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E cím mel nyílt má jus 14-én ki ál lí tás a
Kö zös sé gi Ház ban Meislné Gon dos Hilde-
gard mû ve i bõl. A mû vész nõ Né met or szág -
ban szü le tett, de egy éves ko rá tól Ba ján,
édes ap ja szü lõ vá ro sá ban ne vel ke dett. Itt
vé gez te a gim ná zi u mot, és itt sze rez te meg
azt az emó ci ós kö te lé ket, ami ma is vis  sza -
hoz za sze re tett vá ro sá ba. A Rudnay Gyu la
ál tal ve ze tett Sza bad Aka dé mi án 1948-tõl
1951-ig mû vé sze ti kép zés ben vett részt, a
csa lád szel le mi sé ge, ra ci o ná lis gon dol ko dá -
sa azon ban 1951-ben a Sze ge di Tudomány-

gyetem Ter mé szet tu do má nyi Ka rá nak fi zi -
ka-ké mia sza ká ra irá nyí tot ta, ott sze r zett ta -
ná ri ké pe sí tést. Az 1956-os for ra da lom utá -
ni ki lá tás ta lan hely zet ben csa lád já val és fér -
jé vel, Meisl Ist ván geo ló gus sal el hagy ta az
or szá got. Né met or szág ban te le ped tek le.
Gyer me kei ne ve lé se és ta ná ri mun ká ja mel -
lett foly tat ta mû vé sze ti ta nul má nya it. Port -
ré-, akt- és táj kép fes té sze tet ta nult. 

Ba jai ké pei fi a tal ko ri él mé nyei nyo mán
ké szül tek. Má sok kal is úgy akar ja lát tat ni a
ba jai kö ve ket, há za kat, szûk ut cá kat, aho -

gyan ben ne él nek. A ter mé szet tu dós tár gyi -
la gos sá gá val, az ap ró dol gok raj zos sá gá val
tár ja elénk a kis vá ros pa ti nás he lye it. A ki -
ál lí tás fest mé nyei kö zött az At ti la és a Kí -
gyó ut ca han gu la tát a meg je le nõ fé nyek,
ref le xek ra gyo gób bá te szik, az ár nyak a szí -
nek telt sé gé vel vál nak a kép  ré szé vé. 

Gondos Hildegard he te dik al ka lom mal
mu tat ja be Baján al ko tá sa it. Er re a ki ál lí -
tás ra el hoz ta uta zá si él mé nye it, a me di ter -
rán vi dék jel leg ze tes at mosz fé rá ját is. 

Kollárné Éber Or si ka

Gondos Hildegard: Reggeli hangulat a Kígyó utcában

Kö zel ben és tá vol ban 
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Lovrity Sándor
(1927-2012)

Április 24-én távozott az életbõl a sokak által tisztelt és szeretett kiváló tanár, a nagy tekintélyû igazgató, aki napi munkája mellett
hosszú idõn keresztül a Pedagógus Szakszervezet Baja városi titkáraként képviselte a helyi pedagógus társadalmat.

Em lé ke zés el hunyt ba rá tom ra
A ba rát ság kincs, mély ér zés, mely el

nem mú lik. Ha el mú lik ak kor az va la mi
más volt, nem ba rát ság. Ha csak ér zés, de
tet tek ben nem nyil vá nul meg, ak kor meg -
fog ha tat lan, nem érez he tõ, nem is vi szo -
noz ha tó. A ba rát ság tett, tá masz, se gí tés,
biz ta tás, együttér zés és sok-sok sze re tet.

A mi ba rát sá gunk 75 év vel ez elõtt kez -
dõ dött, ami kor 1937-ben be írat tak min ket
a pol gá ri is ko la el sõ osz tá lyá ba. Tíz éves
gye re kek vol tunk. Vá ro sunk ból és a kör -
nyék min den te le pü lé sé rõl ér ke zett fi úk ból
te võ dött ös  sze az osz tá lyunk. Az itt kez dõ -
dõ és ki bon ta ko zó ba rát sá gunk még ma is
tart, bár a ha lál a meg fog ha tó, ta pint ha tó
kap cso la tot meg szün tet te, de a 75 év fe led -
he tet len em lé kei, ta nul sá gai él nek.

Te Vas kút ról jár tál be na pon ta a reg ge li
vo nat tal, ta ní tás után pe dig vis  sza. Ahogy
múl tak az együtt el töl tött na pok, he tek, hó -
na pok, min dig job ban meg is mer tük egy -
mást, és va la mi lyen bel sõ von za lom ala kult
ki kö zöt tünk. Meg is mer tük egy más gon do -
la ta it, vá gya it, cél ja it, élet kö rül mé nye it, ér -
dek lõ dé sét, ked venc idõ töl tés ét, sport ját.

El mond tad ne kem, hogy az élet nem ké -
nyez te tett el. A nyár fo lya mán dol goz nod
kel lett, ha ma ga sabb is ko lai vég zett sé get
akar tál sze rez ni. Édes anyád ko rai ha lá la
után nagy anyád ne velt, gon dos ko dott ró -
lad, nap szá mos ként te rem tet te elõ a meg -
él he tés hez szük sé ges anya gi a kat. Té ged is
ma gá val vitt a ha tár ba, hogy se gít sél ne ki.
Bizony, nehéz volt a kapa.

El mond tad ne kem, hogy ilyen al kal -
mak kor fo gad tad meg, hogy jobb kö rül -
mé nyek kö zé fo god fel küz de ni ma gad.
Csak egy le he tõ sé ged volt er re: a ta nu lás.
A ka pa fi gyel mez te tett: jól kell ta nul nod,
hogy kö zép is ko lá ba ke rül hess, majd on -
nan to vább, hogy a ko rán je lent ke zõ tör té -
ne lem sze re te ted ki elé gít sed, el mé lyít sed.

Tõ led tu dom, hogy há za tok kö ze lé ben
egy pék ség volt. Õs  szel és té len a hû vös es -
ti órák ban a ke men ce kö ré gyûl tek fi a ta -
labb, idõ sebb szom szé dok, is me rõ sök, és
be szél get tek. Vé le ményt cse rél tek a na pi
gon dok ról, a meg él he tés ne héz sé ge i rõl és a
há bo rú ról is, mely ak kor már ja vá ban folyt.
Volt olyan, aki meg jár ta az el sõ vi lág há bo -

rút, me sélt a há bo rú bor zal ma iról. A
második vi lág há bo rú olyan ese mé nye i rõl is
be szél get tek, me lyek rõl az ak ko ri új sá gok
nem ír tak, s a rá di ó ban sem em lí tet ték meg.
Nem gon dol tak ezek az em be rek ar ra, hogy
a sa rok ban ott ül egy gye rek, aki fi gyel, pró -
bál ja el ren dez ni a hal lot ta kat. Nem tud hat -
ták, hogy a te lel ked ben nagy el ha tá ro zás
szü le tik: meg kell is mer ni ezt a vi lá got, a
múl tat, azo kat az erõ ket, me lyek az egyes
or szá gok, népek sor sát be fo lyá sol ják, irá -
nyít ják. Itt szü le tett meg az el ha tá ro zás: tör -
té ne lem ta nár le szel.

El vé gez ted a pol gá ri is ko lát, majd a ke -
res ke del mi is ko lá ban érett sé giz tél. Ál lást is
kap tál szü lõ fa lud ban. Ne héz hi va talt vál lal -
tál: adó ügyek kel kel lett fog lal koz nod. Az
ak kor ri deg hi va ta li mun kát nem ked vel ted.
Eb ben a tör té ne lem mé lyebb meg is me ré sé -
nek vá gya is sze re pet ját szott. Ezért kü lön -
bö ze ti vizs gák kal ta ní tói ok le ve let sze rez -
tél. Meg nyílt elõt ted a ta ní tás és a ma ga sabb
ké pe sí tés meg szer zé sé nek le he tõ sé ge. Él tél
is ezek kel a le he tõ sé gek kel: elõbb ma gyar-
tör té ne lem sza kos ál ta lá nos is ko lai ta ná ri,
ké sõbb pe dig egye te mi dip lo mát sze rez tél
tör té ne lem sza kon. Tel je sült gye rek ko ri vá -
gyad: sok-sok tör té nel mi is me ret bir to ká -
ban ta nít hat tad a fi a tal sá got, még több is -
me re tet sze rez het tél a leg újabb ku ta tá si
ered mé nyek meg is me ré se ál tal.

Na pi fel ada ta id el vég zé se mel lett sok-
sok érett sé gi zõ fi a tal fel ké szí té sét is vál lal -
tad tör té ne lem bõl, hogy si ke res fel vé te li
vizs gá kat te hes se nek a kü lön bö zõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ben. Tu dom, hogy volt
ta nít vá nya id há lá val és sze re tet tel gon dol -
nak ma is rád.

1946 és 1960 kö zött ke ve set ta lál koz hat -
tunk, mert egy más tól tá vol lé võ fal vak ban
ta ní tot tunk. Ami kor si ke rült mind ket tõnk -
nek vis  sza ke rül ni Ba já ra, is mét na pi kap -
cso lat ba ke rül tünk. 

Em lék szel? Ott ho no tok épí té sé nél min -
den se gí tõ kéz re, min den jó ta nács ra, ta pasz -
ta lat ra szük ség volt. Ös  sze fog tunk. A kö zös
név nap ok, csa lá di össze jö ve te lek vi dám
han gu la ta eny hí tet te a hét köz nap ok gond ja -
it. A ker tész ke dés kö zös ta pasz ta la tai, ered -
mé nyei si ker él ményt je len tet tek mind két

csa lád szá má ra. Ha ti el uta za tok, mi vi gyáz -
tunk há za tok ra és gon doz tuk a nö vé nye ket,
de ezt ti is ké rés nél kül meg tet té tek.

Jól em lék szem, hogy a Sze ged re va ló el -
köl tö zés gon do la tá val na gyon ne he zen ba -
rát koz tál meg. A fi ad hoz, me nyed hez,
uno kád hoz va ló kö zel ség le gyõz te el len -
ke zé se det. A szí ved ben hor dott ba jai em lé -
ke ken, ér zel me ken kí vül ba jai vi rá go kat,
gyü mölcs fá kat, szõ lõ ves  szõ ket vit tél a
sze ge di tár sas ház ba, hogy an nak gon do -
zat lan ud va rát szí vet, lel ket gyö nyör köd te -
tõ kert té va rá zsol jad. Sok szor lát tuk és
gyö nyör köd het tünk ben ne.

Sú lyos be teg sé ged erõd el emész tet te, a
ha lál ki vet te ke zed bõl a tol lat, a met szõ ol -
lót és a ka pát is. Azt a ka pát, mely té ged a
si ke res és ered mé nyes ok ta tó-ne ve lõ mun -
ká hoz ve ze tett.

A ha lál a tes ti lét meg szû né sét je len ti, Az
em ber azon ban to vább él gyer me ke i ben,
sze ret te i ben, al ko tá sa i ban. A pe da gó gus,
aki sok ezer ta nít vá nyát ok tat ta a szép re és
a jó ra, él a ta nít vá nyok lel ké ben, az õ gon -
dol ko dá sukban és cse le ke de te i kben.

A föl di lét ben már nem ta lál koz ha tunk
sze mé lye sen, még is itt vagy kö zöt tünk. Akik
tisz tel tek, sze ret tek, fe jü ket mé lyen meg hajt -
va gon dol nak rád. Nyu godj bé kes ség ben!

Ko vács T. Sán dor

2009-ben
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In memoriam Lovrity Sándor
Hat van éve is me rem, kap cso la tunk so ha

nem sza kadt meg. Köz vet le nül 1952-62-ig
él tünk és dol goz tunk együtt a Garai Ál ta -
lá nos Is ko lá ban. Ezek az évek meg ha tá ro -
zó ak vol tak szá munk ra. Õ az is ko la igaz -
ga tó ja volt, én a ke ze alatt, kez dõ ta ní tó -
ként ne ve lõd tem. Részt vál lal tunk a fa lu
kö zé le té ben is. Aki em lék szik ezek re az
évek re, az tud hat ja, hogy mit él tünk át a
ju go szláv ha tár kö ze lé ben, a ha tár sáv ban. 

Sán dor nagy tan tes tü le tet és is ko lát irá -
nyí tott ki vá ló szak mai si ker rel és em be ri

tar tás sal. Rend kí vül jó em ber is me rõ volt.
Pe da gó gi ai és szak mai is me re te it to vább -
ta nu lás sal gya ra pí tot ta, és ezt ka ma toz tat ta
szin te ha lá lá ig. 

Garai éle té nek ki ma gas ló köz éle ti te vé -
keny sé ge a sport, a lab da rú gás volt. 
Az ak ko ri Ál la mi Gaz da ság anya gi tá mo -
ga tá sá val, edzõi mun ká já val erõs lab da rú -
gó csa pa tot ho zott lét re. A lab da rú gók kö -
zül töb ben ké sõbb a ba jai csa pa to kat erõ sí -
tet ték: Páncsics test vé rek, Disztl Pé ter,
Mikus Já nos stb. 

Még szo ro sab bá vált kap cso la tunk 1956-
tól, ami kor he lyet te sé nek vá lasz tott. 
Öt éven át se gí tet tem szer te ága zó, so kat
vál la ló mun ká já ban, sze rény ké pes sé ge im
sze rint. 1961-ben – fel is mer ve ki vá ló szer -
ve zõ, ve ze tõ ké pes sé ge it – az ak ko ri Já rá si
Ta nács mû ve lõ dé si osz tá lyá nak ve ze tõ jé vé
ne vez ték ki. Öt éven át vé gez te mun ka tár -
sa i val a ba jai já rás 21 köz sé ge ok ta tá si és
köz mû ve lõ dé si in téz mé nye i nek irá nyí tá sát.
Ek kor is köz vet len kap cso lat ban vol tunk,
mert ezen idõ alatt a Garai Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ja vol tam. Ez után is so kat se gí tett
szak mai, ve ze tõi ta pasz ta la ta i val. 

Filozófikus al kat volt, ezt meg nyil vá nu -
lá sai, be szé dei, anek do tá zó stí lu sa is iga -
zol ja. Él mény volt ve le a be szél ge tés,
amely be min dig be le szõt te – oly kor hu -
mo ri zál va – gazdag élettapasztalatait.

Ma gyar anya nyel vi, tör té nel mi tu dá sát,
hu mán is me re te it az ok ta tás ban ma gas
szin ten ér vé nye sí tet te. Ta nít vá nyai jól pro -
fi tál tak tu dá sá ból, so kan fel vé telt nyer tek
fõ is ko lá ra, egye tem re.

A kö vet ke zõ 25 évét már a vá ros hoz kö -
tõ dõ is ko lák ban töl töt te. 15 évig a Türr Ist -
ván Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la ta ná ra
és igaz ga tóhe lyet te se volt, majd az Új vá -
ro si Ál ta lá nos Is ko la fel épü lé sé vel an nak
el sõ igaz ga tó ja lett. Az in téz ményt si ker rel
ve zet te nyug díj ba vo nu lá sá ig. 

Ezen idõ szak szak mai, ve ze tõi mun ká ját
nem érin te ném, csak an  nyi ban, hogy
1966-ban Ba já ra ke rül ve to vább tar tott ba -
rá ti kap cso la tunk, lá to gat tuk egy más ren -
dez vé nye it, sõt csa lá di kap cso la tunk is
foly ta tó dott. A nyug dí jas éve ink alatt ez
utób bi to vább mé lyült. 

Sán dor fá rad ha tat la nul dol go zott, há zat
épí tett, ker tet mû velt, meg te remt ve csa -
lád ja szá má ra a nyu godt élet fel tét ele it.
Fe le sé ge, Ju li an na és két fia, Sán dor és
Lász ló je len tet te szá má ra a biz tos hát te ret,
a je lent és jö võt. Idõ seb bik fi uk tra gi kus
ha lá la mé lyen megrendítette õket, uno ká -
ik ban lel tek vi gaszt. Idõs ko ruk ra te kin tet -
tel Sze ged re, Lász ló fi uk és csa lád ja kö ze -
lé be köl töz tek. 

