sa után a he ti lap szer kesz tõ jé -
vel ar ra ju tot tunk, hogy a mint egy 150 élet -
raj zot könyv ként is meg kel le ne je len tet ni.
Ak kor Kalapis Zol tán már nem élt, így a
pub li ká lás hoz az öz ve gye be le egye zé sét kér -
tem, ami hez öröm mel hoz zá já rult, és az Élet -
raj zi ka la uz-t meg je len te tõ Fo rum Könyv ki -
adó In té zet se gör dí tett elé aka dályt. Si ke rült
meg nyer ni a zombori Pub li kum ki adót ve ze -
tõ Ví zi Katarínát a pub li ká ció meg je len te té -
sé hez, és el ké szült a könyv.

Öröm mel vet tem tu do má sul, hogy a kö tet
el ju tott Ba já ra is, hi szen a bio grá fi ák nyo ma -
té ko san bi zo nyít ják a két vá ros év szá za dos
ös  sze fo nó dá sát, ér ték- és kul tú ra te rem tõ ko -
eg zisz ten ci á ját.

A to váb bi ak ban eb bõl, az Em lé kez zünk ré -
gi ek rõl. Je les elõ de ink Nyu gat-Bács ká ban
cí mû kö tet bõl ol vas hat nak a Ba jai Hon pol -
gár- ban a két vá ros kö zöt ti kap cso la tok ról
ta nús ko dó fe je ze te ket Bács kai élet raj zi váz -
la tok cím mel Jász Ani kó vá lo ga tá sá ban.

Sze re tet tel aján lom fi gyel mük be!
Fekete J. Jó zsef, Zombor

Két ága is mert a Má ria Te ré zia-ko ri, haj -
da nán a szász fe je de lem pénz ver dé jé ben dol -
go zó garaskovács (Groschen-Schmied) né -
met te le pes fa mí li á ból szár ma zó Gross-
chmidteknek, az észa ki ág ból leg is mer tebb
Márai (Grosschmid) Sán dor, az író, és test -
vé re Bolváry (Grosschmid)Gé za, a film ren -
de zõ, a dé li ágon pe dig Grosschmid Gá bor ra
em lé ke zünk.

Jo got vég zett Pes ten, majd ügy véd lett
Zomborban, egy ben Bács-Bodrog vár me gye
tisz te let be li al jegy zõ je és táb la bí rá ja. Itt ér te
az 1848-49-es for ra da lom, ami kor me gyei
újon co zá si biz tos ként tíz ezer ön kén test ál lí -
tott had rend be. A for ra da lom bu ká sa már
kül föld ön ér te, ahol bí rói pá lyá ra lé pett, de
1861-ben is mét Zomborba köl tö zött. Tit ká ra
volt a fõ is pán nak, majd tör vény szé ki bí ró -
ként dol go zott. Úr bé ri al is pán is volt 1870-
tõl két esz ten dõn át, ek kor az adó és a bír sá -
gok be haj tá sá val volt meg bíz va. Ezt kö ve tõ -
en vis  sza tért az igaz ság szol gál ta tás ba és on -
nét is ment nyug díj ba 1885-ben.

Grosschmid Gá bor, ta lán úri pas  szi ó ból,
ta lán bel sõ kész te tés bõl a szép iro da lom mal
is in csel ke dett, de job ban von zot ta a tör té ne -

lem. El sõ pub li ká ci ó i nak egyi két (Österre-
ich-Ungarn und die Woivodina) meg je le né -
se kor, 1850-ben be til tot ták, és a ku darc év ti -
ze dek re ki ütöt te ke zé bõl a tol lat, ám éle té nek
utol só év ti ze de i ben, mint ha mi sem tör tént
vol na, if jon ci ener gi á val ve tet te be le ma gát a
mun ká ba. Het ven két éve sen ment nyug díj -
ba, majd két év re rá el vál lal ta a Bács-Bodrog
vár me gye Tör té nel mi Tár su la ta tit ká ri poszt -
ját, va la mint a Tár su lat éven te négy szer
meg je le nõ év könyv ének szer kesz té sét. Itt
sor ra je len tek meg hely tör té ne ti írá sai, de
meg ír ta pél dá ul a Zombori Ma gyar Ol va só -
kör tör té ne tét is, an nak fönn ál lá sa öt ve ne dik
év for du ló já ra.

Nyug dí jas ko ri lán go lá sa so rán Iványi
Ist ván nal, Du dás Gyu lá val, Thim Jó zsef fel
és Frankl Ist ván nal el ké szí tet te az úgy ne -
ve zett Du dás-fé le me gyei mo nog rá fi át, az
el sõ kö tet öt fe je ze tét õ ír ta. En nek 1896.
évi meg je le né sét azon ban már nem ér te
meg: 82 éves ko rá ban meg halt. A má sik,
az ún. Borovszky-féle me gyei mo no grá fia,
amely nem sok kal ké sõbb, 1909-ben je lent
meg, már meg sem em lí tet te ne vét az Iro -
da lom, tu do mány és mû vé szet cí mû fe je -
zet ben.

