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Az el hi va tott ság ko rai je lent ke zé se nem
pél dát lan, de rit ka je len ség. Az vi szont már
szer fe lett meg le põ, hogy va la ki zsen ge
gyer mek kor ban nyil vá nít sa ki pá lya ori en -
tá ci ó ját. Az em lé ket a Bács kai-ház száj ha -
gyo má nya õriz te meg. A ki seb bik fiú, Sa -
nyi mind ös  sze négy éves, mi kor ha tá ro zot -
tan ki je len ti: be lõ lem pap lesz. Az in dí té -
kok ter mé sze te sen ma már fel tár ha tat la -
nok, a vég célt a pöt töm kis kle ri kus azon -
ban pon to san meg je lö li: pá pa sze ret ne len -
ni. Nyil ván sej tel me sem le het ar ról, hogy
vágy ál má val egy vas aka ra tú esz ter go mi bí -
bo ros szel le mi örö kö se. Még ke vés bé tud -
hat ja azt, hogy az olasz bí bor no kok na ci o -

na lis ta ér dek szö vet sé gén ez a for té lyos fõ -
pap, Bakócz Ta más sem tu dott át tör ni. A
tisz te let re mél tó cél ma rad, a szán dék ki he -
gye zett nyíl ves  sze je azon ban a cent rum tól
tá vo labb fog be csa pód ni.

Ar ról, hogy a gyer me ki vágy bú vó pa -
tak ja a kö vet ke zõ hat év ben mi lyen rej te k-
u ta kon ha lad, nincs tu do má sunk. 1938-
ban bács kai Sán dort a III. Bé la Gim ná zi -
um ba írat ják be. Az in téz mény ek kor már
öt ven ki lenc éve állt hi va tá su kat ki vá ló an
mû ve lõ tu dós atyák igaz ga tá sa alatt. A kö -
zép is ko la a vá ros szel le mi elit jé nek egy
ran gos, az is ko la fa la in túl ter je dõ ki su gár -
zá sú cent ru ma.

A hos  szú ta ná ri pá lya fu tá sát jó részt Ba -
ján el töl tõ Szé kely Kár oly pél dá ul a fi zi ka
ok ta tá sát eme li a kor tu do má nyát kö ve tõ
szín vo nal ra. Tordai Ányos az át élés él mé -
nyé vel te lí tett iro dal mat táp lál ja az if jú lel -
kek be. A szá zad ne gye dik év ti zed ében ok -
ta tó ta ná ri kar mél tó elõ de i hez. Keve atya –
több mint fél év szá zad táv la tá ból vis  sza pil -
lant va – két ki emel ke dõ ké pes sé gû ta ná rát
em le get te, akik sze mé lyi sé gé nek fej lõ dé sé -
re kü lö nö sen nagy ha tást gya ko rol tak.

El sõ ként Su lyok Ig nác be fo lyá sát kell
meg em lí te nünk. Osz tály fõ nö ke po li ti kai
kur zus tól nem be fo lyá solt szel le mi ha bi tu -
sát jel lem zi a kö vet ke zõ. 1940 õszén az ön -
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kép zõ kör ben fran cia szak osz tály mû kö dé -
sét in dít ja el. Cél ja a fran cia mû vé szet, kul -
tú ra és a fran cia szel lem mé lyebb meg is -
me ré se. Ne fe led kez zünk meg a dá tum tör -
té nel mi be ágya zott sá gá ról. A Wehrmacht
alig fél éve hó dí tot ta meg az or szá got. Gal -
lia csú fos ve re sé get, tör té nel mé nek leg mé -
lyebb meg aláz ta tá sát szen ve di el. A kont -
raszt tel jes sé gét ér zé kel te ti, hogy az ön -
kép zõ kör ben nincs né met szak osz tály.
Ugyan csak 1940-ben in dul Barta Lé nárd
irá nyí tá sá val a szo ci o ló gia szak kör. Az el -
ne ve zés né mi leg meg té vesz tõ, hi szen
Szekfü Gyu la Há rom nem ze dék és ami
utá na kö vet ke zik cí mû mû vét dol goz zák
fel. A ki vá ló tör té nész a re form kor tól in -
dul va raj zol ja meg a ma gyar tár sa dal mi és
gaz da sá gi fej lõ dést. Meg gyõ zõ dé se, hogy
a Szé che nyi ál tal meg ál mo dott jö võ kép a
nem zet bol do gu lá sá nak eget len le het sé ges
út ja. A neo ba rokk-tár sa da lom cí mû fe je zet
pe dig el osz lat ja azt az il lú zi ót, hogy a Hor -
thy -kor szak örö kö se len ne a nagy cen ki
ma u zó le um nagy ál mo dó já nak.

Két ta nár sze lle mét idéz tük meg azok
kö zül, akik fon tos sze re pet ját szot tak az if -
jú di ák vi lág kép ének ki for má lá sá ban.
Ezek a vis  sza pil lan tá sok szem lél te tik azt
az önál ló, füg get len vé le mény al ko tás ra
kész te tõ pe da gó gi át, mel  lyel a cisz ter ci
atyák for mál ták az egyé ni sé ge ket.

A gim ná zi um tö rek szik az an tik gö rög
esz mény, a kalokagathea meg va ló sí tá sá ra
is. Esze rint a tes ti és szel le mi adott sá go kat
egy aránt har mo ni ku san fej lesz te ni kell.
Bár Sa nyi ki vá ló ta nul má nyi ered mé nyei
jel zik, hogy nem az in tel lek tu á lis fog lal ko -
zás tól von ja meg az idõt, si ke re sen ûz két
sport ágat. Ki emel ke dõ tel je sít mé nyû já té -
ko sa a ko sár lab da csa pat nak, más részt,
amint az idõ já rás meg en ge di, szen ve dé lye -
sen hó dol a ví zi spor tok nak. Ka na laz tú ra -
csó na kok ban, evez ver seny ha jó kon, úszik
és ví zi lab dá zik. Ilyen ha tá sok alatt ala kul
ki vá lasz tott élet hi va tá sa, mely a cisz ter ci
or ná tus fel vé te le után – re mé nyei sze rint –
a test ne ve lé si fõ is ko la el vég zé sé vel fog be -
tel je sed ni. Õ lesz a rend egyet len tag ja, aki
majd a szer ze te si élet for mát a test fi zi kai
adott sá ga i nak ki mû ve lé sé vel egye sí ti.

A be fo lyá sol ha tat lan me ne tû tör té ne lem
azon ban gyak ran te re li a meg ál mo dott he -
lyett más me der be az egyé ni sor sot. Az
1946-ban tett érett sé gi után Zir cen kez di
meg te o ló gi ai ta nul má nya it. A dön tés sú -
lyá nak ér zé ke lé sé hez gon dol juk át a kö -
vet ke zõ ket. Bács kai Sán dor a gim ná zi um
emi nens ta nu ló ja volt. Ké pes sé ge i vel bár -
mi lyen pol gá ri pá lyán ér vé nye sül he tett
vol na. Bár no vi ci á tu sa kez de tén a po li ti kai
ég bolt még nem ko mo rult el tel je sen, de

gon dol ko dó, elõ re lá tás sal bí ró em ber nek a
vég ki fej let rõl alig ha le het tek két sé gei. Aki
pa pi hi va tást vá laszt, azt ül dö zés re ítélt el -
len sé gé nek fog ja te kin te ni a mind erõ sza -
ko sab bá vá ló ál lam ha ta lom. Azt, hogy a
dik ta tú ra mi lyen mér té kû meg tor lást al kal -
maz, sem ki szá mí ta ni, de még meg sej te ni
sem le he tett. Biz tos nak csak az lát szott,
hogy aki a szer ze tes sé get vál lal ja, elõ je -
gyez te ma gát a már tír sors ra. Eh hez ren dít -
he tet len hit, tisz te let re mél tó er köl csi szi -
lárd ság és bá tor ság kel lett.

A „for du lat éve” lét re hoz za az egypárti
dik ta tú rát, mely a szer ze tes ren dek jó ré -
szét 1950-ben fel osz lat ja. Keve a vi lá gi
egy ház kö te lé ké be lép át, és egy év múl va
a szé kes fe hér vá ri püs pök ál do zó pap pá
szen te li. A fi a tal káp lá nok éle tét az egy há -
zi szol gá lat kö tel mei még jobb idõk ben
sem pár náz ták pu há ra. Az öt ve nes évek -
ben pe dig az ál lam so kat tesz an nak ér de -
ké ben, hogy el töp reng je nek: okos gon do -
lat volt-e ily szo ro san nyo má ba sze gõd ni a
Meg vál tó nak. A Sán dor atyá vá világia-
sodó Keve is vé gig szen ve di azo kat a há -
nyat ta tá so kat, me lyek kel az ál la mi be avat -
ko zás pró bá ra te szi az if jú kle ri ku sok ál ló -
ké pes sé gét. A káp lán azon ban er köl csi leg
is edzett sport em ber, szí vó san ki áll ja a
kincs tá ri lag va dí tott mén ro de ó ját, és nye -
reg ben ma rad.

A vi szony la gos nyu ga lom ki kö tõ je egy
kö zép-du nán tú li köz ség, Sárosd lesz, ahol
se géd lel ké szi stá tus ba ke rül. A hi va ta li elõ -
me ne tel esé lyei azon ban nem sok jó val ke -
cseg tet nek. Plé bá no sa el huny tá ban ugyan is
je len tõs sze re pe le he tett an nak a ke mény

ide o ló gi ai esz me cse ré nek, me lyet a bel -
ügyi szer vek a parókussal le foly tat tak. Így
örö köl te meg Keve atya az im má ron egy -
sze mé lyes re zsu go ro dott plé bá ni át. Ki ne -
ve zé sé hez a hí vek be avat ko zá sa nagy mér -
ték ben já rult hoz za. Meg ked vel ték a mû -
velt, nyel vü kön szé pen és ért he tõ en be szé -
lõ, sze líd mo do rú káp lánt. Ul ti má tu mot in -
téz tek a püs pök höz: meg ta gad ják az egy -
há zi adó ki fi ze té sét, ha nem a meg sze re tett
fi a tal pap ju kat ne ve zik ki plé bá nos sá. Is -
mert do log, hogy a fõ pász tor ok dön té sét
igye ke zett ke resz tez ni az egy ház ügyi hi va -
tal. Va ló szí nû sít he tõ, hogy Keve be ik ta tá -
sa ar ra az idõ re esett, ami kor a Ká dár-re -
zsim már ren dez ni igye ke zett kap cso la ta it
a Va ti kán nal. Így vél he tõ leg az eny hü lés
fu val la ta se gí ti õt a sárosdi pap lak tu laj do -
no si stal lu má ba.

Hu szon ki lenc esz ten dõt tölt el Pan nó nia
e ter mé sze ti szép sé gek ben nem dús ká ló tá -
ján. Sze líd ség gel, tü re lem mel, meg ér tés sel
épít ge ti a lel kek ben azt az ide ált, me lyet
ama hé ber pró fé ta két ezer éve Galileában
meg al ko tott. Két szom szé dos hely ség ben
is pasz to rál. A sza már hát nál ugyan mo der -
nebb jár mû vel köz le ke dik, a roz zant Tra -
bant még sem a túl ten gõ jó lét szim bó lu ma.
A lel kek pász to rá nak saj nos né ha azt is ta -
pasz tal nia kell, hogy nem min den gyá mo lí -
tott ja fo gé kony az Igé re. Egy íz ben sárosdi
vé den cei IV. Hen rik fran cia ki rály el vét –
„Tyúk fõ jön min den pa raszt fa ze ká ban!” –
a pa ró kia ba rom fi ud va rá nak ro vá sá ra ér vé -
nye sí tik. A kon gó an üres ól lát vá nya Keve
atya szá má ra sem le het si ker él mény, azon -
ban gya ko rol ja a meg bo csá tás ke resz té nyi
eré nyét, és még ma ga csi tít gat ja a vesz te -
ség mi att sír va la men tá ló ház ve ze tõ nõ jét.

A fa lucs ka lel ki me ze jé nek tü rel mes
gon do zá sa azon ban gyé rí ti az ef fé le go -
nosz gyo mok sar ja dzá sát, és erõ sí ti a hí vek
ra gasz ko dá sát. A Ba ján töl tött két év ti zed
so rán is szám ta lan szor meg tör té nik, hogy
a fa lu la kói fel ke re sik és igény lik egy ko ri
lel ki pász to ruk szent sé gi szol gá la tát. Há -
zas ság kö tés re hív ják vis  sza, gyer me ke ket
ke resz tel, volt hí ve i nek sír já nál mond ja el
a li tur gia õsi igé it, és nyújt vi gasz ta lás a
hoz zá tar to zók nak. A há rom év ti ze des vi -
dé ki lét nem íté li szel le mi el szi ge telt ség re.
Ol va só tí pus, és örö költ könyv tá rát mód -
sze re sen egé szí ti ki az 1960-as évek után
meg élén kü lõ könyv ki adás leg jobb ter mé -
ke i vel. Pa pi te vé keny sé gét a temp lom, az
ima, a cse lek võ em ber sze re tet és a köny -
vek bõl ki su gár zó kul tu rá lis el mé lye dés
kö zött oszt ja meg.

Sor sá ban az 1992-es év, a szü lõ vá ro sá ba
va ló vis  sza té rés hoz dön tõ vál to zást. A
cisz ter ci apát ság vis  sza kap ja ba jai rend há -

A küzdõ egyház ifjú, elszánt bajnoka
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zát. Az egy kor cél sze rû en ter ve zett, gon -
do san ki vi te le zett épü let igen el ha nya golt
ál la po tú. Az új hon fog la lá s, a re konst ruk -
ció ha tal mas erõ fe szí tést igé nyel. A szer -
ve zõ mun ká ban elv ben se gí te né mel lé be -
osz tott rend tár sa, Zámbó Im re. A sú lyo san
be teg szer ze tes el huny ta után Kiss Be ne -
dek ba jai akk re di tá lá sa tá mo gat ná az új ra
szer ve zõ dõ klast rom ház fõ nök ét. Ám rö vi -
de sen új ál lás hely re irá nyít ják. Így Keve
atyá nak egye dül kell meg bir kóz nia az
ezer nyi ne héz ség gel. Sze ren csé jé re
együtt mû kö dõ szak ér tõ re lel Me zei La jos
sze mé lyé ben. Az épí tõ ipa ri cég tu laj do no -
sa mind az át ala kí tá sok ter ve zé sé ben,
mind a ki vi te le zés vég re haj tá sá ban nél kü -
löz he tet len se gí tõ tár sa Kevének.

A de rûs szí nek be öl tö zött rend ház köz -
pont ja lesz a he lyi és kör nyék be li cisz ter ci
öreg di ák ok ös  sze jö ve te le i nek. A genius loci
meg te rem té sé ben dön tõ sze re pe van a ház -
fõ nök ro kon szen ves sze mé lyi sé gé nek. Bár
a rend nek Ma gyar or szá gon öt gim ná zi u ma
volt, fi gye lem re mél tó, hogy ilyen ba rá ti
kör csak Ba ján és Bu da pes ten ala kult meg.

A vis  sza té rés kor sza ka Keve atya szá -
má ra az arany al kony húsz évét je len tet te.
Bács kai Sán dor a vá ros in téz mé nyé vé vá -
lik. Bár hat van ötö dik évé ben jár, élet ere je
fö lé be ke re ke dik a gyar ló test fi gyel mez te -
tõ jel zé se i nek. Szel leme friss és tö ret len,
kön  nye dén idé zi meg a haj dan volt di ák kor
dús em lé ke it és a köz ben el telt fél év szá -
zad tör té né se it. Fe ke te-fe hér or ná tu sa szin -
te nél kü löz he tet len ele me a Tóth Kál mán
tér nap su ga ras, dél elõt ti or na men ti ká já -

nak. Szí ve sen tár sa log ba rát tal, is me rõs sel.
Sza va ol dott, agya gyor san vált, haj lik a
hu mor ra, tré fál ko zás ra. Ér dek lõ dé se szé les
kö rû, fo gé kony a vál to zó vi lág friss im pul -
zu sa i ra. Szo bá ja, mely nek ab la ka in a
temp lom kar csú tor nya kan di kál be, pa ti -
nás könyv szek ré nyek kel, öb lös ka ros szé -
kek kel ékes. Ez a meg hitt ba rá ti be szél ge -
té sek, bon col ga tó, fon tol ga tó és la tol ga tó
fi lo zo fá lás va rázs kö ré be vont szi get a vá -
ros kö ze pén. Min den hó el sõ kedd jén
meg élén kül a szo ba: ös  sze gyü le kez nek a
cisz ter ci öreg di ák ok.

Keve atya a ha za té rés utá ni el sõ év ti zed -
ben lel ké szi te vé keny sé gét a rend ház, a
temp lom és a Szent Lász ló Gim ná zi um há -
rom szög ében fej ti ki. Mi sét mond, a kö zép -
is ko lá ban val lás tant ok tat, ott ho ná ban pe dig
fo gad ja a gond ja i kat ve le meg osz tó, lel ki
vi gasz ra éhe zõ hí ve ket. Saj nos, a mú ló idõ -

vel egy re gyak rab ban kell
egy ko ri ba rá tok és is me rõ -
sök ra va ta lá nál in to nál nia a
Circumdederunt im má ron
ma gyar vál to za tát.

Még a sárosdi lel ki pász -
tor ko dá sa ide jén be szél
test vé re i nek egy olyan óha -
já ról, mely a vél he tõ leg tá -
vo li jö võ re vo nat ko zik.
Ami kor el ér ke zik a vég sõ
óra, Ba ján, szer ze tes tár sai
sír bolt já ban sze ret ne vég sõ
nyu ga lom ra tér ni. Az egy -
sze rû krip tát ugyan nem
éke sí ti a pá pai sír ra ál mo -

dott már vány cso da, a Mi che lan ge lo fa rag -
ta ha rag vó Mó zes, azon ban más ki vált ság -
gal bír. Bõ ki lo mé ter nyi re höm pö lyög a
bölcs, öreg, ha tal mas fo lyam. A Du na lágy
és bár so nyos hul lá ma it szel te az if jú úszó -
baj nok, s e nyá jas par tok ra tért vis  sza a
Sán dor ból Kevévé szen telt öreg szer ze tes.
A de rûs év szak el ér ke zé se kor azon nal
meg je lent a Sugovica fö ve nyén. A kar
nyil ván nem a ré gi len dü let tel csa pott a
víz re, az úszás mér ték tar tó vá tem pó so dott,
az em ber és az õs elem ta lál ko zá sa azon ban
vál to zat lan erõ vel lob ban tot ta fel az él -
ményt. A baj nok most már is me ret len, élõ
nem jár ta vi ze ken ha lad vég sõ cél ja fe lé. A
föl di ti a ra nem ada tott meg, de re mél jük,
ama túl só par ton vár ja õt a szen ve dé sek és
meg pró bál ta tá sok kö zött hû nek és igaz nak
bi zo nyul tak mél tó ko ro ná ja.

Dr. Dá ni el Jó zsef
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Az Or szá gos Víz és Élet Kép zõ mû vé sze ti Biennálé
III. ki ál lí tá sa után

A biennálé há rom ki ál lí tá sá nak csak nem
év ti ze des tör té ne te ad ja az alap ját és le he -
tõ sé gét an nak, hogy a III. után né hány ta -
pasz ta la tun kat meg os  szuk az ér dek lõ dõ ol -
va sók kal. Te he tem ezt azért is, mert ci vil
lo kál pat ri ó ta ként, a tárgy kör el kö te le zett -
je ként ré sze se vol tam a fo lya mat va la -
mennyi moz za na tá nak.

A biennálé te ma ti kájának  von zó, ins pi -
rá ló jel le ge, a kép zõ mû vé szek fo ko zó dó
ér dek lõ dé se, a mû al ko tás ok nö vek võ
mennyi sé ge és azok ki vá ló mi nõ sé ge, a
szak ma és a lá to ga tók po zi tív vé le mé nye
iga zol ja a té má ban egye te mes, mû fa ji és
tech ni kai vo nat ko zás ban kö tet len ki ál lí tás-
so ro zat lét jo go sult sá gát. Ez az or szá gos
kép zõ mû vé sze ti ese mény az örö met, a de -
rût szû kö sen hor do zó, zak la tott vi lá gunk -
ban szín vo na las al ko tá sok be mu ta tá sá val
ma ga sabb mi nõ ség be emel, el gon dol kod -
tat, ér té ke ket, ba rát sá go kat ter em és ala kít.
Ösz tö nöz ar ra is, hogy a víz zel, leg fon to -
sabb stra té gi ai kin csünk kel és egész kör -
nye ze tünk kel fe le lõ seb ben bán junk.