Ha lál hí re – bár tud tuk, hogy sú lyos be -
teg – na pok ra le bé ní tott. Egy re több kor -
társ, ro kon, ba rát, osz tály társ tá vo zik el
örök re!

Fel eme lõ, egy ben meg ren dí tõ volt a
gyász mi se a Bel vá ro si Temp lom ban, ame -
lyet Sán dor 85. szü le tés nap ján ren dez tek,
ame lyen vas kú ti, garai, ba jai és kör nyék -
be li kol lé gák és ta nít vá nyok tö me ge sen je -
len tek meg és rót ták le ke gye le tü ket. Em -
lé két szí vünk ben meg õriz zük!

Dr. Ju hász Kár oly

Új vá ro si évek – iskolaalapítás
Vá ro sunk ban az 1981-82-es tan év ben

új is ko lát avat tak. A kö zel 8000 la ko sú új -
vá ro si la kó te lep böl csõ dét, óvo dát és egy
16 tan ter mes is ko lát ka pott. Az is ko la ala -
pí tást, majd 1983/84-tõl az ÁMK-vá szer -
ve zõ dést vál lal ta fel Lovrity Sán dor igaz -
ga tó ként.

Az is ko la ta nu lói a vá ros töb bi is ko lá já -
ból ver bu vá lód tak, de el sõs bõl volt bõ ven:
150 gye rek, öt osz tály nyi. A ne ve lõ tes tü let
is a kör nye zõ is ko lák ne ve lõ i bõl és né hány
pá lya kez dõ bõl ala kult, majd ko vá cso ló -
dott ös  sze. Ve lük kezd te el Lovrity Sán dor
igaz ga tó azt a ne mes, de ne héz mun kát,
amely ar cu la tot adott ké sõbb az in téz -
mény nek. El in dí tot ta az an gol ta go za tot, a
rajz ta go za tot. Az al só ta go zat be kap cso ló -
dott a Zsol nai-prog ram ba. A sport is szív -

ügye volt. Az úszás ok ta tást és a ko sár lab -
dát is ki emel ten tá mo gat ta. Ba ján el sõ ként
ve zet te be a 8. osz tá lyo sok év vé gi vizs gá -
ját. ÁMK igaz ga tó ként szé les kö rû is me -
ret sé gé nek kö szön he tõ en ran gos ki ál lí tá -
sokat szervezett. Pó di um ese te ken ta lál -
koz tak a ne ve lõ tes tü le ti csa lá dok tag jai.
Ki rán du lá sok szí ne sí tet ték a kö zös sé gi
éle tet, ame lyek han gu la ta ko moly mun ká -
ban gyü möl csö zött.

Mi jel le mez te ars po e ti cá ját? Az volt a vé -
le mé nye, hogy a te li po hár is ki ürül egy szer,
ha nem töl tik új ra. Te hát a szün te len kép zés -
re, meg úju lás ra, az új ra va ló  nyi tott ság ra
biz tat ta mun ka tár sa it. A gon dol kod ni tu dó
em ber és ta nít vány volt az esz mény ké pe.
Meg volt az a ké pes sé ge, hogy ol vas son az
em ber lel ké ben, hogy meg ért se aka ra tát,

cse le ke de té nek mo ti vá ló it. Az együtt mû kö -
dés igé nyét sze ret te vol na fel kel te ni mun ka -
tár sa i ban, de ta nít vá nya i ban is.

Egész éle té nek meg ha tá ro zó ja volt az
op ti miz mus és a hit. So kat ta nul ha tott tõ le
min den nem ze dék.

Az új vá ro si tan tes tü let kö zös sé ge ne vé -
ben kö szö nök el tõ le, idéz ve Né meth
Lász ló gon do la tát a pe da gó gus ha tá sá ról:
„Ki is mér het né le, s nyug táz hat ná azt a ti -
zed mil li mé tert, ami vel egy-egy ta ná ri élet
eme li meg a nem ze ti mû velt ség szint jét.
De ép pen er re a ti zed mil li mé ter re ér de mes
az egész éle tet föl ten ni!” Õ fel tet te.

Em lé ke, tu dá sa, em be ri ere je és hi te ta -
nít vá nyai szá za i ban és pe da gó gus mun ka -
tár sa i ban él to vább.

Svecz Zoltánné igazgatóhelyettes

Az energikus fiatal vezetõ



Bajai Honpolgár4 2012. június

Szentágothai Já nos
(1912-1994)

Az ENSZ Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és
Kul tu rá lis Szer ve ze te, az UNESCO 1956-
ban ne mes szán dé kú kez de mé nye zést in dít.
E dá tum tól kezd ve min den évet egy je len -
tõs ku ta tó ról ne vez nek el. Hat van ha to dik
je lölt nek a ma gyar or vos tu do mány je les
kép vi se lõ jét, a száz éve szü le tett Szent-
ágothai Já nost vá lasz tot ták.

Egy tu dós élet út já nak kö ve té sé hez ter mé -
sze te sen ér té kes és bõ sé ges ada tot szol gál tat -
hat nak mun ka tár sai, kor tár sai, ro ko nai és ba -
rá tai. Az egyé ni ség fej lõ dé sé nek, bel sõ szel -
le mi tör té né se i nek re konst ru á lá sá hoz azon -
ban nél kü löz he tet len az ön élet rajz. Sze ren -
csé re Szentágothai pro fes  szor 1977-ben
meg ír ta, bár ek kor még nem pub li kál ta cur-
riculum vitae-jét. Ezt ké sõbb ki egé szí tet te, és
a sorsának tör té né se it szub jek tí ven ös  sze fog -
la ló mun ka 1994-ben a Ter mé szet Vi lá ga cí -
mû lap ban meg je lent. A szub jek tív jel zõ,
mely ez út tal egy ál ta lán nem de val vá ló cél za -
tú, in do kolt. Az aka dé mi kus ugyan is si ke re -
it, ta nít vá nyai szá má ra új  uta kat nyi tó ered -
mé nye it rend kí vü li sze rény ség gel, ki mon -
dot tan szûk sza vú an em lí ti csak meg.

Nagy gon dot for dít azon ban fel me nõ i -
nek fel so ro lá sá ra és mél ta tá sá ra. Té ve dés
len ne azt hin ni, hogy a csa lád fa ku ta tás di -
vat tá vált szen ve dé lye ra gad ta el. A kul túr -
né pek tör té ne té ben is mert orvosdinasztiák
kö zött alig ha akad pár ja a Szentágothai
csa lád nak. Nap ja in kig hét olyan ge ne rá ci ót
szám lál hat, mely nek tag jai jó részt a gyó -
gyí tás ban vagy az élet ta ni ku ta tás ban ta lál -
ták meg ön meg va ló sí tá su kat. Te kint ve,
hogy a szer te ága zó fa mí li á ban bõ sé ges volt
a gyer mek ál dás, a kü lön bö zõ ne vû fel me -
nõk kö zött több tu cat dok tor ta lál ha tó.

Két szép ap ja a nagy szom ba ti egye te men
1776-ban, il let ve 1777-ben sze rez or vo si
dip lo mát. Johannes Schimert és Stephanus
Lumnitzer ter mé sze te sen nem sejt het ték,
hogy né hány ge ne rá ció ki sar ja dá sa után
rokonulni fog nak. A csa lád fa bo gai azu tán
olyan ága kat te re bé lye sí te nek, me lyek a
ma gyar tu do má nyos ság nak is büsz ke sé gei
lesz nek. Az em lí tett Ist ván fia, Limnitzer
Sán dor a sza bad ság har cot ví vó hon véd se -
reg or vos ka rá nak fõ nö ke. 1848 õszén még a
VI. had test törzs or vo sa. Gör gey Ar túr úgy -
ne ve zett feldunai had test ének té li had já ra ta
so rán két olyan mû té tet vé gez, mely a se bé -
szet fej lõ dé sé ben új le he tõ sé get nyit meg.
Tud nunk kell, hogy ez idõ tájt a ki rur gus nak
sem mi ha té kony esz kö ze sincs a be avat ko -
zást el szen ve dõ pá ci ens fáj dal má nak eny hí -

té sé re. El sõ ként 1847-ben Chi ca gó ban vé -
gez nek ope rá ci ót klo ro form mal al ta tott be -
te gen. Lumnitzer dok tor is me ri a szak iro -
dal mat, és tá bo ri gyógy szer kész le té be e
vegy szer bõl is cso ma gol tat. Így 1849 te lén
két íz ben is vé gez het am pu tá ci ót klo ro -
form mal bó dí tott hon vé den.

Ré sze sül ab ban a ki vált ság ban, hogy be -
pil lant hat a kor szak egy ki emel ke dõ sze -
mé lyi sé gé nek ko po nyá já ba. 1849 jú li u sá -
ban Gör gey tá bor nok a ko má ro mi har cok -
ban sú lyo san meg se be sül. Egy grá nát re -
pesz be zúz za ko po nyá ját. Két hon védor -
vos ugyan leg jobb tu dá sa sze rint ope rál ja
meg a be te get, de agy mû tét ben nincs kel lõ
gya kor la tuk. Így a vis  sza vo nu lás so rán
Lumnitzer hajt vég re egy újabb mû té tet és
men ti meg a fõ ve zér éle tét. Vi lá gos után
ar ra még Haynau sem ve te me dik, hogy a
hip pok ra té szi es kü jét kö ve tõ hon véd or -
vost had bí ró ság elé ál lít sa. Vi szont a ha ta -
lom ros  szal lá sát Lumnitzer dok tor nak ta -
pasz tal nia kell tu do má nyos elõ me ne tel é-
nek aka dá lyoz ta tá sá ban. Idõ vel azon ban
eny hül a szi gor és ér vé nye sül het az ér dem.
El nye ri a bu da pes ti or vos kar se bé sze ti tan -
szék ve ze tõi ál lá sát. Tu do má nyos am bí ci ói
ki bon ta koz nak, és meg szer ve zi a mo dern,
eu ró pai szín vo na lú ma gyar se bész kép zést.

A csa lád nagy szü lõi ága a ma gyar or vos tu -
do mány to váb bi ki vá ló sá ga i val büsz kél ked -
het. Schopf Merei Ágost a gyer mek gyógy á-
sza tot fej lesz ti ki, õ ír ja e tárgy el sõ ha zai
szak könyv ét. An tal Gé za az uro ló gia te rü le -
tén ér el alap ve tõ ered mé nye ket, me lye ket
le ve le zõ tag ság gal is mert el az Aka dé mia.

Szentágothai fe le sé ge sváj ci szár ma zá sú.
A fá rad ha tat lan csa lád fa ku ta tó nem áll ja
meg, hogy Alice as  szony õse i nek lel tá rá -
ban ki ne mu tas sa a me di ci ná val va ló kap -
cso la tot. A fel fe de zés – me lyet a pro fes  szor
né mi iró ni á val ke zel – nem túl ér té kes
zsák mány. A sváj ci õs még csak kö ze lé be
sod ró dott az or vos tu do mány nak, mi kor
Cagliostro gróf nak, a 18. szá za di cso da -
dok tor nak tit ká rá vá sze gõ dött. Az ere de ti -
leg Giuseppe Balsamo ne vû ka lan dor tu laj -
don kép pen ku ruzs ló, aki a gró fi cí met ön -
ké nye sen vet te fel. Mind emel lett a szá zad -
vég egyik leg hí re sebb és leg hír hed tebb
sze mé lyi sé ge Pá rizs ban, Lon don ban és
Szentpétervárott. Ír tak cso dá la tos gyó gyí -
tá sa i ról, ezek ki vál tó oka azon ban a szug -
gesz tió vagy az ön szug gesz tió le he tett.

A Szentágothai saga pro fes  szorne vek kel
ékes fo lya ma gya kor ló or vo si pra xis sá
szé le se dik. A mé ret nö ve ke dés ér zé kel te té -
se in do kolt. Az apa, dr. Schimert  Gusz táv
Bu da pes ten ren de lõt nyit va igen szé les kö -
rû pa ci en tú rá ra tett szert. A hír név ter mé -
sze tes for rá sa, hogy szak tu dá sa nem ma -
rad el ran gos kli ni kai gya kor la tot fo lya tó
kol lé gá i é tól. Az eb bõl kö vet ke zõ jó mó dot
jel zi a fa mí lia nagy pol gá ri élet vi te le.

Az or voscsa lád hat gyer me ke kö zül öt éri
meg a fel nõtt kort, és mind egyi kük si ke res
pá lyát fut be. Ta ná ra ik még alig ha gon do -
lják, hogy az is ko la pa dot ko pa tó Schimer-
tek jö võ je fö lé a tu do má nyos kar ri er ígé re -
té nek szi vár vány íve fe szül. Az agy ku ta tó
Szentágothai Já nos õszin te val lo má sa sze -
rint ugyan is va la men  nyi en hír hed ten rossz
ta nu lók vol tak. Pá lya vá lasz tá sát egy vé let -
len ese mény ha tá roz za meg. He te di kes
gim na zis ta, mi kor egyik ki rán du lás so rán
el ejt egy me zei poc kot. A ga bo na föl dek
tor kos kis dézs má ló já nak ada tik meg a
sors dön tõ sze rep, hogy a ma gyar tu do -
mány tör té net je les sé gé nek élet út ját meg -
ha tá roz za. A rág csá ló agyá ból mik ro szkó -
pos met sze tet ké szít, és a pre pa rá tum cso -
dás vi lá got tár fel az oku lár ba kém le lõ
nagy di ák elõtt. Idéz zük fel a he u ré ka él -
ményt a fél év szá zad táv la tá ból vis  sza pil -
lan tó me mo ár szer zõ so ra i val: „Nem ilyen
gyar ló toll kel le ne hoz zá le ír ni az él ményt,
ami kor pár nap múl va sár ga ala pon elõt ted
vol tak azok a cso dá la tos sok ágú ideg sej tek
és fi nom nyúl vá nya ik ös  sze fo nó dá sá ból
ke let ke zett gyö nyö rû  min ták, ami lye nek -
hez ha son lót a vi lág egyet len tex til mû vé -
sze sem gon dol ha tott ki.”
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A sa ját be val lá sa sze rint ké sõn érõ tí pu sú
Schimert fiú, meg ta lál ván a szá má ra von zó
pá lyát, 1930-ban be irat ko zik a bu da pes ti
egye tem or vos kar ára. A fi a tal me di kus ér -
dek lõ dé sét – egy ál ta lán nem ti pi kus mó don
– egy szá raz alap tárgy kö ti le. Két ség te len,
hogy az ana tó mi ai tan szék meg ha tá ro zó
egyé ni sé ge, Lenhossék Mi hály pro fes  szor a
ma gyar or vos tu do mány vi lág szer te is mert
nagy öreg je. Sze mé lyé nek szug gesz ti vi tá sa
és az or vos je lölt bel sõ kész te té se irá nyít ják
a fi a tal em bert ar ra a szak te rü let re, me lyet
ha lá lá ig mû vel ni fog. Lenhossék az idegse-
jtkutatás út tö rõ je és tisz telt szak te kin té lye.
A kel lõ elõ is me re te ket szer zõ if jú kol lé ga is
e te rü le ten fog ja majd öreg bí te ni ha zá ja tu -
do má nyos hír ne vét.