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

Vá lo gat ta: Jász Ani kó

Grosschmid Gábor

(Máramarossziget, 1813. szep tem ber 23. – Zombor, 1885. no vem ber 15.)

In memoriam Szebényi Ta más

Szebényi Ta más 2012. feb ru ár 17-én, 79 éves ko rá ban, Bu da pes ten hunyt el. Éle te nagy
ré szét szü lõ vá ro sá tól tá vol töl töt te, de min dig ba ja i nak val lot ta ma gát. Vég zett sé ge sze -
rint gé pész mér nök volt, de leg in kább a mû vé sze tek és az iro da lom ér de kel te. A Ba jai
Hon pol gár több ször kö zöl te ver se it, leg utóbb 2011 má ju si, jú li u si és szep tem be ri szá má -
ban. Az el múlt hó na pok ban azt ter vez get te, hogy meg ír ja la punk szá má ra gyer mek ko ra
szín te rének, a ba jai mén te lep nek tör té ne tét. A kér lel he tet len sors más ként dön tött.
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Múlt és je len Regõcén
I. rész

A Bácsszentgyörgy tér sé gé ben, az egy -
ko ri Baja-Zombor or szág út ál lam ha tárt át -
met szõ pont já nál ma ga so dó út szé li ke reszt
fel újí tá sá nak be fe je zé se után, 2009. au -
gusz tus 26-án, Szûcs Ti bor nagybaracskai,
je len leg vas kú ti és bátmonostori plé bá nos -
sal e so rok író ja Szer bi á ba uta zott. Elõ ször
Egedi An tal nemesmiliticsi plé bá nost (az
atya egy há zi ki fe je zés sel él ve oldallagosan
el lát ja Õr szál lást és Regõcét) ke res tük fel,
majd jö ve te lünk cél já nak is mer te té se után
együtt men tünk to vább Regõcére, hogy az
ott élõ ket a szak rá lis em lék szep tem ber 6-
ára ter ve zett fel szen te lé si ün nep sé gé re in -
vi tál juk. Utunk hoz, az ott élõk meg szó lí tá -
sá hoz Bácsszentgyörgy és Regõce kö zel sé -
ge-szom széd sá ga, va la mint a kö zös múlt
ad ta az in dít ta tást; cé lunk a két te le pü lés
már a ré gi idõk ben is ki tû nõ kap cso la ta i nak
meg újí tá sa volt. A jól si ke rült, mél tó ság gal
meg tar tott ren dez vény köz ben ki ala kult
köl csö nös szim pá tia az or szág ha tár két ol -
da lán élõ em be rek ké sõb bi, kü lön bö zõ al -
kal mak hoz kö tõ dõ ta lál ko zó i nak kö szön -
he tõ en a kap cso la tot ha ma ro san ba rá ti vá
mé lyí tet te. Cik künk ben eze ken ke resz tül
pró bá lunk be te kin te ni a Ba já tól lég vo nal -
ban igen csak kö zel fek võ szer bi ai te le pü lés
ka to li kus kö zös sé gé nek éle té be és az el telt
né hány év ese mé nye i be. A rész le te zés elõtt
ös  sze fog lal juk a ma gyar ha tár tól csu pán 2
ki lo mé ter re fek võ fa lu múlt ját.

A te le pü lés õsi ne ve Rég, amely a tö rök
idõk alatt az 1590. évi def te rek ben már,
mint Rigyica ke rült em lí tés re, de ké sõbb
elõ for dult Új-Legyen meg je lö lés is (mind -
er re vo nat ko zó an rész le te sen Iványi Ist -
ván: Bács-Bodrog vár me gye föld raj zi és
tör té nel mi hely név tá ra I-V. Sza bad ka
1899-1907. Le gyen, Regõce, Rég és Rigy-
ica szó cik kek). A fa lu tör té ne té rõl (az
1910-es évek ele jé ig) Lá nyi Kár oly rö vid
ös  sze fog la lás ban ol vas ha tunk (Rigyica. In:
Bácsország, 2004. IV-VI. 85. ol dal). Az
1898. évi IV. tör vény 2. pa ra gra fu sa alap -
ján a bel ügy mi nisz ter 1904. ja nu ár 11-én
kelt ren de le te a Rigyica el ne ve zést
Regõcére vál toz tat ta, emel lett a szer bek a
Riðica (Ridjica), a né me tek pe dig a Legin
el ne ve zést hasz nál ták. A tri a no ni bé ke -
szer zõ dés kö vet kez mé nye ként és a fa lu
fek vé se okán kül te rü let ének ha tár vo na la
hos  szú sza ka szon ma gyar-szerb ál lam ha -
tár lett: szom szé dai nyu ga ton Bácsszent-
györgy, észak nyu ga ton Gara, észa kon
Bácsborsód, ke le ten Katymár. Szer bi á ban

dél nyu ga ton Rasztina, dé len a nagy részt
el nép te le ne dett, el pusz tult Kör tés (1971
óta Gá dor kül te rü le te), dél ke le ten pe dig
Õr szál lás fek szik szom széd sá gá ban. A fa -
lu kül- és bel te rü let ét a bácsborsódi és a
katymári ha tár fe lõl egy-egy ágon ér ke zõ,
majd az or szág ha tár tól né hány mé ter re –
de már szerb ol da lon – egye sü lõ, vé gül
Bácsszentgyörgy fe lé tá vo -
zó Kí gyós-víz fo lyás ne vé -
nek meg fe le lõ en te ker vé -
nye sen sze li át.