A biennálé ös  sze fog ta és Ba já ra hoz ta a
jó kva li tá sú, friss, üde kép zõ mû vé sze ti al -
ko tá sok gaz dag kol lek ci ó ját. Eh hez ha son -
ló men  nyi sé gû, több mû fa jú, jó mi nõ sé gû
kép zõ mû vé sze ti anyag együtt or szá go san
is rit ka lát vány. Ilyen spe ci fi kus, is mét lõ dõ
ese mény (a Szi get – Ins tal lá ci ós Ki ál lí tás
és Ak ció mû vé sze ti Be mu ta tó-n kí vül) vá ro -
sunk ban még nem volt. A biennálé ki ál lí tá -
sa i nak si ke re is bi zo nyít ja, hogy ez a vá ros
al kal mas hely szí ne egy egye te mes ér té ke -
ket át fo gó, sa já tos ar cu la tá hoz il lesz ke dõ
or szá gos kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás-so ro zat
meg ren de zé sé nek.

Kor társ mû vé szet tör té ne ti tény – és er re
a Du na men ti, ha tár kö ze li, több nem ze ti -
sé gû, tra di ci o ná li san kul tú rát sze re tõ vá ros
jog gal le het(ne) büsz ke –, hogy a biennálé
szer ve zé sé vel és ki ál lí tá sa i nak ren de zé sé -
vel Ba ja és az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la be -
ke rült az or szág ma gas szin tû kép zõ mû vé -
sze ti vér ke rin gé sé be, a ran gos bi en ná lé kat,
triennálékat ren de zõ, nem zet kö zi leg is is -
mert és jegy zett vá ro sok kö zé.

A ki ál lí tá sok mind egyi ké re a Ma gyar Al -
ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te
(MAOE) és a Kép zõ mû vé sze ti Szö vet sé -
gek köz re mû kö dé sé vel or szá gos pá lyá za ti
meg hí vást ad tunk köz re. A II. és a III. ese -
té ben a „te ma ti kus” meg szo rí tást el hagy -
tuk, és a mû tár gyak be adá sá nak-át vé tel ének
hely szí nét és a ki írók ös  sze té tel ét is meg -

vál toz tat tuk. Men  nyi sé gi és mi nõ sé gi té -
nye zõk in do kol ták, hogy a II. és a III. ki ál -
lí tás ra – je lent ke zé si lap pal – 350-350 pá -
lyá za ti fel hí vást küld tünk el is mert, or szá -
gos ki ál lí tá son gya kor ta sze rep lõ, a té ma -
kör iránt ér dek lõ dõ mû vész nek.

A mû tár gyak be adá sá nak he lye 2007-
ben Ba ja, Türr Ist ván Mú ze um; 2009-ben
Bu da pest, Víz gaz dál ko dá si és Kör nye zet -
vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság (VKKI)
szék há za, Kecs ke mét, Cif ra pa lo ta, Ba ja,
EJF Könyv tá ra; 2011-ben Bu da pest, Mû -
csar nok, Kecs ke mét, Cif ra pa lo ta, Ba ja,
EJF Könyv tá ra.

Az I. ki ál lí tás ra (2007) 45 szer zõ 87
mun ká val je lent ke zett. A zsû ri vé le mé nye
alap ján 37 al ko tó 56 mun ká ját mu tat tuk
be. Hely szín: Nagy Ist ván Kép tár, ren de -
zõ: Ko vács Zi ta. A ki ál lí tást Kóthay Lász -
ló víz ügyi szak ál lam tit kár nyi tot ta meg.

A II. ki ál lí tás ra (2009) 132 je lent ke zõ
234 al ko tást kül dött. Bí rá lat után 92 mû -
vész 122 mun ká ját ál lí tot tuk ki. Hely szín:
EJF Kon fe ren cia köz pont au lája, ren de zõ:
Klossy Irén. E ki ál lí tást is Kóthay Lász ló
víz ügyi szak ál lam tit kár nyi tot ta meg.

A III. ki ál lí tás ra (2011) 153 al ko tó (köz -
tük hét kül föl di) 286 mû al ko tás sal pá lyá -
zott. Ez al ka lom mal a zsû ri 104 mû vész
149 mun ká ját tar tot ta e ki ál lí tás ra al kal -
mas nak. Hely szín: Bács kai Kul túr pa lo ta,
ren de zõ: Klossy Irén. A ki ál lí tást dr. Ak nai
Ta más mû vé szet tör té nész, egye te mi ta nár
nyi tot ta meg.

A ki ál lí tá sok mind egyi ké nek szak sze rû,
mo dern fel fo gá sú, az össz ha tást fo ko zó
ren de zé se, a mû vek egy más szom széd sá -
gá ba so ro lá sa, a ren del ke zés re ál ló te rek és
kör nye ze ti tech ni kai fel té te lek mel lett az
al ko tók egyé ni sé gé nek konk rét is me re té -
rõl ta nús ko dott. Az I és II. ki ál lí tás szû kí -
tett anya gát Esz ter gom ban a Du na Mú ze -
um Ga lé ria is be mu tat ta (2007, 2009).

A mû tár gyak vá lo ga tá sát, bí rá la tát szak -
ér tõk bõl ál ló zsû ri vé gez te. Ös  sze té te le
mind há rom al ka lom mal több sé gé ben
ugyan az: Butak And rás Mun kácsy-dí jas
fes tõ mû vész, Stefanovits Pé ter Mun kácsy-
dí jas gra fi kus mû vész, ér de mes mû vész,
Klossy Irén gra fi kus mû vész, Ko vács Zi ta
mû vé szet tör té nész és Lóska La jos mû vé -
szet kri ti kus.

A biennálé Ba ján élõ ki ál lí tói (2011): B.
Mikli Fe renc, Bá lint At ti la, Far kas L.
Zuzsa, Fischbäckné Hor váth Il di kó, Fo dor
Ilda, Harmath Ist ván, Jász be ré nyi Ma tild,

Kán tor Jó zsef, Klossy Irén, Li ge ti Lász ló,
Mé szá ros Gá bor, Ne mes Ist ván, Sipos Ló -
ránd, Sza bó Áron, Vidovits Iván.

Mind há rom ki ál lí tás ról rep re zen ta tív,
szí nes ka ta ló gus ké szült. (Ar cu lat Nyom da
Kft. Ba ja). Ki adó prof. dr. Majdán Já nos
rek tor, ter ve zõ-szer kesz tõ Klossy Irén. A
ka ta ló gus és a CD fo tó it Li ge ti Lász ló ké -
szí tet te. A ki ál lí tók meg elé ge dés sel fo gad -
ták, hogy a ka ta ló gu sok ban mind egyi kük
önál ló, kü lön ol da lon sze re pelt.

A si ker több éves kö rül te kin tõ, hoz zá ér -
tõ, szé le se dõ kap cso lat rend szert moz ga tó,
több pó lu sú, idõt, ta pin ta tot, fi gyel met
igény lõ, ön zet len, lel ki is me re tes, pon tos
mun ka ered mé nye. Mind eb ben dön tõ volt
a sze mé lyes, kol le gi á lis kap cso lat, a szak -
mai, em be ri hi te les ség és a bi za lom is.

Az év ti zed el sõ fe lé ben, az ÖKO Ba ja
vá ros stra té gi ai prog ram ké szí té se kor az
egyik ki egé szí tõ ja vas lat a vá ros tá ji, ter -
mé sze ti kör nye ze té bõl, tör té nel mi, kul tu -
rá lis, mû vé sze ti múlt já ból is táp lál ko zó
Víz és Élet Te ma ti kus Or szá gos Kép zõ -
mû vé sze ti Biennálé út ra in dí tá sa volt. A
vá ros ak ko ri pol gár mes te re (Széll Pé ter)
ezt a szer ve ze ti és anya gi hát tér nél kü li,
me rész kez de mé nye zést tá mo ga tó an az
Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la rek to rá nak, prof dr.
Majdán Já nos nak a fi gyel mé be aján lot ta,
aki azt ér dek lõ dés sel fo gad ta. Az öt let az
évek so rán gaz da go dott pél dá ul az zal,
hogy a ren dez vény so ro zatnak há rom „gaz -
dá ja” lett, a vá ros pol gár mes te re, az EJF
rek to ra mellett – a szé le sebb hát tér re mé -
nyé ben, a té ma kon cep ci ó já ból adó dó an –
a Víz gaz dál ko dá si és Kör nye zet vé del mi
Köz pon ti Igaz ga tó ság. Olyan kop ro duk ci -
ós (hi va ta li és ci vil) fel adat meg ol dást re -
mél tünk, amely túl lép az el vi egyet ér té sen,
a pro to kol lon, s konk rét mun ka meg osz -
tást, ko or di nált, ará nyos mun ka- és te her -
vi se lést je lent, amely ben részt vesz nek a
fõ is ko la, a pol gár mes te ri hi va tal, a VKKI
il le té kes egy sé gei (mar ke ting, pá lyá za ti,
gaz da sá gi, ügy in té zõ rész leg), és vég zik a
mun ka rá juk esõ ré szét, be kap csol va a ci -
vil szfé rát is. A VKKI a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi há ló zat tal se gít fel is mer tet ni a
té ma je len tõ sé gét, hiszen hi va tá suk a
tárgy kör (víz és élet) lé nye gé hez kö tõ dik. 

A gya kor lat ban azon ban az tör tént, hogy
a bi en ná lé val kap cso la tos szer te ága zó,
hul lám zó in ten zi tá sú fel ada tok ab szo lút
több sé gét az Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la, pon -
to sab ban a rek tor meg bí zá sá ból a Mû vé -
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sze ti, Tech ni kai, Tes ti Ne ve lé si Tan szék
ve ze tõ je vé gez te ok ta tó-ne ve lõ és al ko tó -
mû vé szi mun ká ja mel lett. A mun ka egész
fo lya ma tá ban ala pul szol gált több év ti ze -
den át szer zett el is mert kép zõ mû vé sze ti
rang ja, ta pasz ta la ta, szé les szak mai kap -
cso lat rend sze re, hely is me re te.

A biennálé egy-egy ki ál lí tá sá nak szer ve -
zé se, le bo nyo lí tá sa kö zel egy éves idõ- és
mun ka igé nyes, ap ró mo za i kok ból ös  sze te -
võ dõ, nem lát vá nyos te vé keny ség. En nek
né hány rész ele me pél dá ul a meg hí van dók
név so rá nak ös  sze ál lí tá sa, az ér dek lõ dést kel -
tõ pá lyá za ti fel hí vás ki írá sa, kö zel egy ezer
bo rí ték meg cím zé se, mû tár gyak be gyûj té se,
elõ ké szí té se a lek to rá lás ra, lek to rok meg -
nye ré se, a mû vek több szö ri rend sze re zé se,
cso ma go lá sa, pon tos nyil ván tar tás ok, szám -
ta lan ma gán te le fon. Kü lön em lí ten dõ a ki ál -
lí tá sok ren de zé sé vel és bon tá sá val ös  sze füg -
gõ te vé keny ség, mar ke ting, tá mo ga tók és
díj ala pí tók meg nye ré se, ka ta ló gus ter ve zé -
se, szer kesz té se (ez utób bi tel jes em ber
mun ká ját igény lõ spe ci á lis fel adat).

A ki írók nak – a mun ka meg osz tás egyez -
te té se és a meg fe le lõ tá jé koz ta tás hí ján –
nem si ke rült túl lép ni ük azon a gya kor la -
ton, amely a (va ló já ban négy-öt em ber
mun ká ját kí vá nó) szer ve zõ, ügy in té zõ, le -
bo nyo lí tó, ren de zõ te vé keny sé get egy em -
ber re há rí tot ta. Mind ez mér ték te len igény -
be vé tel hez, túl ter helt ség hez, ál lan dó sult
stressz hely zet hez ve ze tett.

A biennálé egyet len ki ál lí tá sá nak költ sé -
ge kö rül be lül más fél mil lió fo rint (zsû ri zés,
ka ta ló gus ké szí tés, nyom dai költ sé gek, dí -
jak, szál lí tás, mar ke ting költ sé gek stb.). A
költ sé gek több sé gét mind há rom al ka lom -
mal a fõ is ko la vi sel te. Anya gi tá mo ga tást is
zöm mel sze mé lyes kap cso la tok alap ján
sze rez tünk (a be ke rü lé si költ sé gek kb. egy -
har ma dát). A ki írók mar ke ting jei tét le nek
ma rad tak. A díj ala pí tók és az anya gi köz re -
mû kö dõk kö re a III. ki ál lí tás ra je len tõ sen
szû kült: így a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor -
mány zat, amely ko ráb ban dí jat ala pí tott,
most pusz tán egy aján dék tár gyat adott, és a
Bács-Kis kun Me gye Mû vé sze té ért Ala pít -
vány anya gi tá mo ga tá sa is el ma radt; Ba ja
Vá ros Ön kor mány za ta ko ráb ban a fõ dí jat
ad ta át, most a Ba já ért Köz ala pít vány csak
mi ni má lis anya gi tá mo ga tást nyúj tott. A
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um kör nye zet -
ügyért fe le lõs ál lam tit kár sá ga ígé re tet tett a
III. ki ál lí tás meg nyi tá sá ra, va la mint két díj
ala pí tá sá ra – de ebbõl saj ná la tos mó don
nem lett sem mi. Ös  szes sé gé ben az ed di gi
gya kor lat alap ján az is meg ál la pít ha tó,
hogy a ki írók kö zött nem tisz tá zot tak a jo -
gi, pá lyá za ti, pénz ügyi vi szo nyok, le he tõ -
sé gek, ügy in té zõi fel ada tok.

A bienállé há rom ki ál lí tá sa há rom kü lön -
bö zõ hely szí nen volt. A Türr Ist ván Mú ze -
um Nagy Ist ván Kép tá rá ban az I. ki ál lí tás
még el fért, de 100 vagy an nál több ki ál lí tó
több tech ni ká jú anya gá nak be mu ta tá sá hoz
nincs hely. A fõ is ko la Sugovica-parti kon fe -
ren cia köz pont au lá ja – II. ki ál lí tás – im po -
záns mé re té vel, ki tû nõ vi lá gí tá sá val, ter mé -
sze tes ví zi kör nye ze té vel, a mel let te lé võ
kon fe ren cia te rem mel, könyv tár ral (amely
be gyûj tõ, cso ma go ló, meg õr zõ, zsû ri zõ
hely is) meg nyug ta tó hely szín volt. 

A biennálé III. ki ál lí tá sá nak helye– a vá -
ros ve ze tés sel egyet értésben – a köz pont -
ban lé võ, zárt, több funk ci ós Bács kai Kul -
túr pa lo ta volt. A ki ál lí tás meg nyi tó já nak
idõ pont ja az in téz mény át adá si ün nep sé gé -
vel esett egy be, így a Kul túr pa lo ta ava tá si
ün ne pén a Víz és Élet Biennálé 104 al ko tó -
ja gaz dag kép zõ mû vé sze ti anya gá val gyö -
nyör köd tet het te a meg hí vott ven dé ge ket.

A fõ is ko la rek to ra mély em pá ti á val ír ta a
ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak aján lá sá ban: „A fõ is -
ko la szí ve sen szer vez te és ren dez te meg a ki -
ál lí tást, mely nek hely szí ne az idén a vá ros
fõ te rén át adott Bács kai Kul túr pa lo ta gyö -
nyö rû en fel újí tott épü le te. A biennálé hely -
szí né nek idei vál to zá sá val je lez ni kí ván juk a
fõ is ko la és a vá ros kö zöt ti ki vá ló kap cso la tot
is.” (Prof. Dr. Majdán Já nos). A ki ál lí tás ren -
de zé sé vel te hát a Kul túr pa lo ta több hó nap ra
mun ka és anya gi rá for dí tás nél kül ka pott egy
is mert és el is mert mû vé szek – köz tük több
Mun kácsy-dí jas – ál tal ké szí tett, zsû ri zett,
ka ta ló gus ban pub li kált kép zõ mû vé sze ti kol -
lek ci ót. A Bács kai Kul túr pa lo ta ran gos ki ál -
lí tó hely ként je lent meg az írott és elekt ro ni -
kus meg hí vók ban, va la mint a MAOE, a Mû -
vé sze ti Szö vet sé gek és a Ma gyar Hid ro ló gi -
ai Tár sa ság hon lap ján. Lé te, ne ve be ke rült a
kép zõ mû vé sze ti in téz mé nyek jegy zett há ló -
za tá ba. Az is fi gyel met ér de mel, hogy az itt
lát ha tó 104 kép zõ mû vész szak mai és sze mé -
lyes élet út já ban, ka ta ló gu sa i ban, nyom ta tott
és elekt ro ni kus mar ke ting jé ben meg sok szo -
ro zód va meg je le ní ti Ba ja, a fõ is ko la és a
Bács kai Kul túr pa lo ta ne vét.

Idéz tük a ba jai fõ is ko la rek to rá nak ka ta -
ló gus ban írt mon da ta it. Õ ak kor még nem
tud hat ta, amit a szer ve zõk, ren de zõk, köz re -
mû kö dõk, lá to ga tók több hó nap ta pasz ta la -
ta nyo mán ma már tud nak: a Ba ja Mar ke -
ting Kft., s ben ne a Bács kai Kul túr pa lo ta
ve ze té se szak ma i lag, tech ni ka i lag, szer ve -
ze ti leg, kom mu ni ká ci ó ban, in tel lek tu á li san
(még) nem volt fel ké szül ve egy szín vo na las
or szá gos kép zõ mû vé sze ti anyag be fo ga dá -
sá ra, ke ze lé sé re. A ki ál lí tás a kul túr pa lo tá -
ban – no ha az in téz mény alap ér de ke lett
vol na – a meg tûrt ka te gó ri á ba tar to zott. Itt
kell meg je gyez nünk azt is (amit egyéb ként

a hi va tás tu dat tal ren del ke zõ kul túr mun ká -
sok mind egyi ke tud és ter mé sze tes nek tart),
hogy a kul tú rá ban men  nyi re fon tos a konst -
ruk tív szak mai, em be ri kap cso lat, az
együtt mû kö dé si kész ség, az egyen jo gú
part ner ség. Hogy mû vé sze ti kér dés ben, az
élet nek ezen az ér zé keny te rü le tén nem a
meg fel leb bez he tet len nek fel tün te tett, önös
ér de kek fû sze rez te ér ték íté le tek és ki je len -
té sek (ne adj Is ten, a hang erõ) kell hogy
dön tõ érv ként meg nyi lat koz za nak, ha nem
sok kal in kább a jó íz lés, a szak mai kva li tá -
sok és kap cso la tok, s ami ez zel ter mé sze tes
mó don együtt jár: az alá zat. Re mél jük,
mind eb bõl az Or szá gos Víz és Élet Bien-
nálé ven dé gei csak ke ve set ér zé kel tek.

A há rom ki ál lí tás át te kin té se kor em lé kez -
zünk ar ra is, mi lyen fel eme lõ él mény volt,
ami kor a nagy, ter mé sze tes víz fe lü le tû hát tér,
a Sugovica és a Türr át vá gás elõtt lát hat tuk,
és az ér dek lõ dõk so ka sá gá val lát tat hat tuk
Vígh Ta más Kos suth-dí jas szob rász mû vész
zse ni á lis al ko tá sá nak váz lat ter vét. Ma gát a
mû vet – a mo dern ma gyar köz té ri szob rá szat
ma már klas  szi kus nak te kint he tõ al ko tá sát –
2007-ben ál lí tot ták fel Tiszalökön, a Víz lép -
csõ Ar bo ré tu má ban. A Ti sza-sza bá lyo zás
em lék mû vé nek Al föld né pe, Ma gyar mér nök
a XIX. szá zad ból cí mû két ré szes ma kett jét a
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria gyûj te mé nyé bõl
kér tük és kap tuk köl csön, s Reich Gyu la és
dr. Szlávik La jos köz re mû kö dé sé vel mu tat -
hat tuk be a biennálé II. ki ál lí tá sán.

Meg tisz te lõ ér zés volt az is, hogy a Víz
és Élet Biennálé II. kiállítássa– el nyert pá -
lyá za tunk nyo mán – be ke rült a Kre a ti vi tás
és In no vá ció Eu ró pai Év hi va ta los prog -
ram já ba. Így szí nes, von zó logójukat
–„Kre a ti vi tás és In no vá ció Eu ró pai Év
2009” – va la men  nyi ki ál lí tás hoz kap cso ló -
dó ki ad vá nyun kon (meg hí vó, ka ta ló gus,
pla kát) sze re pel tet het tük.