Schimert Já nos (a Szentágothai ne vet
majd 1940 után ve szi fel) a me di ku sok ra
nem jel lem zõ mó don már el sõ éves ko rá tól
az ana tó mi ai la bo ra tó ri um ban ügy kö dik. A
pro fes  szor párt fo gá sá ba ve szi a cso da bo ga rat
és de monst rá tor ként, majd fi ze tett gya kor -
nok ként al kal maz za. Utó da, Kiss Fe renc
pro fes  szor is ked ve li az am bi ci ó zus fi a tal em -
bert, és 1936 után ta nár se gé di stá tus ra szer -
zõd te ti. A har min cas évek kö ze pén az if jú
dok tor ér de kes is me ret ség re tesz szert. Idõn -
ként meg je le nik a tan szé ken egy hal ksza vú,
fi nom mo do rú, disz ting vált úr. Bár a Pos ta kí -
sér le ti Ku ta tó ál lo más fõ mér nö ke, az ana tó -
mia egy szûk szak te rü le tén meg le põ en tá jé -
ko zott. Az elekt ro mér nök hal lás ku ta tás sal,
de fõ ként a kö zép és bel sõ fül mû kö dé sé vel
fog lal ko zik. Kiss pro fes  szor Szentágothaira
bíz za, hogy a ven dég szá má ra a ko po nyá ból
ki met szett szerv kép let ki adá sá ról gon dos -
kod jon. Az úr ne vét a hal lás tant mû ve lõ or -
vo sok már vi lág szer te is me rik. 1928-ban
meg je lent ta nul má nyá ban ugyan is olyan kí -
sér le te ket írt le, me lyek új alap ra fek te tik a
hang ér zé ke lés ma gya rá za tát. A vis  sza té rõ fõ -
mér nö köt Békésy György nek hív ják. A fél
év szá za da tör tént ese mé nyek re 1986-ban
vis  sza em lé ke zõ Szentágothai aka dé mi kus
már tud ja, hogy ku ta tá sa ik egy pon ton érint -
kez nek egy más sal. Békésy a bel sõ fül mû kö -
dé sé nek, a hang ér zé ke lés nek fel de rí té sé ért
1961-ben el nye ri az or vo si No bel-dí jat. Ezt
kö ve tõ en egy év ti ze den át konst ru ál olyan
kí sér le te ket, me lyek kel meg pró bál ja ki mu -
tat ni, ho gyan jut el a bel sõ fül ben ke let ke zõ
elekt ro mos fe szült ség in ga do zás az agy ba. A
tit kát ma ka csul õr zõ ter mé szet azon ban nem
lesz ke gyes. 1972-ben a ha lá los kór úgy ra -
gad ja el, hogy az in ger köz lés me cha niz mus -
át még nem tud ja meg fej te ni. Bár az idõ szak,
me lyen most fél szá za dos lép ték kel át ível -
tünk, szá mos ér té kes ered ményt hoz, e kér -
dés meg ol dá sát a ma gyar aka dé mi kus is a jö -
võ tu dó sa i ra ha gyo má nyoz za.

Me mo ár já ban Szentágothai az 1944-ig
tar tó élet sza ka szát az üd vö zült le be gés
bol dog má mo rá ba bur kol ja. Ez kü lö nös -
nek tûn het, hi szen a tör té ne lem kód exé ben
az év ti zed fe je ze tét éj fe ke té vel és vér bí -
bor ral ír ták meg. A ma gya rá zat ab ban rej -
lik, hogy az if jú or vos úgy el me rül tu do -
má nya és ku ta tá sai tárgy kör ében, hogy
alig ér zé ke li a kül vi lág vé szes jel zé se it.
1939-ben ugyan is sváj ci ta nul mány út ra
megy Bá zel be. Vis  sza tér ve ad junk tus sá
lép te tik elõ, majd 1942 után el nye ri a ma -
gán ta ná ri cí met. A pro fes  szo ri stá tus kü -
szö bé re ér ke zik, mi kor bé kés nek vélt vi lá -
gá ba dur ván be rob ban a há bo rú. Egy tá bo -
ri ha di kór ház or vo sa lesz, me lyet 1945 ta -
va szán Auszt ri á ba me ne kí te nek. A sors ki -
vá lasz tott ja i ra idõn ként go nosz és gro teszk
fin to ro kat vet. A há bo rú vé get ér már, mi -
kor a gya kor lott ana tó must oly bal eset éri,
mely leg fel jebb egy ügyet len ke dõ me di -
kus sal es het ne meg. Bon co lás köz ben
meg vág ja ma gát. Azt még öt ven év táv la -
tá ból vis  sza te kint ve is cso dá nak mi nõ sí ti,
hogy a hul la mé reg nem vé gez te el raj ta
gyil kos mun ká ját.

A rákényszerített mun dér ból ki vet ke zõ,
nyu ga ti fog ság ból ha za té rõ or vos elõtt ígé -
re tes tu do má nyos pá lya nyí lik. Mind ös  sze
har minc négy éves, mi kor ki ne ve zik a pé -
csi tu do mány egye tem ana tó mi ai in té ze té -
nek tan szék ve ze tõ jé vé. A rang kis sé meg -
té vesz tõ, mi vel or vos kol lé gák hí ján a
bonc ter mi szol gá kon kí vül csu pán ön ma -
gát igaz gat hat ja. Ked ve zõ kö rül mény vi -
szont, hogy a há bo rú vi ha ra nem sö pör te ki
az in téz mény la bo ra tó ri u ma it. Las san gyü -
le kez ni kez de nek a hall ga tók, és vis  sza szi -
vá rog nak a me ne kü lés bõl ha za tért mun ka -
tár sak is. A há rom száz négy zet mé ter nyi
bi ro da lom be né pe sí té sé ben a pro fes  szor
sze mé lyi adott sá ga i nak je len tõs sze re pe
van. Mo do ra köz vet len és meg nye rõ, to -
váb bá ki vá ló kap cso lat te rem tõ ké pes ség -
gel ren del ke zik. Bár a fel sze re lés nem
nyu gat-eu ró pai szín vo na lú – hi szen mind -
ös  sze egyet len ku ta tás ra al kal mas fény -
mik ro szkóp juk van – Szentágothai foly tat -
ja a Bu da pes ten kény sze rû en meg sza kad
te vé keny sé gét.

Is ko la te rem tõ egyé ni ség, és sze ren csés
kva li tá sai meg nyer nek if jú or vo so kat az
egy han gú nak tû nõ, ki tar tást, ta pa dó fi gyel -
met igény lõ la bo ra tó ri u mi mun ká ra. Az új
meg fi gye lé se ket ész le lõ, rész ered mé nye -
ket el érõ ku ta tó tár sak min den kor szá mít -
hat nak fi gyel mé re, út ba i ga zí tó ta ná csa i ra.
Né hány év alatt szor go san és ered mé nye -
sen dol go zó te a met szer vez ma ga kö ré. A
szak mai fél té keny ség tõl tel je sen men tes,
hi szen ki ne ve li az egyen ran gú ku ta tó tár sat

és tan szé ki utó dot, Flerko Bé la pro fesz -
 szort. Nem ma rad el e ter mé keny évek kül -
sõ el is me ré se sem 1948-ban le ve le zõ tag -
gá vá laszt ja a Tu do má nyos Aka dé mia.

Té ve dés len ne azon ban azt hin ni, hogy
a fel fe de zé sek él mé nyé nek lá zá ban égõ
ku ta tó szá má ra ró zsa ágyat vet az ál la mi
gon dos ko dás. A Szentágothai csa lád há -
rom gyer me ké vel négy éven át az in té zet
könyv tá rá ban la kik. A pol gá ri jó mód ban
ne vel ke dett pro fes  szor el fo gad ja a köl -
csön zött kol lé gi u mi bú to rok kal be ren de -
zett spár tai élet mó dot, ha az en ged mény
árán el mé lyül het tu do má nya vi lá gá ban.
Az élet kö rül mé nyek mér sé kelt gaz dag sá -
gá ról árul ko dik a me mo ár egy meg jegy -
zé se. A Me csek ben tett ki rán du lá sok so -
rán a csa lád gom bát gyûjt, mert „bi zony a
so vány kli ni kai koszt ból nem men tünk
sok ra.”. Sor suk va la me lyes jobb ra for du -
lá sát az 1950-es év hoz za meg. Au gusz -
tus ban Kos suth-díj jal tün te tik ki, és ez
fel hív ja a pé csi hely tar tók fi gyel mét a tu -
do mány ber ké ben fész ket ra kott, de gya -
kor la ti lag haj lék ta lan ga ra bon ci ás ra. A díj
fo rint jai és a pé csi vá ro si ta nács ke gye
össze adód nak, és az aka dé mi ai le ve le zõ
tag la kás hoz jut.

A Pé csen töl tött kö zel két év ti zed mind
az or vos kép zés, mind tu do má nyos si ke rek
te rén bõ sé ges ter mést hoz. 1946-1951-ben
egy ko ri pro fes  szo ra társ szer zõ je ként je len -
te ti meg a Kiss–Szentágothai há rom kö te -
tes ana tó mi ai at laszt. A mû szak mai ér té két
mu tat ja a kö vet ke zõ, 1980-ból szár ma zó
adat. Ed dig az idõ pon tig ki lenc ma gyar és
het ven egy kül föl di ki adá sa je le nik meg
(kö zü lük har minc né met, öt an gol, hat
fran cia). Az at laszt ti zen öt nyelv re for dít -
ják le. A szak mai szín vo na lat biz to sít ja az
a ked ve zõ kö rül mény, hogy Szentágothai
ama tõr fes tõ és ügyes ke zû gra fi kus. A
rész le tes ki dol go zást ter mé sze te sen szer -
zõd te tett mû vé szek vég zik el. A pro fes  szor
azon ban rajz váz la to kat ad számuk ra: me -
lyek a ki hang sú lyo zan dó, di dak ti kai gond -
dal meg je le ní ten dõ rész le tek.

A tu do má nyos al ko tó mun ka ered mé -
nyes sé gét jel zik a társ szer zõk kel meg je -
len te tett köny vek. Flerko Bé la, Ha lász
Bé la, Mess Bé la és Szentágothai Já nos:
Az agy ala pi mi rigy elül sõ le be nyé nek
hipotalamikus sza bá lyo zá sa (1962), I.C.
Eccles, M. Ito, Szentágothai Já nos: A kis -
agy mint idegsejtgép (1967). Mind két ki -
ad vány an gol nyel vû. Az utób bi mun ka
vi lág szer te fi gyel met kelt, és egy mást
érik a nem zet kö zi kon fe ren ci ák meg hí vá -
sai. Az ed dig jó részt csak ha zá já ban is -
mert agy ku ta tó ne vét jegy zi a nem zet kö -
zi szak iro da lom. Az ered mény mél tány lá -
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sá hoz fi gye lem be kell ven nünk, hogy a
tu dós vizs gá la ta it jó részt leg fel jebb két -
ezer sze res na gyí tá sú fény mik ro szkóp pal
vég zi. Ez az ideg sej tek fi nom szer ke ze té -
nek fel tá rá sá hoz nem ele gen dõ. A két -
száz öt ven ezer sze res na gyí tá sú elektron-
mikroszkóp, me lyet ké sõbb hasz nál ni
fog, csu pán a jö võ ígé re te. A meg fi gyelt
fo lya ma tok ma gya rá za tát – me lyet csak
rész le ges ér té kû kí sér le tek tá masz ta nak
alá – az in tel lek tus meg fe szí tett ere jé vel
kell meg ad nia. Töp ren gé se i nek küz del -
mes, ne héz al ko tó órá i ra em lék ira ta i ban
több ször utal.

A tu do mány igaz sá gok, fél iga zság ok és
lo gi kus té ve dé sek so rán át ha lad a mind
tö ké le te sebb meg is me rés fe lé. A kí sér le ti
or vos tu do mány nyu ga ti, mo dern mû sze rei
az agy ku ta tás elõtt új uta kat nyit nak meg.
Ezek is me re té ben Szentágothai egyes hi -
po té zi se it mó do sí ta ni fog ja. A ne u ro ló gi ai
ku ta tás kez de ti, sze rény esz kö zök kel el ért
ered mé nye it a tu do mány vi lá ga így is
messze me nõ en mél tá nyol ja. 1963-ban ki -
ne ve zik a bu da pes ti or vos tu do má nyi egye -
tem ana tó miai in té ze té nek igaz ga tó já vá.
Vizs gá la ta it, me lyek az agy ala pi mi rigy
szer ke ze tét kí ván ják fel de rí te ni, gaz da -
gabb esz köz tár ral foly tat hat ja. 1967-ben
stá tu sát ren des tag gá mi nõ sí ti át a Tu do -
má nyos Aka dé mia. Úgy tû nik, hogy a ha -
zai mel lõ zés el len ára ma, me lyet Szentá-
gothainak az öt ve nes évek ben kel lett el -
szen ved nie, el lan kad. A le ve le zõ tag sá got
ugyan is ál ta lá ban négy-hat év vel kö ve ti a
ren des tag ság el nye ré se. E rang eme lés re a
pro fes  szor nak ti zen ki lenc évet kellett vár -
nia. A ha ta lom te lé nek rossz kedv ét nyil ván
a tu dós nem zet kö zi hír ne ve, va la mint a
Ká dár-re zsim ide o ló gi ai rend sze ré nek pu -
hu lá sa eny hí tet te nyár rá.

1977-ben a Aka dé mia el nö ké vé vá laszt -
ja. A tu do má nyos fõ hi va tal nok ság szá má -
ra egy ál ta lán nem von zó de kó rum: „…szí -
ve sen csi nál nám, ül nék ezen a Dó zsa-tró -
non, ha si ke rül ne csak va la mics két is ja ví -
ta ni tu do má nyos köz éle tünk szá mos ba -
ján” – ír ja em lék ira ta i ban. A köz élet, mely
ki nyúj tot ta fe lé je po lipcsáp ja it, az 1985-ös
le kö szö né se után sem hagy ja sza ba dul ni.
A Ha za fi as Nép front az 1985-ös vá lasz tá -
son – meg kér de zé se nél kül – or szág gyû lé -
si kép vi se lõ nek je lö li. Elõ ször fel há bo ro -
dik és vis  sza uta sí ta ná a meg tisz tel te tést.
Majd Szent Pál szen ten ci á já ra gon dol va:
„aki pe dig va la mi jót te het ne, de nem te szi,
bû ne az an nak” – fel ad ja az ál la mi hó do lat
el há rí tá sá nak szán dé kát. A ki je len tés ter -
mé sze te sen le het ne ál sá gos szán dé kú
men te ge tõ zés is, de a pro fes  szor nál, mint
lát ni fog juk, szó sincs er rõl.

Ami kor Szentágothai Já nost más as pek -
tus ból, ne ve ze te sen köz éle ti sze rep lé se
szem pont já ból vizs gál juk, az 1951-es év -
hez kell vis  sza tér nünk. Ma ga tar tá sá nak ér -
té ke lé sé hez meg kell idéz nünk a kor szel -
le mét. Az 1949-cel kez dõ dõ négy év a 20.
szá zadi ma gyar tör té ne lem egyik leg sö té -
tebb idõ sza ka. A der medt ret te gés tõl meg -
ült kor kez de tét Mindszenty bí bo ros pe re
je lö li ki. A fõ pa pot fe nye ge tõ ha lá los íté le -
tet a nem zet kö zi til ta ko zás ugyan el há rít ja,
azon ban élet fogy tig la ni fegy ház bün te tés -
sel sújt ják. A go nosz gya nak vás tól ve zé relt
ter ror nem kí mé li a leg meg bíz ha tóbb párt -
hû sé gû elv tár sa kat sem. Dr. Zöld Sán dor
bel ügy mi nisz tert csa lád já val együtt ker ge -
tik ha lál ba. A kon cep ci ós pe rek kész sé ges
meg ren de zõ je, Rajk Lász ló hó hér kö té len
vég zi. Sztá lin leg jobb ma gyar ta nít vá nya,
Rá ko si azon ban nem csak a ki emel ke dõ
fe je ket ka sza bol ja. Po li ti kai rend õr sé ge, az
ÁVO ál ta lá nos meg fé lem lí tett sé get kelt és
tart fenn a tár sa da lom min den ré te gé ben.
Nem véd meg sen kit az ér dem vagy hír -
név, az ár tat lan ság han goz ta tá sa el eve gya -
nús, ne tán sú lyos bí tó kö rül mény.

