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Húsz év vel ez elõtt halt meg Ko vács Bé -
la, az 1958-tól mû kö dõ Du na Fo tó klub
ala pí tó tag ja. 1945 óta élt Ba ján, Abban az
évben nevezték ki a ke res ke del mi fiú is ko -
la ta ná rává. Nyu ga lom ba vo nu lá sá ig ta ní -
tott az ak kor már Türr Ist ván Köz gaz da sá -
gi Tech ni kum né ven mû kö dõ is ko lában.
Ta nít vá nyai el sõ sor ban mint ki vá ló ta nárt
becsülték, de a vá ros kö zön sé ge már az
1950-es évek tõl ama tõr fo tós ként is
ismerte. A Du na Fo tó klub leg ak tí vabb tag -
jai kö zé tar to zott. Mun ká i nak ma gas szín -

vo na lát jel zi, hogy a kor szak je les szak lap -
ja, a Fo tó az idõk fo lya mán össze sen hu -
szon hat ké pét kö zöl te.

Na gyon so k fotóját ki ál lí tot ták és dí jaz ták
ba jai és nem zet kö zi be mu ta tó kon. Tíz perc -
ben cí mû al ko tá sa több ran gos dí jat is ka -
pott. Szak mai el is me rést nyert ké pe i közül
hadd em lít sek itt csak né há nyat: Tél, Esõs
idõ ben, Ta nár, Ba rát nõk, Két öreg asz  szony,
Fe hér gyász. Ezek a ké pek meg ér de mel nék
– és ve lük együtt több má sik is –, hogy Ko -
vács Bé la mun kás sá gát rep re zen tál va új ra a

kö zön ség elé ke rül je nek, ha más mó don
nem is, leg alább egy fo lyó irat ban kö zölt
kol lek ció for má já ban.

Ko vács Bé la nem csak fo tó zott, ha nem
ér de kes gon do la tai is vol tak a fo tó mû vé -
szet rõl, ame lyek a Fotó-ban és más la pok -
ban je len tek meg.

Gör be Fe renc

(Szer kesz tõ ségünk megígéri, hogy a lap
kö vet ke zõ szá má ban ös  sze ál lí tást kö zöl 
Ko vács Bé la ké pe i bõl.)

Vakáció (1963)                    Fotó: Kovács Béla

Ko vács Bé la (1906 – 1992)
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Bács ka a sza bad ság harc vi ha rá ban
Száz éve, 1912 má ju sá ban hunyt el

Zenta ér de mes és te vé keny köz sze rep lõ je,
Szekfü György. 

Az 1832-ben szü le tett gyer mek ko ra -
érett if jú vá ser dül, aki szenzivitív lé lek kel,
szom jas mo hó ság gal fo gad ja be a re form -
kor nagy sze rû esz mé it. A sza bad ság harc
ki tö ré se kor még csak fel sõs gim na zis ta,
lá zas és lel kes ha za fi sá ga még is ar ra kész -
te ti, hogy fegy vert ra gad jon nem ze te vé -
del mé re.

1849. már ci us 22-én so roz zák be a 148.
zász ló alj ba. A bi zott ság nem na gyon bí be -
lõd he tett a szü le té si ok má nyok kal, hi szen
még be sem töl töt te a ti zen he te dik élet év -
ét. A had na gyi rang sem du kál na az új don -
sült hon véd tiszt nek, mi vel semminémû
ka to nai kép zett ség gel nem ren del ke zik. A
pá lya m égis sze ren csés csil lag zat alatt in -
dul. Ez év áp ri li sá ban kez dõ dik a sza bad -
ság harc leg szebb, ma gas ra szár nya ló idõ -
sza ka. Hat van, Isaszeg, Vác, Nagysalló és
Ko má rom ne ve je lö li azok nak a csa ták nak
he lyét, ahol a fel éb re dõ ön bi zal mú, for ra -
dal mi szel lem tõl fû tött hon véd se reg ke -
mény és dön tõ csa pást mér oszt rák el len fe -
lé re. Nem he lyi cse te pa ték a har cok, hi -
szen több tí zez res lét szá mú ha dak mé rik
ös  sze ere jü ket. A gyõ zel mek ér té két az ad -
ja meg, hogy kép zett oszt rák ge ne rá li sok -
tól ve ze tett, gya kor lott, jól fe gyel me zett
csa pa to kat ver nek szét Gör gey és a for ra -
da lom gyor san avan zsált tá bor no kai.

Szekfü György a Dél vi dé ken küz dõ ha -
dak hoz be oszt va csak tá vol ról lel ke sed het
a fõ se reg észa kon ara tott di a da la in. Meg -
ada tik azon ban szá má ra az, hogy ré sze se
le hes sen a sza bad ság harc utol só je len tõs
és ma gyar gyõ ze lem mel zá ru ló üt kö ze té -
nek. A kishegyesi csa tát 1849. jú li us 14-
én vív ják meg a Guyon Ri chárd ve ze té se
alatt har co ló zász ló al jak. Az el len fél Jel la -
sics hor vát bán had tes te. Bár az el len sé ges
ve zér se re ge mind lét szám, mind ágyú i -
nak tûz ere je te kin te té ben fö lény ben van, a
for ra dal mi len dü let utol já ra még erõt vesz
a csá szá ri had se reg ta nult be gya kor lott sá -
gán. A küz de lem he ves sé gét jel zi, hogy
nyolc van egy ma gyar és hét száz hor vát ka -
to na esik ál do za tául. Az ös  sze csa pás után
Jel la sics fel ad ja ere de ti ter vét (ez a Te -
mes vár irá nyá ba tar tó Haynauval tör té nõ
egye sü lés volt), és a Du na jobb part já ra
hú zó dik vis  sza.

A he lyi gyõ ze lem a rop pant túl erõ tõl
szo ron ga tott ma gyar had se reg sor sát már
nem be fo lyá sol hat ja. Az if jú had nagy az öt
hó nap szép sé ges lán go lá sá ért ke mé nyen

meg fog fi zet ni. Az oszt rák sorozótisztek
sem kér nek szü le té si anya köny vi ki vo na -
tot, és csak ha mar le gény sé gi uni for mis ba
öl töz te tik a fo goly hon véd tisz tet. Bõ tíz
évet kap ar ra, hogy ma gyar ér zel mû ke bel -
lel fe szít sen a fe hér csá szá ri fegy ver ka bát -
ban. El kell is mer nünk azon ban, hogy a
ke mény kö té sû fi a tal em ber sze mé lyi kva li -
tá sa it va la me lyest Fe renc Jó zsef ár má di á ja
is mél tá nyol ja, hi szen 1860-ban õr mes te ri
rang ban sze rel le.

Zentára ha za tér ve a vá ro si köz igaz ga tás
szol gá la tá ba lép, és a rang lét rán elõ re ha -
lad va 1879-ben a vá ros fõ jegy zõ jé vé vá -
laszt ják. A fenn ma radt élet raj zi ada tok ta -
nú sít ják, hogy hi va ta lát lel ki is me re te sen,
ki vá ló szak ér te lem mel, min den kor a kö -
zös ség ér de ke it szem mel tart va lát ta el.
Meg gyõ zõ ada tok bi zo nyít ják azon ban,
hogy a ki egye zés után meg szi lár du ló ál -
lam rend nó tá ri u sá nak hi va tal no ki za kó ja
alatt a sza bad ság harc hon véd tiszt jé nek
me leg vér rel buz gó szí ve do bog. Zenta vá -
ro sa – mely nek la kos sá ga ek kor jó részt
ma gyar – 1887. már ci us 17-én úgy dönt,
hogy az emig rá ci ó ban élõ Kos sut hot dísz -
pol gá rá vá vá laszt ja. A kez de mé nye zés ben
Szegfünek dön tõ sze re pe le het. A dí szes
ok mány elõ ál lí tá sá ban ugyan is nagy lel ke -
se dés sel buz gól ko dik, és a turini re me té -
hez el kül dött ado má nyo zó le vél hez sa ját
de di kált fény ké pét is mel lé ke li. Ne vé hez
fû zõ dik az 1949. feb ru ár ele ji szerb vé -
reng zés ál do za tai egy ré szé nek ex hu má lá -
sa és új ra te me té se 1889 áp ri li sá ban. Kez -
de mé nye zé sé re köz ada ko zás ból 1893-ban
a sír hely fö lé em lék osz lo pot ál lí tot tak.

Zentán már 1868-ban meg ala kul a
Hon véd egy let, mely 1892-ben el nö ké vé
vá laszt ja a nyug díj ba vo nu ló fõ jegy zõt.
Az éle té nek he te dik év ti zed ében já ró egy -
ko ri hon véd tiszt lan ka dat lan erõ vel mun -
kál ko dik a sza bad ság harc em lé ke i nek
meg õr zé sé ért. Mi kor el nye ri a Hon véd -
egy let el nö ki tiszt sé gét, a sza bad ság harc
már negy ven négy éve be fe je zõ dött, az
em lé kek re a fe lej tés kö zel fél év szá za dos
po ra ré te ge zõ dik. Ám az ener gi kus el nök
meg kí sé re li az ok má nyok ból élet re nem
kelt he tõ sze mé lyes imp res  szi ók ele ven
anya gá nak be gyûj té sét. Ek kor for dul ada -
to kért Kar ácson Sán dor hoz, aki 1848 ta -
va szá tól a nem zet õr ség tiszt je ként szol -
gált Bács-Bodrog vár me gyé ben. Pol gá ri
fog lal ko zá sát te kint ve adai il le tõ sé gû
gyógy sze rész. A bõ há rom ol dal nyi fel -
jegy zés bõl ki tû nik, hogy Szekfüvel ro -
kon sá gi kap cso lat ban állt.

A vis  sza em lé ke zés ke ret be fog la lá sá hoz
is mer nünk kell bi zo nyos elõz mé nye ket. A
re form kor egyik leg je len tõ sebb ered mé nyé -
nek te kint he tõ a ma gyar nyelv ki fej lesz tése,
gaz da gí tá sa, ki fe je zõ ké pes ség ének ki szé le -
sí té se. En nek lo gi kus kö vet kez mé nye, hogy
a la tin he lyett ál lam nyelv vé a ma gyar lé pett
elõ. A tör vé nye ket, hi va ta los ok má nyo kat a
szent ko ro na or szá ga i ban (ez a tör té nel mi
Ma gyar or szá got je len ti) az új ál lam nyel ven
kell meg fo gal maz ni. Az ered mény va ló sá -
gos nem ze ti eu fó ri át vált ki. Egy ál lam fér fi,
a leg szé le sebb lá tó kö rû, leg mes  szebb pil -
lan tó Szé che nyi Ist ván azon nal ész re ve szi
az eb bõl fa ka dó fe nye ge tõ ve szélyt. Az or -
szág nak ti zen há rom mil lió la ko sa van. Vi -
szont csak öt mil lió a ma gyar, a több ség
azon ban ro mán, szerb, né met, hor vát és
egyéb anya nyel vû. A nem ze ti sé gek jó részt
zárt töm bök ben lak ják or szá gun kat. Pap ja -
ik, ta ní tó ik, sõt tiszt vi se lõ ik több sé ge nem
tud ma gya rul. A la tin köz ve tí tõ nyelv in ter -
na ci o ná lis, sem le ges jel le gû volt. A ma gyar
nem ze ti nyelv be he lyet te sí té sét azon ban
ide gen aj kú hon fi tár sa ink erõl te tett nek, el -
len szen ves nek, sõt gyû lö le tes nek fog ják
tar ta ni. Szé che nyi 1842-ben el mon dott in té -
se Cassandra jós lat nak, pusz tá ba ki ál tott
szó nak bi zo nyul. 

A szláv és ro mán nem ze ti sé gi moz gal -
mak nak ter mé sze te sen már év ti ze des
múlt ja van. A nyelv tör vény azon ban olaj a
tûz re, és a lán gok 1848 ta va szán ma gas ra
fog nak fel lob ban ni. Az nyil ván a vér mér -
sék let hõ fo ká nak kö vet kez mé nye, hogy el -
sõ ként a ha zánk ba tö rö kök ül döz te, me ne -
kült ként meg te le pe dõ szer bek in du la ta
rob ban ki. Meg le põ, hogy gyû lö le tük el sõ -
ként nem em be re ket, ha nem tár gya kat
vesz cél ba. A plé bá ni ák ál la mi ren del ke -
zés tõl kény sze rít ve az anya köny ve ket ma -
gyar nyel ven ve ze tik. Mint majd lát ni fog -
juk, a nép ha rag eze ket a szerb kö zös sé gek
szá má ra is nél kü löz he tet len ok má nyo kat
fog ja el pusz tí ta ni.

A még csak pa rázs ló szerb na ci o na liz mus
fel szí tá sá ban fon tos sze re pe van Mayerhof-
fer ez re des nek, a belg rá di oszt rák kon zul -
nak. Ál no kul biz to sít ja a bács kai és bá ná ti
nép ve zé re ket ar ról, hogy füg get len sé gi tö -
rek vé se ik kel a csá szár egyet ért. Se gí ti azt
az iz ga tó te vé keny sé get, mely a Vaj da ság -
ban ter jesz tett röp lap ok kal és új sá gok kal
elõ ké szí ti a dél szláv fel ke lést. Vis  sza em lé -
ke zé sé ben Kar ácson Sán dor a kö vet ke zõ ket
ír ja. „1843. jú ni us 21-én nyer tem jo got
Adán gyógy szer tár nyit ha tá sá ra. Itt 1848-
ban amint a nem zet õri in téz mény fel ál lí tá sa
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el ha tá roz ta tott, bá tyám Kar ácson Ist ván
volt zentai ta ní tó val … és Schneller Fer-
enczczel a nem zet õr sé get szer vez tük.
Schneller Ist ván ná dor ál tal a hon véd ség -
hez had nagy nak ne vez tet vén ki, a nem zet õr -
ség szer ve zé se és be gya kor lá sa ránk ma -
rad. Ez idõ ben az Óbecsérõl a köz sé gek
küldönczei ál tal az Adára cím zett le ve lek és
hír lap ok kéz be sí té se vé gett a pos ta hi va tal
ál tal hoz zám kül det tek. Azon nal ész re vet tük,
hogy Belg rád ban szer kesz tett ké pes lap ok
elõ ze tes elõ fi ze tés nél kül ér kez nek a rácz
pa pok, jegy zõ és ta ní tó ré szé re. Ezen la pok -
ban hi vat tak fel a rá cok meg bos  szul ni a ma -
gya rok ál tal el kö ve tett ke gyet len sé ge ket – a
ké pe ken fel tün tet ték mint vág nak a ma gya -
rok do hányt a rá cok hom lo kán, mint ha sí ta -
nak szí jat a há tuk ról, mint vág ják ki
nyelvöket mint húz zák nyárs ra és sü tik meg
s.a.t. Ezen la pok ból, me lyek nek né hány pél -
dá nyát fel küld tük Pest re Bat thyá ny mi nisz -
ter el nök nek, és ab ból, hogy a rá cok egy ál -
ta lán nem akar nak a nem zet õrök kö zé lép -
ni, lát tuk ocs mány szán dé ku kat. A rá cok kü -
lön kez dtek szer vez ked ni és egy na pon Mo -
holy ról az adaiakkal együtt Szent Ta más ra
men tek mint egy 40 ko csin.”

Az idé zet bõl ki tû nik, hogy az adai nem -
zet õrö ket nem éri ké szü let le nül a dél szláv
nép for ra da lom. A pas  szus nem tar tal maz
dá tu mot, ezért szól nunk kell azok ról az ese -
mé nyek rõl, me lyek be a me mo ár tö re dék ál -
tal fel idé zett tör té né sek be ágya zód nak.

1848. áp ri lis 20-án a szer bek Új vi dé ken
nép gyû lést hív nak ös  sze. Ezen ki mond ják,
hogy a Vaj da ság és Hor vát or szág – Ma -
gyar or szág ból ki sza kad va – füg get len ré -
sze a csá szá ri bi ro da lom nak. A fel aj zott in -
du la tú tö meg el pusz tít min den ma gyar
anya nyel vû ok mányt, és dúl ni kezd a vá -
ros ban. A hely szín re ér ke zõ kor mány biz -
tos, Csernovics Pé ter temesi fõ is pán, sta tá -
ri u mot hir det és ren det te remt, de a fel ke -
lés ter je dé sét nem tud ja meg aka dá lyoz ni.
A ma gát már Skupstinának ne ve zõ gyû lés
Karloviczra, a Szerémségbe te le pül át. Itt
má jus 13-án Rajasics ér se ket pát ri ár ká vá,
Suplikatz Ist vánt vaj dá vá kiálták ki. „A
szerb nem zet meg vál tá sá nak nap ja el ér ke -
zett” – hir de ti az egy ház fe je de lem mé fel -
ma gasz to sult fõ pap, és ez zel az ön fel sza -
ba dí tó ak ció a csúcs pont já hoz ér ke zett.

A sár kány fog ve tés mag vai a köz pon ti
aka rat meg nyi lat ko zá sá tól füg get le nül is
meg hoz zák ter mé sü ket. Már áp ri lis 24-én
Nagykikindán ki rob ban a vé res szerb pol -
gár há bo rú. A fel ke lés rész ben szo ci á lis in -
dít ta tá sú, hi szen a tö meg kö ve te li a kincs tá -
ri bir to kok fel osz tá sát is. Kengelátz ke rü le -
ti bí ró meg kí sér li, hogy a lá zon gást ka to nai
erõ vel fojt sa el. A kar ha ta lom mind ös  sze

egy hu szár svad ron ból áll, és ezt a fel fegy -
ver ke zõ tö meg szét ve ri. A két ha lot tat és
több se be sül tet vesz tõ het ven két lo vas ki -
me ne kül a vá ros ból. A dü hön gõ hor da ke -
gyet le nül meg gyil kol két vá ro si ta ná csost.
Meg le põ, hogy a nép ha rag mind két ál do za -
ta szerb nem ze ti sé gû. A vá ros há za be ren de -
zé sé nek szét rom bo lá sa után a zen dü lõk a
ma gyar és né met pol gá ro kat kez dik bán tal -
maz ni. Há za i kat ki ra bol ják és fel dúl ják. A
csõ cse lék négy na pos dü hön gé sé nek Kiss
Er nõ ez re des áp ri lis 29-én be vo nu ló csa pa -
tai vet nek vé get. A Han no ver-hu szár ez red
le ve ri a fel ke lést, és a sta tá ri á lis bí ró ság 12
fõ ko lom post ítél ha lál ra.

Nagykikinda vé res hús vét hét fõ je csak
kez de te a he lyi vagy na gyobb ki ter je dé sû
dél vi dé ki had mû ve le tek nek. A fel ke lõ csa -
pa tok há rom rész leg bõl to bor zód nak ösz -
 sze. A for ra dal mi ma got a Vaj da ság vad
na ci o na liz mus tól fû tött ele mei ké pe zik.
Csat la koz nak hoz zá juk a szerb nem ze ti sé -
gû ha tár õrök, a granicsárok zárt egy sé gei.
Õk a leg ve szé lye sebb el len fe lek, hi szen
jár ta sak a fegy ver for ga tás ban, és is me rik a
ka to nai for má ci ók ban ví vott harc sza bá -
lya it. For ma i lag a bi ro dal mi se reg ka to na -
szö ke vé nyei, ám de zer tá lá suk fe lett sze -
met huny a csá szá ri kor mány, sõt él ve zik a
ma ga sabb pa rancs no kok tit kos tá mo ga tá -
sát. Vé gül meg je len nek a fel ke lõk tá bo rá -
ban a szer bi ai sza bad csa pat ok, a
szerviánusok is. A vö rös kö pe nyes, hos  szú
pus kás, ijesz tõ en mar co na le gé nyek a tö -
rök kel ví vott bal ká ni há bo rú ve te rán jai.
Bár csat la ko zá suk ál lí tó la gos in dí té ka a
vaj da sá gi szerb test vé re ik se gély ké ré se,
va ló já ban a gaz dag Bá nát ban kí nál ko zó
zsák má nyo lás re mé nye fû ti õket.