A tö rök idõk után ka ma rai
bir tok Regõce 1801-ben ki -
rá lyi ado mány ként ke rült a
horthi és at tól kezd ve rigyi-
czai elõ ne vet is ka pott
Kovách Im re (1758-1829)
és fe le sé ge, Márffy Ka ta lin
(1763-1842) bir to ká ba, akik
ha ma ro san a fa lu köz pont já -
ban csi nos kas télyt épít tet tek
(Bischof ba jai épí tész 1806-
ban ké szült el ve le), va la -
mint mel let te – az ura sá gi
lak ke le ti ol da lán – szép an -
gol par kot ala kít tat tak ki. Az
ad dig szer bek lak ta te le pü -

lés új föl des ura (hoz zá ha son ló an) ró mai
ka to li kus val lá sú a kat te le pí tett le: Csá-
taljáról, Kör tés rõl, Nemesnádudvarról, Õr -
szál lás ról, Vas kút ról és So rok sár ról (va la -
mint utób bi kör nyé ké rõl) né me te ket,
Tatárszentgyörgyrõl il let ve Miskérõl ma -
gya ro kat. Az el sõ pra vosz láv temp lo mot
1731-ben, majd an nak he lyén a ma is meg -

Regõce és a szom széd te le pü lé sek a 20. szá zad ele jén, a III. ka to nai fel mé rés tér ké pén 
(Sztanisics ma gya rul Õr szál lás, Krusevlya pe dig Kör tés, to váb bá 

a Gyurity szál lá sok ma Bácsszentgyörgy)

Regõce fek vé se a tri a no ni ha tár meg hú zá sát kö ve tõ en
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lé võt 1845-ben épí tet ték (Szent Mik lós nak
ajánl va ál dot ta meg Kovacsics Va zul zom-
bori es pe res), a mai for má já ban 1816-ban
el ké szült ka to li kus temp lo mot Urunk Jé zus
Menny be me ne tel ének tisz te le té re bá ró
Bernátffy Jó zsef ka lo csai ka no nok szen tel te
fel [Egy rigicai la kos: Rigica és kör nyé ke
Bács-Bodrogh vár me gyé ben. Ba ja, 1862.
16. és 32. ol da lak (va ló já ban Kovách Im re
uno ká ja, az 1827-ben szü le tett és 1870-ben
el hunyt 1848-as hon véd fõ had nagy, Kovách
Nep. Já nos a könyv szer zõ je)]. Bernátffy
ka no nok ról ér de mes meg em lí te ni, hogy
1800-1808 kö zött ba jai plé bá nos volt és
1811-ben a ba jai Máriakönnye-Vodica
kegy hely ká pol ná ját is õ benedikálta. A pra -
vosz láv temp lom mal kap cso la to san
Kovách Nep. Já nos elõb bi ek ben idé zett

köny vé nek 13. ol da lán fel je -
gyez te, hogy „… a hely be li
óhi tû temp lom ban má ig is
gon do san föntartatik egy
nagy ré gi ség re mu ta tó s a
püs pök ülhelyeül szol gá ló
fasz ék, úgy Krisz tust és Má -
ri át áb rá zo ló két fa kép is,
me lyek a báthmonostori
óhi tû ko los tor el pusz tí tá sa -
kor on nan ide ho zat tak.”

A vár me gye Ba jai já rá sá ba
tar to zó Regõcén az 1900. évi
nép szám lá lás ada tai alap ján
3588 lé lek la kott: anya nyelv sze rint mint egy
65% a né me tek, 24% a ma gya rok és 11% a
szer bek, to váb bá val lás sze rint kö zel 88 % a
ró mai ka to li ku sok, 11 % a gö rög ke le ti ek és
1% kö rü li a zsi dók ará nya. A vas úti el ér he tõ -
sé get és a me zõ gaz da sá gi ter mé kek szál lí tá -
sát a for ga lom nak 1895. szep tem ber 14-én
át adott Baja–Gara–Regõce–Zombor, il let ve
a me net rend sze rû mû kö dé sét 1903. ok tó ber
31-én meg kez dõ Kiskunhalas–Bácsal-
más–Katymár–Regõce he lyi ér de kû vo na lak
biz to sí tot ták. Ér de kes ség ként szól ni kell ar -
ról, hogy mind köz úton, mind vas úton
Regõce – Zomborral ös  sze ha son lít va – Ba já -
hoz fe küdt kö ze lebb. A ma gyar ki rá lyi ke res -
ke de lem ügyi mi nisz ter 83564/II.1900. szám
alatt ki adott tá vol sá gi tér ké pe alap ján a
Baja–Rigyica tá vol ság 25,60, a Rigyi-
ca–Zombor pe dig 27,71 ki lo mé ter. (Szobot-
ka Re zsõ–Elek Lász ló: Bács-Bodrog vár me -
gye te rü le tén lé võ szab. ki rá lyi, tör vény ha tó -
sá gi jog gal fel ru há zott és ren de zett ta ná csú
vá ro sok, va la mint köz sé gek tá vol sá gi mu ta -
tó ja. Zombor, 1902.) Ugyan ezt a ko ra be li
me net ren dek alap ján, vas úton vizs gál va Ba -
já tól 26, Zombortól 28 ki lo mé tert ka punk. A
je len le gi le he tõ sé gek sze rint au tó val Ba já ról
a Hercegszántó–Bezdán–Gádor–Körtés–Õr-
szállás–Regõce út vo nal 80 (a Kör tés tér sé gé -