Ilyen a fe nye ge tõ vil lá mok tól ter helt at -
mosz fé ra, mi kor 1951-ben ki rob ban a Sán-
tha-ügy. Dr Sántha Kál mán a deb re ce ni
egye tem Eu ró pa-szer te is mert ne vû ideg -
gyógy ász pro fes  szo ra. Egy elõ adá sá ban azt
fej te ge ti, hogy az egyén olyan tar tós fi zi kai
vagy szel le mi túl ter he lé se, me lyet csak
ma xi má lis erõ fe szí tés árán tel je sít het, ne u -
ró zist, eset leg el me bajt vált hat ki. A bi zo -
nyí tott kór is me szem lél te té sé re gya kor la ti
pél dát is mond. Ne ve ze te sen mint po ten ci -
á lis ál do za to kat, a szta ha no vis tá kat em lí ti
meg. (A fo ga lom szov jet im port ból szár -
ma zik. A rend szer a mun ká sokból egy re
na gyobb tel je sít ményt zsa rolt ki. Az el várt
mér té ket a „nor ma” szab ta meg. Az él mun -
kás volt hi vat va szem lél tet ni, hogy le het sé -
ges az el vég zen dõ men  nyi ség nek akár a
tíz sze res túl tel je sí té se is. Ál ta lá ban jó ké -
pes sé gû mun kást sze mel tek ki szta ha no vis -
tá nak; a meg gyõ zõ nek szánt ered ményt
azon ban fõ ként csa lás sal ér ték el. Az él -
mun kást a cso dá la tos tel je sít mény el éré sé -
ben több rej tet ten dol go zó társ tá mo gat ta.)

A pro fes  szor elõ adá sát il luszt rá ló pél dá zat
sú lyos kö vet kez mé nyek kel járt. A te rem ben
la pul tak kész sé ges fü lek is, és a párt pro pa -
gan da szõt te nim buszt szét szag ga tó jó zan
di ag nó zis hí re de ne vér szár nya kon su hant a
Köz pon ti Bi zott sá gig. A fel bõ szült Rá ko si
el ren del te, hogy az el nök hív ja ös  sze az
Aka dé mia köz gyû lés ét. Nem rej te get te
szán dé kát: az aka dé mi ku sok nak „sza bad
aka ra tuk ból” fel kell há bo rod ni uk és ki kell
ta szí ta ni uk az el ve te mült or vos tu dóst.

A gya lá za tos szín já ték el sõ fel vo ná sa az
Aka dé mia nagy ter mé ben, a tel jes tag ság
elõtt ját szó dott le. Az el nök sé get a pó di -
um ra a párt ko mis  szár ja, Ratkó An na mi -
nisz ter as  szony (ere de ti fog lal ko zá sa szö -
võ nõ!) ve zet te fel. Az õ fel ada ta volt, hogy
a pro le ta ri á tus csal ha tat lan ösz tö nét ér vé -
nye sít se az ide o ló gi a i lag té vely gõ aka dé -
mi ku sok kö zött. Ma gya rán: hoz ta az el -
ítélt nek a se lyem zsi nórt.

Saj nos, akad tak gyen ge jel le mû kol la bo -
rán sok, akik vál lal ták a su gal ma zott vád be -
szé dek el mon dá sát. Az elõ re meg ho zott
ver dikt ki vé dé sé re nem volt sem mi re mény.
En nek el le né re négy bá tor or vos pro fes  szor
még is vé del mé be kel ga lá dul meg tá ma dott
kol lé gá já nak. Bár a dön tés el há rí tá sá ra fi -
karc nyi esé lyül sem volt, ki áll tak az igaz sá -
gért, az Aka dé mia be csü le té ért, a tu do mány
tisz tes sé gé ért. El sõ ként a sze ge di I. bel kli -
ni ka pro fes  szo ra, Hetényi Gé za szó lalt fel.
A ki vá ló elõ adó kész sé gû, re me kül fo gal -
ma zó pro fes  szor ér ve lé se saj nos meg tört az
el nök ség stu pid el tö kélt sé gé nek be ton fa lán.
A né hány perc cel ké sõbb szót ké rõ Szentá-
gothai vé dõ be szé de vi szont már ki rob bant -
ja a mi nisz ter as  szony fel há bo ro dá sát. A
konf lik tus ki éle zõ dé sét Ernst Je nõ pro fesz -
 szor be avat ko zá sa aka dá lyoz za meg. A bio -
fi zi kus év ti ze dek óta hit hû kom mu nis ta és
Rá ko si nak af fé le tu do má nyos szür ke emi -
nen ci á sa. Sántha ki zá rá sát az or vos tu do má -
nyi szak osz tály nak kell kez de mé nyez nie.
Bár a köz gyû lé sen ta pasz tal tak két ség te len -
né tet ték a vég ki fej le tet, itt Kerpel Fronius
Ödön gyer mek gyógy ász pro fes  szor és Hay-
nal Im re, az I. bu da pes ti bel kli ni ka igaz ga -
tó ja vet te vé del mé be az ül dö zöt tet. A négy
tu dós, aki vak me rõ en és re mény te le nül ne -
ki fe szült a ha ta lom min dent el tip ró gõz hen -
ger ének, tu do mány te rü le te vi lág szer te is -
mert szak te kin té lye volt. A dik ta tú ra aka ra -
tá val va ló szem be szál lá suk a ku darc el le né -
re is a szel lem sza bad sá gá nak im po ná ló ki -
nyil vá ní tá sa volt. Ter mé sze te sen ki ál lá su -
kért szá mol ni uk kel lett a kö vet kez mé nyek -
kel is. Va la men  nyi en fel ké szül tek ar ra,
hogy egy haj na lon la ká suk elé par kol a ret -
te get fe ke te Pobjeda. (Az ÁVO éj sza kán -
ként ezen a jár mû vön hur col ta el ál do za ta -
it.) A meg tor lás nak ez a for má ja ugyan el -
ma radt, Szentágothait azon ban – mint már
em lí tet tem – csak ti zen ki lenc év múl va mi -
nõ sí tik ren des aka dé mi ai tag gá.

Az agy ku ta tó szel le mi szu ve re ni tá sát a
ne héz év ti ze dek ben is meg õr zi. Mar káns
ka rak te rét jól jel lem zi az 1985-1989 kö -
zöt ti par la men ti sze rep lé se. Az elõz mé -
nyek rõl tud nunk kell, hogy a Bõs–Nagy -
ma ros sza ka szon épí ten dõ duz zasz tó ter vét
már aka dé mi ai el nök ként is el le nez te.
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1988. ok tó ber 7-én Szentágothai Já nos a
par la ment ben fel szó la lás ra je lent ke zik. Az
el nök gya nút la nul meg ad ja a szót, hi szen
nem sej ti, hogy egy ha tal mas fo lyam ki -
ára dá sá nak zsi lip jét nyit ja meg. A szi kár,
gon dos fo gal ma zás hoz, meg dönt he tet len
lo gi ká jú ér ve lés hez ra gasz ko dó tu dós el -
mond ja nagy ha tá sú be szé dét. A rend szer -
vál tás, mely ki sebb irány mó do su lá sok ból
ala kult tel jes for du lat tá, ilyen ré szel tek bõl
te võ dött ös  sze. Két ség te len, hogy 1990 re -
mény ke dés sel gaz dag ta va szá nak a Szent-
ágothai-beszéd lé nye ges elõ ké szí tõ ele me
volt. Jel lem zi az utol só párt ál la mi or szág -
gyû lés szol ga lel kû sé gét az orá ció fo gad ta -
tá sa. „A par la ment ben csú fo san alul ma -
rad tam, a há rom száz hat van sza va zat kö zül
csak ti zen ki lenc sza va zott a tel jes le ál lí tás
mel lett, har minc egy né hány tar tóz ko dott,
és a túl nyo mó több ség tá mo gat ta az esze -
ve szett pro jek tu mot” – ír ja a pro fes  szor.
Tör tént mind ez ti zen egy hó nap pal az új.
El len zé ki Kerekasztal meg ál la po dás elõtt.

Bár élet ko ra meg kö ze lí ti a nyol ca dik x-et,
1990-ben is mét vál lal ja a köz sze rep lést. A ta -
va szi vá lasz tás elõtt a Ma gyar De mok ra ta
Fó rum ke re si meg aján la tá val. Az or szá gos
lis ta elõ ke lõ he lye meg tisz te lõ nek lát szik.
Ám a va ló ság az, hogy az is me ret len ség bõl
elõ bur ján zó szür ke kö zép szert szé pen éke sí -
ti az Eu ró pa-szer te tisz telt név. A nyu ga ti de -
mok rá ci á kat jól is me rõ, szé les lá tó kö rû tu dós
re zig nál tan ér zé ke li az új ha ta lom bir tok ló i -
nak korlátait. Szak ér tel mük ke vés ah hoz,
hogy az ál lam ka pi ta liz must jól mû kö dõ tõ -
kés rend szer ré ala kít sák át. Ki mond ja le súj tó
íté le tét: „anyám, én nem ilyen lo vat akar -
tam… ez már nem az én vi lá gom. Tisz tes -
ség gel vé gig szol gá lom az 1990-1994. évi
cik lust, de azon túl még egy szá za lék ban sem
kí vá nok és tu dok a fe le lõs ség ben osz toz ni.”

A 19. szá za di re gény iro da lom ti pi kus sze -
rep lõ je a fog lal ko zá sá ból adó dó an ma te ri a -
lis ta vi lág né ze tû or vos. Bonc ké se szenv te le -
nül mé lyedt az élet te len test leg tit ko sabb ré -
sze i be, de so ha sem ta lál ta meg az el il lant lé -

lek rej tek hely ét. A ne ga tív ered mény szi lárd
hi tet ala poz meg: az egyet len lé te zõ a szel -
lem tõl men tes anyag. Szentágothai a 20. szá -
zad ha tal mas tel je sít mé nyû ku ta tó esz kö ze i -
vel vizs gál ja a korpusz zen gõ, re zo ná ló cso -
dá ját, az agyat és az ideg rend szert. A zse ni á -
lis in tu í ci ó val ké szült mû sze rek oly fi nom
szer ke ze tû és bo nyo lult vi lá got tár nak elé je,
mely nek mû kö dé sét a ku ta tó csak rész le ge -
se sen ké pes meg ma gya ráz ni. Ez azt a szi lárd
meg gyõ zõ dést ala kít ja ki ben ne, hogy a mû
csak egy Nagy Al ko tó re mek lé se le het.

Bár éle té nek jó ré szét zord, a transz cen -
dens vi lág lé tét ta ga dó kor ban éli le, gyer -
mek ko ri hi tét szi lár dan õr zi meg. Meg gyõ -
zõ dés sel vall ja, hogy a Bib lia és a tu do má -
nyos szak köny vek anya ga har mo ni ku san
egye sül het nek a 20. szá zad or vo sá nak tu da -
tá ban. Nyolc van egy éve sen, meg bé kélt lé -
lek kel pil lant a már oly kö ze li vég fe lé,
mely evan gé li kus hi te sze rint egy új vi lág
ka pu it nyit ja meg.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Egy több ge ne rá ci ós mu tat vá nyos csa lád ve te rán jai

A her ceg szán tói Prehalek há zas pár

Ak kor tájt, ami kor a leg hos  szab bak a nap -
pa lok és leg rö vi deb bek az éj sza kák, a nyá ri
nap for du lat hoz kö zel, jú ni us 24. Szent Iván
nap ja, az az Ke resz te lõ Szent Já nos em lék -
nap ja. Ré vai Nagy Le xi ko ná ból vé ve az idé -
ze tet: „Az ek kor még meg tar tott nép ün ne pek
a po gány ko ri nap- és tûz imá dás nyo mait
mu tat ják… A szent-iváni nép szo kás ok majd -
nem egész Eu ró pá ban fel lel he tõk: a ma gyar
nép nél leg in kább csak ott, ahol ez szláv vagy
né met elem mel érint ke zik… Több nyi re …
nagy tü zet gyúj ta nak ba bo nás szer tar tá sok
közt…; a tü zet fõ ké pen a le á nyok át ug rál ják
s az ug rás si ke rült vagy nem si ke rült vol tá -
hoz sze rel mi jós lá so kat fûz nek; a tûz kö rül
ál lók az ún. szentivánéji éne ke ket is mét lik
sza ka dat la nul…” A Felsõszentivánon év rõl
év re meg tar tott bú csú e nap hoz kö tõ dik, és
mi u tán ma gam im már ne gyed szá za da a köz -
ség hez kö tõ döm, va gyok ilyen múlt ra visz -
 sza te kint ve részt ve võ je a felsõszentiváni bú -
csú nak (fe le sé gem mel társ ban, jó ide je uno -
ká ink nak is tár sa sá gá ban, leg utóbb, 2011-
ben an nak él mé nyét is meg él ve, hogy ti zen -
éves kor ba ért leg idõ sebb lány uno kánk, Mi -
re bol do gan lo bog tat va hoz ta ha za a si ke rült
tûz ug rá sa el is me ré se ként ka pott dísz ok le ve -
let. Le het, pél dá ján fel buz dul va, ez év ben
hú ga, El za és uno ka hú ga, Sá ra is ne ki ve sel -
ke dik a fel adat nak?).

A felsõszentiváni bú csú szok vá nyos ve le -
já ró ja – csak úgy, mint szá mos más te le pü lé -
sen – az áru sok nak és az el sõ sor ban gyer me -
kek nek és if jak nak szó ra koz ta tá sát-vi dám sá -
gát biz to sí ta ni aka ró vál lal ko zók nak (ko ráb -
bi meg ne ve zé sük sze rint mu tat vá nyo sok -
nak) je len lé te. A bú csú nap ján ha gyo má nyo -
san ki bér lik a Rá kó czi és Jó kai ut ca egy sza -
ka szát, így a va sár nap ko ra dél után ján te tõ zõ
bú csúi for ga tagra a köz ség há za és az ön kor -
mány za ti tu laj don ban lé võ, ren de lõ vel ösz -
 sze épí tett or vosla kás köz vet len kö zel sé gé -
ben ke rül sor. Hát in nen az én kö ze leb bi,
most már ne gyed szá za dos is mert sé gem a
her ceg szán tói Prehalek há zas pár ral. Ez is -
mert sé get az idõ az ál tal ér lel te, hogy más te -
le pü lés rõl Felsõszentivánra min den al ka lom -
mal az it te ni bú csú nap ját meg elõ zõ en, job -
bá ra egy hét tel ko ráb ban – va sár nap, ko ra éj -
sza kai órán – ér kez tek, la kó ko csi juk kal és
sze rel vé nyük más tar to zé ka i val a ren de lõ
köz vet len kö zel sé gé ben „ta nyáz tak le”, mi -
nek foly tán a bú csú nap ját meg elõzõ na pok -
ban ta lál ko zá sa ink, be szél ge té se ink szin te
min den na po sak ká vál tak, és az is elõ for dult,
hogy va la me lyik ük mint or vos hoz for dult
hoz zám.

Ami kor pe dig leg utóbb, a 2011 évi fel-
sõszentiváni bú csú va sár nap já nak már vil -
lany gyúj tás utá ni ké sõ es té jén hos  szas sze -

rel vé nyük kel irányt vet tek Ásotthalmának,
és az 1971-es gyárt má nyú Cse pel te her au -
tó kor mány ke re ké hez a nap fá ra dal ma i tól
vi sel tes, 80-hoz kö zel já ró Pis ta bá csi ült, a
Rá kó czi és Jó kai ut ca ke resz te zõ dé sé ben a
felsõszentivániak kö zül utol só ként bú -
csúz tam tõ lük.