A ma gyar nem ze ti el len ál lás esz kö zei
egy részt azok a bi ro dal mi csa pa tok, me -
lyek el fo gad ják Mé szá ros had ügy mi nisz -
ter irá nyí tá sát. Ki e gé szül nek a he ve nyész -
ve meg szer ve zett nem ze ti hon véd se reg
zász ló al ja i val. Ve lük tar ta nak azok a ma -
gyar és né met nem zet õr egy sé gek, me lyek
ke zé be az ön vé de lem kény sze re és a két -
ség beesés ad ta a fegy vert. Lát ni uk kel lett
ugyan is, hogy a bá csi kor mány fegy ve res
ere je nem vé di meg õket a vá rat la nul el -
len sé ges sé va dult szerb pol gár tár sa ik tá -
ma dá sa és Bal kán rab ló hor dái el len. A ko -
ra be li fel jegy zé sek ben „rác fel ke lõk ként”
ne ve zett lá za dók sán cok ál tal vé dett erõ -
dít mé nyek ben gyûj tik ös  sze csa pa ta i kat.
Ilye nek vol tak pél dá ul az alibunári, per-
laszi, szent ta má si, titeli tá bo rok. Ve szé -
lyes sé gü ket fo koz ta rend kí vü li moz gé -
kony sá guk. Sok száz sze ke ret rek vi rál tak
ös  sze, és az így mo bi li zált egy sé gek akár
nagy tá vol ság ban is vég re hajt hat tak vá rat -

lan raj ta ütést. A ma gyar pa rancs no kok
többé-ke vés bé si ke res had mû ve le tei ezek -
nek a da rázs fész kek nek a ki füs tö lé sé re irá -
nyul tak. A hon véd se reg 1848-1849-es té li
de fen zí vá ja ide jén meg szûn nek a har cok.
A di a dal mas ta va szi had já rat után a vis  sza -
té rõ ma gyar csa pa tok ki ûzik Bács ka és Bá -
nát szerb meg szál ló it.

A Kar ácson-fel jegy zé sek meg kí sér lik fel -
ele ve ní te ni az 1848 jú li u si, Ada tér sé gé ben
le ját szó dó ese mé nye ket. A fel ke lés ter je dé -
sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben meg -
pró bál ják a szom szé dos Mohol szerb la kos -
sá gá nak le fegy ver zé sét, akik vél he tõ en
Belg rád ból be csem pé szett lõ fegy ve rek hez
ju tot tak. Az ak ció – az irat egy rö vi debb
pas  szu sa sze rint – a Lenkey hu szár szá zad
se gít sé gé vel si ke rült. A raz zia ered mé nyes -
sé gét azon ban két sé ges sé teszi a vis  sza em -
lé ke zés kö vet ke zõ hos  szabb rész le te.

„…jú li us 3-án reg gel egy ada ti lány, ki
Popovics selyemhernyószati biz tos nál
szol gált Moh olyon, annyával hoz zám jött
az zal, hogy gazd as  szo nya – ki nek fér je
már Sztamáson volt – az zal küld te el szol -
gá la tá ból, hogy „„fi am ma oly nap van,
mell yen min den ma gyar nak meg kell hal -
ni, menj szü lõ id hez ha za”” – ezen je len tés
alig hang zott el a le ány aja ká ról, ér ke zett
egy mo ho lyi es küdt az zal, men nénk a mo -
ho lyi ak se gít sé gé re mert Sztamás felõl ko -
csin vág ta tó rá cok a köz ség elõt ti õrök re
lõ döz tek és fe nye ge tõz nek, er re egy má sik
es küdt jött, és mert a rá cok elõ ke lõbb jei
biz to sí tot ták, hogy õk egyátalán nem akar -
nak bán tal maz ni sen kit, a se gít ség nem
szük sé ges.

A ren del ke zés azon ban meg té te tett és
pe dig nem szük ség te le nül, mert egy óra
múl va Berecz Já nos jegy zõ jött és kér te a
se gít sé get.

Ez zel az el sõ szá zad dal ko csi kon Moh o-
lyon meg je len tem és a köz ség vé gén ál lást
fog lal tam, ho va bá tyám a má so dik szá zad -
dal egy óra mulva szin te meg ér ke zett. Ren -
de le tem re a le fegy ver zés meg kez de tett. A
rács ág fegy ve re sen so ra ko zott a köz ség há -
zá nál, de lõ fegy vert át ad ni sen ki sem akart.
A kül dött ség a ta nács te rem ben un ta a vá ra -
ko zást, és az adai bí ró Tassy Jó zsef fel szó -
lalt, mi ért nem akar ják le ad ni a fegy vert fel -
sõbb pa rancs ra? Ek kor a rác pap pisz toly -
 lyal Tassyra lõtt, de nem ta lál ta. Ezen lö vés -
re az õr sze mek meg ha gyá som sze rint szin -
tén lõt tek, va la mint a rác pap ud va rá ban
ké szen hor dók kal le bo rít va tar tott temp lomi
mo zsa rak el süt et tek. A lö vé sek re a köz ség
elõt ti ál lá sunk ról a fa lu ba vo nul tunk – ha
szük ség – a köz ség ház ába szo rul tak meg -
men té sé re. Mint egy 150 lé pés nyi tá vol ság -
ban vol tunk, mi dõn a rács ég sor tü zet adott
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le. Szá mí tá suk ban csa lat koz tak, mert a
Szer bi á ból be kül dött töl té nyek oly na gyok
vol tak, hogy fe je ink fö lött re pül tek el a go -
lyó ik. Mint hogy a pad lá sok ból pin cék bõl és
ke rí té sek mel lõl is meg kezd ték a tü ze lést
ránk, fel kel lett em be re i met ha tal maz ni a lö -
vés re. Dé li 12 órá tól csak nem 4 órá ig tar -
tott a tü ze lés. Ez után az egyik szá zad a köz -
ség vé gén õr sé gen ha gya tott, mely in téz ke -
dés az ÓBecsei tá bor pa rancs nok Br. Bech-
told ál tal hely be ha gya tott.”

A nyil ván va ló an ge ril la há bo rú vá fa jult
nem zet õr-had mû ve let be fe je zé sé nek le írá -
sá val Kar ácson Sán dor adós ma radt. A fel -
jegy zés egyéb ré szei fõ ként a két test vér
Vi lá gos utá ni, meg le he tõ sen vi szon tag sá -
gos élet út ját kö ve tik. Ta ná csos nak lát ják
ál név alá rej tõz ni. In kog ni tó ju kat 1862-ig
tart ják meg. Az 1892-ig foly ta tó dó kró ni ka
azon ban szá mos, ne he zen ér tel mez he tõ

ele met tar tal maz. Köz is mert, hogy a ki -
egye zést kö ve tõ idõ szak az or szág nagy
ré sze szá má ra a kon szo li dá ció, a gaz da sá -
gi és kul tu rá lis fej lõ dés, a pol gá ri osz tály
meg erõ sö dé sé nek idõ sza ka. A gyógy sze -
rész szak ma szo lid, de jól jö ve del me zõ,
meg be csült fog lal ko zás. Kar ácson Sán dor
– úgy tû nik – nem tud ér vé nye sül ni abban
a vi lág ban, ahol az 1848-as fegy ver társ,
Szekfü had nagy meg ta lál ja ön meg va ló sí -
tá sa le he tõ sé gét. Ér de mes idéz ni már a le -
vél ele jén ki csor du ló ke se rû sé get.

„A multakra vo nat ko zó köz le ményt kí -
ván ked ves jó Só gor ur. De hogy ír jak én
ar ról, amit 30 éven át fe led ni igye kez tünk
és az utol só 15 év alatt csak azt ta pasz tal -
tuk, hogy a ha tal mon le võk a ma gam fé lé -
ket hol mi di vat ból kimult, hasz na ve he tet -
len tár gyak nak te kin te ttek? Hi szen ép pen
Zentán is han goz tat ták, hogy mi már ma -

gun kat le jár tuk, s mint compomittált egyé -
nek nem il lünk a mai tár sa da lom kö te lé ké -
be. De még jo gunk sin csen töb bé igény be
ven ni rész vé tet, de szá nal mat sem.”

Fel te he tõ, hogy az egy ko ri adai gyógy -
sze rész száz húsz éve le írt so rai nem csu -
pán egyet len volt sza bad ság har cos élet ér -
zés ét fe je zik ki. Va ló szí nû, hogy sok ezer,
ak kor még élõ hon véd érez te úgy, hogy a
gyor su ló élet tem pó jú, más ér té ke ket haj -
szo ló kor mel lõ zi õket, és fe le dés be me rü -
lõ nek lát szik az a di csõ köz de lem, mely -
ben a nem zet önál ló lé te zé sé ért õk éle tük
koc káz ta tá sá val har col tak.

A le vélnek a csa lád ál tal meg õr zött fo -
gal maz vá nyát Kar ácson test vér ének Zom-
borban élõ ük uno ká ja jut tat ta el la punk fõ -
szer kesz tõ jé hez. A do ku men tum a Türr Ist -
ván Mú ze um ban ke rült el he lye zés re.

Dr. Dániel József

Hat év ti zed múl tán
A hor to bá gyi és nagy kun sá gi kény szer mun ka tá bo rok em lé ke ze te

„Azt hit tük, ben nün ket Szi bé ri á ba visz nek…”

Hat van két éve már – ki em lék szik még
er re? –, hogy Katymáron 1950. jú li us
27én, csü tör tö kön, az es té be haj ló órák ban
dob szó, in du lók, dél szláv da lok ver ték fel
a fa lu (ak ko ri ban va ló szí nû leg meg le he tõ -
sen der medt) csend jét. A Ma gyar or szá gi
Dél szláv ok De mok ra ti kus Szö vet sé gé nek
(MDDSZ) he lyi cso port ja és a köz ség bé -
ke vé del mi bi zott sá ga bé ke gyû lés re moz -
gó sí tot ta a köz ség és a kör nyék be li fal vak
né pét, a ha tár sáv „dél szláv dol go zó it”,
hogy „…katymáriakkal együtt meg bé lye -
gez zék Titóék al jas ha zug sá ga it.” A Sza -
bad Nép két nap pal ké sõbb köz zé tett hely -
szí ni tu dó sí tá sa szerint a katymári gyû lés a
dé li ha tár sáv egé szét át fo gó kam pány ré -
sze volt. Vá lasz a ha tár túl ol da lán szer ve -
zett til ta ko zó gyû lé sek re: a „Ti to-ban di -
ták” – „az ame ri kai im pe ri a lis ták szol gá i -
nak” – rém hí re ket ter jesz tõ rá gal ma i ra,
hogy a ha tár ma gyar fe lé nek köz sé ge i bõl
„dél szlá vo kat” de por tál tak. Za lá ban Tót-
szentmártont, Ba ra nyá ban Kásádot je löl -
ték ki a bé ke gyû lés re, ha son ló an za jos fel -
haj tás mel lett, ugyan csak a gleichschaltolt
„dél szláv ok” szö vet sé gé nek ki sze re lé sé -
ben. A kam pány köz pont ja Katymár le he -
tett. Itt Tribli Jánosné, köz sé gi bí ró –
egyút tal a he lyi bé ke bi zott ság ve ze tõ je –
mel lett Andrija Hovan MDDSZ-elnök és
Szentivánszki Sán dor, or szág gyû lé si kép -
vi se lõ is meg je lent. Ez volt az el sõ – s

1953 nya rá ig az utol só – hi va ta los és szo -
ká so san de zin for má ló hír adás a ha tár sáv
fal va i ban vég re haj tott de por tá lá sok ról. Ar -
ról, hogy volt ki te le pí tés, de az nem a „dél -
szláv dol go zó kat” súj tot ta. Ha nem,
Katymár ese té ben pél dá ul, pél dá ul ki ket
is? Andrija Hovan fel so ro lá sá ban:
„…Lovro Batinkov 75 hol das, Perro
Petres 125 hol das, Mijo Kormanyos 80
hol das ku lá ko kat, rém hír ter jesz tõ, áru hal -
mo zó, mun kás nyú zó ku pe ce ket, Kon-
dorosi Kár oly mun kás ve rõ csend õrt, Veco
Nalicsot, a gyil kos ság ra ki kép zett Titó-
kémet te le pí tet ték ki. A nap nál is vi lá go -
sabb – ös  sze gez te Hovan – hogy Titoék-
nak mun ka tár sa ik fel szá mo lá sa fáj.” 

Titó „fel szá molt” – a to ta li tá ri us rend -
sze rek szak zsar gon já nak szó hasz ná la tá val
él ve: ”lik vi dá lás ra” szánt – „mun ka tár sa”
Katymáron ti zen nyolc sze mély, hat csa lád
volt: A két Batinkó-család, köz tük Batinkó
Lõ rinc (Lovro Batinkov), aki 1950. jú ni us
22-én, csü tör tö kön még sa ját gaz da sá gá -
nak ara tá si mun ká i val le he tett el fog lal va,
23-án reg gel csa lá dos tól be va go ní roz ták, s
26-án, hét fõn már bács kai sors tár sa i val
együtt a Bán hal mai Ál la mi Gaz da ság bú -
zá ját arat hat ta Nagy kun ság pusz tá in. Hat -
van két éve sen, a kormói kény szer mun -
katá bor is tál ló ba szál lá solt la kó ja ként, a
haj na li so ra ko zó után kény szer mun ká ra
ve zé nyel ve. Nem egé szen egy évig bír ta: a

kar ca gi kór ház ban halt meg 1951. már ci us
16-án. Petresék – ugyan csak idõs há zas pár
– Petres Pé ter, ki te le pí té se kor nyolc van
éves édes any já val, aki vé gig bír ta. A sza -
ba du lá suk elõt ti na pon: 1953. au gusz tus
10-én halt meg a tá bor ban. Kondorosi Ká -
rolyt fi a tal fe le sé gé vel de por tál ták. A há -
bo rú elõtt csend õr volt, ki te le pí té se kor ke -
res ke dõ. „Rõ fös”, ahogy a Her ceg szán tó -
ról el hur colt Mojzes György nek, a tá bor
„be szer zõi” fel ada tok kal meg bí zott „Gyu -
ri bá csi já nak” ag gá lyo san pon tos lajst ro -
má ban ol vas ha tó. (Mojzes György min ta -
gaz da volt, és a kis gaz da párt he lyi kép vi -
se lõ je ként is in dult az 1947-es vá lasz tá so -
kon.) Kondorosi Kár oly nak leg alább a ne -
vét épen hagy ta a bé ke gyû lés szó no ka.
Nem így a Veco Nalicsra fer dí tett Nákity
Fé li xét, aki par ti zán ként har colt Ju go szlá vi -
á ban a né met meg szál lók el len. Át te le pü lé -
se után nap szá mos ként ke res te ke nye rét.
Kor mány Mi hály – a fa lu ban ugyan csak te -
kin té lyes gaz dál ko dó – ne vét is ügy nö kö -
sebb re vet ték („Mijo Kormanyos”). Fe le sé -
gé vel és ti zen öt éves lá nyá val együtt va go -
ní roz ták be õket is. 

A „Tito-Rankovics-banda” el le ni gyû lö -
let re han go ló, bé ke harc-kam pány pon to san
je lez te az el sõ nagy ha tár sáv-ki te le pí té si
ak ció idõ zí té sé nek köz vet len in dí tó okát. A
Ju go szlá vi á val be állt há bo rús ál la pot 1950
jú ni u sá nak vé gén kü lö nö sen ki éle zõ dött.



Bajai Honpolgár 52012. július

Jú ni us 25-én haj nal ban az észak-ko re ai
csa pa tok be nyo mul tak a 38 szé les sé gi kö -
rön túl ra, Dél-Ko rea te rü le té re. Szov jet -
unió és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
szem ben ál lá sa a vég sõ kig ki éle zõ dött. A
vi lág újabb há bo rú kü szö bé re ke rült. A jú -
ni us 23-i de por tá lás az ÁVH „éles ben” ki -
vi te le zett had gya kor la ta volt. Erõ de monst -
rá ció és fõ pró ba: mi re ké pes a párt és elit -
had se re ge a „bel sõ el len ség” kö zöm bö sí té -
se te rén, egy éj sza ka alatt. A párt ve ze tés az
elõ ké szí tést és a ki vi te le zést egy aránt si ke -
res nek ítél te. Zöld Sán dor (a kö vet ke zõ év -
ben csa lád ir tás ba és ön gyil kos ság ba haj -
szolt bel ügy mi nisz ter) az MDP Tit kár sá gá -
nak 1950. jú li us 26-i ülé sé re ké szült je len -
té sé ben, a Tit kár ság 1950. áp ri li si ülé sén, a
(köz ben el moz dí tott) Ká dár Já nos ál tal elõ -
ter jesz tett ha tá ro za tok vég re haj tá sát így
össze gez te: „A dé li or szág ha tár 15 km-es
sáv ját az Ál lam vé del mi Ha tó ság jú ni us 1-
ig ki je löl te. A ha tár sáv ba Vas, Za la, So -
mogy, Ba ra nya, Bács-Kis kun és Csong rád
me gyék 17 já rá sa, il le tõ leg 300 köz sé ge
(va ló já ban: 321 te le pü lés – S.J.) van érint -
ve. ... 1950. jú ni us 1-ig az Ál lam vé del mi
Ha tó ság el ké szí tet te ja vas la tát a ha tár sáv -
ban lé võ volt vi té zek, csend õrök, volt ht.
(hor thysta – S.J.)  ka to nák, fa sisz ta pár tok
tag jai, ex po nált jobb ol da li szo ci ál de mok ra -
ták és ame ri kai, an gol zó ná ból ha za tért
nyu ga to sok ki te le pí té sé re. …1950. jú ni us
22-én a ja vas lat el fo ga dá sa után a leg ve -
szé lye sebb 2446 sze mélyt – csa lád ja i kat is
be le ért ve – az Ál lam vé del mi Ha tó ság gal
kar ölt ve át te le pí tet tük az or szág bel se jé be,
Haj dú-Bi har és Szol nok me gye te rü le té re,
mint kény szer tar tóz ko dá si hely re.”

A ha tár sáv kö ze li vas úti cso mó pont ok -
ból 1950. jú ni us 23-án reg gel el in dí tott sze -
rel vé nyek szál lít má nyai hét kény szer mun -
katá bort ala poz tak meg Hor to bágy és
Nagy kun ság ál la mi gaz da sá ga i nak te rü le -

tén: Ár kus, Bor zas, Kócs, Kó nya, Kormó,
Pol gár– Le nin-ta nya, Tiszaszentimre tá bo -
ra it. A jú ni u si ak ci ót 1953 áp ri li sá ig még
45 ki sebb-na gyobb ki te le pí té si hul lám kö -
vet te; ré szint a ha tár mel lé ké rõl, ré szint vá -
ro sok ból: Nagy ka ni zsá ról, Mis kolc ról,
Sze ged rõl és a ha tár sá von kí vü li fal vak ból
is. 1952 vé gé re Bor sós, Ebes, Elep, László-
major és Tedej tá bo ra i val egé szült ki a
pusz tai, zárt rab gaz da sá gok rend sze re. A
hi va ta los ki mu ta tás sze rint a 12 kény szer -
mun ka tá bor ból 1953 jú li u sa és az ok tó ber
31-i fel szá mo lá si ha tár idõ kö zött 2524
csa lád, 7281 sze mély sza ba dult. A tá bor la -
kók szá ma becs lé sünk sze rint 8500 fõ kö -
rül ala kult. (A becs lés alap já ul a rend õr õr -
sök ha vi lét szám-ki mu ta tá sai szol gál tak.
Eze ket az ada to kat kor ri gál tuk az 1952-tõl
ha za ad ha tó hat éven alu li gyer me kek be -
csült szá má val és a tá bo rok kö zöt ti rab cse -
rék be csül he tõ ada ta i val.)   

Bács-Kis kun me gyé bõl, ed di gi tu dá sunk
sze rint, 529 fõt (163 csa lá dot és 18 egye -
dül ál ló sze mélyt) te le pí tet tek ki 1950-
1953 kö zött. A ki te le pí té sek több hul lám -
ban súj tot ták a ha tár men ti köz sé ge ket.
Ese ten ként a ha tár öve ze ten kí vü li te le pü -
lé sek: Baja-Bajaszentistván, Érsekcsanád,
Ér sek hal ma, Ha jós, Izsák, Já nos hal ma,
Ka lo csa, Kecs ke mét, Ladánybene, Kun-
baracs, Szakmár-Résztelek csa lád jai is a
ha tó sá gi ak ci ók ál do za tá ul es tek. A leg töb -
ben (273 sze mély) Kormópusztára ke rül -
tek. Itt ki zá ró lag bács ka i ak ra bos kod tak.
Ezen kí vül Tedejre (157 fõ) és Ebes re (54
fõ) de por tál tak bács-kiskun me gyei csa lá -
do kat. Vöõ Im re, ki te le pí té se kor 16 éves
ta nu ló és kán tor – Her ceg szán tó ról te le pí -
tet ték ki ap já val, lány test vé re i vel: Ilo ná val
és Ve ro ná val együtt – így örö kí tet te meg a
kormópusztai meg ér ke zést: (Jú ni us 24-én
reg gel, Kun he gye sen) „…ki szál lí tot tak
ben nün ket cso mag nél kül. Az öre ge ket,

be te ge ket au tó ra te rel ték, mert te her au tók
és von ta tók vit ték cso mag ja in kat. Min ket
pe dig fér fi a kat, fi a ta lo kat fél re ál lí tot tak.
Er re lett nagy sí rás-rí vás! Azt hit tük, ben -
nün ket Szi bé ri á ba visz nek, el sza kít va csa -
lád tag ja ink tól, cso mag ja ink tól. … Ki tud -
ja, ho va vi szik a nõ ket? Nem kö zöl ték ve -
lünk. Ami kor min dent ki pa kol tunk, meg -
in dult a ka ra ván, a sok sze kér és mel let te
pe dig mi, fér fi ak vé gig a fa lun, lo vas rend -
õrök kí sé re té vel egész Kormópusztáig. Az
út hos  szú nak lát szott, pe dig ta lán 6 ki lo -
mé ter volt. Út köz ben volt idõ szét néz ni;
si vár pusz ta ság volt a ha tár a nyár kö ze -
pén. Há rom je ge nye fa je lez te új la ká sun -
kat, mely egy bir ka ho dály mel lett volt.
Szom ba ton dél kö rül ér tünk a pusz tá ra,
ahol öröm mel fo gad tak ben nün ket csa lád -
tag ja ink. Meg áll tak a sze ke rek a tá bor ud -
va rán, le rak tuk a cso ma go kat, min den ki
meg ke res te a sa ját ját.” (Vöõ Im re: Kormói
kró ni ka. Ada tok a kormópusztai in ter nál -
tak éle té rõl 1950-1953. 9. o. Vöõ Im re tá -
bor ban ké szült nap ló ja és jegy ze tei alap ján
írt em lék ira ta a kormói tá bor élet leg hi te le -
sebb do ku men tu ma.)