ben lé võ ká tyús ré szek mi att az au tó mû sza -
ki ál la po tá nak óvá sa okán je len leg nem aján -
lott), ha a ha tár át lé pés után Béreg, Kül lõd
(Kollut), Bezdán, Zombor, Nemesmilitics és
Õr szál lás te le pü lé se ken ha la dunk át, ak kor
88 ki lo mé tert kell meg ten ni. A Zombor–Re-
gõce vas út vo na lon az 1970-es évek má so dik
fe lé ben szün te tet ték meg az utas for gal mat
(az 1990-es évek ben ugyan ez tör tént a te her -
for ga lom mal is), így nap ja ink ban csak hely -
kö zi bu szo kon le het tö meg köz le ke dés sel
Zomborból a fa lu ba el jut ni.

Az 1. vi lág há bo rú vé gén Linder had ügy -
mi nisz ter fegy ver le té te li ren de le te nyo mán
bá ró Kö vess Hermann tá bor nagy dé li arc -
vo na la fel bom lott (a né met had se reg el vo -
nult, a cseh had tes tet el szál lí tot ták, a ma -
gyar had osz tá lyo kat le sze rel ték és a Du nai
Flotilla Bu da pest re ha jó zott), így a szerb
had se reg el len ál lás nél kül száll hat ta meg
Bács-Bodrog vár me gyét és 1918. no vem -
ber 13-ára ju tott el Zomborba, Sza bad ká ra
és Ba já ra. Rö vi de sen, 1918. de cem ber 1-én
meg szü le tett a Szerb-Horvát-Szlovén
(S.H.S.) Ki rály ság. A le ír tak kö vet kez mé -
nye ként alap ve tõ vál to zá sok kez dõd tek a
Regõcén élõ em be rek éle té ben, ame lyet az
1920. jú ni us 4-én alá írt tri a no ni bé ke szer -
zõ dés, majd an nak ra ti fi ká lá sa vég le ge sí -

A kas tély a 20. szá zad ele jén
A kas tély je len leg, a ka rak te rét adó ki ug ró hom lok za ti részt

el bon tot ták. Még meg ment he tõ!

A Kovách-család 1613-ban ka pott ne mes -
le ve lé nek cí me re: vé res kard fe lett há rom
le vá gott tö rök fõ, fe let te pán cé los, nyílt si -
sa kú jobb ke zé ben kar dot tar tó vi téz, jobb -
ján su ga ras nap pal, bal ján nö võ fél hold -
dal, felül ko ro ná ból ki nö võ pán cé los

Múlt be li kas tély en te ri õr
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tett. Az úgy ne ve zett Ba jai Há rom szög ki -
ürí té se utá ni határmegállapítás so rán a ma -
gyar tö rek vé sek ezen a vi dé ken a Kí gyós-
pa tak me den cé jé nek, te hát Béreg, Kül lõd
és Regõce meg szer zé sé re irá nyul tak, a
szer bek vi szont Her ceg szán tót és Katymárt
kö ve tel ték. A ma gyar-szerb Ha tár meg ál la -
pí tó Bi zott ság 1922. már ci us 22-én járt
Regõcén, ahol meg hall gat ta a kü lön bö zõ
anya nyel vû la ko sok kép vi se lõ it: ezt is fi -
gye lem be vé ve je löl ték ki a je len le gi ál -
lam ha tárt (Vassel Kár oly: A dé li vé gek el -
ha tá ro lá sa a tri a no ni szer zõ dés sze rint.
Sze ged, 1922; Toša Iskruljev: Raspeće srp-
skog naroda u Sremu 1914. godine i
Madžari. Sa madžarske granice Bajski
torkut, Sent Andrija. Štamparija i knjigov-
eznica Jovanovići Bogranov, Novi Sad
1936; Stefan Bräutigam: Ein Dorf mit drei
Namen. Legin, Ridjica, Regõce. Heubach,
1977). A fris sen meg ala kult S.H.S. Ki rály -
sá got nyolc tar to mány ra osz tot ták, kö zü lük
a Vaj da sá got Bács ka, Bá nát és Ba ra nya el -
csa tolt ré sze i bõl hoz ták lét re (ide ke rült
Regõce). Már 1921-ben két rész re vált a
Vaj da ság: a Ti szá tól nyu gat ra esõ rész lett a
Bács ka és Bá nát Tar to mány (Új vi dék szék -
hel  lyel), az at tól ke let re fek võ pe dig a
Belg rád Tar to mány (Belg rád köz pont tal).
Újabb vál to zást I. Sán dor ki rály 1929. ja -
nu ár 6-án be ve ze tett dik ta tú rá ja nyo mán
tör tént köz igaz ga tá si át ala kí tá sok hoz tak:
lét re jött a ki lenc bán ság ba és a fõ vá ros ba
(mint kü lön ál ló igaz ga tá si egy ség be) szer -
ve zett Ju go szláv Ki rály ság. Hat bán ság ha -
tá ra it úgy ala kí tot ták ki, hogy a szer bek
több ség ben le gye nek az ott élõ töb bi nép -
cso port tal szem ben. A cik künk szem pont -
já ból fon tos Du nai Bán ság meg kö ze lí tõ en
az 1919-es ál la po tok sze rin ti Vaj da ság ból
és a hoz zá kap csolt észak szer bi ai te rü le -
tek bõl állt, ide tar to zott Regõce.