A há zas párt elõ re meg be szél ten, 2012. ja -
nu ár 26-án ke res tem fel her ceg szán tói ott -
ho ná ban, a Rá kó czi ut ca 10. szám alatt.
Dél után 3-kor csön get tem be hoz zá juk, bõ
há rom óra múl va kí sér tek ki a ka pun. A
köz ben sõ órák hat szem köz ti be szél ge tés sel
és sok-sok fény kép meg te kin té sé vel, il let ve
az azok hoz fû zõ dõ él mé nye ik fel ele ve ní té -
sé vel tel tek. El jö vet elem kor, egy több ge ne -
rá ci ós mu tat vá nyos csa lád ve te rán há zas -
pár já nak élet pá lyá já val a tar so lyom ban,
köl csö nö sen azt a re mé nyün ket fo gal maz -
tuk meg, hogy leg ké sõbb ez év jú ni u sá ban
– ak kor tájt, ami kor a leg hos  szab bak a nap -
pa lok és leg rö vi deb bek az éj sza kák – Fel-
sõszentivánon a szo ká sos kö rül mé nyek kö -
zött vi szont lát juk egy mást.

A férj, Prehalek Ist ván 1933. áp ri lis 4-én
Her ceg szán tón szü le tett. Anyai ágon nagy -
ap ja, Vidák Mik lós mat róz ként szol gált
azon a ha jón, ame lyen Hor thy Mik lós még
mint ka dét sze re pelt a hi e rar chi á ban. Az al -
só mo nos to ri pa raszt gye rek ki vá ló úszó volt,
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úszó ver se nye ket nyert mat róz tár sai elõtt.
Utóbb ví zi mol nár, majd mu tat vá nyos lett.
Az apa. Prehalek La jos gyors fény kép ész
volt a bú csúk ban és vá sá rok ban. Az ál ta la
ké szí tett ké pek né me lyi ke „Szív kül di szív -
nek” üze ne tet hor doz, né me lyi ke ba jai vá -
sá ri em lé ke ket õriz. Az apa vi szony lag ko -
rai élet kor ban be kö vet ke zett ha lá la után az
anya, Prehalek Lajosné, szü le tett Vidák
Jusz ti na állt a vál lal ko zás élé re.

A fe le ség, Prehalek Istvánné, szü le tett
Gergela Ir ma ugyan csak her ceg szán tói
szü le té sû, õ 1936. de cem ber 22-én lát ta
meg a nap vi lá got. Anyai ágon nagy ap ja,
Mayer Ist ván is, any ja is már mu tat vá -
nyos, kö ze lebb rõl kör hin tás volt (aho gyan
sok más fel me nõ je és egyéb ro ko na ké -
sõb bi fér jé nek, ugyan úgy övé i nek is). Ir -
ma elsõáldozására 2. osz tá lyos ko rá ban,
1944-ben ke rült sor – a II. vi lág há bo rú
ször nyû nél kü lö zé se idõ sza ká ban, ami kor
a „cse re be re-ke res ke de lem” je len tet te a
min den na pi meg él he tés nek is, az elsõál-
dozási ru há hoz hoz zá ju tás nak is pi a cát.
Any ja a ru ha anya gát 7 és fél ki lo gramm
sza lon ná ért cse ré be egy kö ze li ta nyán sze -
rez te be, a pi ciny ke láb ra 37-es mé re tû,
pa pír ral és té pett vá szon da ra bok kal ki tö -
mött ci põ ke rült.

Mind ket ten ka to li kus is ko lá ba jár tak, Ir -
ma a he lyi zár da nö ven dé ke ként mu ta tott
föl ki vá ló ta nul má nyi elõ me ne telt az in téz -
mény drasz ti kus, má ról hol nap ra tör tént
be zá rá sa pil la na tá ig. Mi u tán mind ket ten
mu tat vá nyos csa lád ba szü let te, kö zös volt
a sor suk ab ban is, hogy bú csúk és vá sá rok
sze zon já ban kis ko ruk tól so kat vol tak tá vol
ott ho nuk tól, ván dor élet mód juk nem csak

is ko láz ta tá suk ne héz sé ge it hat vá nyoz ta, de
meg hû lé ses stb. meg be te ge dé se ik koc ká -
za tát is jócs kán fo koz ta. A kö zös sors esz -
mé lé sük tõl meg an  nyi kö zö sen át élt ese -
mény em lé ké vel kö ti ös  sze õket má ig.
Köz te az zal a drá mai él mén  nyel, hogy a
Csikérián 1942. au gusz tus 20-án, Szent
Ist ván-na pon tar tott bú csú egyik per cé ben
el ren del ték min den ne mû ze ne azon na li
be szün te té sét, a bú csú pub li ku má nak tu -
do má sá ra hoz va, hogy Hor thy Ist ván kor -
mány zóhe lyet tes tra gi kus re pü lõ sze ren -
csét len ség ál do za ta lett. És egy be vá gó az
em lé ke ze tük a vo nat ko zás ban is, mi nõ
meg gon do lás ból ren del te el a Rá ko si-re -
zsim az ad dig gyer mek meg haj tá sos kör -
hin ta be szün te té sét, il let ve mo to ros meg -
haj tá sú vá át ala kí tá sát. Hát ab ból a meg -
gon do lás ból, hogy a sze gény gye re kek ne
hin táz tas sák to vább a ku lák gye re ke ket…

Prehalek Ist ván és Gergela Ir ma 55 éve há -
za sok, 1957-tõl sa ját jo gon, kü lön en ge dély -
 lyel ren del ke zõ mu tat vá nyo sok. Aho gyan
ko ráb ban nagy szü le ik és szü le ik, il let ve tá -
gabb ro kon sá guk kí sé re té ben tet ték, rö vid
ide ig ma guk is még lo vas ko csi val jár ták a
szé les kör nyé ket, és sá tor je len tet te a fe de let;
a kör hin ta me net ide jé re is, a köz ti idõ szak ok -
ban is ma guk szol gál tat ták a ze nét. Az 50-es
évek vé gén elõbb a TEFU-tól bé relt te her -
gép ko csi szál lí tot ta õket – a töb bi mu tat vá -
nyos sal együtt – hely szín rõl hely szín re
(dinnye sze zon ban ki zá ró lag éj sza ka), míg -
nem sa ját „két hen ge rû Rá ba trak tor”, majd
Hoffer trak tor, azt kö ve tõ en Super-Zetor
von tat ta sze rel vény tet te egy re komfortá-
bilissá ván dor ló élet mód ju kat. A Hoffer trak -
tor von tat ta sze rel vény vo na tó jár mû vé nek
ülé sé ben rend re a férj, a sze rel vény utol só
tag ja, a 3 mé te res me rev rú don von ta tott
busz vo lán já nál rend re a fe le ség ült és kor -
mány zott. Je len leg az 5. év ti zed ét ta po só
Cse pel te her au tó töl ti be a fon ta tó nak is, több
más funk ci ó nak is a sze re pét.

Az idõs há zas pár vál lal ko zá sa jó ide je a
Szó ra koz ta tó és Vi dám Park Vál lal ko zók
Or szá gos Egye sü le te ke re té ben mû kö dik
(je len leg is szo ros együtt mû kö dés ben az
uno ka öcs, az ugyan csak her ceg szán tói Pre-
halek La jos vál lal ko zá sá val). Szó ra koz ta tó
kí ná la ti lis tá juk a mo to ri zált gyer mek kör -
hin ták tól kezd ve a cél lö vé sze ten át a job bá -
ra csak bi zo nyos kor osz tá lyon tú li ak ál tal
ki pró bál ha tó mo to ri zált kör hin ták kal be zá -
ró lag elég szé les ah hoz, hogy egy fa lu si bú -
csú részt ve võ i nek ilyen irá nyú igé nyét ki -
elé gít sék, és ah hoz mér ten kü lö nö sen, hogy
a je len gaz da sá gi kö rül mé nyek kö ze pet te
azok nak meg an  nyi al ka lom mal transz por -
tá lá sá ra is, fo lya ma tos, biz ton sá gos üzem -
ben tar tá sá ra is mó dot ta lál ja nak.

Prehalek István nagyapja

Prehalek Lajosné Prehalek Istvánné édesanyja

A képet Prehalek Lajos készítette
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A több ge ne rá ci ó ra vis  sza nyú ló, örök ál -
mu kat al vó mu tat vá nyos elõ dök nek is, éle -
tük de le lõ jén meg halt test vé re ik nek is ma -
guk ál lí tot tak sír em lé ket a her ceg szán tói
te me tõ ben. A fe le ség 48 éves kor ban meg -
halt báty já nak sír em lé kén Pe tõ fi egyik
ver sé bõl vett idé zet sír fel irat ként sze re pel.

A 2012. ja nu ár 26-án ná luk töl tött bõ há -
rom óra egyik leg fel eme lõbb pil la na ta
volt, ami kor Pis ta bá csi a ré gen el hunyt só -
gor tól a ne héz idõk ben több ször hal lott,
ne kik is zsi nór mér ték ké vált szen ten ci át
idéz te: „Ne héz a be csü le tes élet, de édes
fa lat jai lesz nek!”

A re mé nyem, hogy a Prehalek há zas -
pár ról meg je lent cikk ol vas tán a Ba jai
Hon pol gár ol va sói kö zül szá mo san kí -
ván ják ve lem együtt Ir ma né ni nek és Pis -
ta bá csi nak: még sok édes fa lat ban le gyen
ré szük.

Pé ter Ár pád dr.

Régi-régi, gyermekek által hajtott körhinta Motoros körhinta, ma már múzeumi darab

A 2011. évi felsõszentiváni búcsúban. A Prehalek házaspár a szerzõ unokáival

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Le vél Finn or szág ból

Ami kor eze ket a so ro kat ro vom (má jus
ele jén-kö ze pén), ott hon már ká ni ku lai
idõk kö ze led nek – itt még jónéhány köb ki -
lo mé ter hó a mes  sze ség ben („metsä” fin -
nül er dõ, de nyil ván va ló  a ro kon sá ga a
„mes  sze” fo gal munk kal...).

Ha nem ke rült a ke zem be  múlt ko ri ban
egy olyan cikk – még pe dig hí res ho ni he ti -
la punk jó vol tá ból –, amely jócs kán át me le -
gí tett, ak ko rát kel lett ne vet nem. A cí me ez
volt: Ahol já ték az élet – a skan di náv rejt -
vény. No, hát ezen göcögéltem édes de den. 

Köz he lye sen mond va: csak skan di náv
föld re kell lép ni, s már is ne ki le het es ni a
ke rí tés nek, mert az  köz tu dot tan kol bász -
ból va gyon! (Egy szer majd azt is el me sé -
lem, mi lyen is a finn makk ara, az az kol -

bász – ne akard meg tud ni, Ked ves, Jó Ba -
jai Test vé rem... Most már ugyan egy re
több ben ne a hús, de ko ráb ban még tej -
port meg krump li-ke mé nyí tõt is tar tal ma -
zott... Szí ne most sincs, pap ri kát so ha sem
is lát,  lá tott...)

Az egyik al cím: Nor vég min ta. A ma gát
még csak el sem ma rasz ta ló, a „nor vég
vért óvó” mé szá ros ról (Breivik) most szó
se es sék – an nál in kább az olaj tor nyok ról a
Je ges-ten ge ren.

Itt hát ezt be is fe jez het jük.
Svéd or szág hos  szú idõ kön, szin te év szá -

zad okon át ki ma radt a na gyobb há bo rúk -
ból.  Ak kor hát ez is ki pi pál va.

A fin nek nem ma rad tak ki, sõt tu laj don -
kép pen a két té li há bo rú juk ból csi nál tak

olyan mí toszt, ami re mindmáíg jó rész ben
épí tik az er köl csi sé gü ket. (Örül nék, ha
egy szer va la ki el ma gya ráz ná ne kem: hogy
van az, hogy ama oszt rák fes tõ le gény nek a
ha tal mas ár má di á ja sem tud ja le gyõz ni az
oro szo kat, ez a ma rok nyi kis skan di náv
nép pe dig meg fu ta mít ja õket? Már mint az
oro szo kat.)

Mi tõl mû kö dik az észa ki mo dell?
Fe je zet cím, mely nek hadd idéz zem ide

mind a nyolc al cím ét.
1.) Alap ja a né pes és kép zett kö zép osz -

tály (Igaz.) 
2.) Szé les kö rû tár sa dal mi kon szen zus

alap ján dön te nek a re for mok ról, me lye ket
oly kor éve ken át vi tat nak az ál lam pol gár ok
be vo ná sá val. (Ez is bi zo nyá ra így igaz.) 
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3.) Át lát ha tó ság: Svéd or szág ban s Nor -
vé gi á ban min den sze mé lyi jö ve de lem adó-
be val lás nyil vá nos. (Nem csak ott, Finn or -
szág ban is. Is mer he tem a Tasavallan Presi-
dentti tel jes va gyo ni hely ze tét, s rend sze -
res, vas tag pe ri o di kák ból, ha aka rom, ki ol -
vas ha tom bár me lyik szom szé dom, is me -
rõ söm stb. éves jö ve del mét, örök sé gét,
rész vé nye it. Õk úgy szin tén én ró lam. Ez
nem ma gyar or szá gi ombudsmani, meg
„sze mé lyi sé gi jo gi” mar ha ság... Ez egé -
szen egy sze rû en em be ri tisz tes ség – s eb -
ben a fin nek na gyok. Év szá zad ok óta.
Több ször vis  sza fo gok tér ni rá. Em lé kez -
ze tek majd az aj tó ban ke reszt be tett sep rû -
re... A kul csot, zá rat ak ko ri ban még csak
nem is is mer ték.) 

4.) Fenn tart ha tó ság: ked ve zõ kon junk -
tú rá ban ele ve több let tel ter ve zik a költ ség -
ve té se ket. (Eh hez én, saj nos, nem ér tek.)

5.) Pu ri tán mun ka er kölcs: az em be rek jól
ke res nek, de ta ka ré ko san él nek. („Sem mi
sincs egé szen úgy” – mond ja Füst Mi lán a
Hábi-Szádiban... Én meg: nem egy ott ho ni
is me rõ söm va gyo no sabb, mint én itt; a ta -
ka ré kos ság ról pe dig csak an  nyit, hogy né ha
még kot tát sem le het ve tet ni a nö ven dé -
kem mel, szü lõivel, mert „az na gyon drá -
ga”... (Szó-szó. De hát mit le het ten ni?  Pus -
ka nél kül me gyünk  há bo rú ba?!...)  

6.) Az ál lam ak tív sze re pet vál lal az ok ta -
tás,  az egész ség ügy, az in no vá ció és a kör -
nye zet vé de lem te rü le tén. (Más hol nem?...) 

7.) Tö rek sze nek a jö ve del mek és a ne -
mek kö zöt ti egyen lõ ség re. (Te li ta lá lat. Ott -
hon is kel le ne gya ko rol ni! Egy ginekoló-
gus nem ke res ná lam tíz szer, száz szor töb -
bet, mint né hai, fa tor nyos ha zám ban... De
õ még sír is az adó ja mi att... (Pró bál ná
csak meg az it te nit!...) 8.) Erõs he lyi au to -
nó mia (Ahvenanmaa, Sü gér föld. Finn or -
szág hoz tar to zik, de sa ját zász la ja van, és
a své den kí vül ott nem na gyon hal lat szik
más szó!....) 

El len ben hadd idéz zem a körünkbõl oly
ko rán el tá vo zott Kopp Má ria tö ké le tes ér -
vé nyû mon da tát: „Nem ott bol do gok az
em be rek, ahol az or szág gaz dag, ha nem
azok az or szá gok gaz da gab bak, ahol az
em be rek bol do gok”.

Ez te hát tö ké le te sen il lik a fin nek re. Bár
itt is meg-meg em lít het jük a Füst Milán-i té -
telt; mert hát hogy is le het erõ sen bol dog az
a nép,  amely a meg elõ zõ év szá zad ele jén
még vi lág el sõ volt az in fark tus elõ for du lá sá -
ban? Ahol az év nek 67%-ban „fe dett” az ég -
bolt? Ahol té len nem rit kák a -40 C fo kok,
de még má jus 1-én, „Vappu nap ján” is ha -
vak ton na-köb mé te rei szer te szét?.. És hát
mint az idén is, bi zony ha va zott is ezen a na -
pon! S csak úgy hal kan mon dom: hos  szú
év ti ze de ken át vi lág el sõ-ver seny ben vol -
tunk az ön gyil kos ok szám ará nyát il le tõ en...