Vé gül jel zem, hogy a ki írók kö zöt ti fel -
adat meg osz tás, szé le sebb anya gi tá mo ga -
tott ság, több díj ala pí tó és ön zet len köz re -
mû kö dõk hi á nyá ban megvan az esé lye an -
nak, hogy ez a ma már is mert és el is mert
ki ál lí tás-so ro zat – a vá ros, a fõ is ko la, a
víz ügy, a kör nye zet vé de lem és a mû vész -
tár sa da lom nagy vesz te sé gé re – meg szû -
nik, el le he tet le nül.

Dr. Faludi Gá bor

A bi en ná lé val kap cso la tos írá sok: Faludi
Gá bor: Ba jai Tü kör 2007.ok tó ber 12., Ba -
jai Hon pol gár 2007. no vem ber, Hid ro ló gi -
ai Köz löny, 2008. 2. sz., Öt vö zet, 2009. jú -
ni us, Hid ro ló gi ai Köz löny, 2009.4. sz., Öt -
vö zet 2011. jú ni us; Gál Zol tán: Pe tõ fi Né -
pe 2009. már ci us 30.; Ko vács Zi ta: Ba jai
Hon pol gár 2009. áp ri lis;
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Port ré váz lat Eimann Já nos ról
Fo lyó ira tunk 2011. szep tem be ri és ok tó -

be ri szá má ban is mer tet tük Eimann Já nos
Der Deutsche Kolonist, oder die deutsche
Ansiedlung unter Kaiser Joseph dem
Zweyten in den Jahren 1783 bis 1787
absonderlich im Königreich Ungarn in dem
Bácser Comitat cí mû, öt ki adást meg ért
köny vét. A té ma zá rá sa ként most a szer zõ
élet raj zát kö zöl jük.

Az 1764. áp ri lis 23-án a né met or szá gi
Rajna-Pfalz tar to mány Duchroth te le pü lé -
sén szü le tett Eimann Já nos (ve ze ték ne vét
egyes ira to kon Eymann-nak ír ják) ap já nak
csa lád ja Svájc ból ván do rolt a vi dék re.
Eimann Pé ter hez ha son ló an fia, Já nos is a
pro tes táns mennonita sza bad egy ház tag ja
volt, amely nek hí vei kö zül meg kü lön böz te -
té sük és ül dö zé sük okán ké sõbb szá mos
kolonista (gyar ma tos, te le pes) ér ke zett Ke -
let- és Dél ke let-Eu ró pá ba. Any jának, Fritz
Bar ba rának csa lád ja már több mint egy év -
szá za da élt Duchrothban. Az as  szony az
Eicher Krisz ti án nal kö tött el sõ há zas sá gá ból
há rom fiú gyer me ket (Ja kab, Krisz ti án és Pé -
ter) ho zott az új nász ba. A szü lõk ura dal mi
föld bér lõ ként te rem tet ték meg ma guk és a
gyer me kek lét szük ség let ének alap ja it.

A fi a tal Eimann az ott ho ni mennonita el -
kö te le zett ség nek meg fe le lõ en szi go rú ke -
resz tény-bib li kus szel lem ben ne vel ke dett.
A he lyi re for má tus is ko lá nak 1771-ben lett
a ta nu ló ja, és annak 1777 ta va szán tör tént
el vég zé se és a kon fir má lás után ap ja 1777.
áp ri lis 8-án a Meisenheimben lé võ hí res la -
tin gim ná zi um ba írat ta. Ot ta ni ta nul má nyai
alatt osztályelsõ volt, és igye ke ze té nek kö -
szön he tõ en min den tan tárgy ból ala pos is -
me re te ket szer zett. Eimann leg hõbb vá gya
ta nul má nya i nak a Heidelbergi Egye te men
tör té nõ foly ta tá sa volt, amely hez si ke rült
szü lõi be le egye zést sze rez nie. Ter vét ap já -
nak 1780. szep tem ber 20-án be kö vet ke zett
vá rat lan ha lá la azon ban ke resz tül húz ta:
anya gi okok mi att ott kel lett hagy nia az is -
ko lát. A föld mû ves gaz da sá got fél test vé re,
Eicher Pé ter vet te át. A wendelsheimi ma -
lom ban má sik mos to ha fi vé re, Eicher Krisz -
ti án mel lett 1781 és 1783 kö zött Eimann ki -
ta nul ta a mol nár mes ter sé get. Eb ben az idõ -
szak ban na gyon érez te ap ja hi á nyát, ugyan -
ak kor gon dol ko zá sá ban és vi sel ke dé sé ben
fel nõtt fér fi vá érett. Ér dek lõ dé sé nek kö -
szön he tõ en nem saj nál ta a fá rad sá got, és
au to di dak ta mó don to vább ké pez te ma gát,
mel let te ta ní tós ko dást is vál lalt. Egy ko ráb -
bi di ák tár sa 1784-ben Meisenheimben ír no -
ki ál lás meg szer zé sé ben igye ke zett se gí te ni
neki, de mennonitaként el uta sí tot ták.

Johann Eimann 20 éve sen meg él he té si
szem pont ból egy re in kább füg get len ség re
vá gyott, ki út ként az egyet len le he tõ ség ként
kí nál ko zó ka to na sá got vá lasz tot ta. Há rom
ez red nél is je lent ke zett, ám pró bál ko zá sa it
gyen ge tes ti adott sá gai miatt mind egyik nél
fel kel lett ad nia. Csa ló dot tan, 1785 ta va -
szán tért vis  sza csa lád já hoz.

II. Jó zsef oszt rák csá szár és ma gyar ki rály
1782. szep tem ber 21-én kelt te le pí té si pá -
ten sé nek hí re a kö vet ke zõ év ele jé re ér te el a
Raj na tér sé gét, és je len tõs elõ nye i vel, ki vált -
sá ga i val az ot ta ni la kos ság ban rend kí vül
ked ve zõ vissz hang ra ta lált. Ahogy ké sõbb
köny vé ben (1822-es ki adás 76. ol dal)
Eimann ír ta „az egész vi dék moz gás ba jött”,
és a ki ván dor ló csa lá dok nagy szá ma mi att a
raj nai fe je del mek ha ma ro san a fo lya ma tot
aka dá lyo zó in téz ke dé sek re kény sze rül tek.
Ter mé sze te sen a pá tens Duchrothban is ki -
hir de tés re ke rült, Eimann et tõl kezd ve ba rát -
ko zott a ki ván dor lás gon do la tá val (fa lu já ból
már 1783-ban el in dul tak csa lá dok, akik
Bécs bõl Ga lí ci á ba men tek to vább). Az ír no -
ki ál lás meg szer zé sé nek, va la mint ter ve zett
ka to nai pá lyá já nak ku dar ca nyo mán – im -
már ko mo lyabb meg fon to lást kö ve tõ en – is -
mét elõ tér be ke rült szü lõ he lye el ha gyá sá nak
le he tõ sé ge. Szá mot ve tett hely ze té vel: 21.
élet év ében volt, mennonitaként hi va tal no ki
poszt ra nem volt esé lye, az ipa rosághoz,
nap szá mos ság hoz nem ér zett kész te tést, ap -
ja ha lá la után a gaz da sá got fél test vé re vet te
át. Koszt ja ugyan meg volt a szü lõi ház nál,
de pers pek tí vát nem lá tott. Mind ezek mel -

lett még is ne héz szív vel hoz ta meg sze re tett
ha zá já nak el ha gyá sá ra vo nat ko zó dön té sét.
Any ja és ba rá tai ta ná csát meg fo gad va kér te
meg a csi nos és jó ter mé sze tû, 1768-ban
szü le tett Heinrich Er zsé bet ke zét. A fi a ta lok
a há rom szo ri ki hir de tést nem akar ták meg -
vár ni, ezért az úti elõ ké szü le te ket meg té ve
je gyes pár ként az zal a terv vel in dul tak el,
hogy Bécs ben há za sod nak ös  sze. Az út rész -
le te it Eimann úti köny vé ben írta meg (Reise-
buch aus Deutschland nach Ungarn. Neusi-
watz, 1798. Ma gya rul: Úti könyv Né met or -
szág ból Ma gyar or szág ra. Új-Szivác, 1798.
Nyomtatott változatát dr. Friedrich Kuhn
adta ki 1986-ban a következõ megjegyzés-
sel: Kopien des sich im Familienbesitze
befindlichen Originals. Magyarul: A csa lád
tu laj do ná ban lé võ ere de ti má so la ta.) Eb ben
a 90 fo rint nyi kész pénz ük rõl szó ló adat mel -
lett sze re pel a Pfalzból ma guk kal vitt tár -
gyak pon tos jegy zé ke: ru ha ne mûk, ágy ne -
mû, a min den na pi élet hez szük sé ges esz kö -
zök, köny vek stb. A pár a duchrothi ki ván -
dor lók 1785. má jus 30-án el in dult cso port já -
hoz csat la ko zott, el me ne tel ük kor mind any -
 nyi uk tól a ro kon ság és a te le pü lés la kos sá ga
han gos is ten hoz zád dal vett bú csút. Az út el -
sõ sza ka sza bé relt ko csin Mainz, Frank furt
am Ma in, Aschaffenburg, Würzburg és
Nürn berg érin té sé vel Regensburgig tar tott,
aho va jú ni us 17-én ér tek, majd pi he nõ na pot
tar tot tak. Ott a te le pe sek jú ni us 19-én ha jó ra
száll tak és a Du nán le fe lé in dul tak. Bécs be
jú ni us 28-án ju tot tak el, és jú li us 11-ig ma -
rad tak. A duchrothi cso port a köz vet le nül II.
Jó zsef hez in té zett, Eimann ál tal meg fo gal -
ma zott és Welz An tal il le té kes ud va ri ágens -
nek (kép vi se lõ nek) át adott ké rel mé ben az -
zal az in dok kal kér te a Galíciába tör té nõ to -
vább uta zá suk en ge dé lye zé sét, hogy a te le -
pü lé sük rõl 1783-ban oda ki ván do rolt csa lá -
dok hoz tar toz nak. A galíciai be ván dor lá si
ha tár idõ le jár ta mi att a hi va ta los vá lasz ké ré -
sü ket el uta sí tot ta, és a föld mû ves te le pe se -
ket Ma gyar or szág ra irá nyí tot ta. A dön tést
ne he zen vet ték tu do má sul, ha za men ni vi -
szont nem akar tak. A hí rek sze rint a te le pí -
ten dõ te rü let egész ség te len klí má jú, ezért
nem szá mí tott ked velt be fo ga dó vi dék nek.
A ked ve zõt len kép ki ala ku lá sá ban ben ne le -
he tett az is, hogy a raj nai fe je del mek a ke rü -
le ti fõ nö kö ket, a köz sé gi elöl já ró kat, a föld -
bir to ko so kat és a pap sá got az em be rek ki -
ván dor lás tól tör té nõ el ri asz tá sá ra uta sí tot ták
(Csetri Kár oly: Bács ka la kos sá ga a leg ré -
gibb idõk tõl a XIX. szá zad vé gé ig. Bu da pest,
1936. 51. ol dal). Köz ben a ma gá val ho zott
aján ló le ve let és is ko lá zott sá gát lát va Welz

Johann Eimann árnyképe aláírásával és
legfontosabb életrajzi adataival
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Bécs ben akar ta tar ta ni és al kal maz ni Eiman-
nt, de sikertelenül, így vé gül a bács kai ka -
ma rai ad mi niszt rá ció Zomborban szé ke lõ és
ott a te le pí tés leg fõbb szer ve ként mû kö dõ
hi va ta lá nak biz to sá hoz, Weißenbach bá ró -
hoz cím zett to váb bi aján ló le vél lel lát ta el.
Emel lett még egy fon tos ese mény tör tént
Bécs ben: Eimann jú li us 6-án a re for má tus
ká pol ná ban há zas sá got kö tött meny as  szo -
nyá val. Az if jú pár jú li us 11-én szállt is mét
ha jó ra és in dult to vább Bu dá ra, aho va jú li us
15-én ér tek. Itt a hely tar tó sá gon je lent kez ve
meg kap ták az uta zá si költ sé get és Kulára
irá nyí tot ták õket. Is mét szá raz föl di út várt
rá juk: bé relt ko csi val az Al föld ön át vág va
jú li us 21-én ér ték el Kulát, on nan be szál lá -
so lás ra Új-Verbászra ke rül tek.

A hos  szú út fá ra dal ma i nak ki pi he né se
után Eimann leg jobb ru há ját fel vé ve Zom-
borba ment Weißenbach bá ró hoz, aki a
Bécs ben ka pott aján ló le vél el ol va sá sa után
al kal ma zás ra Kiss Jó zsef mér nök höz, a te le -
pí té sek épít ke zé se i ért fe le lõs hi va tal épí té si
igaz ga tó já hoz irá nyí tot ta. Is ko lá zott te le pe -
sek ben hi ány volt, ezért az iro dán épí té si ír -
nok ként (Baukanzlist) azon nal fel vé telt
nyert, és a fé lig kész új-verbászi te le pes fa lu
be fe je zé sé nél bíz tak rá mun kát. Min den ne -
héz ség el le né re (gya ko ri szak em ber hi ány,
elõ írá sok és ha tár idõk be tar tá sa stb.)
Eimann kön  nye dén el lát ta fel ada tát, és elöl -

já rói a mun ká já val kap cso la tos ad mi niszt rá -
ci ó val is elé ge det tek vol tak (szép és tisz ta
kéz írás sal, pon to san dol go zott). Eimann be -
osz tá sá ban sze ren csés nek érez te ma gát, en -
nek meg fe le lõ en szí ve sen vett részt a né me -
tek bács kai le te le pí té sé nek fe le lõs ség tel jes
és ko moly mun ká já ban. Ürményi Mi hály
ka ma rai ad mi niszt rá tor az 1786. áp ri lis 8-án
tett új-verbászi ins pek ci ó ján meg elé ge dés sel
te kin tet te át mun ká ját és meg tet te épí té si
szám ve võ nek (Baurechnungsführer).  

A vi dé ken ak ko ri ban je lent ke zõ bel vi zek
az újon nan épült telepesfalvaknál és a kö rü -
löt tük fek võ föl de ken ko moly gon dok for -
rá sa i vá vál tak. Meg ol dás ként Kiss Jó zsef
mér nök a ka ma ra hoz zá já ru lá sá val Kulától
Új-Verbászig csa tor nát ása tott, majd a vi zet
az utób bi tól ke let re fek võ Crna-barába (Fe -
ke te-mo csár) ve zet te le. A kö vet ke zõ évi
bõ sé ges csa pa dék sú lyos gon do kat oko zott
Új-Szivác kör nyé kén is, ezért a csa tor nát
szel vény mé re té nek nö ve lé se mel lett meg -
hos  szab bí tot ták a te le pü lé sig. A te le pí tés si -
ke res sé gé hez alap ve tõ fon tos sá gú víz ren de -
zés mun ká i ban Eimann is fel ada tot ka pott:
Kiss meg bí zá sá ból Új-Verbásznál hi dat
épít te tett, majd hi va tal nok ként a víz el ve ze -
tõ árok to vább épí té sé ben is te vé keny ke dett.
To váb bá 1787-88-ban részt vett a bel víz
mi att Tor zsán ös  sze dõlt és meg sé rült há zak
új já épí té sé ben és ki ja ví tá sá ban. 

A jo ze fi nis ta te le pí tés 1789-es be fe je zé -
se után az irá nyí tó hi va tal no kok mun ká ja
meg szûnt. Eimannt – sa ját ké ré sé re – a ka -
ma rai igaz ga tó ság Új-Szivácra küld te ta ní -
tó nak, ahol a 135 újon nan épí tett ház ba re -
for má tus val lá sú csa lá do kat te le pí tet tek le.
Az ot ta ni nép is ko lai ta ní tás tan tár gya it,
tan esz kö ze it és mód sze re it te kint ve sok
ha son ló sá got mu ta tott a szü lõ fa lu já nak is -
ko lá já val. A töb bi telepesfalu is ko lá já ban
sem volt más kép pen: az óha za is me ret- és
tu dás anya gai, va la mint szo ká sai így ha -
gyo má nyo zód tak át Bács ká ba. Eimannt
meg fon tolt sá ga, ala pos sá ga és pre ci zi tá sa
al kal mas sá tet te ar ra, hogy 1793-tól fa lu já -
nak jegy zõ je le gyen. Pá lyá já nak utol só
sza ka szá ban ír ta meg és ad ta ki 1822-ben
a te le pí tés tör té net alap mû vé nek szá mí tó
köny vét. Jegy zõi mun ká ját nagy szor ga -
lom mal és hi va tás tu dat tal 1827-ig lát ta el.
Eimann Já nos 84. élet év ében – 1847. szep -
tem ber 30-án – Új-Szivácon hunyt el, ott
te met ték el. 

Sze re tett fe le sé ge 1817. már ci us 20-án
el hunyt. A 32 év nyi bol dog há zas ság ban
14 gyer mek szü le tett, kö zü lük 12 még cse -
cse mõ kor ban meg halt. Az élõk kö zül Zsu -
zsan na lá nyát Schenkenberger Krisz ti án
vet te nõ ül, Kár oly fi á nak fe le sé ge Bens
Ka ta lin. Eimann 1817. jú ni us 24-én (ne -
gyed év vel fe le sé ge ha lá la után) is mét há -
zas sá got kö tött: az 1782-ben szü le tett, új-
sziváci né met be ván dor ló csa lád ból szár -
ma zó öz vegy Hockenberg Zsu zsan nát
(lány ko ri ve ze ték ne ve Carbon) vet te fe le -
sé gül. Az 1829. már ci u sá ban írt ön élet raj -
za sze rint uno ká i nak szá ma 11 (lá nyá nál 6,
fi á nál 5). Le szár ma zot tai Új-Szivác irá nyí -
tá sá ban már éle té ben, majd ha lá la után
egé szen 1920-ig fon tos köz funk ci ót töl töt -
tek be: uno ká ja, a ve le meg egye zõ ne vû
Eimann Já nos 1840-1878 kö zött, ük uno -
ká ja, Eimann Kár oly pe dig 1878-tól 1920-
ig dol go zott jegy zõ ként a te le pü lé sen.

Eimann Já nos éle te és mun kás sá ga jó
pél da ar ra, hogy egy is ko lá zott német te le -
pes  kitûnõen feltalálta magát a Bács ká ban,
és tu dá sával, szorgalmával jó szolgálatot
tett az itt élõknek.

Dr. Nebojszki Lász ló

Eimann János 53 napig tartó útja Duchroth és Újverbász között
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Száz éve tör tént

Az Ant ark tisz hõ sei és ál do za tai
A föld raj zi fel fe de zé sek leg ne ve ze te -

sebb ha jó ját egy Os lo mel lett épült mú ze -
um õr zi. A Bygdøy-félszigeten emel ke dik
a me rész ala kú, éles kon tú rú be ton-üveg
épü let, mely ma gá ba zár ja a Framot. A vi -
lág hí rû két ár bo cos az egyet len ha jó, amely
si ke re sen jár ta meg az észa ki és dé li pó lus -
hoz ve ze tõ út vo na lat.

Az Észa ki-sar kot bo rí tó jég vi lág ne ves
ku ta tó ja a nor vég Fridtjof Nansen. 1890 tá -
ján sej ti meg, hogy az Észa ki Je ges-ten ger
jég táb lák kal ele gyes vi ze las san nyu ga ti
irány ba áram lik. Úgy vé li, en nek a ter mé -
sze ti je len ség nek fel hasz ná lá sá val meg kö -
ze lít he tõ, sõt el ér he tõ az észa ki pó lus. Egy
ki vá ló ké pes sé gû, zse ni á lis mér nök kel kü -
lön le ges szer ke ze tû, rend kí vül nagy ter he -
lést ki ál ló ha jót ter vez tet. Ez lesz a Fram,
mel  lyel me rész, szin te is ten kí sér tõ út ját e
vi king szár ma zék 1893-ban meg kí sér li.