Hermann Rüdiger a dél -
szláv Bács ka né met la kos sá -
gá nak élet vi szo nya it vizs -
gál va ju tott el Regõcé-re,
1931-ben meg je lent köny -
vé bõl (Die Donauschwaben
in der südslavischen Bat-
schka. Stutt gart, 1931. 45-
49. ol dal) ki tûn nek a fa lu
ko ra be li leg fon to sabb jel -
lem zõi. A szerb jegy zõ tõl
ka pott ada tai alap ján a te le -
pü lé sen 2470 né met, 1100
szláv (fõ leg szerb) és 590
ma gyar élt, a szer zõ meg -
jegy zé se sze rint az ide gen
hang zá sú ne vû ma gya rok
és né me tek a szlá vok hoz
ke rül tek be so ro lás ra. Az

1900-as nép szám lá lás ada ta i hoz ké pest a
né me tek lé lek szá ma 149-el nõtt, a szlá vo -
ké kö zel há rom szo ro sá ra emel ke dett, a
ma gya rok 287-el let tek ke ve seb ben. Fen ti -
ek alap ján a te le pü lés la kos sá gá nak még
ek kor is több mint fe lét – ab szo lút több sé -
get al kot va – a né met anya nyel vû ek tet ték
ki. Regõce ko ráb ban Bács-Bodrog vár me -
gye észak-nyu ga ti vi dé kén ah hoz a 13 na -
gyobb né met kö zös ség bõl ál ló ös  sze füg gõ
ré gi ó hoz tar to zott (az aláb bi te le pü lé se ken
él tek je len tõ sebb szám ban né met anya -
nyel vû ek: Csávoly, Bács al más, Bács-
bokod, Vas kút, Kun ba ja, Csátalja, Gara,
Katymár, Regõce, Õr szál lás, Kör tés, Gá -
dor és Kül lõd), amely bõl a tri a no ni ha tár -
ki je lö lés nyo mán az utol só öt az S.H.S. Ki -
rály ság hoz ke rült. Az ál lam ha tár meg szûn -
tet te Regõce vas úti cso mó pont hely ze tét:
Zombor fe lõl itt ért vé get a vo nal, to váb bá
ezen a mó don meg szûnt a kap cso lat Gará-
val és Katymárral. Mind ezek nyo mán sú -
lyo san sé rül tek a ki tû zött or szág ha tár két

ol da lán élõ em be rek kö zöt ti ro ko ni és ba -
rá ti szá lak, va la mint meg sza kad tak a ko -
ráb bi gaz da sá gi ös  sze köt te té sek, így új ér -
de kelt sé gi vi szo nyok ki épí té se vált szük -
sé ges sé. A lét re jött Ki rály ság ag rár tör vé -
nye a föld bir tok 521 ka taszt rá lis hold (300
hek tár) fö löt ti ré szét a föld re form cél já ra
igény be vet te, ez alól csak a min ta gaz da -
ság ok és a szõ lõk je lent het tek ki vé telt. Az
új idõk új sze lei ter mé sze te sen érin tet ték a
Kovách-uradalmat is, a te le pü lé sen ki sa já -
tí tott tel kek re szá mos dobrovoljácot (fõ leg
szerb nem ze ti sé gû 1. vi lág há bo rús ön kén -
te sek el ne ve zé se) te le pí tet tek le. A regõcei
bir tok vi szony ok vál to zá sa i nak jel lem zõ it
is mer te ti Toša Iskruljev és Stefan
Bräutigam ko ráb ban em lí tett mun ká i nak
rész le te (elõb bi 310-313., utób bi 76-78. ol -
da la in). Elõ zõ ek mel lett szá mos, a te le pü -
lé sen élõ em be rek éle té ben je lent ke zõ,
meg ol dás ra vá ró prob lé ma jött elõ: Rüdi-