No de most vicc. 
Ho gyan lát ja a fin ne ket, Finn or szá got a

külsö szem? 
Hát úgy, hogy a finn tél 9 hó na pig tart;

azu tán a finn 3 hó na pon át kér dez ge ti, hogy
mi kor lesz már vég re nyár? (A má sik vi lág -
szer te is mert mon dás: „A nyár mi ná lunk az
idén du. 2-tõl fél 5-ig tar tott...”)

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Nem utol só sor ban ott ho ni ma gunk oku lá -

sá ra és épü lé sé re hadd mond jak el né hány
ta pasz ta la tot, amit az itt töl tött több mint
húsz év alatt szed tem ös  sze! (S ha úgy tet -
szik, ez ös  sze vág a hi vat ko zott cikk skan di -
náv-cso dás ke rí tés kol bá sza i val!)

Min de nek elõtt mu ta tok egy ké pet. A ké -
pen nem a „scooterik”, a ro bo gók az ér de ke -
sek, még csak nem is az ülé se(ke)n pi he nõ
„kyperä”-k, mé reg drá ga bu kó si sak ok,  ha -
nem az, ami nem lát szik.

A hely egy „Matkahuolto”, mond juk így:
au tó busz-meg ál ló elõ te ré ben le le dzik; ezek
a gye re kek  gim na zis ták, mert õró luk van
szó. Ide-„ro bog nak” az er dõ bõl, ta vak part -
já ról, mes  szi ki lo mé te rek rõl, reg gel 7 óra

20-ra. Az tán ha lálpon to san jön a busz, s az
if jak fel száll nak rá. El utaz nak 25 km-re, ab -
ba a nivalai gim ná zi um ba, aho vá a „mi kö -
zös gye re künk”, a ko ráb ban ott hon III. Bé -
lás At ti la fi unk is járt, s sze rez te az érett sé -
gi jét (még pe dig nem is akár mi lyen ered -
mén  nyel!) 

Az tán a gye re kek a dél utá ni fél ötös
busszal hazérnek, le száll nak a busz ról, fel te -
szik a „kypäré”-t (bu kó si sa kot), be rúg ják a
mo tort, s szét spric cel nek a szél ró zsa min den
irá nyá ba: er dõ be, fo lyó szél re, ki mer re. (A
finn or szá gi te le pü lés-szer ke zet ké sõbb majd
fon tos lesz! Elõ ze tes ben an  nyit, hogy vi dé -
ken ál ta lá ban ta lál ha tó bi zo nyos „mag”, a
kirkkonkylä, az az temp lo mos fa lu; de még
ott is sok kal rit ká sab ban áll nak a há zak, mint
ná lunk, ott hon. És az tán a „szór vány”;
ahogy fen tebb mond tam, pél dá ul az er dõ -
ben. Itt egy ház, ott egy ház; de te le fon már
az öt ve nes évek ben is mind egyik ben
csörgöttt! Sievi egyes ré szei pl. 10 ki lo mé te -
rek re is es het nek egy más tól...)

Bú csú zó kér dé sem.
Ott hon hány órát tar tóz kod ná nak ezek a

bukkalapok érin tet le nül a mo tor te te jén?
Mert itt az év 365 nap já ból bi zony né hány
száz na pot... (Egyet len esetrõl nem hal lot -
tam, hogy „va la mi baj” tör tént vol na...

Göre Gá bor bí ró úr, Gár do nyi Gé zá tól,
bi zo nyá ra azt mon da ná: „Mellyhöz hasol-
ló lyókat kí vá nok, odahazára is” – mi ha -
ma rább.)

Dobai Ta más

A Mi Bol tunk – Ba ja el sõ áru há za
Ha a Mi Bol tunk ról kér dez tem mos ta ná -

ban va la kit, ak kor azt gon dol ták, hogy a
csa lá di üz le tünk rõl sze ret nék be szél ni – bár
a csa lá dom ban nin cse nek ke res ke dõk –,
vagy a kér de zett üz le té rõl sze ret nék va la -
mit meg tud ni. Alig né há nyan vol tak, akik
tud ták, hogy mi re kér de zek. Egyi kük tõl
tud tam meg, hogy Csa bai Edét Czetthoffer
né ven ke res sem, mert Csa bai a ma gya ro sí -
tott ne ve. Így már meg ta lál tam és azt is
meg tud hat tam, hogy õ volt a „Mi Bol tunk”
egyik üz let ve ze tõ je.

A Mi Bol tunk egy rész vény tár sa ság
volt, ami az el sõ vi lág há bo rú után ala kult,
hi szen a szerb meg szál lás ide jé ben kü lö -
nö sen ne héz volt az áru be szer zés. Ér de kes
mó don a ba jai Han gya szö vet ke zet is né -
hány hó nap pal ko ráb ban, 1918-ban ala -
kult. A Mi Bol tunk ala ku ló gyû lé se 1919.
má jus 11-én volt. A rész vény tár sa ság cél -
ját így fo gal maz ták meg ek kor: „Ha szon -
szer zés cél já ból ke res ke del mi cik kek vé te -
le és el adá sa nagy ban és ki csiny ben
iparszerûleg”. Az az nagy men  nyi ség ben

vá sá rol tak árut, amit ol csón ad tak el. A
má sik cél egy áru ház lét re ho zá sa volt, hi -
szen a vá ros ból hi ány zott egy áru ház, ahol
a min den na pi élet hez szük sé ges dol go kat
egy he lyen be sze rez he tik, bár a ko ra be li
fû szer ke res ke dé sek a leg több eset ben ve -
gyes ke res ke dé sek is vol tak, te hát nem csak
élel mi sze re ket árul tak.

A rész vény tár sa ság tény le ges ala pí tó i ról
ke vés adat ma radt fenn, az egyik sze rint a
ba jai kö zép osz tály lel kes la te i ne rei (tiszt vi -
se lõ, ér tel mi sé gi), ke res ke dõi, ipa ro sai és
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gaz dái ala pí tot ták. A Han gya szö vet ke zet
tag jai je gyez ték meg – ami kor majd nem
csõd be men tek – , hogy a „Mi Bol tunk” si -
ke ré nek zá lo ga az volt, hogy szak fér fi ak
ala pí tot ták és mû köd tet ték nem csak jó té -
kony sá gi cél ból, ha nem a ke res ke de lem
sza bá lyai sze rint, te hát igye kez tek egy kis
nye re sé get is ter mel ni. 1920-ból ta lál tam az
el sõ ada tot, hogy kik vol tak a „a mi bol tunk
ke res ke del mi rész vény tár sa ság” cég ve ze -
tõi: Czettl Mi hály, Wag ner An tal, Schmidt
Gyu la, Utry Pál, Ná das Sán dor, Schnetzer
Er nõ, Rehák György, Korbiskó Má tyás,
Czethoffer Ede. 1921-ben már csak há rom
cég ve ze tõ je volt: Szil ágyi György, Czethof-
fer Já nos, Antun Rirgeys.

A jó té kony sá got már az el sõ évek ben is
gya ko rol ták az egyik le vél tá ri irat sze rint:
1920-ban a szerb vá ros ve ze tés 20 000 ko ro -
na ín ségadót ve tett ki a cég re, ami nek 1000
ko ro ná ra va ló mér sék lé sét kér ték, mert 120
„el lá tat lan fiú és le ány gyer me ket té li ru há -
val és ci põ vel tel je sen” fel ru ház tak, „mely
ado mány ré szünk rõl nagy anya gi ál do za tot
je len tett, és vá ros tör té ne té ben egye dül ál -
ló”. Knézy Le hel köny vé be (Ba ja a for ra -
da lom és a szerb meg szál lás alatt, 1918-
1921.) ez nem ke rült be le, de két má sik jó -
té kony sá guk igen. Az egyik, hogy 9000 ko -
ro ná val a Mi Bol tunk R.T. is részt vett a
Tiszt vi se lõi köl csön alap lét re ho zá sá ban, az -
az a ma gyar tiszt vi se lõ ket tá mo gat ták, akik
a szer bek tõl nem kap tak fi ze tést. Amler An -
tal a Mi Bol tunk nak elõ ször mon dott kö -
szö ne tet, mert a ta ní tó kép zõ ta ná ra it anya -
gi lag tá mo gat ták a szerb meg szál lás ide jén.
Ké sõbb Máriakönnye (Vodica) fel újí tá sá -
ban is részt vet tek, pél dá ul az egyik pa dot
õk ál lí tot ták. A pa dot ma is hasz nál ják. (Az
ol tár mel let ti má so dik pad.)

A Mi Bol tunk sze mély ze té rõl is ke vés
adat ma radt fenn. 1923-ban pél dá ul 5000
ko ro nát meg ha la dó fi ze té se volt a kö vet ke -
zõ dol go zók nak. A leg ma ga sabb: Schüssler
György nek (50 000 K), a töb bi ek: Ozvald
Lász ló, Karlicskó And rás, Reinhardt Má -
tyás, Haj nal Bé la, Gál Já nos, Hauth Már ton,
Jelenszky Aran ka, Neubauer Gé za, Tóth
Gé za, Cseszlár Bé la, Sipos Ol ga, Petrese-
vits Gyu la, Heffner Ádám, Zóni Sán dor,
Karlicskó Jó zsef, Lász ló Kár oly, Pálcsics
Lász ló, Tinusz Sán dor, Ró zsa Ti bor.
(Schüszler György 1931-ben sa ját fû szer-
és ve gyes ke res ke dést ala pí tott a Fehérló ut -
cai há zá ban.)

Czethoffer Edé rõl a kö vet ke zõ ket si ke rült
meg tud nom. 1887-ben szü le tett Moh ácson.
1918-1930 kö zött üz let ve ze tõ je, 1930-tól
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja volt a Mi Bol tunk ke -
res ke del mi rt.-nek. Ba ja tár sa dal mi éle té ben
is részt vett: a Ka to li kus Le gény egy let ház -

na gya és a Ke res ke dõ if jak és Ma gán tiszt vi -
se lõk Egy le té nek el nö ke is volt. 1934-ben
vál toz tat ta ne vét Csa ba i ra.

A Mi Bol tunk mi ért volt Ba ja el sõ áru -
há za? A Reich Far kas és Fi ai cég 1908-ban
épült áru há za va ló ban az el sõ nagy vá ro si
áru ház, va ló di áru pa lo ta volt Ba ján, de õk
csak tex ti lek kel ke res ked tek. A Mi Bol -
tunk volt az el sõ áru ház, ahol egy he lyen
szin te min dent be le he tett sze rez ni. Egy
1921-es hir de té sük sze rint: „Ba ja vá ros
leg na gyobb ke res ke del mi vál la la ta, ahol
min den né ven ne ve zen dõ ipa ri, gaz da sá gi
és há zi szük ség le te in ket ki tû nõ mi nõ ség -
ben és a leg ol csóbb ára kon be sze rez het -
jük.” Négy kü lön osz tá lya mû kö dött az
áru ház nak: Fû szer- és gyar mat áru, Vas áru,
Rõ fös áru, Rö vid- és di vat áru

Kez det tõl a Szent Ist ván té ren (Ma:
Szent há rom ság tér), a Ta ka rék pénz tár épü -
le té ben bé rel ték az üz let he lyi sé ge ket. 1921-
ben bõ ví tet ték az áru há zat: az eme le ten ala -
kí tot ták át a szo bá kat. Az 1920-as évek ben
egy fi ók üz let ük is volt a Kos suth La jos ut -
cá ban (ez ké sõbb megszünhetett, mert a 30-
as évek szám lá in már nem le het ta lál koz ni a
fi ók üz let tel). Az 1930-as évek ben a Ta ka -
rék pénz tár épü le té ben a fõ té ri és Roose velt
té ri ol da lon mû kö dött. Egy ko ra be li új ság -
hír sze rint: „7 nagy ki ra kat tal ren del ke zõ
ha tal mas áru há za két fõ osz tály ra osz lik. A
fû szer-, cse me ge- vas- és lõ szer osz tály élén
Csabay Ede áll, aki a ré gi be csü le tes ba jai
ke res ke dõ ha gyo má nyok õr zõ je, a mo dern
ke res ke dõ min den fel ké szült sé gé vel.” A rõ -
fös, di vat áru és tex til osz tály ve ze tõ je Lán -
gos Já nos volt. Ös  sze sen 16 al kal ma zott já -
val ak kor Ba ja egyik leg na gyobb ke res ke -
del mi vál la la ta volt. Saj nos az idõ sza ki ér te -
sí tõ jük bõl a Mi Bol tunk Hiradója-ból nem
ma radt fenn pél dány köz gyûj te mé nyek ben,
pe dig eb ben a gaz da sá gi élet rõl, árak ról és a

vál la lat ról tá jé koz tat ták a vá sár ló kat. Ol csó
árai mi att a vá ro si hi va ta lok, is ko lák is
gyak ran vá sá rol tak itt, a kór ház nak is köz -
szál lí tó ja volt.

A Ba jai Ta ka rék pénz tár így ha tá roz ta
meg a Mi Bol tunk Rt hi tel ké pes ség ét:
„alap tõ ke 6 mil lió, tar ta lék tõ ke cir ka 24
mil lió. In gat lan nincs. Áru kész let és be -
ren de zés: 600 mil lió és 900 mil lió kö zött
mo zog. Igen jól ve ze tett üz let nagy ve võ -
kör rel, meg bíz ha tó, pon tos és jó fi ze tõk.
Na gyobb ös  szeg re kap hat nak hi telt.” 

A vá sár ló ik nak a Mi Bol tunk is adott hi -
telt, hi szen vol tak olyan ve võ ik, akik ké -
sõbb fi zet tek. Ne kik a „Be vá sár lá si könyv”-
be je gyez ték fel vá sár lá sa i kat, me lyet oly -
kor csak éven te egy szer egyen lí tet tek ki. A
fenn ma radt „Be vá sár lá si Könyv” a kor szak
egyik leg jobb nyom dá já ban, a bé kés csa bai
TEVAN nyom dá ban ké szült. 

A Takarékpénztár épületének fõtéri szárnya, amelyben a Mi Boltunk mûködött
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Nem  csak a ba ja i ak vá sá rol tak itt. Ez de -
rült ki egy kér vény bõl, ami kor a va sár na pi
mun ka szü ne tet sze ret ték vol na be ve zet ni
(A tör vény sze rint a két vi lág há bo rú kö zött
a he lyi ipar ha tó ság meg ad hat ta a va sár na pi
mun ka szü ne tet, ha a ke res ke dõk két har ma -
da kér te.) A Mi Bol tunk Rt. Igaz ga tó sá ga
azért nem ír ta alá a kér vényt, mert „a vá ros -
nak fon tos gaz da sá gi ér de ke fû zõ dik ah hoz,
hogy az üz le tek va sár nap nyit va le gye nek.
A szom szé dos köz sé gek la kos sá gá nak nagy
ré sze csak va sár nap jö het be be vá sá rol ni,
mi vel a mun ka nap okon el van fog lal va s ily
mó don a ba jai ke res ke dõk elég te kin té lyes
számu vá sár ló kö zön ség tõl es nek el.”

1922-ben négy rek lám táb lát is ál lí tot tak
fel a vá ros szé lén (a Sze ge di úton és az Er -
zsé bet ki rály né ut ca vé gén, a szentistváni
vám ház nál és a vas út ál lo má son), hogy a
vá ros ba ér ke zõk fi gyel mét fel hív ják az
áru ház ra.

A 2. vi lág há bo rú alatt, 1940-ben bõ ví tet -
ték nagy ke res ke dés sel az üz le tet, ugyan is
a kül ke res ke del mi hi va tal tól cukornagy-
kereskedõi áru sí tá si meg bí zást kap tak.