Mi e lõtt kö vet nénk a vak me rõ ka land
for du la ta it, szem lél jük meg a vi tor lást.
Min den idõk leg hí re sebb ku ta tó ha jó ja
part ra von va pi hen a ma gas üveg te tõ alatt.
A nagy nor vég fel fe de zõk, Nansen, Sverd-
rup és Amundsen élet mû ve irán ti tisz te let
tel jes ép ség ben meg õriz te a két pó lus vi ha -
ra i val da co ló jár mû vet. A ha jó fá ból épült,
tölgy bor dá za ta ha tal ma san és öb lö sen
dom bo ro dik a csar nok ba be lé põ fö lé. Or -
rát vas tag acél le me zek vé dik a fel tor ló dó
jég éles táb lá i tól. A lép csõ két szint jét
meg mász va a fe dél zet ma gas sá gá ba emel -
ke dünk. Ek kor le põ dünk csak meg a ha jó
ki csiny mé re te in. Ol dal fa lai ugyan ma ga -
sak, de hos  sza nem na gyobb egy kö ze pes
du nai von ta tó ha jó é nál. A fe dél ze ten, a ma -
gas ra nyú ló ár bo co kon kí vül alig van fel -
épít mény. A pa rancs no ki híd nyi tott, a hul -
lá mok aka dály ta la nul át csap hat tak raj ta, a
vas kor lát leg fel jebb az el sod rás tól véd te
meg az õr tisz tet. Ugyan csak nyi tott a kor -
mány ál lás is. Ezen az ele mi ké nye lem tõl is
meg fosz tott fe dél ze ten száll tak szem be a
Fram ten ge ré szei az óce án je ges vi ha ra i val
és a sar ki tél fa gyá val.

A ha jó tes tet rend kí vü li gond dal ter vez -
ték és épí tet ték meg. A Fram több mint
har minc évig jár ta a sar ki vi ze ket, és be bi -
zo nyí tot ta, hogy ter ve zõ je, Colin Archer
mes te re volt szak má já nak. A ha jót úgy kel -
lett mé re tez nie, hogy a sar ki jég tõl kö rül -
zár tan is el len áll jon a vi har tól haj tott tor la -
szok nyo má sá nak. A ha jó fe nék be le eresz -
ked ve lát hat juk a ha tal mas ke reszt ge ren -
dá za tot és az acél me re ví tést, mely a több -
éves ark ti kus utak so rán meg aka dá lyoz ta,

hogy a ha jó tes tet a jég he gyek ös  sze rop -
pant sák. A lá to ga tók be pil lant hat nak a
kony há ba, mely a me leg cent ru ma le he tett
a jég gel bo rí tott jár mû vön; lát hat ják a
meg hitt ét ke zõt, a fel fe de zõk szûk, de ott -
ho nos ka bin ja it, a ha jó or vos szo bá ját és
se bé sze ti szer szá ma it. A kü lön ben vi tor lá -
val ha jó zó Framot szél csend ide jén dí zel-
se géd mo tor haj tot ta. A sze mé lyes hasz ná -
la ti tár gya kat gond dal és ke gye let tel õriz te
meg az utó kor. Nor vé gia tud ja, mi vel tar -
to zik nagy fi a i nak.

Nansen ha jó ja 1893. jú ni us 24-én fut ki
Kristiania ki kö tõ jé bõl. Szep tem ber 22-én
el éri az ún. „Grön lan di áram lás” jég táb lák -
kal ele gyes vi zét. A sar ki tél meg te szi a
ma gá ét, és a vi tor lást rö vi de sen szo ros jég -
pán cél fog ja kö rül. A kö vet ke zõ hó na pok
iga zol ják, hogy Co lon Archer a mér nö ki
tu do mány mes te re. A ha jó szi lár dan áll ja a
jég foj to ga tó öle lé sét. Nansen és ti zen há -

rom tár sa más fél éven át so dor tat ják ma -
gu kat a las sú áram lat tal. 1895. már ci us 14-
én már csak hat száz hat van ki lo mé ter re
van nak a sark tól. Ek kor el hagy ja a ha jót,
és má sod ma gá val, ku tya szán nal és ka jak -
kal fel sze rel ve meg cé loz za az Arktiszt.
Hu szon négy na pon át ha lad elõ re a jég tor -
lasz ok kal és nyílt vi zû csa tor nák kal szab -
dalt ten ge ren. Ek kor azon ban le küzd he tet -
len aka dá lyok ba üt kö zik. Vis  sza for dul, és
most már nem a Framon, ha nem egy má -
sik ex pe dí ci ó hoz csat la koz va tér ha za Nor -
vé gi á ba. Bár az Észa ki-sar kot nem ér ték
el, Nansen és tár sa a célt négy száz ki lo mé -
ter re meg kö ze lí tet ték. Há roméves tá vol lét
utá n a jég fog sá gá ból ki sza ba du ló Fram is
vis  sza tér os lói bá zi sá ra. Még nagy fel adat
vár rá, azon ban a di csõ sé ges be tel je sü lé sig
ti zen öt évet kell vá ra koz nia.

A kis nor vég nem zet fi a i nak vé ré ben
rejt ve he vül vi king õse ik nek za bo lát lan
ka land vá gya. A vad ösz tön azon ban ci vi li -
zá ló dott: zord Észak je ges vi lá gá nak
edzett is me rõi a föld raj zi fel fe de zé sek ben
ta lál ják meg ön meg va ló sí tá su kat. Ne ves
sark ku ta tók ge ne rá ci ó ja után Roald
Amundsen vé li úgy, hogy esé lye le het
Nansen mû vé nek be fe je zé sé re. A Framot
fel sze re li a nagy ex pe dí ci ó ra, és in dul ni
ké szül, mi kor be fut a vi lág szen zá ció hí re:
az ame ri kai Peary el ér te az észa ki pó lust!
Amundsen vil lám gyor san dönt. A Fram-
mal az Ant ark tiszt cé loz za meg. Mi vel a
jég bo rí tot ta szá raz föld ön szál lást kell épí -
te nie és a le gyõ zen dõ tá vol ság sok kal na -
gyobb, ki egé szí ti anyag kész le tét és fel sze -
re lé sét. A „le gény ség” öt ven két szán hú zó
ku tyá val gya ra po dik. A mat ró zok alig rej -
tett el len szenv vel ke rül ge tik a fél vad ebe -
ket. Pe dig ezek az esz ki mó ku tyák na -
gyobb tisz te le tet ér de mel né nek. Ugyan is
õk lesz nek majd a si kert ki ví vó, nél kü löz -
he tet len se gí tõ tár sak.

A gyors prog ram vál tás sal Amundsen
nagy koc ká za tot vál lal. Észak föld raj zi
adott sá ga it és az ég haj la ti vi szo nyok ala ku -
lá sá ból szár ma zó ve sze del me ket jól is me ri.
Egy alig öt ven ton nás kis na szá don már át -
ver gõ dött az észak nyu ga ti át já ró jég özö -
nén. Ez nem kis si ker, hi szen a meg elõ zõ
év szá zad ban szá mos ha jó ve szett oda az át -
tö ré si kí sér le tek ben. Az Ant ark tisz vi szont
szá má ra is me ret len te rü let. A dé li pó lus
me rõ ben kü lön bö zõ gyil kos meg le pe té sek -
kel ked ves ke dik a já rat lan utak ra me rész -
ke dõ fel fe de zõ nek. Rá adá sul az Antarkti-
szon egy ta pasz talt, meg fon tolt, ki vá ló

Fridtjof Nansen

A jégbe zárt Fram
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szer ve zõ kész sé gû kon ku rens sel kell meg -
küz de nie. Robert Scott ka pi tány az an gol
ad mi ra li tás meg bí zá sá ból már 1901 és
1904 kö zött ku ta tó ex pe dí ci ót ve ze tett az
Ant ark tisz part vi dé ké re. Köz tu dott az is,
hogy 1910-ben té li bá zist lé te sít a Cape
Evanson, hogy a kö vet ke zõ év ta va szán el -
in dul va, jól fel sze relt csa pa tá val meg cé loz -
za a dé li pó lust. (A ta vasz a dé li sark vi dé -
ken ok tó ber ben kez dõ dik.) Az egy hó nap -
nyi hát rán  nyal in du ló Amundsen ki köt Ma -
de i ra szi ge tén, és Funchalból táv irat ban ér -
te sí ti Scottot, hogy ver seny be száll a dé li
pó lus el éré sé ért foly ta tott köz de lem ben.

A to váb bi ak meg ér té sé hez rö vi den ki
kell tér nünk a dé li Arktisz me te o ro ló gi ai
vi szo nya i ra. Mi vel a Föld for gás ten ge lye
66,5 fo kos szö get zár be a Nap kö rü li el lip -
szis pá lya sík já val, a dé li fél te kén az év -
szak ok a mi vi szo nya ink hoz ké pest for dí -
tott sor rend ben kö ve tik egy mást. Te hát a
ta vasz és a nyár szep tem ber 21-tõl már ci -
us 21-ig tart. E hat hó nap alatt a Nap fo lya -
ma to san a lá tó ha tár fö lött ír ja le kö re it. A
má sik fél év vi szont a sö tét ség kor sza ka,
mely té li ta nyá ik hoz sze ge zi a ku ta tó kat. A
hi deg is el vi sel he tet len: Scott me te o ro ló -
gu sa mí nusz 58,4 fo kos hõ mér sék le tet is
mér. Ter mé sze te sen „nyá ron” sincs na -
rancs ér le lõ me leg. A leg ked ve zõbb tem pe -
ra tú ra mí nusz 5 és minusz 20 fok kö zé
esik. Mi vel azon ban az ala cso nyan já ró
Nap su ga rai nagy já ból me rõ le ge sen es nek
az ál ló hely ze tû em ber re vagy sá tor fal ra,
va ló ság gal me len get nek. Ám a sark ku ta -
tók éle te szep tem ber-már ci us kö zött sem
idil li kus. Gyak ran eresz ke dik le köd, go -
mo lyog nak fel hõk vagy tá mad hó vi har. A
me len ge tõ su ga rak hí ján a hõ mé rõ szint je
mí nusz 40 fok ra is le sül  lyed het.

A Fram a Cethal öböl ben vet hor gonyt.
Amundsen ezen a par ton épí ti fel té li szál -
lás hely ét. Mi vel a sar kig ve ze tõ út ezer -
négy száz ki lo mé ter, az 1910. évi ked ve zõ

idõ sza kot az elõ ké szü le tek re for dít ja. Rö -
vi debb-hos  szabb szánutakkal de pó kat te -
le pít a kö vet ke zõ  évi út vo nal men tén. A ki -
he lye zett élel mi szer, fû tõ anyag, ku tya táp
majd az 1911-es ex pe dí ció vis  sza té ré se kor
biz to sít ja a sark ku ta tók lét fenn tar tá sát. Az
Ant ark tisz bel se jé be nem él nek ál la tok,
így nem kell tar ta ni kó bor õs la kók dú lá sá -
tól vagy dézs má lá sá tól. A vi dék csa pa dék -
ban sze gény, ezért va ló szí nût len, hogy hó -
fú vás te me ti el a zász lók kal meg je lölt élel -
mi szer rak tá ra kat.

Az át te le lés után, 1911. ok tó ber 19-én in -
dul út nak Amundsen négy tár sa kí sé re té -
ben, öt ven két esz ki mó ku tyá tól von ta tott
szá no kon. Bí zik e szi laj, ös  sze fér he tet len,
ám mind ha lá lig ki tar tó erõ fe szí tés re ne velt
ebek tel je sí tõ ké pes ség ében. Nem is fog csa -
lat koz ni. Az idõ já rás vi szony lag ked ve zõ, a
szá nok egyen le ges ütem ben ha lad nak. Cél -
ju kat öt ven hét nap alatt érik el. A csil la gá -
sza ti úton meg ha tá ro zott pó lus he lyén
Amundsen sát rát hagy ják vis  sza. A fe les le -
ges sé vált fel sze re lés ben két le vél ta lál ha tó.
Az egyik ben Amundsen tu dó sít ja Haakon
ki rályt a ki ví vott si ker rõl. A má so kat Scott-
nak cí mez te: ké ri a baj tár sat, hogy a di a dal

csal ha tat lan bi zo nyí té kát
jut tas sa el a nor vég ural -
ko dó hoz. A vis  sza té rést
sem ne he zí tik ked ve zõt -
len kö rül mé nyek. Az el -
he lye zett kész le tek bõl
bõ sé ge sen táp lál koz hat -
nak, és nyil ván vi har ver -
ten, meg vi sel ten, de jó
erõ ben és ki tû nõ han gu -
lat ban tér nek vis  sza a
Framheimnek el ke resz -
telt alap tá bor ba. A vak -
me rõ vi king rög tön zé -
sek tõl sem men tes, me -
rész vál lal ko zá sát nagy -
sze rû si ker ko ro náz ta.

Scott ka pi tány szin tén 1910 nya rán in -
dul az Antarktiszra. Ha jó ja, a Terra No va
a Cape Evans elõtt vet hor gonyt. Az ad mi -
ra li tás gõz ha jó ja te kin té lyes mé re tû jó -
szág. Nagy szá mú le gény ség lát hoz zá,
hogy öb lös ha sá ból part ra szál lít sa az ex -
pe dí ció fel sze re lé sét. Meg le põ mó don né -
pes fo ga dó bi zott ság üd vöz li õket. A csá -
szár ping vi nek nem is me rik a fé lel met, és
száz szám ra to long va, mé ter nyi re kö ze lí tik
meg az em be re ket. Ez nem len ne baj,
csak hogy a fo gat von ta tó esz ki mó ku tyák -
ban fel éb red  a va dász ösz tön. Haj tó juk
csak ke mény fe gyel me zés sel tud ja meg -
aka dá lyoz ni, hogy a ten ger be ne bo rít sák
ra ko má nyu kat. Ter mé sze te sen az an gol
uta zó is té li szál lás épí té sé vel kez di meg
az Antarktiszon va ló be ren dez ke dést. Az
elõ ké szü let sok kal ki ter jed tebb meg ala po -
zást tesz szük sé ges sé, mint Amundsen pu -
ri tán egy sze rû sé gû vál lal ko zá sáé. Scott
ugyan is a kész le tek ki he lye zé sé re két
lánc tal pas trak tort és pó ni lo va kat is igény -
be vesz. Az épí tést irány tó Evans had -
nagy nak te hát is tál ló ról, il let ve két év re
ele gen dõ ló ta kar mány tá ro lá sá ról is gon -
dos kod nia kell. A szál lí tó rész le get kb. két
tu cat nyi esz ki mó ku tyá val is ki egé szí tik.

A nyár fenn ma ra dó ide jét Scott két de pó
ki he lye zé sé re hasz nál ja fel. A tá vo lab bi
két he ti já ró föld re, hoz zá ve tõ leg há rom -
száz öt ven ki lo mé ter re fek szik a té li szál -
lás tól. Egy ton ná nyit tesz ki a fel hal mo zott
éle lem, fû tõ anyag, ku tya táp és ló ta kar -
mány. Ez lesz a biz tos me ne dék, ahol a pó -
lus ról vis  sza té rõ, el csi gá zott ex pe dí ció
akár na po kig is meg pi hen het. Scott ka pi -
tány a sar ki tél kez de tén a kö vet ke zõ mon -
da to kat jegy zi nap ló já ba: „A jö võ az is te -
nek ke zé ben van. Nem hi szem, hogy bár -
mit is el mu lasz tot tunk vol na meg ten ni a
si ker ki ér dem lé sé re.”

Az éj sö tét fél év el múl tá val 1911. no vem -
ber 1-jén in dít ja út nak ka ra ván ját. A kész le -
te ket két ben zin mo to ros trak tor, tíz pó ni ló,
két tu cat esz ki mó ku tya szál lít ja. Eze ket
egé szí ti ki há rom, em be rek von tat ta szán,
mely a vál lal ko zás Ac hil les-sar ka lesz, és
ve zet el a tra gi kus vég hez. Az út vo nal
hossza a pó lu sig ezer öt száz ki lo mé ter.
Meg té te le kor a ten ger szint rõl há rom ezer-
két száz mé ter ma gas ság ba kell fel ka pasz -
kod ni uk. A fel szín ne he zen le küzd he tõ jég -
tor la szai mö gött a glec  cser halá los sza ka -
dé kai le sel ked nek. Bár az örök fagy bi ro -
dal má ban jár nak, a fel színt he lyen ként kõ -
tör me lék bo rít ja. Az ér des fe lü let szin te ta -
pad va fog ja meg a szán tal pa kat. Ezt a vad,
je ges le he letû, zord út vo na lat még könnyû
tu ris ta fel sze re lés sel is ne héz len ne be jár ni.
Scott négy-négy fõ re ta golt kis egy sé gei

Roald Amundsen

A Fram 1913-ban
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pe dig két-há rom száz ki lós szá no kat von tat -
nak. Bár csa pa tát vá lo ga tott vas em be rek -
bõl to bo roz ta, akik ben a fi zi kai erõ hajt ha -
tat lan lel ki szi lárd ság gal pá ro sul, em ber fe -
let ti erõ fe szí tés re vál lal koz nak. De tér jük
vis  sza a tör té né sek kro no ló gi á já hoz.

El sõ ként a mo to ros szá nok hagy ják cser -
ben. A ha to dik na pon vis  sza hagy ják a gé -
pe ket, vi szont a ra ko mán  nyal a meg ma radt
szá no kat kell meg ter hel ni. A vas tag té li
szõr ze tet eresz tõ pó ni lo vacs kák egy elõ re
még hõ si e sen bir kóz nak a jég buc kák kal.
No vem ber 24-én azon ban a ked venc, a bo -
hó kás és hû sé ges Jehu ki dõl a hám ból. A
hó nap vé gé re az ál la tok tö ké le te sen ki me -
rül nek, ere jük már a bá zis ra va ló vis  sza té -
rés hez sem ele gen dõ. Ke gye lem lö vés vet
vé get éle tük nek, me lyet ugyan nem ön -
ként, de még is hõ si e sen ál doz tak fel a nagy
cél ér de ké ben.

De cem ber ele jén olyan vad vi har tá mad,
mely négy nap ra kény sze rí ti sát ra ik ba az
uta zó kat. Mi u tán az ég ki tisz tul, el in dul nak
útjuk leg ne he zebb és leg hos  szabb sza ka szá -
nak meg té te lé re. Ez a Beardmore glec  cser
jég me ze jé re ve zet fel. Újabb de pót te le pí te -
nek, és a negy ven egye dik na pon Scott visz -
 sza in dít ja a par ti szál lás hely re a ku tya szá no -
kat. El kö szön Dimitritõl és Mearestõl, majd
ti zen egy leg jobb erõn lé tû tár sa kí sé re té ben
ne ki vág a pó lu sig elõt tük ál ló nyolc száz ki -
lo mé te res út nak. Ma guk ra há mot vet ve, né -
gyes cso por tok ban von tat nak három szánt.
A vál to zé kony, ke gyet len te rep kí nos erõ fe -
szí tés re kész te ti õket. Ha von sí tal pon sik la -
nak, kõ mor zsa lé kon vi szont szö ges ba -
kancs ban ka pasz kod nak fel. A te rep ugyan is
fo lya ma to san emel ke dik. A go no szul hú suk -
ba vá gó gya log hám idõn ként éle tet ment. A
hó ta ka ró he lyen ként mély, ál no kul ásí tó

glec  cser ha sa dé ko kat fed el. Szin te mind -
egyi kük kel meg tör té nik, hogy ilyen csap da
nyí lá sá ra lép. A jég fa lak kö zé zu ha nót a he -
ve de rek tart ják fenn, míg tár sai ki nem eme -
lik a far kas ve rem bõl.

De cem ber 22-én hat száz ki lo mé ter re kö -
ze lí tik meg a sar kot. Élel mi szer de pó te le -
pí té se után Scott újabb négy úti tár sát in dít -
ja vis  sza a bá zis ra. A kö vet ke zõ – két ség -
te le nül fáj dal mas dön tést ja nu ár 4-én hoz -
za meg. Is mét há rom úti tár sá tól kell meg -
vál nia. A re ti rá lás ra kényszerítettek han gu -
la ta ke se rû. Részt vál lal tak az em ber te len
meg pró bál ta tá sok ból az út há rom ne gye -
dén, és most a si ker kü szö bé rõl for dít ják
õket vis  sza. Ek kor még sen ki sem sej ti,
hogy a pa ran csok dön té se élet re szó ló am -
nesz tia volt.

Az öt fõ re ol vadt kü lö nít mény bi za ko dás -
sal tel ve vág ne ki a most már lej tõs út sza -
kasz nak. A klí ma ter mé sze te sen még ma gas
hegy vi dé ki, hi szen a pó lus ten ger szint fe let -
ti ma gas sá ga va la mi vel több két ezer-nyolc -
száz mé ter nél. A ka pi tány nap ló be jegy zé sei
azon ban gya nak vás ra ad nak okot. Két újabb
de pót hagy nak vis  sza, ami ar ra mu tat, hogy
egy re ne he zeb ben von tat ják szánukat. A tra -
gi kus nap, mely két ség te len né te szi em ber -
fe let ti erõ fe szí té se ik kár be vesz té sét, ja nu ár
16-a lesz. Oates éles sze me a lá tó ha tár szé -
lén gya nús fe ke te pon tot vesz ész re. A táv -
csõ len csé je vi tat ha tat lan ná te szi a lé lek der -
mesz tõ va ló sá got. Egy hó ku pac fe lett fe ke te
zász lót len get a szél. A sze ren csés ve tély társ,
Amundsen te hát el ra gad ta tõ lük az el sõbb -
ség ba bér ko szo rú ját.