***
Két-há rom év ti ze de még azo no sít ha tók

vol tak a pusz tai tá bo rok töb bé-ke vés bé
épen ma radt vagy ro mos épü le tei: a ra bok
szál lá sá ul szol gá ló juh ho dá lyok és is tál -
lók, az egy ko ri ta nya gaz da rend õr õrs nek
ki je lölt la ká sa. Má ra több nyi re a tá bo rok
ma rad vá nyai is el tûn tek. A vá lyog épít mé -
nye ket a föld vet te vis  sza, a tég la épü le tek
ma rad vá nya it szét hord ták. A kör nyék be li
idõs em be rek: az ál la mi gaz da sá gok sza -
bad dol go zói – a tá bor la kók szem szö gé bõl
néz ve: a „sza ba dok” – még em lé kez nek a
„zárt te rü let” táb lák kal öve zett tá bo rok ra
és „te le pe sek ként” em le ge tett õri ze te se ik -
re. S a tá bor élet min den na pi vi lá gát is sok-
sok do ku men tum: név sor ok, ko ra be li fel -

A Bács-Kiskun megyébõl
elhurcoltak 
kényszermunkatáborai

A kitelepítésben érintett
helységek

Dr. Hajdú Lajos, 2007
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jegy zé sek, ver sek, em lék irat ok és – nem
utol só sor ban – bõ sé ges le vél tá ri anyag
örö kí tet te meg. A ki te le pí té si cél te rü let
élet vi lá ga – hat év ti zed múl tán is – re -
konst ru ál ha tó. Ez zel pár hu za mo san az a
vi lág is, ahon nan a csa lá do kat ki sza kí tot -
ták. El sõ sor ban és ki emel he tõ en a dé li és a
nyu ga ti or szág ha tár mint egy 1000 ki lo mé -
ter hos  szú sá gú, 15 ki lo mé ter mély sé gû te -
rü le te, az egy ko ri ha tár sáv: a ki te le pí té sek
fõ me rí tõ bá zi sa. 

Ki te le pí té sek kel fog lal ko zó ala pít vá -
nyunk: a „Te le pe sek” Tár sa dal mi Mú ze um
Ala pít vány (TTMA – www.te le pe sek.hu)
tény fel tá ró ku ta tá sa i val, prog ram ja i val
sze ret né elõ se gí te ni, hogy ez a két tér ség
az élõ em lé ke zet ben, má hoz szó ló üze ne -
te i vel ös  sze kap cso lód jék. „Han ság, Örs ég,
Gö csej, Or mán ság, Vil lány, Bács ka,
csong rá di ho mok há tak – Nagy kun ság és
Hor to bágy pusz tái. Tá jak, ame lye ket hat
év ti zed del ez elõtt a kény szer kö tött ös  sze,
s ame lyek az em lé ke zet ben ma is ös  sze -
kap cso lód nak” – ír tuk leg utób bi ren dez vé -
nyünk: a He lyi em lé ke zet – Tár sa dal mi
örök ség; az 1950-53 kö zöt ti hor to bá gyi ki -
te le pí té sek tár sa da lom tör té ne ti üze ne tei
címû kon fe ren cia meg hí vó já ra. A kon fe -
ren ci á ra a Ba jai Pol gár mes te ri Hi va tal fo -
ga dó kész sé gé nek kö szön he tõ en má jus 10-

én ke rült sor a Városháza dísz ter mé ben.
Cé lunk az volt, hogy a ha tár sáv-prog ra -
munk ba már be kap cso ló dott és eset leg be -
kap cso lód ni kész (egy mást ese ten ként
nem is is me rõ) mun ka tár sa in kat kö zel
hoz zuk egy más hoz, gon do la ta i kat, fel ve -
té se i ket, üt köz tes sük és egyez tes sük. Re -
mél ve, hogy a ki te le pí tet tek hat van éve el -
sül  lyedt vi lá gát ta lán si ke rül a he lyi em lé -

ke zet, a ku ta tók és a se gí tõ szak em be rek
köz re mû kö dé sé vel a fel szín re hoz ni és je -
le nünk-jö võnk alap ja i ba épí te ni. Ta lán si -
ke rül… Az aján lá sok és konk rét ten ni va -
lók fel vá zo lá sá val zá rult ba jai kon fe ren cia
ered mé nyes sé ge, úgy gon do lom, je len tõ -
sen hoz zá já rult en nek a prog ram nak a
meg va ló sít ha tó sá gá hoz.

Saád Jó zsef

Kormó a het ve nes évek ben

A Du na és Ba ja
En nek a kü lön-kü lön is ha tal mas, együtt

pe dig gya kor la ti lag ki me rít he tet len tárgy -
kör nek csak tö re dé két le het fel vil lan ta ni
egy rö vid dol go zat ke re té ben. Ez az írás
nem fog lal ko zik pél dá ul a Ba ja kör nyé ki
Du na-sza kasz sza bá lyo zás tör té ne té vel
vagy a Du na és Ba ja tör té ne té ben mély
nyo mo kat ha gyó, gyors és pusz tí tó 1956.
évi ko ra ta va szi je ges ár ral.

Ez a több száz évet né hány ön ké nye sen
vá lasz tott mo za ik fel vil lan tá sá val át te kin tõ
váz la tos ös  szeg zés ter mé sze te sen szá mol az
ol va só tárgy- és tény is me re té vel, sze mé lyes
ta pasz ta la tá val, szá mol a technikai, ter je del -
mi kor lá tok kal, és nél kü lö zi a szak iro da lom
jegy zé ket. Kö szö net tel köz li vi szont azok -
nak a ne vét, akik az el múlt év ti ze dek ben a
szer zõ nek a víz gaz dál ko dás tör té ne té vel
kap cso la tos ku ta tá sa it, pub li ká ci ó it ada tok
köz lé sé vel, kon zul tá ci ó val se gí tet ték: dr.
De ák An tal And rás (Esz ter gom); Fej ér
Lász ló, dr. Kránicz Ist ván, dr. Lász ló Fe -
renc, dr. Wisnovszky Iván, (Bu da pest); dr.
Vá gás Ist ván (Sze ged); Kiss György (Pécs);
Asbóth Mik lós, La ka tos An dor, Sá gi Je nõ
(Ka lo csa); Ara di Gá bor (Szek szárd); Fer-

kov Ja kab (Moh ács);  Rádi Jó zsef (Du na ke -
szi); Abonyi Csa ba, Ba la ton Józsefné, Gyu -
la vá ri Jó zsef, Francsovics Ist ván, dr. Ha lász
Ru dolf, Han gya Lász ló, He gyi Kál mán,
Ka lo csa Bé la, Keve Gá bor, Kiss Pál, Kleisz
Mi hály, Kling Ist ván, Knézy Pé ter, Koch
György, Konyár Zol tán, Ko vács Ákos, dr.
Kubatov Já nos, Kun vá ri György, Megyerei
Ár pád, Nagy Lász ló, dr. Nebojszki Lász ló,
dr. Petz Gá bor, Rab Fe renc, Re gé nyi Gé za,
Rónay Ist ván, Sipos Sán dor, Szádeczky At -
ti la, dr. Szi lárd Il lés, Szi rom La jos, Tal lér
Mi hály,  Thuránszky Bé la, Vancsura An tal,
Vén Fe renc, Vö rös Bé la (Ba ja).

A Du na 
A med rét, fo lyá si se bes sé gét, víz szint jét,

szé les sé gét ál lan dó an vál toz ta tó, ván dor ló,
2850 ki lo mé ter hos  szú Du na (ma gyar or -
szá gi sza ka sza 417km) – amely nek Ba ja
tér sé ge csak nem a fe le zõ jé ben van – hosz -
 szú sá gát te kint ve Eu ró pá ban a má so dik, a
vi lá gon 21., még is egye dül ál ló ab ban,
hogy út ja so rán sok nép, nem zet, nyelv,
val lás, kul tú ra ös  sze kö tõ je. Ne ve az érin -
tett né pek nyel vé ben cse kély mó do su lás sal

ál lan dó sult. Több mint nyolc száz ezer
négy zet ki lo mé ter te rü let vi zét gyûj ti és to -
váb bít ja; a víz gyûj tõn nyolc van két mil lió
la kos él. A Du na–Maj na–Raj na csa tor na
meg nyi tá sá val (1992) az Észa ki-ten gert és
a Fe ke te-ten gert ös  sze kö tõ 3500 ki lo mé te -
res ví zi út-rend szer ke le ti ge rin ce. Fo lyás -
irá nya, víz ho za ma ked ve zõ. 

A se nem enyém, se nem ti ed nagy fo lyó
jó ban, rossz ban ös  sze köt ak kor is, ha min -
den más el vá lasz ta ni igyek szik. A Du na
mel let ti em ber min de nütt egy sé ges ab ban,
hogy sze re ti a vi zet, fi gye li ál lan dó moz -
gá sát, cso dál ja har mó ni á ját, tisz te li ere jét,
s idõ sza kon ként szo ron gás sal ugyan, de
ba rát ság ban volt és van a fo lyam ad ta él te -
tõ-rom bo ló ál la pot tal.

Az alig ten ger szint fe let ti, ala csony, jó -
részt ki szol gál ta tott Kár pát-me den cé ben
meg ha tá ro zó sze re pe volt a fo lyó- és ál ló vi -
zek nek. Dunaföldvár kör nyé kén a nagy fo -
lyam – al föl di te rü let re ér vén – me der esé sé -
ben je len tõ sen csök ken, a fõ ág ról le fû zõ dõ
ka nya ru la tok szö ve vé nye jel lem zi. Ezek a
ter mé szet föld raj zi vi szo nyo kat úgy ala kí -
tot ták, hogy em be ri le te le pe dés re,  meg él -
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he tés re, fenn ma ra dás ra al kal ma sak vol tak
(hal, vad, ener gia-víz, tü ze lõ, rej tek hely,
éle lem, gyü mölcs, gyógy nö vény, ál lat tar -
tás…). A ko rai tér ké pe ken Dunaföldvár
alatt több száz ki lo mé ter hossz ban a Du ná -
hoz köz vet le nül, köz ve tet ten kap cso ló dó
vo nu lat mo csa ras, lá pos, víz erek kel, fo kok -
kal, idõ sza kos vagy ál lan dó víz fo lyás ok kal
te le tûz delt te rü let ként je le nik meg. A gyér -
szá mú la kos ság és a szá raz föl di ál lat vi lág
so kat szen ve dett az ár vi zek tõl, a kör nye zet
hor doz ta be teg sé gek tõl (ma lá ria, hi deg le -
lés), de a szú nyo gok, bö gö lyök és kul lan -
csok mil li ó i tól is. A Du na mel lett ter mé -
szet–em ber, em ber–ter mé szet együtt lé te
szá za do kon át ma gá tól ér te tõ dõ volt. Az
em ber együtt élt a víz zel, ta pasz ta la ti ala -
pon al kal maz ko dott, be avat ko zott. 

A ka nyar gás és zá to nyo so dás mi att ked -
ve zõt le nek vol tak a le fo lyá si, jég le vo nu lá -
si és ha jó zá si fel té te lek. 

A Ba ja kör nyé ki Du na-sza kasz és a
vá ros né hány jel lem zõ je 

Ba ja a Du na ma gyar or szá gi bal par ti dé li
sza ka szá nak leg je len tõ sebb õsi te le pü lé se.
Lé te, tör té ne te el vá laszt ha tat lan a fo lyam tól.

A Du ná nak ez a Föld vár alat ti sza ka sza
sa já to san ér zi a több ezer négy zet ki lo mé -
ter víz gyûj tõn be kö vet ke zett vál to zá so kat.
Meg bom lik a hor da lék já rás: itt a fe nék
már nem ka vics, ha nem ho mok. Gya ko -
ribb a me der el fa ju lás, he ve seb bek és szo -
kat la nabb idõ ben je lent kez nek az egy mást
utol érõ, egy mást ma ga sí tó ár hul lá mok. A
me der esés 5 cm/km-re csök ken, a fo lyam
se bes sé ge 0,6-1m/s. Ba ja tér sé gé ben a sza -
bá lyo zá si szé les sé ge 400 mé ter, a ha jó zá si
szé les sé ge mi ni mum 180 mé ter. Ma gas
víz ál lás ide jén, ár víz kor a szé les sé ge több
ki lo mé ter. A víz szint jé nek in ga do zá sa kö -
zel tíz mé ter. A ba jai víz mér cén a leg ma ga -
sabb víz ál lás 1037 cm volt (1956. már ci us
13, je ges ár víz). A leg ma ga sabb nyá ri ár -
víz 976 cm (1965. jú ni us 19). Az ed dig
mért leg ala cso nyabb víz ál lás (2003. au -
gusz tus 31) 51 cm.

Ba ja egy kor a gaz dag gá lett Bács ka észa -
ki ré szé nek köz pont ja volt: fon tos út vo na lak
ta lál ko zó te re, du nai át ke lõ hely (1463-ban
Má tyás ki rály is itt kelt át a Du nán), nagy
ha jó for ga lom, ki kö tõk, té li ki kö tõ. Élénk,
gyûj tõ, rak tá ro zó, köz ve tí tõ ke res ke de lem.
Or szá gos vá sá rok, min den év ben há rom,
aho va még a pé csi és a pes ti ke res ke dõk is
le jár tak, nyüzs gõ he ti pi ac ok. Éven te egy -
mil lió sze kér for dult meg Ba ján (Bánlaky
P.). 1696. de cem ber 24-én I. Li pót ka ma rai
me zõ vá ros sá emel te. Szé les ská lá jú, fej lett,
cé hes szer ve zõ dé sû kéz mû ipar (1890-ben
3043 ipa ros és ke res ke dõ élt a vá ros ban), az

Al föld egyik leg ipa ro so dot tabb vá ro sa volt.
Ví zi mal mok, pénz in té ze tek, ran gos ok ta tá si,
kul tu rá lis in téz mé nyek, saj tó, sok nem ze ti sé -
gû, több ször cse ré lõ dõ ve gyes et ni kum,
több val lás – ko rai pol gá ro so dás (1873-tól
tör vény ha tó sá gi jo gú vá ros). Ba ja von zá sá -
ról és a vá ros ke res ke del mi for gal má nak ér -
zé kel te té sé rõl a ba jai ta ní tó kép zõ el sõ nagy -
ne vû igaz ga tó ja, Czirfusz Fe renc 1865-ben
így írt:  „… a ba jai piaczon négy me gye -
Bács-Bodrog, Pest-Pilis-Solt, Ba ra nya és
Tol na kö zön sé ge ad ja-ve szi termeszt-
ményeit és elé gí ti ki szük ség le te it.”(Va sár -
na pi Ujság, Pest, 1866. ok tó ber 7.). Fej lõ dé -
se az 1800-as évek utol só év ti ze de i ben meg -
állt. La ko sok szá ma 1823 Ba ja 11 135 (Pécs
10 982); 1850 Ba ja 14 051 (Pécs 15 318,
Gyõr 16 486); 1869 Ba ja 18 110 (Pécs 23
863, Gyõr 20 035) (Újpéteri E.)

Eb ben a Dunaföldvár alat ti ré gi ó ban a
víz ad ta ál dás a hal bõ ség volt. Ezért a szá -
za dok so rán az ál ló- és fo lyó ví zi ha lá sza ti
esz kö zök, mód sze rek sok va ri á ci ó ja ala -
kult ki. Saj nos, az utób bi 150 év ben a fo -
lyó hal ál lo má nya a ba jai sza ka szon vál to -
zó in ten zi tás sal ugyan, de je len tõ sen csök -
kent (fo lyó sza bá lyo zás, szen  nye zõ dés, a
ha lak élet te ré nek szû kü lé se, pi a ci vi szo -
nyok…). Ezen a kör nyé ken a fo lya mi ha -
lá szat mint szak ma, mint meg él he té si for -
rás, mint élet mód má ra gya kor la ti lag meg -
szûnt. Rég el tûnt a Sugovica-parti hal pi ac
és a friss, ve gyes du nai ha lat tá ro ló-áru ló
utol só ha lász bár ka is. Az tény, hogy Ba ján
a hal fo gyasz tás – a ma gas árak el le né re –
ma is sok szo ro sa az or szá gos át lag nak.

A má sik jel lem zõ je-sa já tos sá ga en nek a
ré gi ó nak a 17-18. szá zad ban a ha jó mal -
mok so ka sá ga. A mai híd fö lött az egyik
szé les, ré gi Du na-sza kaszt Ma lom te le lõ -
nek ne ve zik, mert ez volt a funk ci ó ja.
Meg jegy zem, hogy az acé los bács kai bú -
zát õr lõ egy ko ri ha jó mal mok ki tû nõ mi nõ -
sé gû lisz tet ál lí tot tak elõ. Ol csó hal, liszt
volt, a ket tõt ös  sze kap csol ták, és ezért van
az, hogy Ba ján és kör nyé kén a hall evet ha -
gyo má nyo san  -kalóriaértékét is nö vel vén-
tész tá val fo gyaszt ják. 

A Fe renc-csa tor na 
Ba ja mel lett, alatt ta lál ko zik a Du na-Ti -

sza kö zöt ti ho mok hát ság és a bács kai jó
mi nõ sé gû ta laj. A Du na-Ti sza kö zé nek ez
az al só ré sze mo csa ras, lá pos, idõ sza kon -
ként víz fo lyás ok kal szab dalt, alig la kott te -
rü let volt az 1700-1800-as évek for du ló já -
ig. A ma is jó mi nõ sé gû bács kai föl dek két -
har ma dát el fog la ló mo csa rak, víz ál lás ok
le csa po lá sát, be né pe se dé sét, a föl dek ter -
mõ vé té te lét, majd nagy men  nyi sé gû és jó
mi nõ sé gû áru – több sé gé ben ga bo na – ol -

csó szál lí tá sát a Kiss Jó zsef és Gá bor ne vé -
hez fû zõ dõ ví zi út, a Du nát (Mo nos tor szeg)
a Ti szá val (Bácsföldvár) ös  sze kö tõ – s mint
ilyen, mind má ig az egyet len – Fe renc-csa -
tor na épí té se ol dot ta meg; hos  sza 118 ki lo -
mé ter; 1802-ben he lyez ték üzem be. A szál -
lí tá si út vo nal mint egy 200 ki lo mé ter rel, a
szál lí tá si idõ 18-20 nap pal lett rö vi debb. A
csa tor na dön tõ esz kö ze lett a Bács ka meg -
gaz da go dá sá nak. A csa tor na tár sa ság nagy
osz ta lé kot osz tott, de a kar ban tar tást el ha -
nya gol ta. Az 1900-as évek el sõ har ma dá ra
a csa tor na el isza po so dott, víz el lá tá sa – fo -
ko zot tan a du nai tor ko lat nál, ahol erõs volt
a víz szint in ga do zás is – bi zony ta lan ná vált.
Tel jes fel újí tá sa és bõ ví té se, a Kissztrapár-
Újvidéki Fe renc Jó zsef ön tö zõ-ha jó zó csa -
tor na (68 km), a Ba ja–Bezdáni táp csa tor na
(44 km) meg épí té se 1870-75 kö zött a ma -
gyar és kül föl di, ki vá ló szak em be re ket
fog lal koz ta tó, ba jai szü le té sû Türr Ist ván
olasz ki rá lyi al tá bor nagy ér de me. Ek kor
épült a csa tor na rend szer észa ki pont ján,
Ba ja alatt a ket tõs funk ci ó jú, víz beeresz tõ
és ha jó zó zsi lip. Va la men  nyi mû tárgy a
kor él vo na lá nak ma gas fo kú ter ve zé si-
tech ni kai szint jén ké szült. A Bezdán mel -
let ti Ferencz Jó zsef zsi lip Eu ró pa el sõ be -
ton ból épült, a ba jai De ák Fe renc zsi lip
Eu ró pa leg na gyobb tég la fa la za tú víz ügyi
mû tár gya, az óbecsei ti szai zsi lip pe dig a
vi lág el sõ elekt ro mos mû köd te té sû vi zes
ob jek tu ma. A meg újult és bõ ví tett csa tor -
na rend sze ren az el sõ vi lág há bo rú ig nagy
men  nyi sé gû árut szál lí tot tak. 