1945-ben az orosz ka to nai pa rancs nok ság

kór ház cél já ra le fog lal ta a Ta ka rék pénz tár
épü le tét. Új üz let hely sé get ek kor a vá ros há -
za épü le té ben kap tak, de ez ki sebb volt,
ezért az áru kész let egy ré szét a rész vény tár -
sa ság ve ze tõ i nél he lyez ték el. Csa bai Edé -
nél, Lán gos Já nos nál, Ozvald Lász ló nál és
Pálcsics Pál kel me fes tõ üze mé ben is.

1948-ban a rész vény tár sa ság csak nagy -
ban ke res ke dés re ka pott ipar en ge délyt, vi -
szont csak fû szer-, szö vött és rö vid áru-ke -
res ke dés sel fog lal koz tak. A cég men té se
ér de ké ben rész vény tár sa ság ból kft-vé ala -
kul tak át, ugyan is a kor lá tolt fe le lõs sé gû
tár sa ság „örö köl te” a rész vény tár sa ság
ipar en ge dély ét, azaz nem kel lett újat kér ni
a kis ke res ke dés re. Az 1947. jú ni us 29-i
köz gyû lé sen a rész vény tár sa ság 6000 rész -
vé nyé bõl 5970 tu laj do no sa volt je len, akik
hoz zá já rul tak, hogy kft-vé ala kul jon át a
rész vény tár sa ság. Ezt a ba jai tör vény szék
1948. ja nu ár 26-án hagy ta jó vá. Az új név
1947. jú li us 24-tõl Mi Bol tunk Kft. lett. A
kft. to vább ra is „fû szer, rõ fös és rö vid áru-
ke res ke dés sel fog lal ko zott. A törzs tõ ke
120 000 fo rint volt. Az ügy ve ze tõk kö zött
a ré gi ne vek kel ta lál koz ha tunk (a két fõ -

osz tály egy ko ri ve ze tõ i vel): Csa bai Ede,
Lán gos Já nos és Ozvald Lász ló.

1948-ban hét al kal ma zot tal el sõ sor ban
a kis ke res ke dés re kér tek en ge délyt. Vas -
ke res ke dés sel ek kor már évek óta nem
fog lal koz tak az ira tok sze rint, pe dig az
1940-es évek szám lá in is sze re pel a vas -
ke res ke dés. A kft. ve ze tõ je Csa bai Ede
volt. 1949. de cem ber 10-én je len tet ték be
a ba jai ipar ha tó ság nak, hogy „a mai nap -
pal megszünt üz le tün ket kér jük, hogy az
ipar lajst rom ból cé gün ket tö röl ni szí ves -
ked jék”. A le ve let a két egy ko ri osz tály ve -
ze tõ Csa bai és Lán gos ír ták alá.

1949. már ci us 26-án nyílt meg az Ál la -
mi Áru ház, ami át vet te a Mi Bol tunk funk -
ci ó ját az Er zsé bet ki rály né út 3-ban (ma
Sza bad ság út), az egy ko ri Reich Far kas és
fi ai áru ház ban, ami az ál la mo sí tás után  a
Mun kás Szö vet ke ze ti Bolt üz let pa lo tá ja
volt. Az  Ál la mi Áru há zat a me gye – Bács-
Bodrog me gye – köz pon ti áru há zá nak ter -
vez ték, és a nyi tás ra tel je sen fel töl töt ték
áruk kal, ipar cik kek kel. Áru vá lasz té ká ban
sze re pelt mé ter áru, kész ru hák, ha ris nyák,
lak be ren de zé si cik kek, ház tar tá si és mû -
sza ki cik kek, ke rék pár ok, tra fik, te hát
ugyan azok, ami nek áru sí tá sá val a Mi Bol -
tunk is fog lal ko zott. Ké sõbb az Ál la mi
Áru ház bõ ví té sét úgy ol dot ták meg, hogy
a fõ tér fe lõ li szom szé dos épü let tel, az egy -
ko ri Szé kely Leó (Schlesinger) vas ke res -
ke dés sel egy be nyi tot ták.  

Ba ja ré gi ke res ke dõ i nek éle té rõl írt egy
vis  sza em lé ke zést 1948-ban Csa bai (Czett-
hoffer) Ede. A má so dik vi lág há bo rú elõt ti
idõ ket idé zi fel, sõt több he lyen az el sõ vi -
lág há bo rú elõt ti ke res ke dõk éle té rõl is
szól. A szö veg ben sze rep lõ La dá nyi Mór
kór há zi fõ or vos ugyan is 1907-ben nyu ga -
lom ba vo nult, Szé les Áron re for má tus lel -
kész pe dig 1921-ben meg halt. A szak ma
cí mû fe je zet ben fel so rolt ke res ke dõk:
Herzfeld Ja kab, Gludovácz Ferencz,
Bruck cég, Juray, Mihits, Denneberg,
Lerner és Drescher szin te ki vé tel nél kül
csak az el sõ vi lág há bo rú elõtt mû köd tek, a
két vi lág há bo rú kö zött már nem is él tek.
Az alábbi kis írás em lé ket ál lít Ba ja ke res -
ke dõi múlt ja azon fe je ze té nek, mel  lyel
hely tör té net írá sunk ed dig nem fog lal ko -
zott, hi szen Ba ját el sõ sor ban mint a ga bo -
na ke res ke de lem köz pont ját em le ge tik és a
vá sár ja i val fog lal koz nak, ho lott bol tos ke -
res ke dõk is fon tos sze re pet ját szot tak a
vá ros ke res ke del mi éle té ben. A na gyobb
fû szer ke res ke dõk – pél dá ul az imént fel -
so rol tak – nem csak a vá ros gaz da sá gi éle -
té nek vol tak irá nyí tó, és mint vi ri lis ták a
köz ügye ket irá nyí tot ták, ha nem a tár sa -
dal mi éle té nek is fon tos sze rep lõi vol tak.

A cég szép kiállítású levélpapírja
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A fû szer ke res ke dõi szak ma éle te a
múlt ban

A fû szer ke res ke dõi szak ma a multban
éle sen el kü lö nült a töb bi szak ma mint pél -
dá ul a tex til, vas, bõr stb. szak ma éle té tõl

A fû sze res se géd és fõ nök a ke res ke de lem
el ha nya golt pro le tár ja, fi ze tés ben, meg be -
csü lés ben, mun ka idõ ben min dig hát rány -
ban volt a töb bi al kal ma zot tal szem ben.
Ter mé sze te sen a szak ma kö zi ver seny, pa -
rasz ti és ipa ri dol go zók hosszu mun ka ide je,
az ala csony ha szon kulcs is hoz zá já rult a
szak ma mos to ha vi szo nyá hoz.

A ta nonc 4-5 évig ta nul ta szak má ját. 3
év re csak az utób bi 35-40 év ben vet tek fel
ta non cot. Mun ka ide je rend sze rint na pi 17
óra reg gel öt tõl es te tizig tar tott, rö vid
ebéd idõ megszakitással, a va sár na pi mun -
ka szü net az ujabb idõ ben lé pett élet be.

Öt ven év elõtt csak a je les ün ne pek el -
sõ nap ja in zár tak le dél után, az üz le tek
10 órai zár órá ja pe dig csak kb. 45 éve lé -
pett élet be.

A té li fütés is me ret len volt, sõt a be já ra -
ti aj tó kat sem volt sza bad be csuk ni, mert
az volt a ki ra ko dás he lye, és a ve võ csu kott
aj tón nem ta lál be, ezért a fel fa gyott fel -
püf fedt ke zek lá bak vol tak a fû szer ke res ke -
dõk is mer te tõ je lei.

2. Betegsegélyezés
A be teg se gé lye zõ in téz mé nye kb. öt ven

éve is me re tes. az in téz mény per sze ak kor
még na gyon kez det le ges volt. Egy kis föld -
szin tes ház két kis szo bács ká ja volt a hi va -
tal, jó öreg La dá nyi Mór lát ta el gyor san a
je lent ke zõ be teg ba ját, még pe dig ugy,
hogy resz kes sen a pá ci ens ha oda ke rül.
Szi mu lá lás nak nem volt se ér tel me se gya -
kor la ti hasz na, kis Szalycil és szodabikar-
bona min den be teg ség sab lo nos gyógy sze -
re volt, bo ro ga tás öb lö ge tés (gur gu lá zás)
min den baj leg ol csóbb és leg biz to sabb el -
len sze re. Szo ci á lis vagy más jó lé ti in téz -
mény gyógy für dõ nem lé te zett, sza bad ság
üdü lés ujabb ta lál mány.

Je len so rok író já nak két izben is kézbe-
sitették ki belogáshoz az ál lás fel mon dó
le ve let, ne hogy három hé tig kel jen a fi ze -
tést folyosotania (fel mon dá si idõ ak kor
két hét volt.)

3. Ta nonc ok ta tás
Hi va tá sos szak ta nár ok ab ban az idõ ben

nem vol tak, bol do gult Szé les Áron ref. lel -
kész és ki se gí tõ tan erõk lát ták el a ke res ke -
dõ ta non cok ok ta tá sát. a ta nu lók bi zony
sok szor holt fá rad tan el alud tak a jó me leg
tan te rem ben, sze ret tek is is ko lá ba jár ni ott
pi hen ték ki fá ra dal ma i kat, ta ní tás es te
öttöl hé tig utá na vis  sza az üz let be.

4. Szakképzettség
A hosszu 4-5 éves ta nonc idõ szük sé ges

volt a szakmaiismeretek elsajátitására, mert
az el sõ 2-3 év ben a ta nonc csak ken gyel fu -
tó, da da, ké zi lány és speditõr volt. 150- 200
kg áru be ho za ta la a vasutról, ha jó ról ki zá -
ró la gos jo ga volt, amit ké zi ko csi vagy tar -
gon cán bonyolitott le. Gyors áru kül de -
ményt um. na rancs, maroni,  fü ge stb. tény -
leg gyors áru ként is kel lett be hoz ni fut va! A
ve võ vár ta az árut az üz let ben az idõt el len -
õriz ték, vas út egy ne gyed óra ha jó há rom ne -
gyed óra oda vis  sza. Nem is élt meg csak
egy szál lí tó az sem a szak má já ból. De akadt
bõ ven más irá nyú mun ka is.

Ha azon ban élet re va ló volt a ta nonc,
ak kor a pult mö gé is ke rül he tett a 3.-ik
évé ben na pi 2-3 órá ra, ha na gyobb volt a
sze mély zet ak kor több is volt a rug do sás
ki sebb tes ti fe nyí ték, ha ki sebb forgalmu az
üz let ke ve sebb hely rõl is ér te az ok ta tás.

A mun ka tény leg ne héz tes ti mun ka volt
egy va gon sü veg cu kor el ra ká sa fel do bá lá -
sa a ma gas álványokra az iz mo kat erõ sí -
tet te, egy vaggon mák pad lás ra fel hor dá -
sa, 60-80 hor dó pet ró le um elrakása sem
tar to zott a tes ti gyö nyö rök kö zé.

6. A szakma
Ná lunk Ba ján ré gi patrícius fû szer ke res -

ke dõk kép vi sel ték a szak mát. A nagy ke res -
ke del met: Herzfeld Ja kab, Gludovácz Fer-
encz, és Bruck cég. Öt ven Hat van év elõtt a
köz le ke dés, áru be szer zés in kább vizi uton
és lo vas sze ke rek kel bo nyo ló dott le 20-30
sze kér ka ra ván hoz ta az árút Bu da pest rõl.

A ré gi Ba ja hí res cent rum volt, mes  szi
vi dék rõl össz pon to sult a for ga lom, er rõl
tanuskodik a sok gra ná ri um és nagy bo ros
pin cék. A sugovicza te le volt õs  szel al más
bár kák kal.

Geiringer és Berger szál lí tók nak 30-40
uszá lya bonyolitotta le [a] ba jai ga bo na,
bor,gyapju, nyers bõr stb. for gal mat, Ked -
venc ta lál ko zó he lye volt vá ro sunk a dél vi -
dék mar ha és ser tés ke res ke dõ i nek, ahol –
nagy for gal mat bonyolitottak le a nagy vá -
sá rok és pi a cok al kal má val.

A kicsinybeni for gal mat az õs ré gi Juray,
Mihits, Denneberg, Lerner és Drescher cé -
gek kép vi sel ték. Nagy hely be li és vi dé ki ve -
võ kör ük volt. Ha jó zár lat ra és nyi tás ra
egész waggon ra ko mány árut vá sá rol tak
um. sü veg cuk rot, rizst, petroleumot sok fû -
szer[-] és gyar mat árut, ká vét, anyag árut,
gaz da sá gi mag va kat tá rol tak. Elõ for dult
több ször, hogy a ra ko má nyok Dömsödnél
vagy Pest alatt a gyor san be ál lott hi deg re
be fagy tak és az árú val ta va szig ott re ked tek,
mert hi dak nem lé vén a duna je gén költ sé -
ges és koc ká za tos lett vol na a be szál lí tás.

Üz le tük ben jó szak em be re ket ne vel tek,
nagy árú és ve võ is me ret tel nyelv tu dás sal.

Ab ban az idõ ben a fû szer gyar mat anyag -
áruk, gyógy és droguák ne ve it la ti nul is tud -
ni kel lett a ke res ke del mi for ga lom ban, eze -
ket ál ta lá ban csak igy is mer ték bel és kül föl -
di cé gek igy szám láz tak és is mer ték a fi ók
álványok min de nütt igy is vol tak megirva,
pl. Mercurium Vivum, Gummi Olibanum,
Acydum Tartarikum, Ac. Cytricum, Folio
Senna, Piper Nigrum stb. stb.

Ma már az ak ko ri cik kek bõl sok fe les le -
ges sé vált, job bak kal, ujabbakal pó tol ták
új cik kek szü let tek a szük ség le tek nek meg -
fe le lõ en, a peronospora  fel lé pé sé vel a réz -
gá lic és sok más nö vény vé del mi szer mû -
trá gya stb. Egy ked ves elõd je az osz tály -
sors jegy nek a kis LUT RI  szin tén a fû szer -
ke res ke de lem ha tás kö ré be tar to zott. a
meg ál mo dott szá mot név na pi vagy szü le -
tés na pi dá tum szá mát kraj cá ro kért meg tet -
ték és sze ren csés eset ben pár száz fo rin tot
ho zott a sze ren csés nye rõ nek ami elég gya -
ko ri eset volt mert a nye ré si le he tõ ség
nagy volt. A[z] em be rek nar ko ti ku ma volt
a mai TOTO  elõd je.

8. A hitel…
Ré gi jó cé gek rend sze rint nyilt vagy vál -

tó hi telt él vez tek na gyobb fontosságu cik -
kek mint cu kor, rizs, pet ró le um, gyar mat -
áruk, ká vé-gyar mat árú, tea stb. vé te lé nél
nem a va gyo ni ál la po tot vizs gál ták a bel és
kül föl di gyá ro sok, im por tõ rök, ke res ke dõ -
há zak, ha nem a név, a be csü let az er köl csi
bonitás volt a hi te le zés alap ja, mert bi zony
üz le tén eset leg üz let há zán kí vül más va gyo -
na nem igen volt az adós nak, de ne ve az fo -
ga lom volt, olyan hi telt él ve zett ami va gyo -
ni hely ze tét két-há rom szo ro san felülmulta.
Fi ze tés kép te len ség ilyen patricius cé gek nél
a le he tet len ség gel volt ha tá ros. A va gyon -
bu kott (Pangrott) ke res ke dõ so ha tal-
pranem áll ha tott,

Az igy él ve zett hi tel tet te az tán ké pes sé a
szo lid ke res ke dõt, hogy üz let fe le i nek is
nyujthatott hos  szabb le já ra tú hi telt. Na -
gyon sok köny ves ve võ jük volt, akik egész
évi vá sár lá sa i kat új év kor ren dez ték, vi dé ki
gaz dák pe dig a ter mény betakaritáskor /
ujbúza-újbor, gyapju stb./ egyenlitették ki
szám lá ju kat.