A pra vosz láv temp lom
(a ka to li kus temp lom tor nyá ból fény ké pez ve)

A ka to li kus temp lom egy ré gi fel vé te len

A Kál vá ria ká pol na és a ke reszt út rész le te ere de ti ál la po tá ban
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ger sze rint a Kovách-kastély 25 ka taszt rá -
lis hold (nagy já ból 14,4 hek tár) ki ter je dé -
sû park ja el va dul va szo mo rú ké pet mu ta -
tott ott jár ta kor, Bräutigam meg jegy zé se
alap ján a ka to li kus temp lom rend je és a
fenn tar tá sá val kap cso la tos ado má nyok
nem tük röz ték a kü lön bö zõ anya nyel vû hí -
vek kö zöt ti lét szám arányt stb. A vi lág há -
bo rú ban ha di cé lok ra el vitt ha ran gok pót -
lá sa a ma gyar és a né met anya nyel vû hí -
vek fel aján lá sa i nak kö szön he tõ en 1927-
ben vált le het sé ges sé, ab ban az esz ten dõ -
ben ke rült sor a temp lom bel sõ fes té sé re,
meg újí tá sá ra is. A regõcei né me tek 1922.
feb ru ár 2-án ala kí tot ták meg a Sváb
Kultúregyletet (Schwäbisch-Deutsche
Kulturbund), amely el sõ íz ben 1933. au -
gusz tus 6-án a kör nye zõ fal vak ból ér ke zõ
mint egy 200 ven dég rész vé te lé vel egész
na pos, nagy si ke rû ara tó fesz ti vált tar tott. A
ko ra be li rész le tes szerb be szá mo ló (Toša
Iskruljev idé zett mun ká ja 324-327. ol dal,
köny vé nek 80-83. ol da lán né met re for dít -
va át vet te Stefan Bräutigam, va la mint
meg ta lál ha tó szin tén né me tül Michael
Hutfluss: Familienbuch Ridjica. Frecken-
feld, 2010. 12-14. ol da lán is) ki emel te,
hogy a fa lu tel jes né met la kos sá gát meg -
moz ga tó ren dez vény tö ké le tes szer ve zés -
ben, a leg na gyobb rend ben és nyu ga lom -
ban zaj lott (sen ki sem ját szot ta túl a sze re -
pét, nem volt fe les le ges han gos ko dás és
ita los em bert sem le he tett lát ni).

Elõ zõ ek hez még hoz zá kell ten ni azt,
hogy a köz vet len szom széd ság ban fek -
võ és a bá ró Rédl csa lád tu laj do nát ké -
pe zõ (ott ura da lom mal és 1818-ban
épült kas téllyal bí ró) Rasztina az 1. vi -

lág há bo rút le zá ró bé ke szer zõ dés alap -
ján elõ ször Õr szál lás hoz tar to zott, ám
már 1922 áp ri li sá nak ele jén Regõcéhez
csa tol ták. Az 1900-as nép szám lá lás
sze rint az ak kor Szántova (1904-tõl
Her ceg szán tó) ha tá rá ban lé võ Rasztina
pusz tán 303 lé lek élt, aho vá a Ki rály ság
föld bir tok re form ja so rán 147 (fõ leg Li -
ká ból szár ma zó) csa lá dot te le pí tet tek le
(Csu ka Já nos: Akik tõl el vet ték a föl det
és akik nek oda ad ták. Ka lan gya, Új vi -
dék, 1940. 7.-8.-9. szám, 346. ol dal). A
pusz ta szó ez eset ben – nap ja ink köz fel -
fo gá sá tól (meg mû ve let len, le gel te tett
nagy sík sá gi te rü let, mint pél dá ul
Bugacpuszta) el té rõ en – a hely ség tõl
tá vo labb fek võ nagy bir to kot je len tett,
ahol kas tély állt park kal és mel let te cse -
léd la kás ok kal. Ilyen volt az 1. vi lág há -
bo rú elõtt Rasztina, amely nek tör té ne -
té rõl Toša Iskruljev és Stefan Bräuti-
gam ko ráb ban em lí tett ki ad vá nyai mel -
lett rész le te sen Milenko Beljanski
Rastina cí mû, 1979-ben, Zomborban
meg je lent köny vé ben ol vas ha tunk. A
pusz ták nagy ság rend jé re egyéb ként jel -
lem zõ, hogy az 500 hold alat ti bir to ko -
kat csak szál lás nak hív ták.