A nagy elõ dök – hos  szú tá von gon dol -
kod va – az alap csa tor na ki épí té sé vel, majd
a tel jes fel újí tás sal és bõ ví tés sel a Bács ka
egész tér sé gét át fo gó víz rend szer és a kor -
sze rû te rü let fej lesz tés alap ját hoz ták lét re.

Türr István a vá ros leg ran go sabb, Eu ró -
pa szer te el is mert szü löt te. Az 1960-70-es
évek ben az Or szá gos Víz ügyi Hi va tal tá -
mo ga tá sá val vég zett ha zai és kül föl di le -
vél tá ri ku ta tá sa ink bi zo nyít ják, hogy az
1800-as évek má so dik fe lé ben a nem zet -
kö zi ta pasz ta la tok és kap cso la tok bir to ká -
ban ön zet le nül kez de mé nye zett, so kat tett
az or szág gaz da sá gi-kul tu rá lis fel emel ke -
dé sé ért.  A fent em lí tett ku ta tó mun ka alap -
ján 1968-tól szak fo lyó irat ok ban, köny vek -
ben, ta nul mány kö te tek ben, na pi lap ok ban
dol go za to kat, cik ke ket je len tet tünk meg
(Faludi, Kubatov) Türr Ist ván ha zai te vé -
keny sé gé rõl (Víz gaz dál ko dás, FVT Köz le -
mé nyek, Tu do mány és Me zõ gaz da ság, Pe -
da gó gi ai Szem le, Víz ügyi Köz le mé nyek,
Hid ro ló gi ai Köz löny, Föld raj zi Köz le mé -
nyek, Hid ro ló gi ai Tá jé koz ta tó…). Ba ja
mind má ig adó sa em lé ké nek egy tel je sa la -
kos szo bor ral.
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Ba ja ví zi vá ros 
Ba ja kör nyé ké nek la kói tra di ci o ná li san,

kü lö nö sen ki vé te le zet tek. Olyan egye di,
mil li ók szá má ra el ér he tet len, ob jek tí ve
adott kin cset tud hat nak ma gu ké nak, mint
a nagy fo lyam, a fe hér ho mok par tok, zá to -
nyok, szi ge tek (Kop pány, Mó ricz, Gyu ri,
Ká dár, Pandur…), er dõ sé gek (Re zét,
Cserta, Pörböly…), a tisz ta le ve gõ, a víz
il la ta, a holt- és mel lék ágak, sok ví zi ma -
dár. A fen sé ges nyu ga lom, de az idõn ként
ha rag vó, meg va du ló nak, fé lel me tes nek
lát szó Du na, amely mind emel lett ge ne rá -
ci ók so rán ez rek nek biz to sí tott meg él he -
tést is (ha lá szat, ví zi mal mok, er dé szet, ha -
jó zás, gyü mölcs, gyógy nö vény…).

Eh hez tár sul a vá ros he lyi adott sá gok -
hoz, te rep vi szo nyok hoz, víz hez iga zo dó
gyö nyö rû fek vé se, szí vé ben az ele ven-élõ
fo lyam mal és a sza bad ter mé szet tel köz -
vet len, ál lan dó kap cso la tot biz to sí tó Sugo-
vica Du na-ág gal, a Pe tõ fi és a Pan dúr szi -
get tel, a Türr-átvágással és több víz fo lyás -
sal. A ba ja i ak szá má ra test kö zel ben van a
Du na ál tal de ter mi nált holt ágak, mel lék -
ágak so ka sá gá val át szab dalt, Eu ró pa ma
már egyet len, az ere de ti ál la po tot õr zõ ár -
té ri er de je, a dús, gyö nyö rû, ál lan dó an
meg úju ló ter mé sze ti kör nye zet, a gaz dag
nö vény- és ál lat vi lág – Ge menc. 1993 jú ni -
u sá ban ír tam: „…éle tem in nen sõ há rom
év ti ze dé bõl ös  szes sé gé ben ke rek há rom
évet él tem-lak tam Ge menc kö ze pén, a
Veránka-szi ge ten. Élet re szó ló él mény ként
él vez het tem a szí nek pom pá ját, a ter mé -
szet nyu gal mát, a szar va sok bõ gé sét, a mó -
ku sok já té kát, a gé mek és a ha lak vi as ko -
dá sát, a ke mény mun kát igény lõ ha gyo má -
nyos ha lá szat szép sé gét-iz gal mát, a hal fõ -
zés-sü tés örö mét, ízét, a gyöngy vi rág, a
vad do hány il la tát…”

A Du na jobb ol da la 38 km hossz ban
Sió to rok tól Bátáig (180 km2) nem zet kö zi
egyez mény (Ramsar-Irán) vé del me alatt
áll; a te rü let a vo nu ló ví zi ma da rak szá má -
ra is nél kü löz he tet len. 

Min den bi zon  nyal a Du na, a Sugovica
és a Ge menc az egyik oka an nak, hogy
Ba ján erõs a ter mé szet sze re tet, szí nes,
gaz dag, ele ven a ví zi élet (több ezer ví zi
jár mû), tö me ge ket von za nak és ma gas
szín vo na lú ak a ví zi spor tok (úszás, eve -
zés, hor gá szás…), nagy a hal fo gyasz tás.
És nem vé let len az sem, hogy a ba ja i ak hí -
re sen nagy lo kál pat ri ó ták. 

Ez az ös  sze ál lí tás a Ba jai Ha jó ma lom Egye -
sü let ál tal szer ve zett és UNIOS tá mo ga tás sal
ren de zett Szak ma tör té ne ti Kon fe ren ci án (Ba ja
Du na Wellness Ho tel 2012.01.11.) el hang zott
elõ adás szer kesz tett vál to za ta.

Dr. Faludi Gá bor

Kiss József Duna-hajózási térképe,
1779-1781

Részlet Carpe Mihály közigazgatási
térképébõl, 1764

A Deák Ferenc-zsilip vízi környezete (Kránicz István, Abonyi Csaba, dr. Faludi Gábor)

A bajai halpiac az 1900-as évek elején
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Aki megrendítette a nagy Szovjetuniót
25 éve történt a Kreml-berepülés

Ma már tud juk, hogy a Szov jet unió az
1980-as évek vé gé re a hi deg há bo rút vég -
ér vé nye sen el vesz tet te. Amen  nyi re egy ér -
tel mû en lát szik ez ma, an  nyi ra fo gal ma
sem le he tett er rõl az em be rek nek az év ti -
zed ele jén, ami kor a Re a gan el nök ál tal
egy sze rû en a go nosz bi ro dal má nak ti tu lált
ál lam szö vet ség még ka to na i lag erõs, meg -
dönt he tet len monst rum nak tûnt. Az tán a
80-as évek kö ze pe után nem sok kal még is
tör tént né hány ese mény, ame lyek rá mu tat -
tak a bi ro da lom bel sõ gyen ge sé ge i re, és
utóbb an nak fel bom lá sá hoz is el ve zet tek.
1985-ben új fõ tit kár, Mi ha il Gor ba csov
ke rült a Szov jet Kom mu nis ta Párt élé re,
ám az ál ta la meg hir de tett re form fo lya mat
(a pe reszt roj ka) csak las sú ered mé nye ket
hoz ha tott a pár ton be lü li el len ál lás és a
vál to zá sok ban nem ér de kelt, ret rog rád
párt el len zék ma ga tar tá sa mi att, amely nek
tag ja i tól ne héz volt meg sza ba dul ni. Az
idõ szak azon ban er re is le he tõ sé get te rem -
tett: elõbb a cser no bi li atom erõ mû kez det -
ben el tus solt, 1986 áp ri li sá ban tör tént ka -
taszt ró fá ja adott esélyt a le szá mo lás ra,
majd egy sok kal ke vés bé tra gi kus eset,
amely bemu tat ta be, men  nyi re „ha té kony”
a szu per ha ta lom vé del mi rend sze re. Mind -
ez egy ka land vá gyó, 19 éves né met fi a tal -
em ber vak me rõ sé gé nek lett kö szön he tõ.

1988 au gusz tu sá ban, fris sen meg ka pott
új vi lág út le ve lem és ví zu mom bir to ká ban
éle tem ben elõ ször utaz tam a „sza bad vi -
lág ba”, Nyu gat-Né met or szág ba. Mün -
chen ben a vo nat ra szál ló úti tár sa im egyi ke
a Bild Ze i tung friss szá mát ol vas ta, amely -
nek öles fõ cím ében a szem ben ülõ is köny -
 nyen ki ol vas hat ta: „Rust frei!” (Rust sza -
bad.) Alat ta pe dig még min dig elég nagy
be tûk kel: töb bet nem mond ják ne ki, hogy
„davaj”. Eb bõl ér te sül tem, hogy vég re
pont ke rült egy mind két érin tett or szág
szá má ra ké nyes ügy vé gé re, s az a fi a tal -
em ber, aki nem egé szen más fél év vel ko -
ráb ban vi lág hír név re tett szert, vég re ha za -
tér he tett ha zá já ba. Élet tör té ne te ké sõbb is
pro du kált még iz gal mas for du la to kat.

A hi he tet len ka land
Matthias Rust 1968. jú ni us 1-jén szü le tett

Ham burg ban, de a kö ze li Wedel vá ro sá ban
nõtt fel, ahol 1987-ben is élt. Nem sok kal
ko ráb ban sze rez te meg re ál is ko lai érett sé gi
bi zo nyít vá nyát, majd szü lei biz ta tá sá ra egy
hely be li repülõsklub ke re tei kö zött pi ló ta -
vizs gát is tett, de ki pró bált re pü lõ nek sem -

mi képp sem volt ne vez he tõ, hi szen ne ve ze -
tes vál lal ko zá sa elõtt alig 50 órá nyi re pü lõs
ta pasz ta lat tal ren del ke zett. Ál lí tá sa sze rint
ko rán ér dek lõ dött a po li ti ka iránt, és így ha -
tal mas csa ló dás ként él te meg, hogy Ronald
Re a gan és Mi ha il Gor ba csov egy év vel ko -
ráb bi, reykjavíki ta lál ko zó ja lé nye gé ben
ered mény te le nül vég zõ dött. Ked venc kép -
re gény hõ se, Perry Rhodan tör té ne te ál tal
ins pi rál va Rust úgy gon dol ta, itt az ide je,
hogy ke zé be ve gye a vi lág bé ke ügyét, s er -
re egy moszk vai utat ta lált a leg jobb esz -
köz nek, mely nek so rán sze mé lye sen kí ván -
ta meg vi tat ni Gor ba csov val sa ját ké szí té sû
bé ke ter vét és Lagonia cí mû utó pisz ti kus
tár sa dal mi mo dell jét, amely a ke le ti és nyu -
ga ti mo dell egy faj ta ve gyí té se volt. Az
esze lõs öt let rõl sen ki nek sem szólt, csu pán
bé relt egy ham bur gi aeroklubtól egy négy -
sze mé lyes, Cessna 172 P tí pu sú sport re pü -
lõ gé pet, és ott azt kö zöl te, hogy két he tes
skan di ná vi ai re pü lõ utat ter vez. Hogy meg -
té ves  sze a ha tó sá go kat (meg azért is, mert
ez a gép egy foly tá ban leg fel jebb 8 órát ké -
pes egy vég té ben a le ve gõ ben tar tóz kod ni),
Rust egy Ham burg mel let ti re pü lõ tér rõl
elõbb a Feröer-szigetekre, majd a szov jet-
ame ri kai csúcs ta lál ko zó hely szí né hez kö ze -
li Keflavíkba re pült. Ezt kö ve tõ en a nor vé -
gi ai Bergen érin té sé vel 1987. má jus 25-én
ér ke zett meg Hel sin ki be, a Mal mi re pü lõ -
tér re, ahol sza bály sze rû en be je lent ke zett.
In nen in dult há rom nap pal ké sõbb a Szov -
jet unió, pon to sab ban ere de ti leg Le nin grád
(Szent pé ter vár) irá nyá ba. Hogy ve szély ér -
ze tét csök kent se, a szov jet ha tár kö ze lé ben
fel hú zott egy mo to ro sok nak va ló bu kó si sa -
kot, vi szont olyan re pü lé si ma gas sá got (kb.
700 mé tert) vá lasz tott, hogy bé kés szán dé -
ka nyil ván va ló le gyen a lég vé de lem szá má -
ra. Pár év vel ko ráb ban ugyan is elõ for dult,
hogy a szov jet lég vé de lem le lõtt egy a lég -
te ré be ke ve re dett ko re ai utas szál lí tó gé pet,
épp ezért Rust nem is akart rej tõz köd ni a ra -
da rok elõl. A ha tár át re pü lé se és Le nin grád
el éré se után a vas út vo na lat kö vet ve Moszk -
va fe lé vet te az irányt anél kül, hogy a szov -
jet ha tár vé de lem eb ben aka dá lyoz ta vol na.
Igaz, a szov jet lég vé de lem (PVO) azon nal
ész lel te a ha tár sér tõ kis re pü lõ gé pet, sõt né -
hány MiG 23-as va dász gép kí sér te is egy
ide ig, de mi u tán nem kap tak pa ran csot sem -
mi fé le in téz ke dés re, ha ma ro san vis  sza for -
dul tak. (Az a köz szá jon for gó le gen da te hát
nem igaz, hogy a lo ká to rok sze mély ze te
épp a svéd te le ví zió adá sá ban me rült el kö -

te les sé gé nek tel je sí té se he lyett.) Hogy így
ala kult, ah hoz több vé let len té nye zõ ös  sze -
ját szá sá ra is szük ség volt. A fõ ok az le he tett,
hogy ugyan eb ben az idõ ben egy Tupoljev-
típusú utas szál lí tó gép zu hant le a kö zel ben,
és így a men tés mi att a lég tér ben szá mos he -
li kop ter és kis re pü lõ gép tar tóz ko dott, ame -
lyek kö zött Rust gé pét szem elõl té vesz tet -
ték. A ké sõbb Né met or szág ba te le pült,
orosz or szá gi szár ma zá sú író, ab ban az idõ -
ben épp a lég vé de lem ben sor ka to nai szol gá -
la tát töl tõ Wladimir Kaminer epés meg jegy -
zé se sze rint baj tár sai bi zo nyá ra azt hit ték,
hogy egy eny hén it tas kol hoz el nök rep ked a
„nagy nén jé vel” eny hén bó dult ál la pot ban, s
ve lük szem ben nem il lik in téz ked ni.

Így az tán Rust gé pe nagy já ból öt és fél
órás, 750 km-nyi, szov jet fel ség te rü le ten
tör té nõ re pü lés után aka dály ta la nul el ju tott
Moszk vá ig. A vá rost egy ál ta lán nem is me -
rõ fi a tal em ber úgy gon dol ta, hogy a fõ tu -
ris ta cent rum nak szá mí tó Vö rös té ren száll
le a gé pé vel, így ugyan is ak ci ó ját sem mi -
képp nem le het majd el hall gat ni. Mi u tán
azon ban há rom kört is meg tett a vá rosnak
a kor mány za ti ne gye det, a Kremlt is ma -
gá ban fog la ló leg is mer tebb ré sze fö lött,
meg ál la pí tot ta, hogy a tér túl zsú folt ah -
hoz, hogy a bal eset koc ká za ta nél kül le te -
gye a gé pet, így vé gül es te há rom ne gyed
hét elõtt pár perc cel a Moszk va fo lyó
egyik híd ját (Bolsoj Moszkvoreckij
Moszt) sze mel te ki a le szál lás ra. Mi u tán
ezt si ke re sen vég re haj tot ta, a híd mel let ti,
a Vaszilij Blazsennij-székesegyházhoz kö -
ze li busz par ko ló ban tud ta meg ál lí ta ni a
gé pet. (Bár Rust ezt nem tud hat ta, de óri á -
si sze ren csé je volt: a hi dat az nap – jel lem -
zõ mó don „a szov jet ha tár vé de lem nap ja”
al kal má ból – le zár ták, sõt a fe let te hú zó dó
trolivezetékeket is le sze rel ték. Emi att
utóbb még azt is vizs gál ták, hogy a híd le -
zá rá sát el ren de lõ rend õr együtt mû kö dött-e
a be re pü lõ vel. Más részt vi szont  –  kü lö nö -
sen ma, im már 2001. szep tem ber 11. ta -
pasz ta la ta i nak bir to ká ban –  ért he tõ vé vá -
lik az ak ko ri pá nik a szov jet ve ze tés ben:
hi szen ugyan így el jut ha tott vol na Moszk -
va köz pont já ig egy el len sé ges, ter ror cse -
lek mény re ké szü lõ gép is.)

A té ren sé tál ga tó oro szok elõbb azt hit -
ték, film for ga tás zaj lik a kö ze lük ben, ám
ké sõbb meg kö ze lí tet ték a kis gé pet, és Rust
ba rát sá gos be szél ge tés be ele gye dett azok -
kal, akik az oro szon kí vül más nyel ven is
meg tud tak szó lal ni. Ami kor el me sél te,
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hogy a vi lág bé ke kö ve te ként ér ke zett
Moszk vá ba, ál lí tá sa sze rint ap ró aján dé -
kok kal is el hal moz ták. A szov jet rend õr ség
több mint egy óra múl va „kap csolt”, ek kor
azon ban a leg ma ga sabb szin ten: sze mé -
lye sen a moszk vai rend õr fõ nök kér dez te a
ti tok za tos ide gent va ló di szán dé ka i ról, de
ha ma ro san a KGB vet te kéz be az ügyet,
Rustot pe dig le tar tóz tat ták.

Mi e lõtt azon ban az õ sze mé lyes ügye
bár mi lyen mó don ren de zõ dött vol na, a
Szov jet uni ó ban hul lot tak a fe jek a fe let tébb
kel le met len ügy mi att: mind a szov jet vé -
del mi mi nisz ter, Szergej Szokolov, mind a
lég vé de lem fõ nö ke, Alekszandr Koldunov
– Gor ba csov sze mé lyes kí ván sá gá ra –
nyug ál lo mány ba vo nult, az ese tért köz vet -
le nül fe le lõs lég vé del mi pa rancs nok pe dig
ön gyil kos sá got kö ve tett el. Ere de ti leg a le -
gény ség min den egyes tag ját is le akar ták
cse rél ni, de mi vel nem tud ták õket azon nal
ha son ló kép zett sé gû ka to nák kal fel vál ta ni,
csak el len õr zé sü ket szi go rí tot ták meg. Az

ügy kö vet kez mé nye kép pen ös  sze sen kb.
2000 ma gas ran gú ka to na tiszt vesz tet te el
be osz tá sát. (Ez rész ben ter mé sze te sen csak
ürügy volt, ui. Gor ba csov re form po li ti ká já -
nak leg fõbb el len zõ it ép pen a szov jet ve zér -
kar ban lát ta.)

Csíny te vés bõl dip lo má ci ai za var
Rust ne vét a hír adás ok ré vén ha mar

meg is mer te a vi lág, ám szán dé ka i ról ke ve -
sen tud tak. Bár hi va ta los moszk vai lá to ga -
tá sán 1987 jú li u sá ban Richard von
Weizsäcker né met szö vet sé gi el nök meg -
kí sé rel te el ér ni a pi ló ta sza ba don bo csá tá -
sát, ké rel mét el uta sí tot ták, mert ad dig ra el -
dõlt, hogy a kém ke dés sel is gya nú sí tott
Rust el len pert akar nak in dí ta ni. Ez vé gül
szep tem ber 2-án kez dõ dött meg a Szov jet -
unió Leg fel sõbb Tör vény szé ke elõtt, ahol
il le gá lis ha tár át lé pés sel, a nem zet kö zi re -
pü lé si sza bá lyok meg sze gé sé vel és a szo -
ci a lis ta ér ték- és nor ma rend szer tu da tos
meg sér té sé vel vá dol ták meg, to váb bá sze -
mé re ve tet ték, hogy a le szál lás so rán em -
ber éle te ket is ve szé lyez te tett. Az el sõ két
vád pon tot Rust ma ga is el is mer te, ám a vi -
lág köz vé le mé nye en nek el le né re azt vár -
ta, hogy ha el is íté lik, a bün te tés leg fel -
jebb a vizs gá la ti fog ság ide jé vel meg egye -
zõ bör tön bün te tés le het. A bí ró ság nem hitt
Rust vi lág bé ke-mis  szi ó já ban; úgy lát ták,
hogy kül de té sét csak ön ma ga meg men té -
sé re ta lál ta ki. A mind ös  sze három na pig
tar tó per ben szo kat la nul szi go rú íté let szü -
le tett: Rustot ös  sze sen négy év mun ka tá -
bor ra ítél ték el, ke gyel mi kér vé nyét el uta -
sí tot ták, bár vé gül nem mun ka tá bor ba, ha -
nem a Lefortovo ne vû bör tön be ke rült,
amely ben fõ leg po li ti kai bû nö zõk és „nyu -
ga ti ké mek” ra bos kod tak.