Foly tat ják út ju kat, majd egy nap múl tán
meg le lik a nor vég fel fe de zõ sát rát a már em -
lí tett le ve lek kel. Scott ma gá hoz ve szi az ira -
to kat, majd a pó lu son ki tû zik a brit zász lót.
A má sod ran gú vá le fo ko zott Union Jack vi -
dá man lo bog, vi szont a vis  sza for du ló cso -
port tag jai egy más elõtt is rej te ge tik a ke se -
rû csa ló dott sá got.

Az el szen ve dett ku darc ha tá sá ra Scott tu -
da ta mé lyé rõl is elõ kú szik a ké tely. Ja nu ár
24-én a kö vet ke zõt jegy zi nap ló já ba: „Ha el -
rom lik az idõnk, mi lesz ve lünk a bor zal mas
si va ta gi utunk ban, hi á nyos táp lál ko zás mel -
lett? Is ten ir gal maz zon!” Va ló ban, a ka pi -
tány szá mí tá sa i nak gyen ge pont ja, hogy túl -
ér té kel te az em ber fi zi kai tel je sí tõ ké pes ség -
ét. A „hi á nyos táp lál ko zás” nem je len ti azt,
hogy elõ ze tes ta pasz ta la ta it ne vet te vol na
fi gye lem be az ada gok el rak tá ro zá sa kor. Az
tör tént, hogy a glec  cser út meg té te le sok kal
job ban ki me rí tet te ezek nek a vas em be rek -
nek a szer ve ze tét is, mint az 1901-1904 kö -
zöt ti par ti fel de rí tõ utak te rep vi szo nyai. A
vé let len go nosz sze szé lye is a leg ke gyet le -
nebb meg pró bál ta tá so kat zú dít ja a ku ta tók -
ra. Bár alig ju tot tak túl a sar ki nyár de re kán,
a hõ mé rõ mí nusz 32 fok ra száll alá. Más -
részt vad vi ha rok tá mad nak, és a hám ba fe -
szü lõ, el csi gá zott fér fi ak nak az el len sze let is
le kell gyõz ni ük.

A meg pró bál ta tá sok nak el sõ ként az ezer -
mes ter, Edgar Evans esik ál do za tá ul. Mi kor
tár sai a he ve de rek la zu lá sán ész le lik, hogy
csak tán to rog va mí me li a von ta tást, ki pa ran -
csol ják a hám ból. A sors ül dö zöt tek fi gyel -
mé nek el ré ve dé sét jel zi: idõn ként csak azt
ve szik ész re, hogy el ma radt tár suk egy tá vo -
li kon tú rú ár nyék. Ilyen kor ket ten vis  sza for -
dul nak, és a sze ren csét lent köz re fog va új ra
fel zár kóz tat ják a me net hez. Evans kö nyö -
rög, hogy hagy ják õt ma gá ra és ment sék sa -
ját esen dõ éle tü ket. Bár a négy baj társ tud ja,
hogy a biz tos pusz tu lást idé zik fe jük re, meg -
in gás nél kül tar ta nak ki tár suk mel lett. A biz -
tos és kö ze li tra gé di át a ke gyes ha lál há rít ja
el. Feb ru ár 17-én Evans csen de sen el szen -
de re dik há ló zsák já ban.

Az el len sé ges sar ki klí ma a je ges szél és
hó vi har után csa ta sor ba ál lít ja a der mesz tõ
hi de get is. A hõ mé rõ mí nusz 41 fo kot mu tat.
Ek kor olyan csa pás sújt ja õket, mely meg
fog ja pe csé tel ni sor su kat. A feb ru ár 24-én

meg ta lált de pó ban a fõ -
zés hez szük sé ges pet ró -
le um nak csak a ma ra dé -
kát ta lál ják. A ros  szul zá -
ró dó kan ná ból meg szö -
kött az élet adó me le get
szol gál ta tó fo lya dék.

Már ci us 11-én Scott
uta sít ja Wilson dok tort: a
gyógy szer kész let bõl
osszon ki mind egyi kük -
nek har minc-har minc
ópi um tab let tát. Egy elõ re
azon ban még nem nyúl -
nak a vég sõ meg ol dás -
hoz. Kí no san von szol ják
a szánjukat, bár ne gye -

Robert Scott

Scott kapitány és társai a déli póluson
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dik tár su kat, Oatest is ki dön ti a sor ból a vég -
el gyen gü lés. Sát rat ál lí ta nak fel, és Wilson –
aki ma ga is sú lyos fa gyá sok tól szen ved –
meg pró bál ja el lát ni be teg baj tár sát. Oates
azon ban vég ze tes dön tést hoz. Elõ ször ké ri
tár sa it, leg alább hár man me ne kül je nek a
biz tos pusz tu lás ból. Scott, Bowers és Wil-
son kí sér le tet tesz nek meg gyõ zé sé re, áll jon
el ön fel ál do zó szán dé ká tól. A be teg lát szó -
lag en ged, de kis idõ múl va egy oda ve tett
„rög tön jö vök”-kel ki tán to rog a hó vi har ba.
Nyo má ra töb bé nem akad nak. Tra gé di á ját
az ek kor már bi zony ta lan ná vál tó nap ló
már ci us 16. vagy 17-ére da tál ja.

A meg fo gyat ko zott csa pat to vább ván -
szo rog a már csak negy ven ki lo mé ter re
fek võ nagy de pó fe lé. Már ci us 22-e le het,
mi kor vég leg el akad nak. Több na pos tom -
bo ló vi har kény sze rí ti õket sát ruk ba. Mind -
ös  sze húsz ki lo mé ter re be csü lik a me ne dé -
ket je len tõ egy ton nás élel mi szer rak tár tá -
vol sá gát. Az el gyen gült, a mí nusz 40 fo kos
fagy ban el gém be re dett ván do rok nak már
nem ma rad ere jük a je ges hó vi har ral va ló
szem be szál lás ra. A már ci us 29-i nap ló be -
jegy zés utol só mon da tai a kö vet ke zõk:

„Nem hi szem, hogy vol na már mit re mél -
nünk. De ki tar tunk, amíg jön a vég. Erõnk
elhágy per sze, és a vég nem le het mes  sze.
Szá nal mas nak lát szik, de nem hi szem,
hogy töb bet ír has sak. Az Is ten sze rel mé re,
vi sel je tek gon dot a mi e ink re!”

A dél sar ki nyár elõ re ha lad tá val a bá zis ra
be gyü le ke zõ cso port nö vek võ ag go da lom -
mal vár ja Scotték vis  sza té ré sét. Az oda-visz -
 sza utat meg já rók me net tel je sít mé nyé bõl ki -
szá mít va Atkinson pa rancs nok már ci us el sõ
fe lé re te szi a vis  sza ér ke zés idõ pont ját. A
nyil ván va ló an ki me rült sark ku ta tók te her -
men te sí té sé re Dimitrit és Cherry-Carrardot
ku tya szán ok kal az egy ton nás de pó hoz kül -
di. Ez a tá vol ság a tel jes út nak kb. egy ne -
gye de. A ki pi hent és jó erõ ben lé võ ku ta tó -
tár sak, va la mint a fo ga tok át se gít het nék az
el gyö tört kis cso por tot az utol só stá ci ón. Hat
na pon át hi á ba vá ra koz nak. To vábbin dul ni
nem mer nek, tar ta nak at tól, hogy a dü hön gõ
vi har ban el ke rül he tik egy mást. Be lát va a
men tõ ak ció si ker te len sé gét, már ci us 10-én
vis  sza tér nek a ten ger part ra. Vé gül már ci us
26-án ma ga Atkinson in dul el Scotték út vo -
na lán ha lad va. Azon ban hi á ba kém le lik a lá -

tó ha tárt, a hósivatag re mény te le nül ki halt. A
ho ri zont alá bu kott Nap mind hal vá nyabb
de ren gés be von ja az eget. Most már nyil -
ván va ló, hogy a me rész ten ge rész ka pi tány
csa pa tát jég krip tá ba zár ta az Ant ark tisz. Ha -
za kell tér ni ük a té li szál lás ra, és a ku ta tást
csak hét hó nap múl va in dít hat ják meg új ra.

1912. no vem ber 12-én, az élet men tõ bá -
zis tól húsz ki lo mé ter re lel nek Scotték sát -
rá ra. A há rom hõs ön ma ga sír szob rá vá der -
med ve pi hen há ló zsák já ban. A gon do san
ter ve zett sá tor ki zár ta ugyan a fél éves tél
vi ha ra i nak hó kris tá lya it, a lég moz gás
még is szét te rí tet te a bú csú le ve le ket. A ka -
pi tány tu cat nyi episz to lá ban kö szön el sze -
ret te i tõl, ba rá ta i tól, ha zá já tól. Nap ló ját
vál la alatt he lyez te biz ton ság ba. Hol mi ja ik
kö zött érin tet le nül la pul nak az ópi um pasz -
til lák. A je ges le he le tû ha lál kö ze le dé sét
te hát éber tu dat tal, szi lárd lé lek kel fo gad -
ták. A sá tor elõtt ál ló szá non meg ta lál ták
az úton ké szí tett sok tu cat fel vé tel fény -
kép le me zét. A do ku men tu mok, a nap ló és
a le ve lek le he tõ vé tet ték a tra gi kus vég ki -
me ne te lû hõs köl te mény re konst ru á lá sát.

Dr. Dá ni el Jó zsef

A kor, amely ben (ed dig) él tem
Lé vén, hogy szü le té sem dá tu ma 1945.

már ci us 4, e so rok pa pír ra (mit pa pír ra! –
a szá mí tó gép ki ve tí tõ kép er nyõ jé re) ve té -
se pe dig 2011. no vem ber 5-én tör té nik, a
kor, ame lyet ed dig meg ér tem (meg-, il let -
ve át él tem) hel  lyel-köz zel „két har mad év -
szá zad nyi”. Hogy ez men  nyi re te kin té -
lyes, an nak ér zé kel te té sé re kezd jünk
ugyan ilyen lép té kû, vi lág ra jö ve te le met
meg elõ zõ ko rok ba nyú ló vis  sza szám lá lás -
ra. Az elõt tem ha son ló élet kort el ért sze -
mély szü le té se hoz zá ve tõ le ge sen l878-ra,
az az elõt tié l8l2-re, a még ko ráb bi elõ dé
már l745-re, az enyé met ke rek két év szá -
zad dal meg elõ zõ év re te he tõ! Ám idõ uta -
zá sun kat hát ra me net ben akár csak apa és
fia szü le té si dá tu ma kö zött meg va ló sít va,
az zal a tén  nyel szem be sül he tünk, hogy
míg 1902-ben szü le tett Apám 3 éves ko rá -
ban ke rült sor az el sõ, szá mot te võ lé gi utat
meg ten ni ké pes re pü lõ gép, a Wright-
testvérek két fe de lû jé nek na gyobb nyil vá -
nos ság elõt ti be mu tat ko zá sá ra, ad dig a
ma gam 3. élet év ében, l947. ok tó ber l4-én
egy Bell X-1 ra ké ta haj tá sú kí sér le ti gép
már túl szár nyal ta a hang se bes sé get, meg -
nyi tot ta a szu per szo ni kus re pü lés kor sza -
kát. Az az: a kor, amely ben (ed dig) él tem,
kö zel azo nos a vi lág tör té ne lem el sõ „szu -
per szo ni kus” kor sza ká val.

An nak a kor nak, amely ben (ed dig) él tem,
jel lem zé sé re fi gyel mün ket for dít suk most a
Föld né pes sé gé nek ala ku lá sá ra. 1951-ben a
ha tár szé li köz ség ben, Csikérián kez dett ál ta -
lá nos is ko lai ta nul má nya im in du lá sa kor a
Föld né pes ség szá mát 2¼ mil li árd nyi nak
tud tuk. E so rok írá sát csu pán na pok kal meg -
elõ zõ en egyik or szá gos na pi la punk ban
meg je lent kö zel ol dal nyi cikk e cím alatt ol -
vas ha tó: Hét mil li árd irigy em ber él a Föl -
dön. Al cím ében ugyan ak kor ar ról in for mál:
„Thomas Malthus két száz éve már az egy -
mil li ár dos össz né pes sé get is túl zás nak tar -
tot ta.” Nos, ha sor jáz zuk az ide vá gó ada to -
kat, hogy ti. 1804-ben szü le tett meg az egy -
mil li ár do dik em ber, l23 év vel ké sõbb, l927-
ben a két mil li ár do dik, újabb 32 év múl tán,
1959-ben ha lad tuk meg a há rom mil li ár dos
lé lek szá mot, l974-ben már négy, l987-ben
öt, l998-ban hat mil li árd em ber osz to zott a
Föl dön, 20ll. ok tó ber 31-én, hét fõn pe dig
„hét mil li árd irigy em ber”, a kö vet kez te tés
kön  nyen meg fo gal maz ha tó: a kor, amely -
ben (ed dig) él tem, a né pes ség rob ba nás ko ra.

1945. már ci us 4-én en gem, apa ágon or vos
gyer me két, bá ba as  szony se gí tett a vi lág ra.
No ha az Ár pád-vo nal vé del mé ben Kár pát al -
ja föld jén tar ta lé kos or vos zász lós ként orosz
fog ság ba esett apám fog sá gá ból már sza ba -
dult, az „új ma gyar had se reg” ál lo má nyá ba

tar to zó ként csa lád já tól még több száz ki lo -
mé ter re él te nap ja it szü le té sem kor, és azt kö -
ve tõ en még hó na po kon át. Világrajöttemkor
te hát még tar tott a II. vi lág há bo rú. És no ha az
an nak végetértét kö ve tõ hos  szas in ter val lum
„hi deg há bo rús idõ szak nak” ösmérszik, a
kort, amely ben (ed dig) él tem, a tör té né szek
nagy já ból úgy jel le mez he tik: a hos  szan tar tó
bé ke ko ra Eu ró pá ban. (El lent mond en nek,
hogy Eu ró pa szín pa dán tört ki 1956, ok tó ber
23-án az a for ra da lom, amely nek nap ja i ban
ké szült fény ké pek kö zül több is bo rí tó cím -
lap já ra ke rült a kon ti nens 20. szá za di tör té ne -
tét rész le te sen, több száz ol da lon le író, ke -
zem be an nak ide jén NSZK-ban ke rült kö tet -
nek. Ugyan csak el lent mond, hogy Fel-
sõszentiván fö lött is húz tak el a 20. szá zad
ki lenc ve nes éve i ben bom bá ik ter hé tõl ná -
lunk nál alig dé lebb re meg sza ba dul ni aka ró
re pü lõ gé pek – egyi kük ki nem biz to sí tott ter -
hét vé let len sze rû en a köz ség fut ball pá lyá já -
nak kö ze lé ben ej tet te le! És el lent mond per -
sze, ha el fo gad juk azt az ok fej tést, hogy a
múlt szá zad nyolc va nas éve i nek vé ge és ki -
lenc ve nes éve i nek kez de te tá ján va ló já ban
le zaj lott a III. vi lág há bo rú, csu pán „más esz -
kö zök kel”, mint a ko ráb bi ket tõ – mi nek kö -
vet kez té ben el vér zett a kom mu niz mus ve -
zér ha jó ja, a Szov jet unió, meg szûnt lé tez ni a
Var sói Szer zõ dés, és be dob ták a tö röl kö zõt a
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„bé ke tá bor” tag jai, az ad dig a szo ci a liz mus
fel épí té sé nek ügyén kény szer bõl buzgól-
kodó csat lós ál la mok, köz tük ha zánk.)

Aki is me ri ko rá nak bál vá nyo zott éne ke se,
az USA-be li Frank Sinatra azon da lát,
amely ben jó né hány szor is mét lõ dik a
„When I was…It was very good”-formula
(ma gya rít va és bõ vít ve, han gu la tát és mon -
dan dó ját is ér zé kel tet ve: „Ami kor én …éves
vol tam, na gyon jó volt…, Ami kor én
….éves let tem, na gyon jó volt!”), kész pénz -
nek ven né, hogy e so rok író ja a kort, amely -
ben (ed dig) élt, e kon tex tus ban is fel raj zol -
ná. Hogy ez ham vá ba holt cse le ke det (len -
ne), az ter je del mi meg fon to lá sok kal ma gya -
ráz ha tó. Még is (és som má san): a kor,
amely ben (ed dig) él tem, nem le he tet le ní tet -
te „ön meg va ló sí tá so mat”, le he tõ sé get adott
kar di ná lis élet cél ja im el éré sé re, sok te kin tet -
ben pe dig plusz aján dé kok kal hal mo zott el.
(Ha son ló be is me rés te kin te té ben em lé ke ze -
tes szá mom ra egy ná lam bõ más fél év ti zed -
del idõ sebb hol land or vos kol lé ga „val lo má -
sa”, aki egy szûkkörû WHO-tanácskozás
nap ja i ban, va cso ra idõ ben fel idéz ve azt,
hogy a há bo rút kö ve tõ évek ben ne ki és a fel -
nõtt kor kü szö bé hez ért ba rá ta i nak szin te
egyet len szó ra ko zá si le he tõ sé ge volt a kis -
vá ro si mo zi kinálatán sze rep lõ film meg te -
kin té se, fo gal maz ta meg, hogy ál ma i ban
sem je lent meg az a jö võ kép, ami éle té ben
las san ként va ló ság gá lett.)

Gyer mek ko rom ban Csikéria fõ ut cá ján, a
vég te len hos  szú nak tû nõ, egyet len ma ka -
dám bo rí tá sú Kos suth La jos ut cán nap já ban
egy szer por zott vé gig oda- és vis  sza me net a
Ba ja–Sze ged kö zött köz le ke dõ busz já rat, ku -
tyák csa ho lá sát, lo vak meg bok ro so dá sát ki -
vált va, tyú kok vég órá ját elõ idéz ve. A Han -
gya bolt ba árut Ba já ról ho zó te her au tót leg -
fel jebb he ten te ha egy szer lát tunk. Igaz, mû -
kö dött még az ere de ti leg Ba ja és Sza bad ka
köz ti vas út nak ek kor már a csikériai „nagy -
ál lo más nál” blok kolt sza ka sza – a füs töt oká -
dó, za ka to ló gõz moz dony von tat ta sze rel -
vény re föl szál lás sal nagy ka land vet te kez de -
tét: Bács al más ra, plá ne Ba já ra uta zás, ki vé te -
le sen pe dig Bu da pest re, az Ál lat kert be is el -
ju tás. Az ak kor még szá mos ta nya övez te te -
le pü lé sen a ló von tat ta sze kér vagy szán kó
je len tet te a köz le ke dés nek is, ter mény szál lí -
tás nak is esz kö zét, la ko dal mak kor az if jú pár
és a nász nép temp lo mi es kü võ re, utóbb a
mu lat ság hely szí né re vi te lét ese ten ként fél -
szá zat is meg ha la dó szá mú fel pánt li ká zott
„rád lis”, pa rá dés ko csi biz to sí tot ta. És nap ja -
ink ra ho va vál to zott a vi lág (mi a latt ma gam
kis gyer mek bõl öt uno kás nagy apá vá let tem):
2011. mindenszentekjének elõ est éjén a fél
év szá zad dal ko ráb bi ak hoz ké pest har ma dá ra
csök kent la kos ság szá mú köz ség fõ ut cá ján is

vé gig au tóz va, a „haleszi” ré szen el he lyez ke -
dõ te me tõ jé ben is em lé kez ve – egyet len ló
von tat ta négy ke re kût és bak ján ülõt le szá -
mít va –, ki zá ró lag áram vo na las sze mély au -
tók kal és az zal ér ke zõk kel ta lál koz tam (azon
kí vül a Kos suth La jos ut ca por men tes és re -
la tí ve si ma fe lü le tû asz falt bur ko la tán a meg -
en ge dett se bes ség nél ér zé kel he tõ en gyor sab -
ban köz le ke dõ ka mi o nok kal). Az az: a kor,
amely ben (ed dig) él tem, a mo to ri zá ció ko rá -
nak is je löl he tõ.

Ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya im kez de te -
kor még lé te zett a pa la táb la (egy tö rött pél -
dá nyát ma is õr zöm), no ha a be tû ve tést ce -
ru zá val kezd tük, majd tin tá ba már tott fém -
tol lal foly tat tuk (gya kor ta hasz nál va az ita -
tós pa pírt). Az egyik kül föld re sza kadt ha -
zánk fia ta lál má nya ként jegy zett go lyós toll
már na gyob bacs ka di ák ként sza ba dí tot ta
meg kor osz tá lyo mat a tintapacni el kö ve té -
sé nek vét sé gé tõl, az tán jött az elekt ro mos
író gép je len tet te kön  nyebb ség. A ta nu lás,
szel le mi ek ben gya ra po dás le he tõ sé gét – a
csa lád ban, kö zös sé gek ben szer zett in for má -
ci ó in kon, ta ní tó ink tól-ta ná ra ink tól ta nul ta -
kon túl – so ká ig a „Gu ten berg-ga la xis”
nyúj tot ta esz kö zök (köny vek, le xi ko nok, új -
sá gok, fo lyó irat ok) biz to sí tot ták. Az „in for -
má ci ós szu per sztrá dá val” tör tént el sõ sze -
mé lyes ta lál ko zá som l995-re esik, ami kor
el sõ és ez ide ig egyet len ten ge ren tú li uta zá -
som al kal má val (End re fi am mal társ ban, a
Nem zet kö zi Al ko ho liz mus és Ká bí tó szer el -
le ni Ta nács, az ICAA 37. Nem zet kö zi
Kong res  szu sá nak ha zánk ból egye dü li részt -
ve võ je ként) „spe ci á lis kur zus” ke re té ben
San Diegóban mû kö dés köz ben is be mu tat -
ták szá munk ra a tech ni kai cso dát. Az az: a
kor, amely ben (ed dig) él tem, a kom pu ter-
kor szak be kö szön té nek is ko ra.

1957 ok tó be ré nek egyik reg ge lén Bács-
bokodon az is ko lá ba tart va, a temp lom kert -
ben ért a hír, hogy a SZU-ban „Szput nyik”-
ot bo csá tot tak Föld kö rü li pá lyá ra. Rö vid del
rá már a Lajka ku tyá val a bel se jé ben Föld
kö rül ke rin gõ Szputnyik-2-rõl szólt a hír -
adás. Tör té nel mi lép ték ben kis vár tat va –
ma gam ak kor tájt már férj és két gyer me kes
apa vol tam, kéz nyúj tás nyi ra or vos dok tor rá
ava tá som fel eme lõ pil la na tá hoz –, l969. jú -
li us 20-án Neil A. Armstrong szka fan de ré -
ben a Hold ra lép ve, így fo gal ma zott: „Kis
lé pés az em ber éle té ben, nagy lé pés az em -
be ri ség tör té ne té ben!”. Ami kö ré Ver ne
Gyu la még csak fan tá zi á já ban szõtt tör té ne -
tet, a kor ban, amely ben (ed dig) él tem, va ló -
ság gá lett: a koz mosz em ber ál ta li di rekt fel -
fe de zé se, meg hó dí tá sa vet te kez de tét.

Hogy pe dig az or vos tu do mány ban, amel -
lett a min den na pi or vos lás ban mi nõ fel fe de -
zé sek, mek ko ra vál to zá sok kö vet kez tek be

ab ban a kor ban, amely ben (ed dig) él tem, an -
nak ér zé kel te té sé re csak né hány mér föld kõ:
dek la rá lás ra ke rült a him lõ nek vi lág mé re -
tek ben tör té nõ eradikálása, be ve ze tés re ke -
rül tek és ru tin mû tét té vál tak a szervtransz-
plantációk, a di ag nosz ti ká ban pol gár jo got
nyert tech ni kák jó vol tá ból be le lát ha tunk a
bel sõ szer vek be, il let ve azok mû kö dé sé be, a
há zi or vo si ren de lõ ben – vagy akár ott hon –
a vi ze let be már tott több kom po nen sû teszt -
csík kal („multistix”-szel) 30 mp múl tán a
kli ni kai tü ne tek alap ján ala po san va ló szí nû -
sít he tõ kór is me meg erõ sí té sé hez jut ha tunk
(és hos  szan so rol hat nánk). 

Ab ban a kor ban, amely ben (ed dig) él tem,
vál tak tö me ge sen (ha zánk ban is) tv elõtt
ülõk ké és mo bil te le font hasz ná lók ká, au tón-
met rón köz le ke dõk ké, plázákban vá sár lók -
ká, té len is (ta lajt so ha nem lá tott, ha nem táp -
ol da ton ne velt nö vé nyen ter mett) pa ra di cso -
mot fo gyasz tók ká, krump li bo gár- és par lag -
fû-kör nye zet ben élõk ké az em be rek. Vál tak
egyút tal olyan információgazdag kör nye zet -
ben élõk ké, amely ben egyet len vi lág szer te
is mert na pi lap hét vé gi szá má nak ol vas tán
több „bit”-nyi in for má ci ó hoz jut(hat) ko runk
em be re, mint egy át la gos 17. szá za di em ber -
pél dány ju tott (a ma ga kör nye ze té ben él ve
min den nap ja it) egész éle té ben. (E döb be ne -
tes in for má ci ót a Lon don ban a „Nagy Hár -
mas” egyi ke ként jegy zett új ság, a The
Times-szal kap cso lat ban ol vas tam, amely -
nek egy hét vé gi, „ket tõs” szá má nak ott,
hely ben, egy park ban „vé gig bön gé szé se”
kap csán sze mé lye sen is meg gyõ zõd het tem
ar ról, hogy nem csak „vas tag”, de fö löt tébb
információgazdag saj tó or gá num ról van szó.)

És vi lá gunk ab ban a kor ban vált az
„embrio-transzfer”-nek is, gén tech no ló gi á -
nak is, az atom fe nye ge tett ség nek is, nano-
technológiának is – és sok min den más nak
(ko ráb ban nem lé te zett jó nak is, rossz nak is)
– vi lá gá vá, amely ben én (ed dig) él tem.

Mind ezen le ír tak alap ján nem túl zás az ál -
ta lam Mikola Ist ván dr-tól Felsõszent-
ivánon egy, a köz ség ben ren de zett nem zet -
kö zi kon fe ren cia nap ja i ban hal lott som más
meg ál la pí tás: „Ko runk ban él ni ön ma gá ban
in tel lek tu á lis él mény!” (Te szem hoz zá rög -
vest: bár ha a Föld va la men  nyi, most már 7
mil li ár dot meg ha la dó la ko sa alá húz ná e
meg ál la pí tás jo gos sá gát!) 

Hogy pe dig mit tar to gat az a kor im már 7
mil li ár dot meg ha la dott em ber tár sa im és ma -
gam szá má ra, amely ben (mos tan tól) él ni fo -
gok, és mit az azon tú li ko rok (gyer me ke im,
uno ká im és nem ze dé ke ik ko ra), a te kin tet -
ben jö ven dö lés nek csak utol só sor ban szab
ha tárt az írás nak már csak il len dõ ség bõl is
be ha tá rolt ter je del me..

Pé ter Ár pád dr.
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A ba jai „Nyol cak”
Kor társ ba jai mû vé szek ki ál lí tá sa a Bács kai Kul túr pa lo tá ban

Jó hír és öröm, hogy lé te zik még a
Temenos –  van „tûz, temp lom, kör, hely,
amit az em ber az is ten nek szen tel – má gi kus
tér, aho vá az em ber be lép ve sa ru ját le ve ti,
mert szent föld az, ahol az em be ri vi lág
meg szû nik, ahol a szel lem tü ze ég, ahol az
em ber nem em ber töb bé, ha nem a vi lág -
egye tem koz mi kus fia, ahol, mint Mallarmé
ír ja: lé tünk au ten ti kus sá vá lik. Mert az em -
ber élet rend jét, szép sé gét, ma gas sá gát, ne -
mes sé gét a Temenosban õr zik.” A köl tõ az,
aki ezt a he lyet meg te rem ti – mond ja Ham -
vas Bé la – õ az egyet len, aki õr zi a ha gyo -
mányt, aki vi gyáz a rend re. A köl tõ, s te gyük
hoz zá a mû vé szet va la men  nyi „köl tõ jét”:
kép zõ mû vész ét, ze ne mû vész ét, szín mû -
vész ét, tánc mû vész ét. A mû vész: az arisz -
tok ra ta és a bo lond, aki kéz moz du la tá val,
em be ri tar tá sá val, pil lan tá sá val, al ko tá sá val
bi zo nyít ja ne künk nap-nap után, hogy töb -
bek va gyunk azok nál a kény sze rû sé gek nél,
me lyek kö rül vesz nek ben nün ket.

A ba jai „Nyol cak ra” Csegöldi Eri ka tex -
til- és ruhatervezõmûvész, Far kas L. Zsu zsa
gra fi kus mû vész, Fo dor Ilda ke ra mi kus mû -
vész, Harmath Ist ván szob rász mû vész, Jász -
be ré nyi Ma tild ipar mû vész, Kán tor Jó zsef
ipar mû vész, Mészy Mé szá ros Gá bor ke ra -
mi kus mû vész, Sipos Lo ránd gra fi kus mû -
vész  –  a Jelky And rás Szak kép zõ Is ko la
Mû vé sze ti Ta go za tá nak nyolc kép zõ mû vé -
szé re már rég óta gya na kod ha tunk.

A Jelky And rás Szak kép zõ Is ko la és Kol -
lé gi um Mû vé sze ti Ta go za tá nak lé te, mû vé -
szet pe da gó gi ai prog ram ja, te vé keny sé ge ma
már meg ke rül he tet len, ha a kor társ ba jai,
kor társ bács kai mû vé sze ti élet rõl be szé lünk
akár tör té ne ti, akár mû vé szet el mé le ti, esz té -

ti kai, akár pe da gó gi ai te kin tet ben. Az in téz -
mény fa lai kö zött meg va ló su ló te het ség gon -
do zás, al ko tó te vé keny ség és mû vé szet ok ta -
tás ma gas szak mai szín vo na la, a mû vész ta -
ná rok és a nö ven dé kek or szá gos és nem zet -
kö zi is mert sé ge és el is mert sé ge nem csak
szá muk ra, vagy az in téz mény szá má ra, de
Ba ja vá ros szá má ra is az egyik leg ér té ke -
sebb szel le mi tõ ke. (Csak né hány Ma gyar -
or szá gon mû kö dõ szak kép zõ is ko la büsz -
kél ked het az zal, hogy ta ná ri ka rá nak min -
den ok ta tó ja hi va tá sos mû vész is egy ben.)

Rég óta „gya nak szunk” te hát, hogy õk
nyol can „arisz tok ra ták és bo lon dok”, akik al -
ko tá sa ik ban nap-nap után bi zo nyít ják ne -
künk, hogy töb bek va gyunk azok nál a kény -
sze rû sé gek nél, me lyek kö rül vesz nek ben -
nün ket. Hogy töb bek va gyunk az zal, ha le -
ha jo lunk épí tett kör nye ze tünk egy-egy rész -
le té hez, ha ar cha i kus mû vé sze ti ha gyo má -
nya ink ba öl töz tet jük át a vi lá got, ha or ga ni -
kus plasz ti kai for mák kal üze nünk egy más -
nak, ha mo nu men tá lis em lék mû vek kel õse -
ink tisz te le té re szó lí tunk fel, ha szo ro san
össze fo nó dó gyap jú szá lak me le gét kí nál juk
a fá zó lel kek nek, ha mû vé szi alá zat tal irányt
mu ta tunk, ha kul tu rá lis örök sé günk da rab ja -
it min dig új ra al ko tó mó don hasz nál juk fel,
te remt jük új já. A Hon pol gár tel jes szá mát ki -
töl te né, ha mind nyá juk al ko tó te vé keny sé gé -
rõl át fo gó ké pet sze ret nék ad ni, de az el múlt
15 év ben – hála Is ten nek – volt le he tõ sé gem
mind nyá juk mû vé sze té nek mé lyebb meg is -
me ré sé re és in terp re tá lá sá ra, a Ba jai Hon pol -
gár ha sáb ja in is ol vas ha tók vol tak írá sa im.

Amit ez al ka lom mal még is sze ret nék ki -
emel ni: nyol cuk kö zös ne ve zõ je (az in téz -
mé nyen kí vül ter mé sze te sen), a jel-tí pu sú
mû vé szi meg kö ze lí tés fon tos sá ga ed di gi
élet mû vük ben. A jel-tí pu sú mû vé szi meg kö -
ze lí tés, amely nek jel lem zõ je az apo li ti kus -
ság és az arisz tok ra tiz mus, a tá vol ság tar tás
és a tar tóz ko dás, amely per sze nem lé tez het
nyi tott és to le ráns fo ga dó lég kör, ci vil kö -
zön ség nél kül. Te gyük hoz zá: a kor társ mû -
vé sze ti lét (és most a ma gas mû vé szet re
gon do lok) erõ sö dõ tér vesz té se, le ve gõ hi á -
nya saj nos nem ked vez most en nek az al ko -
tói ma ga tar tás nak. Pe dig az egy ér tel mû en
szét vá ló nyolc sa já tos mi to ló gia te rem té se, a
mi ti kus ön fel mu ta tás, a mû vé szi igé nyes -
ség, a jel ben-lé te zés mél tó sá ga a ki ál lí tó
mû vé szek va ló di mo dern sé gé rõl ta nús ko -
dik, va ló di mo dern sé gét tár ja elénk. 

A va ló di mû vész min dig csend ben, alá -
zat tal, ha tá ro zot tan, de rej tõz köd ve tá rul ko -

zik ki, ér zé keny lé nyét ne hogy a pro fán vi -
lág el pusz tít sa. Õr zi a szent he lyet, a má gi -
kus te ret, aho vá a be ava tot tak is csu pán sa -
ru ju kat le vet ve lép het nek. A Bács kai Kul túr -
pa lo tá ban 2011. de cem ber 5. és 2012. feb ru -
ár 15 kö zött lát ha tó ki ál lí tás is rej tõz köd ve
tá rul ko zik ki. A szí nek, for mák és fe lü le tek,
a fel szín mö gött ezek a mû vek a múl tat idé -
zik fel ne kem: azt a kort, amely ben a rend és
a szép ség még ér té kek alap ján épült, és a tö -
meg nem hi tet te el ön ma gá val, és má sok
sem tud ták el hi tet ni ve lük, hogy „min den
meg ta nul ha tó”. Mert ho gyan len ne meg ta -
nul ha tó a ki rály ság, a fõ ne mes ség és a pap -
ság? A mû vé szet sem az.

De õk nyol can nem is a mû vé sze tet ok tat -
ják, ha nem mû vé szet re ne vel nek. Aho gyan a
19. szá zad utol só évé ben a má ig egyik leg je -
len tõ sebb mû vé szi kva li tá sú és ha tá sú al ko -
tó kö zös ség, a Nagy bá nyai Fes tõ is ko la egyik
ala pí tó ja, Thorma Já nos fo gal ma zott a mû -
vé sze ti ne ve lés kér dé sé ben (mely el vek és
alap ve té se i nek al kal ma zá sa egyéb ként má ig
ki mu tat ha tó a  kép zõ mû vé sze ti fõ is ko la és
egye tem prog ram já ban is): „…a ma gyar mû -
vé szet föl len dí té sé re két esz köz pa ral lel mû -
kö dé se szük sé ges, e két esz köz pe dig: a mû -
vé szek ne ve lé se és a kö zön ség ne ve lé se.” A
mû vé szek ne ve lé se egy ar ra al kal mas mû vé -
sze ti is ko lá ban, s a kö zön ség ne ve lé se az au -
to nóm mû vé szek te vé keny sé ge ál tal.

A két ol dal bár lát szó lag kü lön vá lik, va ló -
já ban el vá laszt ha tat lan, hi szen az au to nóm
mû vész lé té hez nem csu pán te het ség szük -
sé gel te tik, ha nem egy faj ta di a ló gus, kom -
mu ni ká ció is. Mert a mû vé szek pá lyá ját
nem pusz tán a tra dí ció és az in ven ció ha tá -
roz za meg, ha nem a mû vé szet for má lis és
in for má lis in téz mény rend sze re is. A mû vé -
sze ti kép zés, a ki ál lí tá si le he tõ sé gek, a pub -
li ci tás, a kri ti ku sok, a mû ér tõk és mû gyûj -
tõk, a me cé ná sok is me re te is el en ged he tet -
len fel té te le a si ke res mû vé szi lé te zés nek –
aho gyan egy vá ros si ke res, el is mert kul tu rá -
lis, mû vé sze ti, szel le mi lé te zé sé nek is. 

A 20-21. szá za di ma gyar mû vé sze ti in téz -
mény rend szer (is ko lák, mû vész te le pek, ká -
vé há zak, ki ál lí tó te rek) fon tos hát tér ként,
kon tex tus ként ölel ték és öle lik át, gon doz -
zák és táp lál ják a mû vé sze tet. Ezek a he lyek
nem csu pán az egyes mû vé szek sze mé lyes
pá lyá ját be fo lyá sol hat ják, nem csak mû vé -
szek nek és mû vek nek biz to sít hat nak ta lál -
ko zá si le he tõ sé get, de leg több ször a mû vé -
szet tör té net nagy fo lya ma ta i ban is ki tün te -
tett sze re pet játsz hat nak. Ek la táns pél da eb -

Pethõ At ti la 
megyei közönségdíja

A VOSZ Bács-Kis kun Me gyei
Szer ve ze te és a Prí ma Primissima
ala pít vány kép vise lõi de cem ber
1-jén ad ták át a 2011. évi há rom
Me gyei Prí ma dí jat és a kö zön -
ség dí jat. Nagy örö münk re az
utób bit a Ma gyar ze ne mû vé szet
ka te gó ri á ban je lölt Pethõ At ti la
nyer te el.

Gra tu lá lunk!
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bõl a szem pont ból a Gre sham ká vé ház,
mely nek stí lu sa (posztnagybányai) mind -
má ig meg ha tá ro zó té nye zõ je, ins pi rá ci ós
for rá sa a ma gyar mû vé szet nek, nem utol só
sor ban azért, mert az ot ta ni mû vész asz tal
tag jai kö zül ke rül tek ki 1945 után a Kép zõ -
mû vé sze ti Fõ is ko la mes te rei is. 

S a Gre sham -kör tag jai vol tak azok, akik
1935-37 kö zött aján dé ka ik kal a ba jai mú ze -
um alap ja it is meg te rem tet ték, s akik nek
kö szön he tõ en 1937-ben meg nyíl ha tott (ép -
pen Ba ján) Ma gyar or szá gon az el sõ kor társ
mo dern kép tár. A KUPA-ban ki ál lí tó mû -
vész ta ná rok, al ko tó mû vé szek egyéb ként
2002-ben a Gre sham -kör utó da i ként, mû ve -
ik aján dé ko zá sá val, a kép zõ mû vé sze ti gyûj -
te mény gya ra pí tá sá val a ba jai mú ze um új
me cé ná sai is let tek.

A ká vé há zak, ga lé ri ák, al ter na tív ki ál lí -
tó he lyek, majd az õket fel vál tó klu bok az
1980-as évek vé gén meg je le nõ ma gán ga -
lé ri ák fel tû né sé ig meg ha tá ro zó ele mei vol -
tak a ma gyar kép zõ mû vé sze ti struk tú rá -
nak. Aho gyan az el múlt két év ti zed ben
ten den ci ó zus sá vá ló mû vé sze ti pa lo ták,
kú ri ák, a szentendrén ké szü lõ Mû vé szet
Ma lom: egy új ho ri zon tot nyi tott a kul tu rá -
lis, szel le mi, mû vé sze ti lé te zés in téz mény -
rend sze ré ben. En nek a ten den ci á nak, kul -
tu rá lis evo lú ci ó nak kö szön he tõ a Bács kai
Kul túr pa lo ta lé te is.