Szól ni kell ar ról a tény rõl is, hogy az ag -
rár re form nyo mán csök kent a me zõ gaz da -
sá gi ter me lés és a ter me lé keny ség: a Bács -
ká ba te le pí tet tek ala cso nyabb ter me lé si
kul tú rá jú te rü le tek rõl ér kez tek, akik meg -
fe le lõ tõ ke hi á nyá ban sok szor a ban kok ra
– ez gyak ran ma ga után von ta az ela dó so -
dást – vol tak utal va. Emel lett az itt élõk az
or szág dé li, el ma ra dot tabb te rü le te i nek la -
ko sa i hoz ké pest je len tõ sen több adót fi zet -

tek, más részt be fi ze té se ik jó ré szét nem a
he lyi fej lesz té sek re for dí tot ták. Ez azért
volt így, mert a min den ko ri belg rá di po li ti -
ka az egyes or szág ré szek kö zöt ti fej lett sé -
gi kü lönb sé gek csök ken té sé re, ki egyen lí -
té sé re tö re ke dett. Emel lett „Meg in dult egy
ha tal mas tõ ke el szí vás a (kb. négy szer te)
fej let tebb hor vát és szlo vén te rü le tek rõl
(va la mint a Bács ká ból és Bán ság ból) Szer -
bia fe lé.” (Sokcsevits Dé nes: Hor vát or -
szág a 7. szá zad tól nap ja in kig. Bu da pest,
2011. 507. ol dal) A föld höz ju tot tak kö zül
pa pír sze rint is bir to kos sá vál va a mû ve lés
ne héz sé gei és kel lõ szak ér te lem hi á nyá ban
nem ke ve sen fris sen szer zett tu laj do nuk
el adá sá ban gon dol kod tak (er re re a gál va
ad ták ki ké sõbb az in gat lan vá sár lást kü lön
en ge dély hez kö tõ ren de le tet). A new yorki
tõzs dén 1929 ok tó be ré nek vé gén ki tört vi -
lág gaz da sá gi vál ság a prob lé má kat to vább
ne he zít ve – az or szág gaz da sá gá nak szer -
ke ze te okán kis ké sés sel – ilyen kö rül mé -
nyek kö zött ér te el a Ki rály sá got. Az új vi -
dé ki áru tõzs dén 1930 ja nu ár já ban a bú za
és a ku ko ri ca má zsán kén ti ára 265 il let ve
256 di nár volt (ön költ sé gi áruk már 1925-
ben 230 il let ve 153 di nár kö rül ala kult), a
vál to zá sok nyo mán ugyan ezen év de cem -
be ré ben már csak 147,5 il let ve 87,5 di nár
lett (Nikolaus Rettig: Die Orstgeschichte
der Gemeinde Stanischitsch wie es einmal
war von 1786-1945. Mün chen, 1980. 53.
ol dal). A krí zis ha tá sa azért is bi zo nyult je -
len tõs nek, mert az or szág la kos sá gá nak 80
% élt ak kor a me zõ gaz da ság ból. Azok ban
a ne héz idõk ben igen sok csa lád nak sze -
rény kö rül mé nyek ju tot tak osz tály ré szül.

Dr. Nebojszki László

„Zöl dül ni kezd a sarj me zõ,
Le vél re nõ le vél a fán,
S ha lesz vi rá ga, lomb ja, majd
Alat ta szól a csa lo gány.”
– ol vas hat juk az 1839-ben Ba ján szü le tett

Csu por Gyu la Ta vasz kor cí mû köl te mé nyé -
ben. Az idei tél az eny he ja nu ár után erõs feb -
ru á ri ha va zás sal és far kas or dí tó hi deg gel
foly ta tó dott, ame lyet a ta vasz a ki zöl dü lõ
gyep szint vi rá ga i nak so ka sá gá val elõbb-
utóbb vált: kö zé jük tar to zik az od vas (Cory-
dalis cava) és az uj jas kel ti ke (C. solida) is.

A kel ti ke nem zet ség vi rág szir ma i nak
szí nei több nyi re bí bo ros, li lás vö rös és hal -
vány kék vál to za to kat mu tat nak, de oly kor
fe hér vi rá gú (albiflora) for ma is meg je le -
nik. A szár csú csán fej lõ dõ für tös vi rág zat -
ban – jel lem zõ en bó ko ló ha bi tust mu tat va

– oly kor 15-20 vi rág cso por to sul. A sár ga
vi rá gú vál to za tuk (Corydalis lutea) 20-30
cen ti mé ter re nö võ szá ra el ága zik, míg
gyö ke re – a töb bi ha zai kel ti ke gu mós
alak já tól el té rõ en – kú szó, meg nyúlt gyök -
tör zset fej leszt (va don élõ faj tár sa i nál ké -
sõbb, jú ni us tól ké sõ õszig vi rág zik). Az is -
mert kel ti ke fa jok mint egy ne gye de ta lál -
ha tó meg Ma gyar or szá gon, a nem zet ség -
ben keverékfajok rit kán for dul nak elõ. A
nö vény mag vai meg nyúlt, be cõ sze rû tok -
ban kép zõd nek, ter jesz té sük ben a han gyák
gya ko ri köz re mû kö dõk. A kel ti kék fõ ként
a gu mó ik ban fel hal mo zó dó al ka lo i dák mi -
att mér ge zõ ha tá sú ak (a köz pon ti ideg -
rend szert bé nít ják), ez a tu laj don sá guk tet -
te õket egy kor a né pi gyógy ászat, ma a
gyógy szer ipar szá má ra hasz no sít ha tó vá. 