Itt Rust ös  sze sen 432 na pot ült, ide je
nagy ré szé ben ol va sott és nyel vet ta nult,
szü lei két ha von ta lá to gat hat ták meg. Fog -
sá gát szin te vé gig 7 m2-es cel lá já ban töl -
töt te, két órán ként sé tál ha tott a bör tön ud va -
ron. Ál lí tá sa sze rint nem bán tak ve le rosz -
 szul, in kább a sem mit te vés tõl szen ve dett
so kat. A hát tér ben a nyu gat né met dip lo má -
cia per sze erõ sen dol go zott a „meg té vedt
bá rány” ki sza ba dí tá sán, amely re vé gül,
lát szó lag min den elõz mény nél kül, 1988.
au gusz tus 3-án ke rült sor. A Szov jet unió
Leg fel sõbb Ta ná csá nak el nö ke, Andrej
Gromiko ugyan is ke gye lem ben ré sze sí tet -
te a né met ti né dzsert, akit azon nal sza ba -
don en ged tek és ki uta sí tot tak a Szov jet uni -
ó ból. (Igaz, sa ját el be szé lé se sze rint egy
ügyész bú csú zá sul azt súg ta a fü lé be:
„Min dig szí ve sen lá tunk a Szov jet uni ó -
ban!”) A nagy álom, a Gor ba csov val va ló
ta lál ko zás vi szont sem ek kor, sem ké sõbb
nem jö he tett lét re. Még en nek a nap nak az
es té jén meg ér ke zett a frank fur ti re pü lõ tér -
re, ahol új ság írók, ér dek lõ dõk és ra jon gók
egész ha da vár ta. Mind Helmut Kohl nyu -
gat né met kan cel lár, mind Hans-Dietrich
Genscher kül ügy mi nisz ter a szov jet ve ze -
tés „rend kí vü li, hu ma ni tá ri us gesz tu sá ról”

Matthias Rust kis re pü lõ gé pe a Vö rös tér fe lett

Rust a szov jet bí ró ság elõtt

A legendás Cessna 172P
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be szélt a ke gye lem kap csán, utób bi egyút -
tal azt is hoz zá tet te, hogy re mé li, az ügy
sze ren csés vég ki me ne te le sen kit sem biz -
tat ha son ló ka lan dok ra.

Di csõ ség és bu kás
Rust ha za té ré sét kü lön meg kel lett szer -

vez ni, ak ko ra mé dia ér dek lõ dés kí sér te. Az
egyik nép sze rû né met köz éle ti he ti lap, a
Stern azon ban 100 ezer már ká ért elõ re
meg vá sá rol ta a szü lõk tõl az el sõ in ter jú és
fény ké pes tu dó sí tás ki zá ró la gos jo gát, és a
rend õr ség gel együtt mû köd ve el ér te, hogy
a fi a tal em ber el ke rül je a tö me get. Az in ter -
jú azon ban so kak nak csa ló dást oko zott;
Rust kö zel sem bi zo nyult olyan iz gal mas
in ter jú alany nak, mint a ka land alap ján vár -
ni le he tett vol na. Mi u tán a töb bi saj tó or gá -
num nak ek kor nem nyi lat ko zott, azok
„szov jet ba rát csa ló nak” ti tu lál ták, és sú -
lyo san ki kezd ték, ami leg alább an  nyi ra
meg vi sel te, mint a bör tön bün te tés.

Amint el ült az ér dek lõ dés leg na gyobb
hul lá ma, Rust to vább ra sem volt ké pes a
bé kés nyárs pol gár ok unal mas éle té re, és
még több ször fel hív ta ma gá ra a fi gyel met,
ám ezek re az ügyek re alig ha le he tett büsz -
ke. 1989-ben meg kezd te pol gá ri szol gá la -
tát egy né met kór ház ban, ahol kés sel sú -
lyo san meg se be sí tett egy nõ vér ta nu lót. Az
eset kö rül mé nyei  má ig sem egész vi lá go -
sak: egyes vé le mé nyek sze rint a fi a tal lány
egy sze rû en nem vi szo noz ta Rust sze rel mi
kö ze le dé sét, más ver zió sze rint vi szont le -
ki csiny lõ meg jegy zést tett a pi ló ta tel je sít -
mé nyé re, és ez az ak kor még erõ sen az
ese mé nyek ha tá sa alatt lé võ Rustból ag -
resszi ót vál tott ki. (A bí ró ság va la me lyest
hi telt ad ha tott en nek a ver zi ó nak, hi szen
Rust a gyil kos sá gi kí sér le tért csak 30 hó -
nap el zá rást ka pott, amely bõl a bün te tés
fe lé nek le töl té se után 1993-ban sza ba dult.)
Ezt kö ve tõ en egy idõ re Moszk vá ba ve tet te
a sors: a vál to zá so kat kö ve tõ en egy né met
vál lal ko zó az orosz fõ vá ros ban nyi tott ét -

ter met, s en nek az zal kí vánt na gyobb hír -
ve rést csap ni, hogy az ott még min dig jól
csen gõ ne vû fe ne gye re ket egy ide ig pin -
cér ként al kal maz ta.

Rustnak még egy szer meg gyûlt a ba ja a
tör vén  nyel; 2001-ben egy áru há zi lo pá son
ér ték, és egy kas mír pu ló ver el tu laj do ní tá sa
mi att 10 ezer már ka meg fi ze té sé re kö te lez -
ték, ame lyet vé gül 600-ra mér sé kel tek. To -
váb bi ki sebb sú lyú bûn cse lek mé nyek mi att
még több al ka lom mal is pénz bün te tés re
ítél ték. Meg él he té se is elég vál to za tos volt:
egy ide ig pro fi pó ker já té kos ként ke res te a
ke nye rét, óri á si ös  sze ge ket is nyert. Ké sõbb
Észt or szág ban au tó- és mo tor csó nak-ver se -
nyek szer ve zé sé vel fog lal ko zott, majd –
im már Svájc ba köl töz ve – egy be fek te tõ
cég gaz da sá gi elem zõ je ként dol go zott, jó -
ga is ko la meg nyi tá sát ter vez te, és em lék ira -
ta in dol go zott. Egy ide ig mû köd te tett egy
internetes hon la pot a vi lág bé ke je gyé ben,
ké sõbb azon ban ugyan ott már csak orosz
höl gyek kel tör té nõ ta lál kák szer ve zé sét le -
he tett meg ta lál ni. Ma gán éle te nem ala kult a
leg sze ren csé seb ben; mind két há zas sá ga zá -
tony ra fu tott, gyer me ke nem szü le tett.
Ugyan ak kor sze ret te a ti tok za tos sá got ma -
ga kö rül; csak ne he zen le he tett meg ta lál ni,
lak hely ét ál lan dó an vál toz tat ta.

A hí res sé vált Cessna-gép mi att an nak
ide jén bün te tést kel lett vol na fi zet nie (hi -
szen ha za té ré se kor a köl csön zé si idõ rég
le járt). A kis re pü lõ gé pet elõbb egy né met
il lat szer ipa ri cég – tény le ges ér té ké nek
duplájááért – rek lám cé lok ra meg vá sá rol ta,
ké sõbb egy ja pán sza bad idõ park sza bad té -
ri lát vá nyos sá ga lett. A Cessna vé gül 2008-
ban ke rült vis  sza Né met or szág ba, és a ber -
li ni Tech ni kai Mú ze um ban ál lí tot ták ki.
Azt is ter vez ték, hogy Re pü lés a vas füg -
göny ön át cím mel Rust út já ról önál ló ki ál -
lí tást tar ta nak majd.

Rust le he tet len vál lal ko zá sa 20, majd 25
év után is iz gat ta az em be rek fan tá zi á ját,
az év for du lók hoz kö ze led ve új ság cik kek,

té vé in ter júk és -riportok egész so ra ele ve -
ní tet te fel az 1987-88-ban tör tént ese mé -
nye ket. Sõt, a té má nak má ra szá mos fel -
dol go zá sa is szü le tett: 2007-ben do ku men -
tum könyv je lent meg a né met fe ne gye rek -
rõl (Ed Stuhler: Der Kreml-Flieger), sõt
2010-ben egy ham bur gi szín ház ban egy
sza ti ri kus szín da ra bot is be mu tat tak Rust –
ein deutscher Messias (Rust – egy né met
Mes si ás) cím mel.

A ma 44 éves Matthias Rust utó lag visz -
 sza néz ve már nem vál lal koz na a ve szé lyes
mis  szi ó ra, egy in ter jú ban azon ban azt nyi -
lat koz ta, hogy alap ve tõ élet fel fo gá sa az óta
sem vál to zott so kat. Meg van gyõ zõd ve ar -
ról, hogy re pü lé se meg gyor sí tot ta a Szov jet -
unó ban tör tént vál to zá so kat,  még ha a kül -
de tés nél kül bi zo nyá ra egy sze rûbb éle te lett
vol na is. Hogy vak me rõ ak ci ó ja hí ján a pe -
reszt roj ka si ke res lett vol na-e, vagy csak jó -
val las sab ban zaj lik, ne tán csí rá já ban el hal,
azt so sem fog juk meg tud ni. Ám a wedeni ti -
né dzser, aki tû vel be le szúrt a nagy orosz
med ve tal pá ba, bár mit te gyen is hát ra lé võ
éle té ben, iga zi 20. szá za di le gen da ma rad.

Dr. Mayer Já nos

Matthias Rust napjainkban

Gó lya Road Show 2012
Az egész or szág ra ki ter je dõ prog ram ré -

sze ként a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság (DDNP), a Ma gyar Ma dár ta ni és
Ter mé szet vé del mi Egye sü let (MME) és a
Ba ja If jú sá gi Ter mé szet vé del mi Egye sü let
(BITE) szer ve zé sé ben az il le té kes szak em -
be rek jú ni us 14-én Ba ján és kör nyé kén lát -
vá nyos fe hér gó lya gyû rû zé se ket vé gez -
tek. A ma da rak szá mos ér dek lõ dõt von zó
je lö lé sét a Primavill Kft, az EDF
DÉMÁSZ Zrt. és az MME 7. szá mú He lyi

Cso port ja tá mo gat ta. Az idõ pont ki vá lasz -
tá sá ban fon tos sze re pet ját szott, hogy a fe -
hér gó lya fi ó kák ek kor tájt érik el a fé szek -
fel mé rés és a gyû rû zés el vé gez he tõ sé gé -
hez szük sé ges op ti má lis fej lett sé get. A faj
meg õr zé sét és vé del mét se gí tõ prog ra mot
az elõ zõ évi Road Show-hoz ha son ló me -
net rend ben, az MME és a DDNP inter-
netes hon lap ján meg hir de tett idõ pont ok -
ban vé gez ték: reg gel 8 óra kor Her ceg szán -
tón kezd ték, majd Dávodon, Csátalján,

Szeremlén és Ba ján foly tat ták, vé gül
Érsekcsanádon nem sok kal 14 óra elõtt fe -
jez ték be. A ma da rak szí nes gyû rû jé nek
mé re te le he tõ vé te szi a táv csö ves le ol va -
sást, így a ké sõb bi ek ben a gó lyák be fo gás
nél kül azo no sít ha tók. Vá ro sunk ban két he -
lyen, a Vö rös ke reszt té ri (cik künk kí sé rõ
ké pei itt ké szül tek) és a Dó zsa György ut -
ca 246. szá mú ház elõt ti fé szek nél tör tént
gyû rû zés.

Ké pek és szö veg: dr. Nebojszki Lász ló
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Pla ká tok
Vá lo ga tás a Türr Ist ván Mú ze um pla kát gyûj te mé nyé bõl

A Türr Ist ván Mú ze um eme le ti ki ál lí tó -
ter me a tör té ne lem ut cá já vá ala kul a pla -
kát ki ál lí tás ide jé re. De míg az ut cán a pla -
ká tok har col nak egy más sal a fi gye le mért,
itt bé ké sen meg fér nek egy más sal, hi szen
ere de ti funk ci ó juk mel lett újat is kap tak:
meg idé zik el múlt ko rok ese mé nye it, el tûnt
idõk íz lé sét, a min den nap ok tár gya it, a
min den nap ja it élõ em bert is.

Mi is a pla kát, ma gya rul fal ra gasz? A pla -
kát: rek lám, pro pa gan da és mû vé szet. Ter -
mé sze te sen nem min den pla kát ról mond ha -
tó el, hogy mû vé szi, bár a cél nak, va gyis a
fi gye lem fel kel tés nek meg fe lel. Ilye nek a
csak szö ve ges, tá jé koz ta tó fal ra gasz ok,

vagy azok a ké pes pla ká tok, me lyek esz té -
ti kai szem pont ból nem te kint he tõk mû vé -
szi nek. A pla kát mû vé szet gra fi kai és ti pog -
rá fi ai esz kö zök kel dol go zó al kal ma zott mû -
vé szet, mely anya gi vagy szel le mi ter mé ke -
ket, ide o ló gi ai-po li ti kai esz mé ket nép sze rû -
sít, va gyis az ut ca mû vé sze te. 

A fal ra gasz – bár rend sze rint nagy pél -
dány szám ban ké szül –  ak tu a li tá sát veszt -
ve el tû nik az ut cá ról, fe lül ra gaszt ják, le té -
pik, el tûn te tik, ös  sze fir kál ják. A köz gyûj -
te mé nyek (mú ze u mok, le vél tá rak, könyv -
tá rak) min dig nagy fi gyel met for dí tot tak a
pla ká tok meg men té sé re, de szép szám mal
van nak ma gán gyûj tõk is. A sé rü lé keny,

gyak ran gyen ge mi nõ sé gû pa pír ra nyo -
mott pla kát meg õr zé se, tá ro lá sa ko moly
fel adat. A ba jai mú ze um pla kát anya ga kö -
zel há rom ezer da ra bot szám lál. A leg ré -
geb bi ek a 19. szá zad má so dik fe lé bõl va -
lók, mind egyik szín há zi, csak szö ve get
tar tal ma zó, fe ke te-fe hér pla kát, el vét ve
akad csak olyan, me lyen kép is van. Több -
sé gük az Arany Bá rány Szál ló ban be mu ta -
tott szín há zi elõ adá so kat pro pa gál ja. 

A múlt szá zad for du ló és a szá zad elõ idõ -
sza ká ból nincs pla ká tunk, ugyan ez mond ha -
tó el az el sõ vi lág há bo rú ide jé rõl is, és a
szerb meg szál lás mi att a Ta nács köz tár sa ság
pla kát jai nem ju tot tak el vá ro sunk ba. A két

A gyû rû zés és a do ku men tá lás pil la na tai

A szak em be rek gép jár mû re sze relt eme lõ ko sár ral
kö ze lí tet ték meg a fész ket

A gó lya fi ó kát tar tó Mórocz At ti la (DDNP) a ta pasz ta la tok ról be -
szél: a gólyapár két fi ó kát ne vel, kol lé gá ja a fé szek ben ta lált záp to -
jást mu tat ja (utób bit a ké sõb bi ek ben la bo ra tó ri um ban vizs gál ják).

Az ös  sze gyûlt ér dek lõ dõk meg is mer ked nek a prog ram mal
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vi lág há bo rú kö zöt ti idõ tõl – 1937-ben ala pí -
tot ták a mú ze u mot – nap ja in kig már egy tu -
da tos gyûj tés ered mé nye ként gya ra po dott a
gyûj te mény. Ki emel ke dõ a má so dik vi lág -
há bo rú alat ti, majd az 1945-ös és 1947-es
vá lasz tá sok pla kát anya ga, igen gaz dag az
öt ve nes éve ké, va la mint 1990-tõl kezd ve az
or szág gyû lé si és hely ha tó sá gi vá lasz tá so ké.

A pla ká tok túl nyo mó több sé ge nyom dai
ter mék, van nak azon ban ba jai mû vé szek –
Ifj. Éber Sán dor, Miskolczy Fe renc – ál tal
ké szí tett egye di da ra bok is.

Ke vés szer tud juk, hogy ki is aján dé koz -
ta a pla ká to kat. A leg töb bet, fõ ként a két
vi lág há bo rú köz ti idõ ben, a Vá ros há za jut -
ta tott a mú ze um ba, s gyak ran buk kan fel
ado má nyo zó ként Szal mai Fü löp ne ve. Az

1940-es évek má so dik fe lé tõl a hat va nas
évek vé gé ig a Ba ján nyom ta tott pla ká tok
kö te les pél dány ként ér kez tek a nyom dák -
ból, Bá ná ti Ti bor nak kö szön he tõ en pe dig
szin te tel jes nek mond ha tó a Mû ve lõ dé si
Ház prog ram ja it hir de tõ pla ká tok gyûj te -
mé nye. Nap ja ink ban Millunov Dá ni el se -
gít sé gé vel is gya ra po dik az anyag. 

Rend kí vül ne héz és há lát lan fel adat egy
ki ál lí tás ra vá lo gat ni a szebb nél szebb, ér -
de ke sebb nél ér de ke sebb pla ká tok kö zül.
Ezért a 2012. jú li us 28-ától lá to gat ha tó ki -
ál lí tás csak íze lí tõt ad, fel vil lant ja a pla kát -
gyûj te mény sok szí nû sé gét, ezt kö ve tik
majd a te ma ti kus tár la tok az ut ca mû vé -
sze té nek be mu ta tá sá ra. 

Merk Zsu zsa
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Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Juhannus elõt ti le vél Suomi – Finlandból

En ged jé tek meg az zal kez de nem, hogy a
Juhannus (má sutt Szt. Iván-éj, Midsum-
mer-night, s az uno ka test vér Walpurgis-
éj...) Finn or szág ban a ka rá csony után a
má so dik leg na gyobb ün nep. Ez még ak kor
is így van, ha hi va ta lo san az önál ló su lá si
nap (de cem ber 6.) rang ban meg elõ zi. De
nem. Az más. Amaz ün ne pé lyes, emel ke -
dett; min den eset re a hi va ta lo sak ro va tán
lel he tõ. Ám  nem így a Juhannus! Az a
szív, az it te ni pa rá nyi nyár s a fin nek szí vé -
ben is ha tal ma san lo bo gó sze re lem ün ne -
pe. (Mert ha azt gon dol já tok, hogy a finn
amo lyan csu ka-ku ka, hal szí vû, hal fe jû,
hal far kú olento (élõ lény), ak kor na gyon is
té ved tek. Nem hi á ba ta lál ták ki ma guk ra a
sisu, sisukas epitetonokat, ami a szó tár
sze rint  azt je len ti:  bá tor, szí vós, ki tar tó,
áll ha ta tos, tán to rít ha tat lan, hir te len ha ra gú,
ko nok, ma kacs... )

Mi ért kell a do log ról, a Juhannusról,  kis
hí ján kis ér te ke zést ír nom? Mert egé szen
más a je len tõ sé ge, mint amott, Kö zép-Eu -
ró pá ban, a Kár pát-me den ce kör nyé kén,
vagy az Ad ria part ján, avagy a Föld kö zi-
ten ger men tén. Ott, egyes he lye ken csak -
nem ész re vét le nül ol vad a ko rai nyá ri ün -
ne pek, kar ne vá lok, fesz ti vá lok, csujogatá-
sok kö zé; de is mét lem: nem így „itt fönt”,
ahol – em lé kez tek? – „az idei nyár ná lunk
2-tõl 5-ig tar tott”; más kép pen: Finn or szág -
ban 9 hó nap a tél, s az tán 3 hó na pon ke -
resz tül kér dez ge ti a jó fennus, hogy ugyan,
mi kor ér ke zik már meg a nyár?

Meg koc káz ta tom még azt is, hogy az
összes skan di náv or szág kö zül Finn or -
szág ban van a leg na gyobb je len tõ sé ge a
Juhannusnak, mert ama zo kat vagy lé nye -
ge sen erõ seb ben me le gí ti a Golf-áram lat
(Nor vé gia, Svéd or szág), vagy „ka kukk fi ó -
kák” a manneren, mint pél dá ul Dá nia.

Finn or szág pe dig ilyen: egy szer egy
öreg, Sievi beli jó ba rá tom (Arvi Takalo-
Haikola, aki járt is ve lem Ma gyar or szá gon)
kért meg, hogy hoz nám ha za õt Kajaaniból
– sza na tó ri um ból –, amely vá ros más fél
bajányi és sza na tó ri um-üdü lõ köz pont a ke -
le ti nagy test vér ha tá ra köz vet len kö ze lé -
ben (van nak is ott oro szok, an  nyi an, mint
az oro szok). Már nem em lék szem, mi ok -
ból, de va la mi mi att még ugyan az nap reg -
ge lén Kokkolába is át kel lett ugor nom,
nyil ván va la mi fé le kon zer va tó ri u mi ügy -
bõl ki fo lyó lag... Kokkola pe dig épp az el -
len ke zõ ol da lon van: nyu ga ton, a Botteni-
öböl part ján. (Ma gát  az or szá got Ny-K

irány ban át sze lõ fõ utat  úgy is hív ják:
Kokkola–Kajaani fõ út.)