2001-ben ugyan is a KUPA-ban ki ál lí tó
al ko tók (más ba jai mû vé szek kel, köz mû -
ve lõ dé si szak em be rek kel együtt) le ve let ír -
tak Ba ja vá ros pol gár mes ter ének, akit ar ról
igye kez tek meg gyõz ni, tá mo gas sa, pá lyá -
za ti for rás ból se gít se elõ Reich Far kas és
Fi ai – utóbb Ba jai Áru ház ként el hí re sült –
épü le té nek kul tu rá lis cé lú át ala kí tá sát. Van -
nak te hát szép, az együtt gon dol ko dás ra
ins pi rá ló kul tu rá lis si ker tör té ne tek vá ro -
sunk ban, me lyek mél tó foly ta tást ér de mel -
nek. Itt van pél dá nak oká ért a Ba ján szü le -
tett két, má ra nem zet kö zi ran gú vá vált kép -
zõ mû vé sze ti se reg szem le: a 12 éve zaj ló
Sza bad té ri Ins tal lá ci ós Ki ál lí tás és Ak ció -
mû vé sze ti Be mu ta tó, va la mint a 2007-ben
in dult Víz és Élet Biennálé, mely a sze mé -
lyi (a pro jekt szer ve zõi), anya gi és tár gyi
fel té te lek hi á nyá ban ki csúsz hat a vá ros ke -
zé bõl, s a ké sõb bi ek ben más te le pü lé sek
tûz he tik bok ré ta ként a ka lap juk mel lé. Ez
pe dig mind nyá junk, de fõ ként Ba ja vá ros
szá má ra nagy vesz te ség len ne.  

Egy olyan ün ne pi al ka lom, mint a Jelky-s
mû vész ta ná rok ki ál lí tá sa azon ban, be val -
lom, meg nyug vás sal tölt el. Örü lünk, hogy a
Mú zsák temp lo má ba le ve tett sa ru já val sok
ked ves ven dég ér ke zett, akik kö zül ter mé -
sze te sen vol tak mû vé szek, mû ér tõk, mû ked -
ve lõk, mû vé szet sze re tõk és kí ván csis ko dó

la i ku sok egy aránt. S ez re mény ség re ad
okot. Kin cses Bács ka szel le mi és kul tu rá lis
köz pont já ban Ba ján, a Bács kai Kul túr pa lo -
tá ban, a Jelkys mû vész ta ná rok ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ün ne pe re ményt nyújt an nak a res -
tan ci ánk nak a ki egyen lí té sé re, amit 1927-
ben Fülep La jos is meg fo gal ma zott vá ro -

sunk mû vé sze ti éle tét, a mû vé sze ti ne ve lés
ügyét át te kint ve a Nem ze ti Sza lon har ma dik
ba jai ki ál lí tá sát meg nyi tó sza va i nak konk lú -
zi ó já ban: nem a mû vé szet nek van szük sé ge
kö zön ség re, ha nem a kö zön ség nek van
szük sé ge a mû vé szet re.

Ko vács Zi ta
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Egy ét lap ta nú sá ga
Fõ is pá ni be ik ta tás Ba ján a 20. szá zad ele jén

1873-ban lett Ba ja tör vény ha tó sá gi jo -
gú vá ros ez azt je len tet te, hogy nem volt
alá ren del ve a vár me gyé nek. A du a liz mus
ko rá ban a vá ro sok is sa ját fõ is pánt kap -
tak. Sok eset ben több vá ros nak volt egy
fõ is pán ja, vagy a vár me gye szék hely ének
- mely tör vény ha tó sá gi jo gú vá ros volt -
még is ugyan az volt a fõ is pán ja, mint a
vár me gyé nek. Ba ja leg több ször Sza bad -
ká val ke rült pár ba, az az kö zös fõ is pán
alá. Ezért leg több ször a fõ is pán nem la -
kott a vá ros ban, bár a vá ros há zán kü lön
lak osz tályt ala kí tot tak ki szá má ra. 1906-
ban Kos suth La jos uno ka öc  csét (nõ vé ré -
nek uno ká ját) ne vez ték ki ba jai fõ is pán -
ná. Ambrozovits La jos sze mé lyé ben elõ -
ször for dult elõ, hogy csak Ba já nak volt a
fõ is pán ja. 1910-ben a párt po li ti ka vál to -
zá sa, az új kor mány mi att Ambrozovits
La jos kér te fel men té sét. Ek kor kér dé ses -
sé vált, hogy új ra egye sí tik-e a Ba jai fõ is -
pán sá got va la me lyik má sik vá ro sé val.
Vé gül a Sza bad el vû párt em be rét,
kamjonkai ifj. Szem zõ Gyu lát (1881-
1955) ne vez ték ki. (Má tyás és gr.
Somssich Au gusz ta leg ki sebb fia, nagy -
báty ja volt Szem zõ Gyu la [1842-1910]
or szág gyû lé si kép vi se lõ, sze ge di biz tos, a
Bács-Bodrogh Vár me gyei Gaz da sá gi
Egye sü let el nö ke.)

A be ik ta tá si ün nep ség, ko ra be li ki fe je -
zés sel ins tal lá ció 1910. már ci us 16-án
volt. Az ün nep ség már reg gel el kez dõ dött,
mert a vá ro si kül dött ség egy ré sze már 5
óra kor ki uta zott Bácsbokodra, hogy a vo -
nat tal ér ke zõ új fõ is pánt fo gad ja. Szem zõ
Gyu lát négy fo ga tú dísz hin tó val vit ték a
vá ros ház ára a lo bo gó dísz be öl tö zött vá ro -
son ke resz tül, a fõ is pá ni la kás ba. A dísz -
fel vo nu lás ré sze volt a ban dé ri um és a tûz -
ol tók is ze ne ka ruk kal. Fél 10-kor kez dõ -
dött a dísz köz gyû lés õsi szo kás sze rint a
plé bá nia (Szent Pé ter és Pál) temp lom ban.
A mi se után foly tat ták a dísz köz gyû lést a
fõ is pán be ik ta tá sá val. Az es kü le té te le
után hang zott el a fõ is pá ni szék fog la ló be -
széd, majd a fõ jegy zõ vagy a tisz te let be li
fõ jegy zõ mon dott üd vöz lõ be szé det. Ez -
után az elõ zõ leg je lent ke zett ha tó sá gok,
hi va ta lok, tes tü le tek, egy le tek tisz te leg tek
az új fõ is pán elõtt. Ez után vo nul tak át a
ka szi nó ba, ahol már ol dot tabb ke re tek kö -
zött foly ta tó dott az ün nep lés, il let ve a vá -
ros meg ven dé gel te a fõ is pá ni be ik ta tás ra
ér ke zõ me gyei tiszt vi se lõ ket, más vá ro sok
és az egy ház kül döt te it.

Dél után fél ket tõ kor kez dõ dött a dísz -
ebéd. Az ebé det Preimájer Pál, a ka szi nó
ven dég lõ se ké szí tet te. Halmosi Zol tán nak,
a ba jai Du na Wellness Ho tel ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó
egy ét lap az „ifj. Szem zõ Gyu la fõ is pán Úr
Õ mél tó sá gá nak ren de zett ün ne pi Ebéd -
rõl”. Ezen az ét la pon a kö vet ke zõ me nü ol -
vas ha tó:

Ra gu le ves
Erõ le ves

Fo gas ma jo néz zel
Tok, tar tár-már tás sal

Tüzdelt bél szín
Bél szín és borju-szeletek
dí szes kö rö zés sel

Idei li ba / rán tott csir ke be fõt tel
Puly ka/ma lac sült ubor ka és fe jes sa lá ta

Fagy lalt /par fé os tyá val

Ve gyes gyü mölcs
Ana nász
Fe ke te ká vé

Ita lok:
Bo rok: asz ta li, vö rös bur gun di, 
Chatou Palugyai
Pezs gõk

Az ebé den részt ve võk vá laszt hat tak az
egyes fo gá sok kö zül (az el sõ fo gás pél dá -
ul két fé le le ves volt). Er rõl eszünk be jut hat
Tóth Kál mán egyik anek do tá ja, mely sze -
rint az 1870-es évek ben a ba jai po li ti kus
urak vé gig et tek egy nyolc fo gá sos ebé det,
meg it tak min den fé le jó bo ro kat és egy-két
üveg fran cia pezs gõt is, drá ga szi var ra
gyújt va ke se rû en só haj tot tak fel a dívánon:
„Ne gye dik Bé la óta nem volt ilyen ín ség
Ma gyar or szá gon!” Ez egy iga zi bács kai
anek do ta az it te ni nagy la ko mák ról. 

A fõ is pá ni be ik ta tás dísz ebéd jén részt
ve võk ki tû nõ ellátást kaptak, hi szen az
ételt a vá ros egyik leg jobb ven dég lõ se ké -
szí tet te. Magyar – rész ben bács kai – pezs -
gõt it tak. A promontori (ma: Bu da fok)
pezs gõ gyá rat ugyan is 1882-ben Tör ley Jó -
zsef bács kai nagy bir to kos ala pí tot ta fran-
cia mintára. A „Chatou Palugyay” pedig az
1900. évi pá ri zsi vi lág ki ál lí tá son nagy dí jat
nyert bor volt. A po zso nyi ven dég lõs,

Palugyai Ja kab, a Zöld fa Szál ló tu laj do no -
sa, ud va ri szál lí tó ké szí tet te, il let ve eb ben
az idõ ben már a fia. Az ét la pon nem sze re -
pel, hogy há rom fé le fél li te res sa va nyú víz -
bõl (Gieshübli, Szalvator, Ág nes for rás) is
vá laszt hat tak, amit Drescher Gyu la fû szer -
ke res ke dõ tõl vá sá rol tak er re az al ka lom ra. 

A bor és a pezs gõ fo gyasz tá sa köz ben
hang zot tak el a fel kö szön tõk. Ezek sor -
rend jét az ét la pon is rög zí tet ték. Az el sõ
fel kö szön tõt a ki rály ra ifj. Szem zõ Gyu la
mond ta. A má so di kat, mel  lyel a fõ is pánt
üd vö zöl te, dr. He ge dûs Ala dár. A har ma -
dik ban a vá ros kö zön sé gét bá ró Vojnits Ist -
ván él tet te. Az ér sek üd vöz le tét, mi vel
Városy Gyu la be teg volt (eb ben az év ben
halt meg), dr. Hor váth Gyõ zõ ka no nok ad -
ta át. Dr. Boróczy Kál mán mon dott fel kö -
szön tõt az ér sek re, a ka to nák ra Weisz Nán -
dor ta nács nok. 

A ban ket ten 350-en vet tek részt az új sá -
gok sze rint. A ven dég lõs szám lá ja sze rint
319 te rí ték volt. 224 ba jai és 95 vi dé ki volt
jelen. 300 üveg pezs gõ fo gyott. Az ebé den
a jó han gu la tot az egyik leg hí re sebb ze ne -
kar, Dankó La jos ban dá ja biz to sí tot ta. A
Ba jai Köz löny sze rint az ins tal lá ci ón meg -
je lent no ta bi li tá sok: „bá ró Vojnits Ist ván,
dr. Purgly Sán dor sza bad kai fõ is pán, Lati-
novits Pál, Schmausz End re ny. fõ is pán,
Vojnits Sán dor volt ogy. kép vi se lõ, Ertl Já -
nos ogy. kép vi se lõ, Szem zõ Ist ván, Szem -
zõ Kár oly, Ver mes Bé la...”

Az ebéd fél ötig tar tott, ek kor kezd ték
meg a „ki vo nu lást” a vas út ál lo más ra az öt
óra kor Zomborba in du ló kü lön vo nat hoz.

Szem zõ Gyu la 3 évig töl töt te be ezt a
tiszt sé get, még is éle te to váb bi ré szé ben
nyu gal ma zott fõ is pán volt, hi szen en nél
ma ga sabb hi va talt töb bé nem ka pott. Fõ is -
pán ként a ma gyar iro da lom ba is be vo nult,
Kellér An dor A fõ is pán cím mel ír ta meg
élet re gé nyét. (Õ ír ja, hogy „Szem zõ Gyu la
te hát a Noszty-fiú”. Mik száth Kál mán A
Noszty fiú es te Tóth Ma ri val cí mû re gé -
nyé nek egyik for rá sa va ló ban ifj. Szem zõ
Gyu la és Ungár Pi ros ka ese te volt, mely rõl
1901-ben az egész or szág ban be szél tek –
pél dá ul Nagy vá ra don Ady End re is cik ket
írt er rõl.) 

A be mu ta tott me nü kár tya tör té ne ti ér té -
két ad ja, hogy a szá mos Ba ján tar tott fõ is -
pá ni be ik ta tá si ebéd kö zül en nek az egy -
nek ma radt fenn a me nü kár tyá ja.

Fá bi án Bor bá la
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1. szám (január)
DÁNIEL József: In memoriam Schmidt Antal.
1. r. A gyermekévek (1-4.o.)
Városi kitüntetések (4.o.)
Akadémiai elismerés (5.o.)
BÁLINT László: Egy különleges könyvrõl
(5.o.)
PÉTER László: Szenvedély és szolgálat. Tanul-
mányok a hatvanesztendõs Silling István
tiszteletére (6-7.o.)
LAKI Ferenc: Katasztrófák környezetünkben.
6. r. Összefogások a katasztrófák megakadályo-
zására (8-9.o.)
B. L. [Bálint László]: A Dunától a Tiszáig.
Bács-Kiskun megye – Fotóalbum (9.o.)
KELEMEN István: Szelektív gondolatok (10-
11.o.)
KOTHENCZ Kelemen: Hejehuja a Kis
Hujában (12-13.o.)
MAYER János: Egy romos kastély régi urairól
(könyvismertetés) (13-14.o.)
A szerkesztõség közleménye (14.o.)
[DELY Géza]:És Shakespeare mondá: „Színház
az egész világ!” Reflexiók a Rábl Színtársulat
Szerelmes Shakespeare címû elõadásához (15.o.)
B. SZABÓ Orsolya: Szerelmes Shakespeare,
avagy klasszikusok újratöltve (15.o.)
LEX Orsolya: „És tükrünk szétszórt darabjait
Shakespeare úr ragasztja, foltozza itt…” (15-
16.o.)
JÁSZ Anikó: A Bajai Honpolgár tartalommu-
tatója 2010. (17-19.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendõ védtelenek: a
kis télizöld (19-20.o.)

2. szám (február)
MARUSA Andrea: Táncalkalmak Érsekcsaná-
don (1-5.o.)
DÁNIEL József: In memoriam Schmidt Antal.
2.r. A gimnáziumi és az egyetemi évek (5-8.o.)
BÁLINT László: Egy 20. századi sors. Péter
László: apa és fia – Takáts Lajos és Takáts
Endre (8-9.o.)
FÁBIÁN Borbála: Veszendõbe indult iratok. a
bajai levéltár viszontagságai a 20. század
közepén (10-11.o.)
BÁLINT László: Kárpáti Egon (1939-2010)
(11-13.o.)
LAKI Ferenc: Városunk és környéke téli
madarai (13-14.o.)
BÁLINT László: Száz éve született dr.
Újpétery Elemér (15.o.)
KOVÁCS Zita: Baráti György emlékére
(1942-2010) (16.o.)

MAJORCSICSNÉ Ujjady Krisztina: 25 éves a
Vizuális Iskola. Jubileumi kiállítás volt Vizus
növendékek alkotásaiból (16-17.o.)
VÖRÖS Henriette: Gondolataim a jubileumról
(17-18.o.)
LÕRINCZ Gergely: Bukovina – istensegítsi
életkép. Kinek mit juttatott a sorsa (18-19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendõ védtelenek: a
kis tyúktaréj (20.o.)

3. szám (március)
FÁBIÁN Borbála: Tóth Kálmán szülõháza (1-
3.o.)
DÁNIEL József: Egy hiányzó tablókép
története (3-5.o.)
BÁLINT László: Búcsú Külley Leától (6.o.)
MAYER János: A rockvilág nagy halottai az
elmúlt évben (7-9.o.)
ESNAGY József versei (9.o.)
BÁLINT Attila: Mészáros Lázár az elsõ
független magyar kormány hadügyminisztere
hamvainak végsõ nyugalomra helyezése Baja,
1991. március 15. (fotók) (10-11.o.)
DÁNIEL József: In memoriam Schmidt Antal.
3. r. Az alkotómunka termékeny évei (12-15.o.)
MARUSA Andrea: A korosztályok táncélete
Érsekcsanádon (16-19.o.)
LÁSZLÓ Szabolcsné Bessenyõi Elvíra:
Olvasói levél (19.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendõ védtelenek: az
aranyesõ (20.o.)

4. szám (április)
FÁBIÁN Borbála: A Pilák-ház, Pilaszanovics-
kastély a bajai Szentháromság téren (1-4.o.)
PÉTER László: Szent-Györgyi Albert amerikai
napjai (5-7.o.)
Baja Hírnevéért Díj 2011. (7.o.)
DÁNIEL József: In memoriam Schmidt Antal.
4. r. Aki ablakot nyitott a világra (8-12.o.)
BÁLINT Attila: Léphaft karikatúrák (13.o.)
Helyreigazítás (13.o.)
DÁNIEL József: Békésy György (1899-1972)
[1. r.] (14-15.o.)
Posványos. Görbe Ferenc felvételei (16.o.)
KOTHENCZ Kelemen: Szellemi kulturális
örökség mint közösségi erõ (17-18.o.)
FÁBIÁN Borbála: Amikor Tóth Kálmán a
bajai gimnáziumba jelentkezett tanárnak…
(18.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (19.o.)
LAKI Ferenc – NEBOJSZKI László: Védendõ
védtelenek: a száratlan kankalin (20.o.)

5. szám (május)
BÁLINT László: A címlapképrõl jut eszembe
(1.o.)
KOVÁCS Zita: Boldog John Henry Newman-
templom (2.o.)
DÁNIEL József: Buda és Pest útra kel (2-3.o.)
PETRI Pál: Ismerkedésem a villannyal.
Gyerekkori emlék (3-4.o.)
DÁNIEL József: Békésy György. 2. r. (4-7.o.)
SZATHMÁRY Zsolt: „Ha életünk során csak
egyszer tudunk segíteni, már megérte, hogy
vagyunk.” (7-8.o.)
KOSZTOLÁNYI Károly: Emlékezés Sulyok
János Ignác tanár úrra (8-9.o.)
SZEBÉNYI Tamás: Szieb Márti – Mártikám
(vers) (9.o.)
LAKI Ferenc: Az évszakok és virágos
növényeik (Tavasz) (10-11.o.)
MERK Zsuzsa: Richter Ilona képei elõtt (12.o.)
MAYER Já nos: Ven dég ta nár ként Ma ros vá sár -
he lyen (12-15.o.)
FALUDI Gábor: Impressziók, jegyzetek egy
könyvrõl (15-16.o.)
STETINÁNÉ Tatár Hajnalka: Helyzetkép a
távlati vízbázisokról (16-18.o.)
BÁLINT László: A Bács-Bodrog vármegyei
Történelmi Társulat évkönyvei (18.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (19.o.)
LAKI Ferenc – NEBOJSZKI László: Védendõ
védtelenek: a kökény (19-20.o.)

6. szám (június)
DÁNIEL József: Szentély csendje õrzi álmát
(1-3.o.)
NOTHOF Éva: A madarasi Nagy bol dog asz -
 szony-temp lom (3-6.o.)
FÁBIÁN Borbála: A Polgáregylettõl a Tóth
Kálmán Polgári Kaszinóig (6-10.o.)
BAKY Péter: Fejes István emlékkiállításán
(10-11.o.)
KOVÁCS Zita: Mûvesház (11-13.o.)
FALUDI Gábor: Dr. Wisnovszky Iván és Baja
(13.o.)
WISNOVSZKY Iván: Duna jeges árvízi
emlékek 1956-ból (13-14.o.)
MAYER Já nos: B. Hor váth Ist ván új ver ses kö -
te té rõl (15.o.)
VÖRÖS Gabriella: Kivonat a Madaras –
Halmok kötet szerzõi Bevezetésébõl, némi
módosítással (16.o.)
Elõzetes híradás egy régen várt könyvrõl.
Schmidt Antal: Életem széljegyzetei – váloga-
tott írások (16.o.)
KOTHENCZ Kelemen: Éjjeli õrség Baján az
1830-as években (17.o.)

A Ba jai Hon pol gár tar ta lom mu ta tó ja
2011. (22. év fo lyam)
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DÁNIEL József: Egy szangvinikus madártudós
(18.o.)
A Bajai Honpolgár Alapítvány beszámolója a
2010. évi közhasznú tevékenységérõl (19.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (19.o.)
LAKI Ferenc – NEBOJSZKI László: Védendõ
védtelenek: az üstökös gyöngyike (19-20.o.)