A kel ti kék több nyi re er dõ la kók – egyes
élõ he lye ken tö me ge sen is meg je len het nek
–, de a táp dús ta la jú szõ lõ kul tú rák gyom -
tár su lá sa i ban is elõ for dul hat nak. Prodan
Gyu la az od vas kel ti két az Óbecse, Futak,
Vajszka, Bács, Bácsordas, Bezdán és
Apatin mel let ti er dõk ben, a tör pe kel ti két
(Corydalis pumila) pe dig a bezdáni er dõ
er dész la ka mel let ti er dõ rész let ben em lí ti
(Bács-Bodrog vár me gye fló rá ja. In: Ma -
gyar Bo ta ni kai La pok, XIV. kö tet, 1915.
222. ol dal). Tölgy-kõris-szil li ge te ket, rit -
kán gyer tyá nos töl gye se ket ad meg jel lem -
zõ élõ hely ként Kevey Ba lázs és Tóth Im -
re, konk rét meg ta lá lás ként Béda-Kara-
pancsa Park-, Kor mos-, Béda-, Felsõ-Béda
és Bok-erdõit, to váb bá a Nagy-ré tet em lít -
ve (Kevey Balázs-Oroszné Ko vács Zsu -

Vé den dõ véd te le nek: a kel ti kék



zsan na – Tóth Imre – Borhidi At ti la: Ada -
tok a Béda-Karapancsa Táj vé del mi Kör zet
fló rá já hoz. In: Du nán tú li Dol go za tok Ter -
mé szet tu do má nyi so ro zat 6. kö tet, Pécs,
1992. 18. ol dal és Kevey Ba lázs –Tóth Im -
re: Ada tok a ha zai Al só-Du na ár tér fló rá -
já hoz. In: Kitaibelia V. évf. 1. fü zet, 2000.
137. ol dal). 

A mák fé lék (Papaverales) rend jé be, a
füs ti ke fé lék (Fumariaceae) csa lád já ba tar -
to zó kel ti kék Corydalis tu do má nyos nem -
zet ség meg je lö lé se a gö rög korydalionból

ered, amely a korydosz (pa csir ta) és a
korysz (si sak) sza vak kal függ ös  sze. A nö -
vény vi rá gá nak meg nyúlt szir ma a pa csir -
ta bó bi tá já ra em lé kez tet. Né met ne ve a
Lerchensporn ma gya rul pa csir ta sar kan tyú,
emel lett a Sporn szó egyik je len té se kakas-
sarkantyú. Hoffmann Kár oly és Wag ner
Já nos köny vé ben ös  sze gyûj tött né pi el ne -
ve zé sek az od vas kel ti ké rõl hü vely kes
föld füst je, kakasláb, lyu kas ír, Szent-
György-virág, ta va szi gerezdeske, és üres
földfüstfû, az uj jas kel ti ké rõl bá rány vi rág,
bor só vi rág és ka kas bandikó (Ma gyar or -
szág vi rá gos nö vé nyei. Bu da pest, 1907.
143. ol dal). Zö mé ben elõ zõ ek is mét lõd nek
Csapody Ve ra és Priszter Szaniszló mun -
ká já ban, az zal az el té rés sel, amely sze rint
a kakasbandikó, kakasláb, kakassarok,
kakasvirág, kecs ke láb, lehelkürtje meg je -
lö lé sek ál ta lá ban a kel ti kék re vo nat koz nak
(Ma gyar nö vény ne vek szó tá ra. Bu da pest,
1966. 99., 140. és 197. ol da lak). Az od vas
kel ti ke el ne ve zés ere de tét az od vas gu mók
ad ják, amely vis  sza kö szön több ter mi nus -
ban. A kecs ke láb on nan szár ma zik, hogy a
nö vény pár tá já nak alak ja kecs ke láb ra em -
lé kez tet; a lehelkürtje a vi rág for má já val
hoz ha tó ös  sze füg gés be; a kakassarok uta -
lás a fel sõ vi rág szi rom for má já ra. Lin né az
od vas kel ti két a Fumaria (Füs ti ke) nem zet -
ség be so rol ta, ezért lett a nö vény társ ne ve
a füs ti ke (föld füst je, földfüstfû). A né pi
gyó gyí tás sze rint, ha a kön  nye zõ, a ho má -
lyos vagy a „be füs tö lõ dött” sze met a nö -
vén  nyel be ken ték, az meg tisz tult. A föld -
füst je ned vét ré gen aján lot ták sár ga ság le -
küz dé sé re, to váb bá azt tar tot ták, hogy le -

vét cse resz nye- vagy szil va fa méz gá ban
(gummában) meg fõz ve és a ka pott anya -
got ke net ként hasz nál va az em ber ko pasz -
sá gát meg szõ rö sí ti (a köz nép a fõ ze tet
macs ka méz nek hív ta).

Dr. La ki Fe renc
Dr. Nebojszki Lász ló
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Az od vas kel ti ke jel leg ze tes le ve lei és vi rá gai
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