Nos, hát Kokkola s a ten ger part kör nyé -
kén már egé szen élénk zöld volt a gyep, él -
tek a vi rág ágyás ok, s ahogy haj tot tam át
vis  sza út ban Sievin – egy ká vé ra sem meg -
áll ván – a do log még er re fe lé is is te nes
volt. Ha bár a zöld már egy ál ta lán nem
„hab zott” úgy, mint Kokkolában, a Bot-
teni-öböl part ján. 

Ha nem az tán Kärsämäki!... (Fi gye lem: a
fa temp lo mát ugyan az a C. Engel ter vez te,
aki a hel sin ki fo ga dal mi dó mét – s ka pasz -
kodj meg ked ves, jó ba jai test vé rem – a
pan non hal mi apát ság fecs ke fész ké nek
utol só ként a csú csá ra ra gasz tott tor nyát: -–
sic itur ad astra – szin túgy ugyan az a Carl
Engel ál mod ta meg, aki a hel sin ki dóm
egé szét, a kärsämäki temp lo mot s még sok
más egy há zi épü le tet; ezek hát mint az
egy pe té jû ik rek...)

No szó val, ahol ez a K-Ny-i fõ út ke resz -
te zi Kärsämäkinél  az É-D-i 4-est (amely
va la mi kor az eu ró pai nagy tér ké pen
Würzburgtól in dult föl fe lé, s Ham burg mel -
lett, Kop pen há gán, Stock hol mon,  Tornión
ke resz tül szállt alá, s „fe jez te be” Hel sin ki -
ben) – nos, Kärsämäki után, ke let fe lé már
jött a mi na pi, az na pi jég kor szak. Nem hogy
vi rá gok, zöld gyep, de még ki lát szó föld
sem, csak hó és hó, amer re a szem el lát, ami
õs anyag ból már volt azon  tél idõ sza ká ban
bõ sé ge sen. Nem hit tem el, hogy ugyan ab -
ban az or szág ban uta zom, s mind ez  3–5 óra
le for gá sa alatt... Né hány száz km a tér ké pen
bal ról jobb ra jõ ve, ha bár két ség te le nül
„szél tõl szé lig”.   

A taj ga-öve zet ben te hát...
No, de vis  sza a Juhannusra, mert még is

csak ez a je len le gi fõ té mánk. (Lesz majd
mel lék té ma, meg zárótéma is, ahogy egy
ren des, klas  szi kus szo ná tá hoz il lik.)

A Juhannus, ha pró za i a san akar juk meg -
ha tá roz ni, nem más, mint a nyá ri nap for du -
ló,  jú ni us 24. (Van még egy ha tal mas ügy:
s ez a té li nap for du ló, ami után el kezd – bo -
csá nat, nem tu dom más hogy mon da ni –
szét ro had ni az a bi zo nyos be to nos sö tét ség,
s ez az én „hi tet len” Ta más név na pom: de -
cem ber 21.)

Még egy szer vis  sza tér ve a Juhannus it te -
ni je len tõ sé gé re; ma gya ráz gat ván: ott hon
má jus ban már egész klassz me le gek van -
nak, má jus vé gén, jú ni us ele jén érik a má ju -
si cse resz nye, itt pe dig a trak to rok még rá
sem tud nak men ni a föl dek re... Ami kor már

igen, ott hon las san az ara tás hoz ké szü lõd -
nek. Ké sõbb jön nek a ha tal mas ká ni ku lák,
aszá lyok, s em lék szem, még  szep tem ber-
ok tó ber tá jé kán is le lök tük ma gunk ról az
in get szü re te lés ben, úgy dél fe lé...

No, itt ilyen nincs. Se szü ret, se ing le do -
bá lás (de azért ing le do bá lás van... más -
hogy). A finn  nem el ve szett em ber.

A Juhannus te hát bi zo nyos ér tel mû,
„ket tes szá mú év-csúcs”. Az idei má jus
pél dá ul vé gig egé szen „kolea” volt.
(Ugyan olyan un do rí tó szó, mint a ko le ra;
azt je len ti: hi deg, nyir kos, bo rús, na gyon
sze les.) Most hát vár juk a Juhannust, ami -
nek mind azo nál tal il le ne „fel húz ni” a 20-
25 fo kok tar to má nyá ba, avagy a fö lé. Ha
így tör té nik, ez az egyet len me leg csúcs az
év ben, mert ez után il lem és tör vény sze rint
meg kez dõ dik a le vo nu lás, el hû vö sö dés, el -
szür kü lés, el sö té te dés. (Az óra ál lí tá so kat
én pél dá ul úgy ta nul tam meg, hogy ta vasz -
 szal elõ re ál lít juk, a Juhannus fe lé. Õs  szel
el len ke zõ leg: vis  sza a Juhannus fe lé, mert
az óra min dig ar ra fe lé, Juhannusnak sze -
ret ne men ni.)

Juhannuskor min den ki ki raj zik a mökki-
jébe, tó part já ra. Ez utób bi nem nagy do -
log: a leg utób bi ku ta tá sok, mé ré sek ki de rí -
tet ték: Finn or szág nem ezer tó or szá ga, ha -
nem több, mint száz eze ré.

Mökki = tó par ti kunyesz. Le het egy he -
lyi sé ges, de le het eme le tes is, 150 m2-es,
mint egy la kó ház. Szin te ki vé tel nél kül fa -
rön kök bõl. Ne kem, ért he tõ okok ból, nincs
mökkim, s bár év rõl-év re hív nak ide is, oda
is, rend sze rint ud va ri a san el len ál lok.  Ben -
nem ez is olyan, mint a ka rá csony. Csa lá di
do log; s ha nem le het, hát egy sze mé lyes.

„Szent Iván éj – ég jen a sze re lem tü ze!
Va rázs la tos éj sza ka, ami kor min den – és
minden nek az el len ke zõ je is – meg tör tén -
het. Ég a tûz, for ró a han gu lat, át sé tá lunk
vagy át ug runk a tûz fe lett...” – mond ja az
In ter ned rõl a HarmoNet. Te li ta lá lat.

„Rieha”. Ma gyar ra tö mö rít ve: „Ereszd el a
ha ja mat!” Itt per sze ug rán do zás nincs, de ha -
tal mas Juhannus-kokkok, mág lyák, biz igen. 

Em lék szem, az el sõ év ben, ami kor visz -
 sza te le pül tem Haapajärvibõl az én sze re -
tett Sievimbe (ez 1995 tá ján le he tett), s
Juhannuskor, dél elõtt, ki lép tem a ház elé, a
szik rá zó nyá ri nap fény be, meg döb ben -
tem... Itt, a köz pont ban sem mi moz gás,
tel jes csönd... „Föl húz tam” a fõ tér re –, ami
tõ lem kb. 6–7 perc. Ott ta lál ha tó a nem ki -
csi köz ség há za, mutti (mond juk így:
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ABC), pa ti ka, bank, könyv tár (ben ne az én
it te ni ze ne is ko lám), új ság szer kesz tõ ség,
köny ves bolt.

Se hol egy te rem tett lé lek. Ha rap ni le he -
tett a csön det, moz du lat tan sá got. Szik rá -
zott a nap fény. Ta lán még a kó bor macs -
kák is mökkibe men tek sza u náz ni, na poz -
ni, pi ál ni (drá ga, jó Hofi: „Pi ál a finn! Pi ál
a nor vég!... Csak az ür ge nem iszik, de azt
meg ki ön tik...”) – egy szó val kó bor macs -
ká kat em le get tem; mert kó bor ku tyák itt
nin cse nek. Egy sem. És nem csak
Sievieben, Pohjois-Pohjanmaaban, egész
Finn or szág ban nin csen. Egy sem. Er re le -
te szem a nagy es küt. (Hogy ku tya pi szok ról
már ne is be szél jünk.)

Az elõ re jel zés (me te o ro ló gia, itt Fore-
canak hív ják) ko le rás, az az koleás idõt jó sol
2012 Juhannusára. Ez hát olyan, mint az ott -
ho ni fe ke te, plusz 15–18 fo kos ka rá csony.
Ám a finn nem ló gat ja ek kor sem az or rát.
Az ég nem sza kad le, a mökki zárt, a tó
nem fog ki ön te ni, a sza u ná ban pe dig kel le -
mes a kö zel 100 fo kot eny hí tõ hûs sör.
Oda bent kis söröcskés hû tõ zés, ide kint kis
po hár ká nyi Kossus új ra me le gí tés.

A Kossura min den kép pen ki kell tér nem:
vé let le nül se asszociáltassék a mi Kos sut h-
unk ra! Ez egy sze rû en a Koskenkorva be ce -
ne ve; mond hat ni, a fin nek nem ze ti ita la.
Szín te len, szag ta lan (zaj ta lan),  38–40 fok -
nál so ha sem erõ sebb bur go nya-rozs pár lat.
Csak is az ALKO bol tok ban kap ha tó, ahon -
nan is te le hón al jak kal tér nek meg hét vé -
gen ként, ün ne pek elõ est éjén a jó kis finn
mus li cák.

Azért va la mit még el kell mon da nom ar -
ról a má sik faj ta me le gí té si mód ról: a sza -
u ná ról!

En gem most már, ízü le ti ek okán, le til tott
egy it te ni ter mé szet gyógy ász, ezért sem
me gyek töb bek közt juhannusozni. De azért
na gyon jól em lék szem, ami kor  úgy 1975
tá ján elõ ször jár tam Finn or szág ban egy
Bács-Kis kun me gyei mû vé sze ti kül dött ség -
gel: Sa si Já nos Ba já ról, Pálffy Gusz táv
kecs ke mé ti szob rász; a már nem élõ Greksa
Bo ri né ni (a mindõnk közt leg si ke re sebb,
ka lo csai pin gá ló as  szony), s hát a tra gi kus
vé get ért Sop ro ni Ág nes szín mû vész nõ,
aki nek Ko dály Csil la gom, ré vé szem da lát
kí sér tem. Szó val ez a meg le he tõ sen köz is -
mert tra gi kus vég (fel da ra bol ta a fia) ak kor
és itt kez dõ dött, egy kö vet sé gi if jonc és a
köz te va ló lán go ló sze re lem mel.

A „szo ci a lis ta úti” her ce hur cát most
hagy juk: Bu da pest rõl Le nin grád ba re pül -
tünk, de vi har ba ke ve red tünk. Már Le nin -
grád alatt, Gatcsinánál vol tunk, ami kor hát -
ra for dí tot tak, Var só ba. Nagy ke ser ve sen
meg ér tet tem a kép vi se let tel, hogy ne künk,

tö rik-sza kad, idõ re Hel sin ki be kell ér nünk,
mert rög zí tett kon cert idõ pont ja ink van nak. 

Nem na gyon sza po rí tom. Kö zöl ték ve -
lünk: nagy ja ví tás ra in dít ják azt a TU 134-
est, ami el vin ne ben nün ket. Hát per sze.
Ki csit még az is imád ko zott, aki az elõtt so -
ha sem. Csak mi vol tunk, meg két pi ló ta és
egy kis fi a tal, szep lõs ste war dess. Na gyon
ked ves volt. A pi ló ta va ló szí nû leg vagy ak -
kor vagy ko ráb ban va dász pi ló ta le he tett.
Nem so kat la ca fa cá zott: úgy száll tunk fel,
mint az ál ló gyer tya. Ké sõbb, ami kor hát -
ra jött pi sil ni, mi meg majd összecaciltuk
ma gun kat: né ge re sen gön dör, ap rócs ka, de
tûz pi ros haj, 90 fok ban elõ re ál ló la pát fü -
lek. Vi gasz ta ló: len gyel. Te hát majd nem
rokony (az én nagy anyá mat Tarahovszky-
nak hív ták) Tán csak nem fog meg ha lasz -
ta ni ben nün ket.

Ami kor el gyö tör ten, hul la fá rad tan ké sõ
es te, már is mét Le nin grád ban, fel lép tünk a
Repin-expressz lép csõ jé re, ab ban a pil la -
nat ban meg moz dult a vo nat.

Ott sok al vás nem volt. A há ló ko csi
esze ve szet tül dü bör gött, s ha egy kis nyu -
ga lom lett vol na, jöt tek a ka to nák, fi nán -
cok, akik még az em ber zok ni ját-tal pát is
vé gig ta po gat ták. „Rublji jeszty? Rublji
jeszty?” Csak nagy so ká ra, már vi lá gos
reg gel, né hány perc el szu nyó ká lás után
éb redt ar ra az em ber, hogy meg szûnt a dü -
bör gés; he lyet te va la mi sely mes sur ro gás
alul ról; idõn ként cin-cin-cin-cin, ahogy át -
su hant a vo nat egy-egy so rom pó elõtt; és
min den fe lé feny ve sek, feny ve sek, szép és
nyu gal mas, bár ha ra gos zöld feny ve sek...
Ka le va la föld je.

Ez volt a el sõ do log, ami meg fo gott
Finn or szág ból.

Éle tem ben több nagy kö vet sé gen meg -
for dul tam. Ám eh hez fog ha tó halk, de át -
me le gí tõ kul tú rált sá got so ha, se hol má sutt.
De a kö vet sé gi tit kár, egy bun kó, be he mót
go ril la volt, aki vé gig kí sért ben nün ket.
Egy ér tel mû volt, hogy õ a ma gyar KGB
be épí tett tég lá ja. Egy ben õ kö zöl te ve lünk
– ve lem –, hogy már pe dig most kon cer tet
adunk áp ri lis 4-e tisz te le té re a kö vet ség
sze mély ze té nek. 

Hu szon éves ko rom ban, ba jai ta nár se géd -
ként majd’ el sír tam ma gam: hát ne csi nál ják
már ve lünk, azok az úti her ce hur cák, alig
alud tunk, fá rad tak va gyunk, pisz ko sak, ko -
szo sak, el gyö tör tek!. Így kon cer tez ni?!

S ak kor a nagykövetné as  szony sze lí den
meg fog ta a ka ro mat, in tett a töb bi ek nek is,
és ki kö töt tünk egy cso dá la tos, fe nyõ il la -
tos, elõ me le gí tett kö vet sé gi sza u ná ban...
Ez volt éle tem el sõ sza u ná ja.

A kon cert te hát meg volt, a go ril la pe dig
úgy ös  sze tört a rovaniemi rep té ren há rom,

aján dék ba szánt pá lin kás üve get, hogy
akár az Észa ki-sark kö rig szag lott a szil vó -
ri um tól. (Kö zel van.)

Hát, Ked ves, Jó Ba ja i ak, nagy hir te le né -
ben ezek mind ju tot tak eszem be Juhannus-
ról, fin nek rõl, finn-ma gya rok ról, sza u ná -
ról, Sop ro ni Ági ról, Sa si ról, egy szer volt
fi a tal sá gunk ról...

* * *
Ja, még va la mi fon tos!
Kér tem Fõ szer kesz tõ Urat, ha vol na szí -

ves ide ren del ni két ké pet, el sõ nek a kis
rob ba nó far kú nak ad ná azt a Szt. Iván-éji
ne vet (em lék szünk: Iván, Já nos, Juhannus
ugyan azok), hogy Puck. A csíny te võ. Mert
ez is be le fér a Juhannusba. A má sik, ahol
ol vas ha tó is, hogy „The Best Music”, nos
ez a vas tag hu mo rú fi gu ra le het ne ta lán
Zu boly? 

No, eh hez a do log hoz mind azo nál tal fel -
tét le nül el kell mon da nom, hogy bár han gu -
la ti lag ki tû nõ en il lesz ked nek a ké pek a fen -
ti „tárgy köz höz” (Szt. Iván-éj, Juhannus),
ezek még sem nyá ron, nyár ra szü let tek.

A Haapavesi mus. opistonak min den ter -
mé ben van emi lyen kot ta vo na las táb lá ja,

Vastag diákhumor

Szikrázó farkú Puck, a tréfacsináló
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er go az én fu vo la-zon go ra ter mem ben is.
Mi ért? Hüleség: van. Öten ta ní tunk ugyan -
ott, so ha egyõnk se hasz nál ta. 

Nem így a fi a tal ság! Õk hát 5-tõl 50-ig.
Én va la ki gimisre gya nak szom leg in kább.

Egy szer, egy té li na pon, a chamos aika,
a ször nyû sé ges idõ ide jén, ami kor az em -
ber or ra a pad ló alá lóg, csak be lé pek a te -
rem be s meg pil lan tom a táb lán eze ket a

grafittiket. Hos  szú per ce kig nem tud tam
sza ba dul ni a rö hö gés tõl.

En nek már há rom éve. S mint mond tam,
mert a táb lát zon go rá sok, fu vo lis ták nem
hasz nál juk, a ké pek az óta is ott van nak, s
de rí tik a ked vün ket. So ha sen ki nek még
nem ju tott eszé be le tö röl ni õket. Pi hent
agyú – s nem tel je sen te het ség te len – nö -
ven dé kek köz le ked nek kö zöt tünk.

Ked ves, Jó Ba ja i ak! Hig  gye tek ne kem:
Juhannus után itt már is mét és bi zo nyí tot -
tan rög vest a chamos fe lé hú zunk.

Ám a hu mor! a hu mor! a hu mor! Nem a
vicc, az más. Hu mor  = Az élet ned ve.

Szép Juhannus-emlékeket, jó nya rat, s
az el sö té tü lés elõtt 20-as cu kor fo ko kat a
méz édes szü ret ben!

Dobai Ta más

Bács kai élet raj zi váz la tok
Frey Imre

(Zombor, 1885. jú ni us 16.–Zombor, 1954. ok tó ber 15.)

Tõ rõl met szett zombori volt Frey Im re,
ott szü le tett, ott élt és ott halt meg a volt já -
rás bí ró, aki csak ko lozs vá ri és bu da pes ti
egye te mi éve it töl töt te a vá ro son kí vül, il let -
ve ak kor hagy ta el, ha va la hol Eu ró pá ban
fel tûnt egy nu miz ma ti kai rit ka ság, és õ utá -
na eredt, hogy meg sze rez ze. Mert a vi dé ki
úri em ber hí res nu miz ma ti kus volt, nem zet -
kö zi leg is szá mon tar tott szak te kin tély.

A nu miz ma ti ka át vitt ér te lem ben is pénz
dol ga, mert a meg szál lott ság mel lett ren ge -
teg idõ és pénz szük sé ges hoz zá. Frey Im ré -
nek mind há rom ból volt ele gen dõ, nem oko -
zott gon dot szá má ra be sze rez ni pél dá ul I.
Gé za rit ka ság szám ba me nõ ve re tét, amit
ak ko ri ban öt száz arany ko ro ná ra tak sál tak.
Ap ja va gyo nos arany mû ves volt, õ ala poz -
ta ezt a le he tõ sé get. A gyûj tõ szen ve délyt is
idõ sebb Frey Im re ül tet te el fi á ban, neki is

tisz tes ré gé sze ti és nu miz ma ti kai gyûj te -
mén  ye volt. a fiú már el sõ éves egye te mis -
ta ko rá ban ér te ke zett a kiskõszegi és a
mátételki le le tek rõl az Ar che o ló gi ai Ér te sí -
tõ ben, ami re föl fi gyelt Gozsdu Elek, és fel -
kér te a húsz éves if jút, hogy tart son elõ adást
a zombori Sza bad Lí ce um ban.

Fõ szen ve dé lye azon ban az érem gyûj tés
ma radt. Gyûj te mé nye fõ leg ró mai és ma -
gyar pén zek ben gaz dag. A le le tek a kör -
nyék rõl, s ál ta lá ban Bács ká ból ke rül tek elõ,
kezd ve Ma ce dó ni ai Fü löp ara nyá tól, ame -
lyet egy disz nó túrt ki a föld bõl, egé szen a
ró mai dé ná ro kig, Traianus ezüst jé ig, a társ -
csá szár ok bronz pén zé ig, a bi zán ci solidusig,
Szent Lász ló obu lu sá ig, meg a töb bi Ár pád-
há zi és vegyesházi ki rály ér mé ig.

Frey Im re nu miz ma ti kai szak író ként is
is mert volt. A Nu miz ma ti kai Köz lö nyön

kí vül pub li kált a Ka lan gyá ban is (Ár pád-
há zi ki rá lyok ma gyar ve re tû pén ze i rõl,
1943/6; Ma gyar pénz ve rés a vegyesházi
ki rá lyok ko rá ban, 1944/3. szám). Je les
szak te kin té lyek kel állt köz vet len kap cso -
lat ban, Pos ta Bé lá val, az érem tan nagy tu -
dó sá val, Hóman Bá lint tal, a ko rai ma gyar
pénz tör té net ava tott is me rõ jé vel.