7. szám (július)
NEBOJSZKI László: A hálótapogató (1-2.o.)
NEBOJSZKI László: Grõsz József kalocsai
érsek emléke (2-3.o.)
MELCHER Ferenc: Az erdõgazdálkodás jelen-
tõsége az ADUKÖVIZIG mûködésében (3-
5.o.)
SZEBÉNYI Tamás: Fortunához (vers) (3.o.)
KABDEBÓ Tamás: Sulyok Ignác János (6.o.)
JÁVOR Béla: Bajai halászlev(el)ek (7.o.)
DÁNIEL József: „Hírhedett zenésze a világ-
nak” 1. r. (7-11.o.)
MAYER János: A szélsõségek olimpiája. 75
éve zajlottak a berlini Olimpiai Játékok. 1. r.
(11-15.o.)
PÉTER Árpád: Forint-egyenértékûség Baja,
2011. május 4. (15-17.o.)
Helyreigazítás (17.o.)
PATOCSKAI Ist ván: Be szá mo ló egy vi lág baj -
nok ság ról. Opa ti ja, 2010 (17-18.o.)
BÁLINT Attila – NEBOJSZKI László: Adoma.
Kivételesen nem Bácska múltjából, hanem a
bajai halászléfõzéshez kapcsolódva (19.o.)
NEBOJSZKI Lász ló – MÓROCZ At ti la: Vé -
den dõ véd te le nek: a la pát or rú vagy ka na las tok
(19-20.o.)

8. szám (augusztus)
KOTHENCZ Kelemen: Kézmûves örökség
virtuális térben (1-2.o.)
WICKER Erika: 10 éve halt meg Kõhegyi
Mihály (3.o.)
BÁLINT László: Bajai diák gyászbeszéde
Széchenyi fölött (4-5.o.)
DÁNIEL József: „Hírhedett zenésze a világ-
nak” 2. r. (5-8.o.)
MARUSA And rea: VIII. nem zet kö zi nép raj zi
nem ze ti ség ku ta tó tu do má nyos kon fe ren cia
(8.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Habs burg Alb recht fõ -
her ceg nyug he lye (9.o.)
LA KI Fe renc: Az év szak ok és vi rá gos nö vé -
nye ik (Nyár) (10-11.o.)
MAYER Já nos: A szél sõ sé gek olim pi á ja. 75
éve zaj lot tak a ber li ni Olim pi ai Já té kok. 2. r.
(12-17.o.)
B. L. [Bá lint Lász ló]: Ba jai Hon pol gár Köny -
vek 5. (17.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (18.o.)
NEBOJSZKI Lász ló – MÓROCZ At ti la: Vé -
den dõ véd te le nek: a fe hér gó lya (18-20.o.)

9. szám (szeptember)
Máriakönnye – Vodica 1811-2011 (1.o.)
DÁNIEL József: A rádium regénye. 1. r. (2-
4.o.)
MARUSA Andrea: A református leányviselet
Érsekcsanádon a 20. század elsõ felében (5-8.o.)
SZEBÉNYI Tamás versei (8.o.)
NEBOJSZKI Lász ló: Ün nep a katymári Vodi-
cán (9.o.)
LAKI Ferenc: Az élõvilág sokfélesége. 1. [r.] A
sokszínûség néhány mutatója (10-11.o.)
AKNAI Tamás: Klossy Irén visszatekintõ kiál-
lítása elõtt (11-14.o.)
NEBOJSZKI László: „Nem a jelennek, hanem
a jövõnek” 1. r. (14-17.o.)
FÁBIÁN Borbála: Bauer Antal sírköve (18.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendõ védtelenek: az
erdei fülesbagoly (19-20.o.)

10. szám (október)
NEBOJSZKI László: „Nem a jelennek, hanem
a jövõnek” 2. r. (1-3.o.)
KOVÁCS Zita: 200 éves a Bajai Református
Egyházközség (4-5.o.)
NEBOJSZKI László: Keresztszentelés az
országhatáron (6.o.)
FÁBIÁN Borbála: Vértes Honor, az utolsó
bajai ferences házfõnök-plébános (7-9.o.)
DÁNIEL József: A rádium regénye. 2. r. (9-
11.o.)
LAKI Ferenc: Az élõvilág sokfélesége. 2. [r.] A
hagyományos nemesítések (11-12.o.)
MAYER János: „Nyisd hát ki kapudat, kincses
Kolozsvár…” Elõadóként a VII. Nemzetközi
Hungarológiai Kongresszuson (12-14.o.)
KIS Zoltán: Ladikkészítés Szeremlén (13-
14.o.)
Helyreigazítás (16.o.)
KOTHENCZ Kelemen: Juhászok cimborázása
a Három Kereszt csárdában (16-17.o.)
DÁNIEL József: A rádiójáték (18-19.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendõ védtelenek: az
egerészölyv (19-20.o.)

11. szám (november)
BÁLINT Attila: Dr. Habsburg Ottó és Miskol-
czy Ferenc (1-2.o.)
DÁNIEL József: Habsburg Ottó (1912. novem-
ber 20. – 2011. július 4.) (2-5.o.)
MAYER János – MAYER István: Székelykapu
egy sváb faluban. Etnikumok és népcsoportok
összeolvadása a jelképek és megemlékezések
tükrében (5-9.o.)
LAKI Ferenc: Az évszakok és virágos
növényeik (Õsz) (10-11.o.)
SILLING István: Máriakönnye, avagy a bajai
Vodica története (12-14.o.)

LAKI Ferenc: Az élõvilág sokfélesége. 3. [r.] A
modern beavatkozások (14-15.o.)
DÁNIEL József: A rádium regénye. 3. r. (16-
18.o.)
BÁ LINT At ti la – NEBOJSZKI Lász ló: Ado -
mák Bács ka múlt já ból (18.o.)
RAPCSÁNYI László: Mesés Baja. Sugovica,
Toronyóra és a kicsi viza címû készülõ
könyvhöz (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendõ védtelenek: az
árvalányhaj (19-20.o.)
Elõfizetési felhívás (20.o.)

12. szám (december)
PETHÕ Attila: 20 éves az Ad Libitum Kórus
(1-3.o.)
DÁNIEL József: Gábor Dénes (1900-1979) (3-
4.o.)
KO VÁCS Zi ta: Mes te rek, is ko lák, ta nít vá -
nyok. A 90 éves B. Mikli Fe renc, a 80 éves
Szurcsik Já nos és a 70 éves Bá lint At ti la kö zös
ki ál lí tá sa (4-7.o.)
KOSZTOLÁNYI Károly: 70 éves a
Keresztényszocialista Magyar Munkásmozga-
lom (8-9.o.)
JÁVOR Béla: Az ország püspöke (Száz éve
született Belon Gellért) (9-10.o.)
MAYER János: Tisztelgés a mester elõtt (11-
12.o.)
SRAMÓ András: Emberek közöttünk. A Duna
Fotóklub kiállításáról (13.o.)
Elõfizetési díjak a 2012. évre (13.o.)
Ligeti László Képeim címû fotókiállítását
novemberben láthattuk a Sugovica ÁMK-ban.
Ízelítõ a szép kollekcióból (fotók) (14.o.)
MOLNÁR Antal: Sokcsevits Dénes: Horvá-
tország a 7. századtól napjainkig (15-18.o.)
ZORN Antal: Dr. Habsburg Ottó utolsó láto-
gatása Baján (18.o.)
NEBOJSZKI László: Új könyv Baja város
utcaneveirõl (19.o.)
NEBOJSZKI László: Védendõ védtelenek: a
mocsári nefelejcs (19-20.o.)

SZERZÕI NÉVMUTATÓ

Aknai Tamás  9/11;
B. Szabó Orsolya  1/15;
Baky Péter  6/10;
Bálint Attila  1/19; 3/10; 3/19; 4/13; 4/19; 5/19;
6/19;7/19; 8/18; 9/19; 10/19; 11/1; 11/18;
Bálint László  1/5; 1/9; 2/8; 2/11; 2/15; 3/6; 5/1;
5/18; 8/4; 8/17;
Dániel József  1/1; 2/5; 3/3; 3/12; 4/8; 4/14;
5/2; 5/4; 6/1; 6/18; 7/7; 8/5; 9/2; 10/9; 10/18;
11/2; 11/16; 12/3;
Dely Géza  1/15;
Esnagy József  3/9;
Fábián Borbála  2/10; 3/1; 4/1; 4/18; 6/6; 9/18;
10/7;



Bajai Honpolgár 192012. január

Faludi Gábor  5/15; 6/13;
Görbe Ferenc  4/16;
Jász Anikó  1/17;
Jávor Béla  7/7; 12/9;
Kabdebó Tamás  7/6;
Kelemen István  1/10;
Kis Zoltán  10/15;
Kosztolányi Károly  5/8; 12/8,
Kothencz Kelemen  1/12; 4/17; 6/17; 8/1;
10/16;
Kovács Zita  2/16; 5/2; 6/11; 10/4; 12/4;
Laki Ferenc  1/8; 2/13; 4/20; 5/10; 5/19; 6/19;
8/10; 9/10; 10/11; 11/10; 11/14;
László Szabolcsné Bessenyõi Elvíra  3/19;
Lex Orsolya  1/15;
Ligeti László  12/14;
Lõrincz Gergely  2/18;
Majorcsicsné Ujjady Krisztina  2/16;
Marusa Andrea  2/1; 3/16; 8/8; 9/5;
Mayer István  11/5;
Mayer János  1/13; 3/7; 5/12; 6/15; 7/11; 8/12;
10/12; 11/5; 12/11;
Melcher Feerenc  7/3;
Merk Zsuzsa  5/12;
Molnár Antal  12/15;
Mórocz Attila  7/19; 8/18;
Nebojszki László  1/19; 1/19; 2/20; 3/19; 3/20;
4/19; 4/20; 5/19; 5/19; 6/19; 6/19; 7/1; 7/2;
7/19; 7/19; 8/9; 8/18; 8/18; 9/9; 9/14; 9/19;
9/19; 10/1; 10/6; 10/19; 10/19; 11/18; 11/19;
12/19; 12/19;
Nothof Éva  6/3;
Patocskai István  7/17;
Péter Árpád  7/15;
Péter László  1/6; 4/5;

Pethõ Attila  12/1;
Petri Pál  5/3;
Rapcsányi László  11/19;
Silling István  11/12;
Sramó András  12/13;
Stetináné Tatár Hajnalka  5/16;
Szathmáry Zsolt  5/7;
Szebényi Tamás  5/9; 7/3; 9/8;
Vörös Gabriella  6/16;
Vörös Henriette  2/17;
Wicker Erika  8/3;
Wisnovszky Iván  6/13;
Zorn Antal  12/18;

CIKKSOROZATOK MUTATÓJA

Békésy György (Dániel J.)
1. rész 4/14;
2. rész 5/4;

Az élõvilág sokfélesége (Laki F.)
1. rész A sokszínûség néhány mutatója 9/10;
2. rész A hagyományos nemesítések 10/11;
3. rész A modern beavatkozások 11/14;

„Hírhedett zenésze a világnak” (Dániel J.)
1. rész 7/7;
2. rész 8/5;

In memoriam Schmidt Antal (Dániel J.)
1. rész A gyermekévek 1/1;
2. rész A gimnáziumi és az egyetemi évek 2/5;
3. rész Az alkotómunka termékeny évei 3/12;
4. rész Aki ablakot nyitott a világra 4/8;

Katasztrófák környezetünkben (Laki F.)
6. rész Összefogások a katasztrófák megakadá-
lyozására 1/8;

„Nem a jelennek, hanem a jövõnek” (Nebojsz-
ki L.)
1. rész 9/14;
2. rész 10/1;

A rádium regénye (Dániel J.)
1. rész 9/2;
2. rész10/9;
3. rész 11/16;

A szélsõségek olimpiája (Mayer J.)
1. rész 7/11;
2. rész 8/12;

Védendõ védtelenek (Nebojszki L., Laki F.,
Mórocz A.)
Kis télizöld 1/19;
Kis tyúktaréj 2/20;
Aranyesõ 3/20;
Száratlan kankalin 4/20;
Kökény 5/19;
Üstökös gyöngyike 6/19;
Lapátorrú vagy kanalas tok 7/19;
Fehér gólya 8/18;
Erdei fülesbagoly 9/19;
Egerészölyv 10/19;
Árvalányhaj 11/19;
Mocsári nefelejcs 12/19;

Összeállította: Jász Anikó

Vé den dõ véd te le nek: a kö zön sé ges mo gyo ró
A nö vény zet ja nu ár ban még a fagy rab -

sá gá ban síny lõd ve vár ja a me le gebb év -
szak el jö ve tel ét. Lomb ko ro na hí ján a
gyen ge és a fel hõk kö zül gyak ran csak pis -
lá kol va elõ buk ka nó nap su ga rak a fák csu -
pasz ágai kö zött aka dály ta nul át jut va érik
el a ta lajt, mi köz ben az er dõk ben ka nyar gó
pa ta kok vi ze las san sus to rog ni kezd. Ilyen -
kor, a zord év szak vé gé nek és a ki ke let kö -
ze led té nek egyik csal ha tat lan je le ként fi -
gyel het jük meg a kö zön sé ges mo gyo ró
(Corylus avellana) por zós vi rá ga it, ame -
lyek élénk sár ga, 3-6 cen ti mé ter hos  szú
bar ká ik kal üdí tõ en hat nak a té li fák ko mor,
sö tét szí nei kö zött. A le ve lek õszi le hul lá sa
után ki ala kult, kez det ben fel fe lé ál ló,
rügy sze rû, majd hen ge res sé vá ló ket tes-
hár mas ki nö vé sek egy szer re csak nyú lás -
nak in dul nak, csün gõ vé vál nak, mi köz ben
zöldesbarna szí nük sár gás zöl des re vál to -
zik. Egy-egy lágy szel lõ vagy ta va szi fu -

val lat moz dí tá sa nyo mán be lõ lük sár ga vi -
rág por fel hõ ke re ke dik (egy bar ka 5-7 mil -
lió vi rág por sze met ter mel), amely a kap tá -
ra ik ból ek kor tájt már ki me rész ke dõ mé -
hek egyik el sõ táp lá lé ka. A ke vés bé fel tû -
nõ, nagy já ból fél cen ti mé ter hos  szú ter mõs
vi rá gok to jás dad ala kú ak, be lõ lük csak
kis sé emel ked nek ki a pi ros bi be szá lak. A
szél  po roz ta mo gyo ró por zós és ter mõs vi -
rá gai a nö vény kü lön bö zõ ré sze in je len nek
meg. A ki fej lõ dõ le vél sze rû ku pacs ha rang
ala kú, a csont hé jas makk szí ne kez det ben
zöldesfehér és pu ha hú sú, ké sõbb fo ko za -
to san bar nu ló és meg ke mé nye dõ hé jú,
amely nek csú csa he gyes. Az egye sé vel
vagy cso por to san ál ló ter més õs  szel le hul -
lik, ben ne egyet len mag ta lál ha tó. A mo -
gyo ró ter mé sé nek nagy a táp lá ló ér té ke,
olaj tar tal ma igen je len tõs. Fel hasz nál ják a
cso ko lá dé hoz, a kü lön bö zõ sü te mé nyek -
hez és a tor ták hoz, de nyer sen fo gyaszt va

is ked velt cse me ge. Az em be ri ség tör té nel -
mé nek már ko rai idõ sza ká ban fel is mer te
ked ve zõ tu laj don sá ga it, ezt bi zo nyít ják a
kõ- és bronz ko ri cö löp épít mé nyek mel lett
az ása tá sok so rán ta lált mo gyo ró hé jak. A
ple isz to cén idõ szak le le tei ugyan ak kor jel -
zik, hogy Kö zép-Eu ró pá ban az utol só jég -
kor szak után a mo gyo ró vált ural ko dó vá.

A nyír fa fé lék (Betulaceae) csa lád já ba tar -
to zó kö zön sé ges mo gyo ró 2-5 mé ter ma -
gas sá gú, tö vé tõl több ve zér ág gal in du ló
cser je vagy ki sebb fa. Vál ta ko zó ál lá sú le -
ve lei 6-10 cen ti mé ter hos  szú ak, 4-7 cen ti -
mé ter szé le sek, alak juk to jás dad, szé lük fû -
ré szes. Szí nük felül sö tét zöld, alul in kább
vi lá gos zöld, a le vél nyél hos  sza 1-2 cen ti mé -
ter. A mo gyo ró nagy já ból 1600-1700 mé te -
res ten ger szint fe let ti ma gas sá gig er dõk ben,
bok ros ré sze ken és pa tak par to kon szin te
egész Eu ró pá ban el ter jedt nek szá mít. „Ha
két szer rü gye zik, hos  szú õsz lesz” – je gyez -



te fel a né pi böl cses sé get a mo gyo ró val kap -
cso la to san Sinkovits Fe renc (Bács kai ma -
gyar idõ jós lás. Csantavér né pi me te o ro ló gi -
á ja. Új vi dék, 1997, 81. ol dal). Ro ko na az
óri ás mo gyo ró (Corylis maxima), amely nek
a kö zön sé ges mo gyo ró hoz ké pest na gyobb
– mint egy 2,5-3 cen ti mé te res – makk ja fej -
lõ dik. A törökmogyoró (Corylis col ur na)
sza bá lyos kúp for má ban te re bé lye se dõ ko -
ro ná jú, amely nek ma gas sá ga meg ha lad ja a
15 mé tert. A www.dendromania.hu cí mû
internetes ol dal né hány ter me tes törökmo-
gyoróról kö zöl ada to kat: He ves me gyé ben
Gyön gyö sön él egy 412, Tol na me gyé ben
Kajdacson egy 374 és Nóg rád me gyé ben
Romhányon egy 347 cen ti mé te res törzskör-
méretû pél dány. Mel let tük a mo gyo ró nak
több, dísz nö vény ként ül te tett faj tá ja is lé te -
zik. A mo gyo ró ter mesz té sé vel már az óko -
ri gö rö gök és ró ma i ak is fog lal koz tak. A nö -
vény tu do má nyos el ne ve zé sé bõl a Corylus a
gö rög korüsz (sap ka) szó ból szár ma zik: a
ku pacs úgy fe di a ter mést, mint sap ka a fe -
jet. Az avellana a mai Olasz or szág Campa-
nia ré gi ó já ban fek võ Avella te le pü lés ne vé -
bõl ered: az ot ta ni mo gyo rót ter jesz tet ték el
az óko ri Ró ma lé gi ói szer te Eu ró pá ban.

Nyel vünk ben a mo gyo ró hoz több szó lás -
mon dás kö tõ dik. Az ér ték te len hol mi ra nem
csak a ga ras sal, ha nem a mo gyo ró val kap -
cso la to san is mond ják: „Nem ér [nem ad nék
ér te] egy lyu kas [fér ges] mo gyo rót.” Ha va -
la mi el fo gyott, vagy a be széd ben nincs már
több érv, ak kor „Ki fo gyott [ki ko pott]
vmibõl, mint (a) mo gyo ró a tok já ból [a hé -
já ból].” Min den ben jól el lá tott em ber rõl
tart ják: „Te li van sovállott (az az hé já ból ki -

fej tett) mo gyo ró val a zse be [fe ne ke].”
„[A]ki so kat vá lo gat a mo gyo ró ban, az fér -
gest ta lál.” – az az, aki so kat vá lo gat, az rosz -
 szul vá laszt. „Meg ken vkit [egy kis] mogyo-
rófahájjal.” – mond ják ar ra, akit mo gyo ró -
ves  szõ vel fe ne kel nek el. Ré gen pál cá ja a
tes ti fe nyí tés esz kö ze volt: akit de res re húz -
tak, ez zel kap ta a ki sza bott bün te tést. Emel -
lett va rázs ves  szõ ként is hasz nál ták, amel  lyel
kin cset le he tett ta lál ni vagy tol vajt tud tak
fog ni. Ter mé szet fe let ti ere jét ab ból ere dez -
tet ték, hogy szin te az ös  szes nö vény nél ko -
ráb ban vi rá goz va az élet jel kép évé vált.

A kö zön sé ges mo gyo ró Ba ján és kör -
nyé kén sok fe lé meg ta lál ha tó. „Er dõk ben,
li ge tek ben s bok rok kö zött, az ös  szes
dunamenti er dõ ben.” – ír ta ró la Prodan

Gyu la (Bács-Bodrog vár me gye fló rá ja. In:
Ma gyar bo ta ni kai la pok. XIV. kö tet, Bu da -
pest, 1915. 210. ol dal). Kevey Ba lázs és
Tóth Im re sze rint Ge menc szá mos ré szén
meg fi gyel he tõ, ös  szes sé gé ben „tölgy-
kõris-szil li ge tek ben és gyertyányos töl -
gye sek ben szór vá nyos” (Ada tok a ha zai
Al só-Du na ár tér fló rá já hoz. In: Kitaibelia.
V. évf. 1. fü zet, 2000. 139. ol dal). Mel let te
a törökmogyorót leg in kább vá ro sunk ut cá -
in lát hat juk, ahol, úgy tû nik, jól ér zi ma gát.

Dr. Nebojszki Lász ló
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A mo gyo ró bar kái