Frey Im re min den va gyo nát, a 12 000 ér -
mé bõl ál ló gyûj te mé nyét, 1224 tárgy ból ál -
ló ré gé sze ti kol lek ci ó ját és az 1200 kö tet bõl
ál ló szak könyv tá rát a zombori Vá ro si Mú -
ze um ra hagy ta. A vá ros en nek fe jé ben ki -
emelt nyug dí jat biz to sí tott szá má ra, ház tar -
tá si al kal ma zot tat és évi két sze ri négy he tes
nya ra lá si, il let ve te le lé si költ ség té rí tést az
Ad ri án és a szlo vé ni ai he gyek ben.

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

Koch Antal
(Zombor, 1843. ja nu ár 7. – Bu da pest, 1927. feb ru ár 8.)

Koch An tal, a ne ves geo ló gus, ki vá ló
zombori szár ma zá sú tu dós volt a Fruška
gora föld ta ni ku ta tá sa i nak el in dí tó ja. Út tö -
rõ mun ká ja azon ban csu pán mel lék zön gé -
je volt fõ leg Er dély-köz pon tú geo ló gi ai
vizs gá ló dá sa i nak.

A le en dõ tu dós egye te mi ta nár ha mar
el ke rült szü lõ vá ro sá ból, a kö zép is ko lát
már Ba ján és Ka lo csán jár ta ki, Bu da pes -
ten szer zett ta ná ri ok le ve let. Ezt kö ve tõ en
fé nye sen szár nyalt a pá lyán: még csak 22
esz ten dõs, mi re gim ná zi u mi ta nár Gyön -
gyö sön, két év re rá már egye te mi ta nár se -
géd Bu da pes ten, újabb két esz ten dõ el tel -
té vel, 26 éves ko rá ban a Föld ta ni In té zet
egyik el sõ tu do má nyos mun ka tár sa, 29
éves ko rá ban az ak kor in du ló ko lozs vá ri
egye tem ren des ta ná ra, 32 esz ten dõ sen

pe dig az aka dé mia le ve le zõ tag ja. A tu do -
má nyos elõ me ne tel hez szük sé ges ba bé ro -
kat az Er dé lyi-me den ce har mad ko ri ré teg -
so rá nak mo nog ra fi kus fel dol go zá sa hoz ta
meg szá má ra. A föld tan mel lett ked vel te
az õs lény tant is, de csak a he gyek be von -
zó dott, a síkság nem érdekelte. Her ceg Já -
nos sze rint „annyi ra nem ér de kel te a dús
ter mé sû bács kai te le vény, mint ahogy a
vér be li ten ge részt hi de gen hagy ja a leg -
tün dé ribb ta vacs ka”.

Szü lõ föld jé re azért vis  sza járt, hogy a
Fruška gorát vizs gál ja. Beocsin kör nyé ké -
nek föld ta ni le írá sa cí mû, 1867-ben meg je -
lent ta nul má nyá val õ kezd te meg a vi dék
geo ló gi ai ku ta tá sát, majd még ös  sze sen öt
ta nul mányt írt a szerémségi hegy vi dék föld -
kér gé nek ki ala ku lá sá ról és vál to zá sa i ról.

Össze fog la ló mû ve 1895-ben je lent meg a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ki adá sá -
ban A Fruška gora geo ló gi á ja cím mel, ami
a ren des aka dé mi ai tag gá vá lasz tá sa al kal -
má ból ké szí tett szék fog la ló ja volt.

En nek a mû vé nek a meg írá sát kö ve tõ en
is gya kor ta meg for dult a beocsini ce ment -
gyár bá nyá i ban, és lel ke sen ta nul má nyoz -
ta a ce ment már gá ból ki ke rü lõ pu ha tes tû és
ge rin ces ál la tok, ha lak ma rad vá nya it, leg -
in kább egy kro ko dil ra ha son lí tó ra ga do zó
hal faj ta fosszíliája káp ráz tat ta el, amely
több száz mé ter mély már ga fej tés bõl ke -
rült elõ, és amely nek ro ko nai ma is él nek a
tró pu si ten ge rek ben.

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

Vá lo gat ta: Jász Ani kó
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Dö me Ot tó
(1913-2001)

Több mint fél év szá za dig Bácsbokodon
élt. Ott ala pí tott csa lá dot, ott ne vel te fel
gyer me ke it. 1948-tól a he lyi ál ta lá nos is -
ko lá ban ta ní tott. Ma gyar-tör té ne lem sza -
kos ta nár ként, ké sõbb igaz ga tó ként a tan -
tes tü let meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge lett, és
hos  szú idõn ke resz tül fon tos sze rep lõ je
volt a fa lu köz élet ének is. Nyu ga lom ba vo -
nu lá sa után sem ad ta fel pe da gó gu si el hi -
va tott sá gát, 1991-ig foly tat ta a ta ní tást.

Ta ná ri mun ká ja mel lett már 1950-tõl
mód sze re sen fog lal ko zott hely tör té net tel.
Nem csak a ré gi tár gya kat, ada to kat gyûj -
töt te szen ve dé lye sen, ha nem az  öre gek
vis  sza em lé ke zé se it is. Több év ti ze des
hely tör té ne ti ku ta tá sa it 1992-ben Az 1000
éves Bácsbokod tör té ne te cí mû mû vé ben
fog lal ta ös  sze. A rend kí vül adatgazdag, ki -

tû nõ köny vet nyom ta tás ban Bácsbokod
Köz ség Ön kor mány za ta ad ta ki 1998-ban.

Leg ki sebb uno ká ja un szo lá sá ra nyolc van -
éve sen meg ír ta éle te tör té ne tét is, el sõ sor ban
csa lád ja szá má ra, de ugyan olyan ala po san és
hi te le sen, mint a fa lu mo nog rá fi á ját. Szü lõ he -
lyé tõl, Pancsovától a katymári gye rek ko rig,
a bács al má si pol gá ri is ko lá ig és a ba jai ta ní -
tó kép zõ ig ve ze tett az út,1931-tõl öz ve gyen
ma radt édes any já val és hú gá val már Ba ján
la kott. A ta ní tói ok le vél meg szer zé se után
(1935) ka to nai szol gá lat ra hív ták be. Egy év
múl va el dön töt te: hi va tá sos ka to na lesz. To -
vább szol gá ló zász lós ként a Ba ján ál lo má so -
zó 16. ha tár va dász zász ló alj hoz ke rült, majd
a Ludovika Aka dé mi án el vég zett egy éves
tan fo lyam után had nagy ként ugyan ott szol -
gált to vább. A zász ló al jat 1941 má ju sá ban

ha tár õri zet re Új vi dék re ren del ték, 1942-ben
fõ had nagy lett. 1944 má ju sá ban el je gyez te
Schwerer Már tát, a bácsbokodi or vos lá nyát.
Bol do gan, de aggodalommal ter vez get ték
jö võ jü ket. A võ le gény gondolatairól ezt ol -
vas hat juk: „Már ak kor elõ re ve tet te az ár nyé -
kát, hogy a há bo rú ból vesz tes ként ke rü lünk
ki, és ak kor mi lesz? Ha meg ma ra dok, ta ní tó
le szek Bácsbokodon, vagy eset leg más hol,
és él jük majd a ma gunk pol gá ri éle tét.”

Döme Ottó a há bo rú val közvetlenül 1944
õszén ta lál ko zott. Fiának, dr. Döme Ottónak
hozzájárulásával visszaemlkezésének ezt
kö ve tõ, 1947-ig ter je dõ ré szé bõl köz lünk
két sze mel vényt.

Mint majd kitûnik, a házzasságkötésre
három évet kellett várni.

B. L.

Életem története
I. Óbecsétõl Focsányig

Malinovszkij csa pa tai vé sze sen kö ze led -
tek, 1944 szep tem be ré ben át lép ték a ma -
gyar-ro mán ha tárt. A dön tõ tá ma dás ok tó -
ber 6-án in dult meg ha zánk el len. [...]

A 46. lo vas ko zák had se reg cso port Sze -
ged és Óbecsénél kelt át a Ti szán. Mi is
idõ ben tu do mást sze rez tünk er rõl. A fel de -
rí tõ re pü lõ gép je len tet te, hogy Be csé nél
oro szok jön nek át a ví zen, és híd fõ ál lást
lé te sí te nek. Szá muk kb. egy ez red re te he -
tõ. Hi dat nem lát nak, va ló szí nû leg úgy
épí tet ték meg, hogy a pad ló a víz szí ne
alatt volt 20-30 dm-re.  

Csa pat tes tünk fel ké szül az el vo nu lás ra.
Ri a dóz ta tás után, éles lõ szer rel meg ra kod -
va in dul tunk Be csé re az zal a pa ranc  csal,
hogy az el len sé get ves sük vis  sza a túl ol -
dal ra, vagy sem mi sít sük meg. A ne vet sé -
ges pa rancs tel je sí té se már ele ve ha lál ra
volt ítél ve. Vé dõ ál lás ban egy ez red el len -
sé ges ka to na, a tá ma dó egy zász ló alj, va -
gyis 1:4-hez. Az erõ vi szony ok nak pont
for dít va kel lett vol na len nie, ak kor le he tett
vol na szó a gyõ ze lem rõl.

Mi lyen egy sé gek áll tak ren del ke zé sünk -
re? Há rom pus kás szá zad go lyó szó rók kal,
ne héz pus kák kal, egy gép pus kás szá zad,
egy pán cél tö rõ sza kasz, egy táv be szé lõ sza -
kasz, zász ló alj-törzs a kony há val. Ilyen
egy sé gek kel ér kez tünk meg ok tó ber 11-én
es te a tá ma dás szín he lyé re. Még az éj lep le
alatt he lyez ked tek el az al egy sé gek, a köny -

 nyû- és a ne héz fegy ve rek el fog lal ták tü ze -
lõ ál lá sa i kat, az ös  sze köt te tést táv be szé lõ vel
és R-3-as rá di ók kal biz to sí tot tam. A tá ma -
dást egy né met ne héz üteg tá mo gat ta. Az éj -
sza ka még pi hen tek a ka to nák, mert az el -
len ség ré szé rõl nem tör tént fel de rí tés.

Reg gel hat kor tü zér sé gi tá mo ga tás, elõ -
ké szí tés után meg in dult a tá ma dás. Ez volt
a tûz ke reszt sé günk. Egy szer re szó lal tak
meg a gya log sá got tá mo ga tó fegy ve rek, az
el len ség nem tud ta meg ál la pí ta ni, mi lyen
erõk kel áll szem ben. A kis ka to nák úgy szö -
kell tek elõ re, aho gyan azt a ki kép zé sük so -
rán ta nul ták. Egy jó ne gyed órai elõ re nyo -
mu lás után el sza ba dult a po kol. A zá ró vo -
nal hoz ér ve, amely le he tett úgy 4-500 mé -
ter re, olyan ak na ve tõ és tü zér sé gi tü zet
kap tunk, hogy majd nem be le ver tek ben -
nün ket a föld be. A tá ma dás el akadt, sem
elõ re, sem hát ra le he tet len volt men ni. Be -
ás tuk ma gun kat a föld be, lö vész göd rö ket
ké szí tet tünk ma gunk alatt gya log sá gi ásó -
val. A le gé nyem mel let tem volt, és mond ta:
„Fõ had nagy úr szív jon el egy „Ma gyar” ci -
ga ret tát, ak kor egy ki csit meg nyug szik.”
Rá gyúj tot tam, jó erõs volt, mell be vá gott.
Az óta több ször is el szív tam egyet-egyet.
So ha sem vol tam erõs do há nyos, úgy gon -
dol tam, árt az egész ség nek. Nem mes  sze
tõ lünk rob ban egy ak na, az ijedt sé gen kí vül
más bajt nem oko zott. Se be sül tünk volt, de
ha lott ról nem tu dok. Gon dol tam, hogy be -

mér tek – mert a rá dió köz pont a kö ze lem -
ben volt – meg pró bál nak ki lõ ni ben nün ket.
De há la Is ten nek nem így tör tént. Vi szont a
ki épí tett táv be szé lõ há ló za tot szét lõt ték,
csak rá di ó val volt ös  sze köt te tés a pa rancs -
nok ság gal és az egy sé gek kel. A fe jünk fe -
lett re pül tek a grá ná tok, üte günk, ak na ve tõ -
ink és pán cél tö rõ ágyú ink az oro szok tü ze -
lé sét vi szo noz ták, köl csö nö sen nya lo gat ták
egy mást. A hang za var szü ne tek kel es tig
tar tott. Sze ren csé re az oro szok nem len dül -
tek el len tá ma dás ba. A bi zony ta lan ság es tig
tar tott. Köz ben min den ki el fo gyasz tot ta a
ka pott hi deg élel mét. Az orosz ve ze tés nem
tud ta, hogy mi lyen erõk kel áll szem ben,
kü lön ben kön  nyen meg sem mi sít he tett vol -
na ben nün ket, hi szen még harc ko csik kal is
ren del ke zek.

Es te még min den ki egy-egy lö vést le -
adott, hogy meg té ves  sze az el len sé get szán -
dé kunk ról. Pa ran csot kap tunk a vis  sza vo -
nu lás ra. Az egy sé gek arány lag együtt és
ész re vét le nül sza kad tak el az el len sé ges ál -
lá sok tól. A meg adott vis  sza vo nu lás út vo na -
la: Újverbász–Újszivác–Zombor–Bezdán –
át ke lés kom pon a Du nán – Kis Kõ szeg nél
gyü le ke zõ. [...]

A hos  szú me ne te lés na gyon fá rasz tó
volt, de 14-én es te már Kõ sze gen vol tunk,
az át ke lés sze ren csé sen vég zõ dött. A zász -
ló alj ren de zõ dött, majd rö vid pi he nõ után
Szek szárd fe lé me ne tel tünk, Út köz ben
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vet tük a hírt, hogy Hor thy le mon dott és
Szálasi vet te át a ha tal mat. Pár nap múl va
egy kö zös ív pa pí ron „nyi lat ko zat”-ot kö -
röz tek, ame lyen es kü szö veg állt. Hû ség -
nyi lat ko zat az új kor mány ra. Ezt kel lett
vol na alá ír ni. A nyi las fu tár hoz ta az zal,
hogy majd vis  sza tér ér te. Nem tért vis  sza,
mi meg nem ír tuk alá.

Majd nem egy he ti gya log lás után
Bátaszékre ér kez tünk. Itt vé de lem re ren dez -
ked tünk be, mert az oro szok már Ba ját is el -
fog lal ták. Egy sé ge ink a Du na-par ton is jár -
õröz tek. Az orosz ka to ná kat jól meg le he tett
fi gyel ni, amint mo zog tak a ba jai ol da lon.

Pár na pi tar tóz ko dás után kap tuk a pa -
ran csot, hogy vo nul junk Szek szárd ra és
véd jük meg a vá rost.

Reg gel in dul tunk, és es te már le zár tuk a
dé li ki ve ze tõ utat, a nyu ga ti hegy ol dalt,
ke let re a du nai sza kaszt.

Az orosz csa pa tok las san min de nütt át kel -
tek a Du nán, és Bu da pest fe lé nyo mul tak
elõ re. El len ál lás ba szin te se hol sem üt köz tek.

Szek szárd tel jes vé del mét nem tud tuk biz -
to sí ta ni a kis lét szá munk mi att, így a nyu ga -
ti he gyek fe lõl véd te len ma radt a vá ros. [...]

Néhány csen des szek szár di nap után is -
mét moz gal mas sá vált az éle tünk. Az
orosz csa pa tok las san, de biz to san nyo -
mul tak elõ re Szek szárd irá nyá ba. Ha ma ro -
san a vá ros ha tá rá hoz ér kez tek. Meg vár ták
a sö tét ség be áll tát és tá ma dás ba len dül tek
a dé li ût mind két ol da lán. [...]

Az út men tén nem tud ták vé del mi ál lá -
sa in kat át tör ni. Reg gel re meg ke rül ték a
he gyet, és így a be ke rí tés ve szé lye fe nye -
ge tett ben nün ket. A Du na fe lõl is meg in -
dult az oro szok tá ma dá sa. Ve szé lyes hely -
zet ala kult ki. Nem ad tuk meg ma gun kat,
har col tunk a túl erõ vel szem ben. Az oro -
szok csak las san tud tak elõ re nyo mul ni.
Egy na pig tud tuk Szek szár dot tar ta ni. Es -
te fe lé a zász ló alj pa rancs nok ki ad ta a vis -
 sza vo nu lá si pa ran csot. A ki tö rõ ék pa rancs -
no ká nak en gem je lölt ki, én vol tam hoz zá
a leg kö ze lebb, mint hír adó pa rancs nok.
Már alig volt ki ve ze tõ út a vá ros ból, amely
ve szély te len lett vol na. A táv be szé lõ sza -
kas  szal kel lett utat nyit nom a meg ma radt
egy sé günk nek. A sö tét ség be áll ta elõtt a
vas úti töl té sen pró bál tunk ki tör ni, de az
oro szok nyu gat fe lõl már tud ták lõ ni. Így
kény te le nek vol tunk a ke le ti ol da lá ra hú -
zód ni, és an nak fe de ze te mel lett ha lad tunk
elõ re, ki a vá ros ból. Köz ben a meg ma radt
fegy ve re ink kel mi is vi szo noz tuk a tü ze -
lést. Az al ko nyat ked ve zett a vis  sza vo nu lá -
sunk nak. So kan fog ság ba ke rül tek, ha lot -
tak ról nem tu dok. A fel sze re lés nagy részt
el ve szett, csak a bõ rün ket tud tuk men te ni.
Cso por tok ban az éj lep le alatt Tol na fe lé

vet tük az irányt. Éj fél kor ér kez tünk meg
egy ma gyar ala ku lat hoz. Sze re tet tel fo gad -
tak ben nün ket, le pi hen tünk, meg ígér ték,
hogy csak más nap ka punk fel ada tot. 

Még alig alud tunk el, négy óra le he tett,
ami kor éb resz tet tek ben nün ket az zal, hogy
kö ze led nek az oro szok, és egy utat kell le -
zár nunk. Cso por tunk pa rancs no ka a rang -
idõs Lédeczy Lász ló szá za dos volt. A pa -
ran csot nem le he tett meg ta gad ni, ami kor
el ké szül tünk, el in dul tunk a meg adott út -
sza kasz hoz. Fel sze re lé sünk pár pisz toly és
pus ka. Ez zel az oro szok nak csak a bõ rü ket
le he tett csik lan doz ni. Rö vid út meg té te le
után le tér tünk a ku ko ri cás ba és meg áll -
tunk. Pa rancs no kunk a kö vet ke zõ ket
mond ta: „Nem tar tot ták be a sza vu kat, mi
sem va gyunk hü lyék meg hal ni vagy fog -
ság ba es ni ér tük!” Elõ vet te a tér ké pet, el -
ka nya rod tuk észak fe lé, egész éj jel me ne -
tel tünk ki a ve szé lyes zó ná ból.

Már ré gen mind an  nyi an tud tuk, hogy a
há bo rút el vesz tet tük, aho gyan le het, ment -
sük meg éle tün ket. Min den ki az otthon-
maradtakra gon dolt, szü lõk, test vé rek, fe -
le ség, menny as  szo nyok ra. Sze ret nénk
még ve lük ta lál koz ni, és nem itt min den ki -
tõl el ha gyat va hõ si ha lált hal ni! A Ha zát
már nem tud juk meg men te ni. Ez után már
min dig úgy cse le ked tem, hogy min den -
áron ha za ke rül hes sek.

Szé kes fe hér vár irá nyá ba bo lyong tunk a
Du nán tú lon, mert az oro szok a Du na men -
tén Bu da pest fe lé ha lad tak elõ re. Ke res tük
a zász ló alj meg ma radt egy sé ge it. Ta lál -
koz tunk nyi las jár õrök kel, iga zol tat tak
ben nün ket, de nem mer tek be lénk köt ni,
mert so kan vol tunk. Éj sza kán ként fal vak -
ban szál lá sol tuk be ma gun kat. En ni va lót
min dig ta lál tunk, nem éhez tünk...

Több na pi me ne te lés után Szé kes fe hér vár
tér sé gé ben rá ta lál tunk a zász ló alj tö re dé ké -
re. Pi hen tek, nem ve tet ték be õket, mert
nem volt az egy ség ütõ ké pes. Még so ká ig
sza ba don mo zog ha tunk, nem tö rõ dött ve -
lünk sen ki. Töb ben el ha tá roz tuk, nem is fo -
gunk már har col ni. Be jár tuk a kör nye zõ fal -
va kat, de be me rész ked tünk Szé kes fe hér -
vár ra is, sok ka to na moz gott a vá ros ban, így
ránk sem fi gyelt fel sen ki. [...]

Pest-Bu da el fog la lá sá val min dig kö ze -
lebb jött a front, mi pe dig tá vo lod tunk ha -
zánk gyö nyö rû vi dé ké tõl, a Du nán túl tól a
nyu ga ti ha tá runk fe lé. Meg ma rad ni, ez
volt a jel szó, de fog ság ba sem ke rül ni!

Az orosz had tes tek össz pon to sí tot ták ere -
jü ket a Du nán túl el fog la lá sá ra. A né met és
ma gyar ala ku la tok meg pró bál ták õket fel -
tar tóz tat ni, de ez csak ide ig-órá ig si ke rült.

Már ci us vé ge fe lé már a ha tár nál vol -
tunk, és szo mo rú szív vel el hagy tuk az or -

szá got. Ma gyar ka to nai ala ku la tok pa -
rancs no kos tul, de ka to nák cso por to san is
nyu gat fel vet ték út ju kat, me ne tel tek a bi -
zony ta lan ság fe lé. Tá bo ri csend õrök min -
den kit Cseh szlo vá kia egyik ré szé be irá nyí -
tot ták, mond juk a me ne kü lõ ket. Töb bed -
ma gam mal én is ar ra tar tot tam.

Meg tud tuk, hogy a Hu nya di Pán cé los
had osz tályt szer ve zik. Nagy er dõ kö ze pén
állt egy kas tély, ahol a to bor zó iro da volt.
Akit fel vet tek, an nak azon nal a kar já ba
éget ték a vér cso port ját. Han gya boly hoz ha -
son lí tott a tá bor, min den vo na lon nagy fe -
jet len ség ural ko dott. El in nen, de na gyon
gyor san! Tá vol abb egy tü zér zász ló alj tar -
tóz ko dott, akik el vo nu ló ban vol tak egy lak -
ta nyá ba. Töb ben hoz zá juk csat la koz tunk,
csak hogy me ne kül jünk a hely szín rõl. Ez zel
is mú lik az idõ, gon dol tam,egy szer csak vé -
get ér a há bo rú. Az oro szok a hí rek sze rint
már el fog lal ták or szá gun kat. [...]

Áp ri lis kö ze pe le he tett, ami kor az orosz
ka to nák át ha lad tak ezen a te rü le ten, a fegy -
ve rek tõl meg sza ba dí tot tak ben nün ket. Cso -
por to san in dul tunk ha za fe lé. Po zsony ban
már több szá zan le het tünk, és hoz zák csat la -
ko zott két orosz ka to na. A po zso nyi há zak -
ból ma gya rul szól tak hoz zánk: „Jöj je nek be,
ci vil ru hát adunk, hogy ha za tud ja nak men -
ni. Az oro szok Szi bé ri á ba vi szik ma gu kat!”
Nem akar tuk el hin ni, mert az orosz azt
mond ta, hogy Bu da pes ten „bumácskát” ka -
punk és ha za me he tünk. Mi „hü lye” ma gya -
rok be dõl tünk az át lát szó csel nek. Mo son -
ma gya ró vár tér sé gé be ér ve egyszercsak
több orosz ka to na vett kö rül ben nün ket. Sor -
sunk meg lett pe csé tel ve, most fog tuk csak
fel, mit is mond tak a po zso nyi ak.

1945. áp ri lis 22-én mar ha va gon ok ba
rak tak be ben nün ket. Egy va gon ban negy -
ve nen vol tunk. Az egyik sa rok ban egy
lyuk és egy vö dör, amely a WC-t volt hi -
vat va szol gál ni. A „szé gyen” vo nat Bu da -
pes ten ke resz tül ha ladt Sze ge den át, Bé -
kés csa ba, Arad, Bras só, Ploesti, Buzan,
vég ál lo más Focsni.

Ahol a vo na tunk meg állt, min de nütt cé du -
lá kat szór tunk ki az ab la kon, kér tük a meg ta -
lá lót, hogy jut tas sa el a cím zett hez. Az el sõ
ilyen üze ne te met Vác ról és Bé kés csa bá ról
kap ta meg Ba bus. Ro má ni á ban már hi á ba
dob tunk ki üze ne tet, az nem ke rült ha za.

Na gyon éhe sek vol tunk, nem em lék -
szem, me lyik na pon kap tunk elõ ször en ni.
Ivó vi zet egyes ál lo má so kon, õrök kí sé re -
té ben me het tünk a kút hoz. Az el sõ ilyen
ki lé pés kor lát ták a vi ze sek, hogy a sze rel -
vény te te jén há rom gép pus ka van el he -
lyez ve, így akar ták a szö kést meg aka dá -
lyoz ni. Két szí nû ál szen tek, kí mé let le nek
let tel vol na.
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Át lép ve a ma gyar ha tárt Te mes vár ra ér -
kez tünk, pár na pig a lá ger ben vá ra koz -
tunk, ez volt Ro má nia el sõ na gyobb gyûj -
tõ he lye a meg hó dí tott or szá gok fog lya i -
nak, itt szor tí roz ták az em be re ket, és vit -
ték to vább Focsánba. A mi üres „ha lál”
vo na tunk a vas út ál lo más mel lék vá gá nyán
vesz te gelt, majd be te rel tek ben nün ket,
mint az ál la to kat, és el in dul tunk az is me -
ret len ség fe lé. Bras só vá ro sá ban elég so -
ká ig áll tunk, vi zet vé te lez tünk. Po ko li
gép pus ka-tü ze lés re let tünk fi gyel me sek.
Sej tet tük, hogy va la ki re vagy va la kik re
lõ nek sza ka dat la nul. Meg tud tuk, hogy
egy õr nagy pró bált meg szök ni, a go lyók
vé gez tek ve le. Ez volt az utol só le he tõ ség
a szö kés re. Két fegy ve res orosz ka to na az
ál lo más ra ment, s az ólál ko dó el sõ fi a tal -
em bert el kap ták, a va gon ba tusz kol ták. Ez
az em ber a kar pinsz ki tá bor ban mint tol -
mács ka pott be osz tást. Ve lünk nem jött
ha za, még ott tar tot ták a ven dé get. A „fel -
sza ba dí tó ink nál” nem volt fon tos a név,
szám sze rint, mint az ál la to kat vet tek át
ben nün ket, és ez zel a mennyi ség gel kel -
lett el szá mol ni uk, da rab-da rab.

A Ke le ti-Kár pá to kon át ha lad va, Fo-
csányban kö töt tünk ki. Ez volt a má so dik
ha tal mas gyûj tõ tá bor, in nen szál lí tot ták
mun ká ra az ön ként je lent ke zõ ket a Szov -
jet uni ó ba. Ez az ot rom ba, nagy, pisz kos tá -
bor a „vi lág szé gye ne” ne vet is vi sel het né.
Huza tos ba rak kok ban zsú fol tak ös  sze ben -
nün ket. Há rom eme le tes ágya kon alud -
tunk, si ke rült ki fog nom az el sõ eme le tet. A
kis hol mi mat a fej ré szem hez rak tam. Egy
ilyen ho dály ban 2-300 em ber fért el. Itt
vet tek elõ ször név jegy zék be ben nün ket.
Az el len õr zõ tiszt ke zé ben egy név sor volt
azok ról, aki ket mint há bo rús bû nö sö ket
vagy egyéb cse le ke de te kért ke res tek. Fel
kel lett emel ni mind két ka run kat, meg vizs -
gál ták a hón al ji részt. Volt aki nél jel zést ta -
lál tak, azt azon nal el szál lí tot ták. Ezek az
SS-ek nél szol gál tak.

Bor zal mas volt itt az élet, igaz, nem kel -
lett sem mit sem csi nál ni, unat koz tunk, nem
tud tuk ma gun kat le köt ni még be szél ge tés -
sel sem. A tét len sé get sok szor meg sza kí tot -
ta az ál lan dó so ra ko zó el ren de lé se. Ilyen kor
órá kig áll tunk a sor ban. Szá mol tak ben nün -
ket, per sze té ve dés bõl új ból kezd ték. Nagy

ne ve tés sel vi szo noz tuk szám ta ni tu dá su kat.
Itt még mer tünk ne vet ni.

A has tí fusz pusz tí tott a lá ger ben, töb ben
hal tak meg, mint a harc té ren. A rossz ivó víz,
egy ol da lú „ka ja”, na po kon át ká posz ta le ves,
majd is mét „minek nevezzelek” le ves, és így
to vább, ke vés ke nyér, amely né ha ehe tet len
volt. A mo sa ko dá si le he tõ ség a nul lá val
egyen lõ. A lat ri na 10 mé ter hos  szú, ha tal mas
mély árok (gö dör), ame lyet több desz ka pal ló
hi dalt át. Er re kel lett rá áll ni, és a szük ség le tet
el vé gez ni. Nem egy eset ben for dult elõ,
hogy a be teg, le gyen gült ha di fo goly be le zu -
hant a fe ká li á ba. Vagy si ke rült ide jé ben ki -
men te ni vagy el me rült a sze ren csét len. Sok
ma gyar van el te met ve Focsány te me tõ jé ben.

Eb ben a lá ger ben ta lál koz tam volt pa -
rancs no kom mal, Szakáts Zol tán ez re des sel,
és még sok ba jai is me rõs sel: Já vor Fe renc
tá bo ri lel kés  szel, dr Csátaljay Ist ván nal,
Havasy Sán dor ral, Baumgartner Fe renc cel,
Böröcz Je nõ vel, Ma gos Já nos sal stb. Be -
szé dünk té má ja a múlt és a vár ha tó jö võ, na
meg el ha tá roz tuk, hogy ön ként nem je lent -
ke zünk mun ká ra a Szov jet uni ó ba.

Döme Ottó

Vé den dõ véd te le nek: a szar ka
„Ron tom bon tom tes tem cson tom,
Mint a szar ka szögdécselek
Ha tánczolok, ak kor élek” – ének li a

nép dal sze rint a mu la to zás köz ben tánc ra
per dült le gény. A rész let egyút tal uta lás
ar ra a für ge ug rán do zás ra, a szar ka tánc ra,
ame lyet a so ro za tunk mos ta ni ré szé ben
be mu ta tás ra ke rü lõ szar ka (Pica pica)
zsák mányt ke re sõ moz gá sa köz ben fi gyel -
he tünk meg. A ve réb ala kú ak (Passeri-
formes) rend jé be és a var jú fé lék (Corvi-
dae) csa lád já ba tar to zó ma da rat jel lem zõ
je gyei és meg je le né se alap ján ne héz más
faj jal ös  sze té vesz te ni. A szar ka csõ re és
lá bai, to váb bá fe jé nek, nya ká nak, be gyé -
nek, há tá nak és comb ja i nak tol lai fe ke ték;
mel lé nek és ha sá nak tol lai fe hé rek; eve zõ -
tol la i nak he gye és kül sõ szé le fe ke te,
ugyan ezek bel sõ szé le fe hér, a töb bi
szárny tol la ké kes és zöl des fé nyû fe ke te;
jel leg ze tes far ka a tõ ol da lán zöld, a he gye
fe lé kék, utób bi fé nye bronz; sze mei sö tét -
bar nák. A ma dár test hos  szú sá ga 41-46,
szár nya i nak fesz tá vol sá ga kö zel 60, far ká -
nak hos  szú sá ga 20-21 cen ti mé ter.

A szar ka a bok rok kal és ki sebb fa cso -
port ok kal tar kí tott domb- és sík vi dé ki fü -
ves me zõ ket, le ge lõ ket ked ve li. En nek
meg fe le lõ en az ös  sze füg gõ er dõs kö zép -
hegy sé gi és domb vi dé ki te rü le tek ki vé te -

lé vel ha zánk ban min den fe lé kö zön sé ge -
sen meg ta lál ha tó. Ha egy he lyen ko mo -
lyab ban gyé rí tik, ak kor a ke vés bé va dász -
ha tó he lye ken kezd fész kel ni: pél dá ul for -
gal mas utak köz vet len kö ze lé ben, az ur ba -
ni zá ló dás je le ként épü le tek kö zött (pél dá -
ul la kó te le pe ken), vagy vá ro si par kok ban
(töb bek kö zött a bu da pes ti Nép li get ben).
Ba ja kör nye ze té ben el sõ sor ban a du nai ár -
tér zár tabb er dõ ré sze in kí vül szá mít ha -
tunk fel buk ka ná sá ra, leg in kább ta lán a
Gó lya sor mel let ti volt orosz ka to nai gya -
kor ló tér hez ha son ló élõ he lye ken ér zi jól
ma gát. A faj az észa ki fél te kén szá mít el -
ter jedt nek, Eu ró pá ban min den fe lé meg ta -
lál ha tó, fész kel Af ri ka észa ki ré szén, to -
váb bá Észak-Ame ri ká ban és a hi de gebb
ré szek ki vé te lé vel Ázsi á ban.

A hím és a to jó a tél vé gi pár ba ál lást kö -
ve tõ en a ta vasz ele jén kez di elõ zõ évi fész -
két ta ta roz ni, vagy kezd új épí té sé be, az
éven kén ti egyet len köl tés 5-8 to já sá nak le -
ra ká sa áp ri lis ele jén tör té nik. A pár leg in -
kább fa vagy bo kor tö vi ses (az az ne he zen
hoz zá fér he tõ), to váb bá ma ga sabb fák
csúcs kö ze li, meg mász ha tat lan ágai kö zé
épí ti 30-40 cen ti mé ter át mé rõ jû fész két,
fö lé vé de le mül te tõt ké szít. Az el ké szül ve
gömb for má jú fé szek egyik ol da lán be já -
ró nyí lást ala kí ta nak ki, a bel sõ ré szen a

csé szét sár ral ta paszt ják és fû szá lak kal, va -
la mint gyö kér da ra bok kal bé le lik. Ös  szes -
sé gé ben el mond ha tó: a ma dár igen jól ké -
pes al kal maz kod ni a ki vá lasz tott fész ke lõ
hely adott sá ga i hoz. A 2,5 hét alatt ki ke lõ
fi ó kák 3,5 hét után re pül nek ki a fé szek bõl
(ér de mes meg je gyez ni, hogy a fé szek bõl
ki sze dett fi ó kák fel ne vel ve jól sze lí dít he -
tõk és ta nít ha tók), de to vább ra is szü le ik
gon dos ko dá sá ra szo rul nak, és a csa lád a
kö vet ke zõ évi köl té sig együtt ma rad. A fi -
ó kák szá má ra ez az idõ szak kü lö nö sen
fon tos: a ra vasz és ta pasz talt öre gek tõl eb -
ben az idõ szak ban ta nul hat ják meg a túl -
élés for té lya it. Erre egy részt éle lem szer zé -
sük bõl adó dó an szük sé gük is van. A szar -
kák min den evõk (de el sõ sor ban ál la ti ere -
de tû táp lá lék ad ja a na pi be te võ jü ket), amit
meg kell sze rez ni. Ug rán doz va ri aszt ják
fel, majd sze dik ös  sze a ta laj szint ro va rja -
it, el kap ják a bé ká kat, a gyí ko kat, a ki sebb
rág csá ló kat. Fé szek rab lás ból is szár ma zik
ele sé gük, ame lyet más ma dár fa jok to já sai
és fi ó kái je len te nek. A fel so rol ta kon túl
nem ve tik meg az uta kon el ütött ál la tok te -
te me it, té len rá jár nak a dö gök re és meg je -
len nek a sze mét te le pe ken, fel ve szik a me -
zõ gaz da sá gi ha szon nö vé nyek mag va it,
csi pe ge tik az érett gyü möl csö ket stb. Éle -
lem szer zé si tu do má nyu kat leg in kább szü -



le ik tõl les he tik el, és a min den na pi élet ben
szer zett ta pasz ta la ta ik kal fej leszt he tik.
Más részt már elõ de ink is okos és szá mí tó
rab ló ma dár nak tar tot ták: a táp lál ko zá sá val
nagy kárt okoz (fá cán nagy sá gig foszt ja ki
a ma dár fész ke ket, ra bol ja a há zi szár nyas -
ok fi ó ká it stb.). Emi att min den kor ban
szük sé ges nek tar tot ták rit kí tá sát, gyé rí té -
sét. A fi a tal ma da rak ilyen kö rül mé nyek
kö zött ha mar meg ta nul ják fél te ni a bõ rü -
ket: a szü le ik tõl el le sett, va la mint az éle tük
so rán szer zett ta pasz ta la tok nyo mán óva -
to sak lesz nek, és nem könnyû be csap ni
õket. A szar kák óva tos sá gá ra, éle tük köz -

ben be vé sõ dött ta pasz ta -
la tá ra jó pél dát szol gál -
tat egyik gyer mek ko ri
ol vas má nyom, Fe ke te
Ist ván Tüs ke vár cí mû,
fe lejt he tet len re gé nyé -
nek rész le te:

„A fa ki haj ló ágán egy
szar ka ült. Sze me csil lo -
gott, és most, hogy fel fe -
dez ték, csö rög ni kez dett.

– Cse-cserr-tetete –
min de nütt ad nak va la mit
–, cse re-cse re… min de -
nütt van ma ra dék.

– Pusz tulj in nét – mor -
gott a ku tya –, nem adunk!

– Le kel le ne lõ ni – és Gyu la vá gya koz -
va né zett a pus ka fe lé.

– Ezt alig ha. Is me ri a pus kát; öreg szar -
ka… lát ja, mi lyen fényeskék a tol la? A fi a ta -
lo ké csak fe ke tés, az tán pál lott még a szá juk.

– Is me ri a pus kát? – ké tel ke dett Gyu la. –
Nem le het az, Ger gõ bá csi…

Fel kelt az öreg las sú, nyu godt moz du la -
tok kal, és be ment a kuny hó ba. A szar ka el -
hall ga tott és fi gyelt, Matula pe dig ki jött
üres kéz zel, rá sem néz ve a ma dár ra, aki
hí res tol vaj még a tol va jok kö zött is.

– Csetecsetecserr – for go ló dott a szar ka
–, ha el men tek, majd kö rül né zek egy ki csit.

Matula meg állt a tûz mel lett, áll do gált
egy ki csit, és új ra be ment a kuny hó ba, de
ki jö vet már ke zé ben volt a pus ka.

– Cserr! – ki ál tott a szar ka, és ijed ten vá -
gó dott a le ve gõ be.”

Fen ti ek tük ré ben nem vé let len, hogy fény -
ké pe zé sük sem kön  nyû.

A né pi ne vén ru das ma dár -
nak vagy carkának ne ve zett
szar ká hoz szá mos szó lás -
mon dás kap cso ló dik. Csö rög
a szar ka. – mond ják, ha ven -
dég jön, sõt azt tart ják, amer -
re áll a ma dár far ka, ab ból az
irány ból vár ha tó a lá to ga tó.
So kat akar a szar ka, de nem
bír ja a far ka. – szól a ver dikt
ak kor, ha va la ki több re vál -
lal ko zik, mint amen  nyi re
ere jé bõl te lik. A ter mé ket len,
rossz mi nõ sé gû föld re vo nat -
ko zik a kö vet ke zõ: Olyan
rossz föld, hogy a szar ka is
éhen vesz ne raj ta. Egy to váb -
bi sze rint Lop, mint a szar ka.
– mond ják ar ra, aki min den
ke zé be ke rü lõ tár gyat el emel
(a fé nyes dol gok kü lö nös
vonz erõ vel bír nak a ma dár ra,
eze ket el cse nés után el dug -

ja). A bo zon tos, fé sü let len ha jú em ber nek
Olyan a fe je, mint egy szar ka fé szek.

A szar ka meg je le né sé ben ele gáns, kul tú -
ra kö ve tõ ként szem te le nül ügyes nek bi zo -
nyult ma dár. Ál lo má nyát – bár kor lá to zás
nél kül va dász ha tó – szin ten kell tar ta nunk,
mert he lyü ket meg ta lál ták, és hi á nyuk ban
sze gé nyed ne kör nye ze tünk. Emel lett azt is
fi gye lem be kell ven ni, hogy el ha gyott
fész ke i ket szí ve sen hasz nál ják a vé dett
ma da rak kö zé tar to zó vö rös és kék vér -
csék, to váb bá az er dei fü les bag lyok. Te hát
a szar ka túl zott mér té kû gyé rí té sé vel a fel -
so rolt fa jok rit káb bá vál hat nak. 

Dr. Nebojszki Lász ló
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KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

Fán ülõ, kör nye ze tü ket fi gye lõ szar kák

A ta laj szin ten táp lá lé kot ke res gé lõ ma dár

Szar ka fo gás Ba ja kör nyé kén. A négy ze tes alap raj zú csap -
da bal ol da li re ke szé ben el he lye zett szar ka a csa li ma dár.
A jobb ol dal két rész re osz tott, mind ket tõ nél a fe lül rõl le -
haj tott csa pó aj tót egy léc tá maszt ja ki. Ha er re egy ma dár
rá ug rik, ak kor az a sú lyá nál fog va le esik és a ru gó az aj -
tót fel fe lé len dít ve el zár ja a me ne kü lés út ját. Az elül sõ re -
kesz ben egy csap dá ba ke rült pél dányt lát ha tunk, a hát só
még üres.