A kis ipar szin tén él vez het te a hosszu hi -
tel gaz da sá gi elõ nye it igy pl. a fes tõ, má zo -
ló, fa ze kas stb stb.

Dió héj ban ezek vol tak tisz tes elõ de ink
prob lé mái.

Kelt Ba ján 1948, a sza bad ság harc cen -
te ná ri um évé nek jú li us ha vá ban

Csa bai Ede fû szer ke res ke dõ
Fá bi án Bor bá la
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Me sé lõ dél vi dé ki kas té lyok
Könyv is mer te tés

Podhorányi Zsolt 2006-ban meg je lent, a
je len le gi Ma gyar or szág te rü le tén fek võ
mint egy fél száz úri la kot be mu ta tó Me sé lõ
kas té lyok cí mû köny vének mint egy foly ta -
tá sa ként újabb ki ad ván  nyal lep te meg a té -
ma iránt ér dek lõ dõ ket: ez út tal a Bács ka és a
Bán ság egy ré szét, az az a tör té nel mi Bács-
Bodrog és Torontál vár me gyé ket jár ta be.

A bo rí tón nagylónyai és vásárosnaményi
gróf Lónyay Meny hért és kamjonkai
Szem zõ Sa rol ta  fo tó ja lát ha tó. Nem dél vi -
dé ki elõ ne ve da cá ra Lónyay Meny hért
még is kap cso ló dik a Dél vi dék hez: egyik
le szár ma zott ja, gróf Lónyay Gab ri el la a
horgosi Ká rász Im ré hez ment fe le sé gül.
Az ot ta ni kas tély ról és a Ká rász csa lád tör -
té ne té rõl a könyv 116-127. ol da la in ol vas -
ha tunk. Szem zõ Sa rol ta (1905-1980) szin -
tén nem bács kai elõ ne ve (Kamjonka a ma
Szlo vá ki á hoz tar to zó Lõ cse mel lett fek -
szik) el le né re vi dé künk szü löt te: õsei a 18.
szá zad vé gén te le ped tek le a vár me gyé -
ben. Nagy báty já ról, kamjonkai Szem zõ
Gyu lá ról min táz ta em lé ke ze tes re gé nyé -
ben Mik száth Kál mán Tóth Ma ri és a ho -
zo mány va dász Noszty fiú tör té ne tét. A je -
len tõs föld bir tok ok kal ren del ke zõ Szem -
zõk szá mos je les köz éle ti em bert és tu dóst
ad tak az or szág nak, a csa lád ról a 62-65. ol -
da la kon ka punk in for má ci ó kat.  

Mi e lõtt a mun ka rész le tes is mer te té sé be
be le kez de nénk, ér de mes né hány szót szól ni
a vi dék múlt já ról és a te he tõ sebb csa lá dok
idõ sza kos la ká sá ul vagy ott ho ná ul szol gá ló
épít mé nyek el ne ve zé se i rõl. A moh ácsi csa ta -
vesz tést kö ve tõ tö rök dú lás a leg ter mé ke -
nyebb ter mõ föl dû vi dé ket – fel ége tett fal va i -
val, rab szíj ra fû zött, le gyil kolt vagy sze ren -
csés eset ben csak el ûzött la kos sá gá val – vég -
te len si vár pusz ta ság gá vál toz tat ta. A sík ság -
ra uta ló pusz ta szó je len té se – fel tör he tet len,
egy kor jel lem zõ en ri deg ál lat tar tás ban le gel -
te tés sel hasz no sí tott föld (mint pél dá ul a
Hor to bágy); vagy meg mû ve let len, el va dult
és la kat lan vi dék, ahol temp lom ro mok hir -
det ték az egy ko ri te le pü lé sek em lé két (jel -
lem zõ pél da ként em lít ve Bács ka) – vi dé -
künk re vo nat ko zó an a tö rö kök ki ûzé se utá ni
be te le pí té sek kel fo ko za to san meg vál to zott.
Egy re ke vés bé hasz nál ták a kincs tá ri te rü let
vagy az óri á si mé re tû köz le ge lõ meg je lö lé sé -
re, in kább bir tok nagy sá got ki fe je zõ szó vá
vált. Pusz ta alatt ura dal mat, nagy bir to kot ér -
tet tek (egy tag ban lé võ szán tó föl di mû ve lé sû
föl dek kel, le ge lõ vel és er dõ vel), ame lyen
kas tély állt park kal, gaz da sá gi épü le tek kel,

cse léd la kás ok kal. A bir tok nagy sá ga sze rint
hasz nál ták még a ma jor, a szál lás és a ta nya
meg je lö lé se ket (utób bi hoz tar to zott a leg ki -
sebb föld te rü let). Ter mé sze te sen a tu laj do nos
ott ho ná ul szol gá ló épít mény is en nek meg fe -
le lõ en vál to zott. Az elõ ke lõ, fény ûzõ, eme le -
tes és a köz nyelv ben na gyobb la kó épü le tet
je len tõ kas tély nak ál lan dó sze mély ze te volt,
to váb bá ere de ti leg az épít te tõ fõ ne me si (her -
ceg, gróf, bá ró) stá tu szát je lez te (utób bi is -
mérv a pol gá ri ré te gek gaz da go dá sá val meg -
szûnt mint li mi tá ló té nye zõ). A föld szin tes
kú ri ák (ré gi es ne vü kön ud var há zak) ál ta lá -
ban köz pon ti te rem bõl, to váb bá on nan nyí ló
né hány helyi ség bõl áll tak; ha egy kas tély ki -
csi nyí tett má sa volt, ak kor mond ták kis kas -
tély nak is. Ez a meg ha tá ro zás sincs azon ban
kõ be vés ve: Kar apa csán a na gyobb és rep re -
zen ta tí vabb kas tély mel lett ál ló ki sebb a kis -
kas tély (a kö tet 52-61. ol da la mu tat ja be
õket). Ér de kes ség ként ér de mes meg je gyez -
ni, hogy az 1945 elõt ti ka to nai map pák el té -
rõ tér kép jel lel je löl ték a kas télyt és a kú ri át
(kis kas télyt). A Borovszky Sa mu szer kesz -
tet te Bács-Bodrog mo no grá fia pe dig be ve -
zet te az úri lak fo gal mát, ame lyet jel lem zõ en
a szál lá sok 5-6 szo bás, osz lo pos tor nác cal és
ki sebb to ron  nyal ké szült föld szin tes la kó -
épü le te i nek meg je lö lé sé re hasz nál tak. Mind -
ezek mel lett le het sé ges a bir tok igaz ga tá sa
szem pont já ból tör té nõ kö ze lí tés is: a kas tély
egy na gyobb ura da lom, a kú ria pe dig egy ki -
sebb föld bir tok köz pont ja. Min den eset re
ezek a te le pü lé se ken kí vül fek võ he lyek mint
egy faj ta tusculanum szol gál hat ták tu laj do no -
sa i kat és azok ven dé ge it. Elõ zõ ek hez még
hoz zá kell ten ni, hogy a fen ti ter mi nus meg -

ha tá ro zá so kat ru gal ma san kell ke zel ni, mert
a hi va ta los és a köz nyel vi el ne ve zé sek a múlt
és a je len min den na pi szó hasz ná la tá ban kis -
sé ös  sze ku szá lód va jön nek elõ. Ter mé sze te -
sen a le írt he lye ken kí vül – nem mel lé ke sen
– vol tak kas té lyok, kú ri ák és úri lak ok a fal -
vak ban, va la mint a vá ro sok ban is.

A könyv rö vid be ve ze tés re és elõ szó ra,
két ter je del mes fõ rész re (az el sõ fog lal ko -
zik Bács ká val, a má so dik Bá ná tot tár gyal -
ja), két ol da las utó szó ra, mu ta tók ra, iro da -
lom- és tar ta lom jegy zék re ta golt. A tri a no -
ni bé ke szer zõ dés után Bács-Bodrog vár -
me gye (észa ki ré szé nek ki vé te lé vel) és
Torontál vár me gye ki csi vel több mint
70%-a az újon nan ala kult Szerb-Horvát-
Szlovén Ki rály ság hoz ke rült, amely nek
föld re form ja a nagy bir tok ból csak 300
hek tárt ha gyott az ere de ti tu laj do nos nál.
Ez ugyan egy csa lád meg él he té se szem -
pont já ból te kin té lyes te rü let, azon ban már
nem bi zo nyult ele gen dõnk egy ál lan dó
sze mély ze tet igény lõ kas tély és az ilyen
kö rül mé nyek kö zött meg szo kott élet vi tel
meg tar tá sá hoz. Meg kez dõ dött a kas té lyok
ha nyat lá sa, a rom lást a 2. vi lág há bo rú és
az utá na kö vet ke zõ újabb po li ti kai vál to -
zá sok to vább te téz ték. Podhorányi Zsolt
be ve ze tés ben kö zölt ada tai sze rint amíg
Nyu gat-Ma gyar or szág kas té lya i ból a vi -
lág égés alatt és után mint egy 20% sem mi -
sült meg, és 80% áll még nap ja ink ban, ad -
dig vi dé kün kön ugyan ez az ös  sze ha son lí -
tás szo mo rú ered ményt ad: nagy já ból 50-
50%. Kü lö nö sen ér vé nyes ez a hely sé ge -
ken kí vü li föld bir tok okon állt la kok ra,
ame lyek nél sen ki és sem mi nem áll ta út ját
az ér tel met len pusz tí tás nak-rom bo lás nak.
Gád a múlt föld jén – az uta zó elõ sza va cí -
mû foly ta tás utal ar ra, hogy már csak alig
jár ha tó föld út ve zet a bá ró Gudenus csa -
lád va la mi ko ri kas té lyá hoz. A je len leg
Ro má ni á ban fek võ fa lu kö ze lé ben ta lál ha -
tó kas tély rom hoz ve ze tõ út já ra a szer zõt
le szár ma zott ként el kí sér te Gudenus Já nos
Jó zsef, nap ja ink ne ves csa lád tör té né sze,
aki egyút tal a kö tet csa lád tör té ne ti lek to ra
is. A tel jes ség ked vé ért itt kell – nem mel -
lé ke sen – meg je gyez ni, hogy a könyv ál -
ta lá nos lek to ra dr. Vi rág Zsolt, a Ma gyar
Kas tély le xi kon so ro zat író ja-szer kesz tõ je.
A kö tet elõ sza vá ban ér zé kel te tés re ke rül -
nek azok a ne héz sé gek, ame lyek kel egy-
egy kas tély be já rá sa-fel ke re sé se járt. A
gádi kas tély ról a kö tet 254-259. ol da la it
ol vas va tud ha tunk meg töb bet.
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A könyv el sõ ré sze a Pallas Nagy le xi kon
so ro zat Bács-Bodrog vár me gye tér kép ének
meg fe le lõ he lyé re be il lesz tett és is mer te -
tés re ke rü lõ kas té lya i nak ké pe i vel kez dõ -
dik, majd Bács ka öt ol dal ra ki ter je dõ be -
mu ta tá sá val foly ta tó dik. A szer zõ a tö rök
idõk vé gé tõl te kin ti át a vi dék fon to sabb
sors for má ló ese mé nye it, a föld szer zé sek
tör té ne tét, fel so rol ja a je len tõ sebb bir to kot
szer zett csa lá do kat (el sõ sor ban tag ja ik kö -
zül ke rült ki a ké sõb bi ek ben a vár me gye
tisz ti ka ra), vá zol ja az 1920 után ki ala kult
vi szo nyo kat. Kár, hogy a regõcei Kovách-
kas tély ról az itt be szúrt ké pen és öt rö vid
mon da ton kí vül nincs rész le te sebb is mer -
te tés a kö tet ben. A né met föld rõl ér ke zett
és Apatinban le te le pe dett Fernbach csa lád
fel emel ke dé se a ter mény ke res ke de lem mel
kez dõ dött, amely nek hasz ná ból Baba-
pusztán (Bács ka vis  sza fog la lá sa ide jén
Hadikkisfalu, je len leg a bosz ni ai szerb köl -
tõ rõl el ne vez ve Aleksa Šantić), Szondon és
Temerinben föld bir to kot vá sá rol tak, to váb -
bá köz hi va ta lo kat vál lal tak. Fény ko ruk ta -
lán leg na gyobb részt apatini Fernbach Kár -
oly (1868-1937) éle té re esik, Ba ba pusz ta
név adó ja Ba bá nak ne ve zett fe le sé ge – boz-
soki Kar ácson Dó ra – lett. A bir to kon a ma -
gyar kas tély épí té szet gyöngy sze me ként
sze ces  szi ós stí lus ban épült fel re zi den ci á -
juk. A nem is olyan ré gén még szebb na po -
kat lá tott kas tély fa lai kö zött egy kor élénk
tár sa dal mi élet folyt, és fon tos vár me gyei
ügyek vé gé re tet tek pon tot. A Fernbach
idõk el múl tá val a ju go szláv ál la mi ve ze tõk
kap cso lód tak itt ki. A kí sé rõ ké pek sze rint
a park nap ja ink ra el va dult és az épü let ro -
mos sá vált: leg in kább fa lai sej te tik a múl -
tat, a ré gi nagy sá got és a har mó ni át. A ba -
ba pusz tai mel lett be mu ta tás ra ke rül nek a
csa lád Szondon, Pan nó ni án és Krivaján
épült kas té lyai-kú ri ái is.

A ma gyar dzsent ri ide ál tí pu sa ként jel -
lem zett dal má ci ai szár ma zá sú Latinovitsok
Bácsborsódon, Katymáron (il let ve a ma
már Katymárhoz tar to zó Ólegyenen) és
Ma da ra son bír tak ko moly föld tu laj don nal.
A ki ter jedt ro kon sá gú csa lád ból szá mos
vár me gyei tiszt vi se lõ és köz éle ti sze rep lõ
ke rült ki. A kö tet ol da la i nak ré gi fo tó in né -
hány csa lád ta got, a ma már Õszi Fény Szo -
ci á lis Ott hon né ven mû kö dõ bácsborsódi
kas télyt, az el pusz tult katymári kas télyt és
kú ri át; a most ké szült ké pe ken a ro mos és
fel dúlt bácsborsódi te met ke zé si ká pol nát és
egy ot ta ni má sik kas télyt, va la mint az egy -
ko ri katymári kas tély egy ka pu osz lo pát és
park rész le tét lát hat ja az ol va só. So ka kat ér -
de kel het, és so kak nak nyújt hat új in for má -
ci ó kat a Latinovits Zol tán szín mû vész szü -
lõi hát te ré rõl szó ló sza kasz. Édes ap ja, az

1905-ben szü le tett Latinovits Osz kár Ma -
da ras tól ke let re, Al só Göböljáráspusztán
bírt kas tél  lyal és 1000 hol das föld bir tok kal,
amely nek 100 hold fe let ti ré szé tõl az 1945-
ös föld osz tás nál le kel lett mon da nia, az or -
szág ha tár tól 1500 mé ter re fek võ kas té lyát
pedig 1949-ben a hon véd ség vet te igény be.
Az épü let sor sa az 1950-es évek el sõ fe lé -
ben pe csé te lõ dött meg: a he lyi la ko sok
szét hord ták.

Podhorányi Zsolt 10 ol -
dalt szen tel a két karapan-
csai Habs burg-kas tély be -
mu ta tá sá nak. A rész le te zés -
tõl azért te kin tünk el, mert
fo lyó ira tunk 2009. évi feb -
ru á ri szá má ban A bellyei
ura da lom tól Béda-Kara-
pancsáig cím mel, va la mint
2009. áp ri li sá ban Fe je del mi
va dá sza tok a bellyei ura da -
lom ban cik künk ben, to váb -
bá 2010. ja nu á ri szá munk -
ban Ké pek Bács ka múlt já -
ból cí mû könyv is mer te té -
sünk ben már rész le te sen
fel dol goz tuk a té mát.

Ba já hoz kö zel – de már
Szer bi á ban – fek szik Raszti-
na, ahol a bá ró Rédl csa lád
egy ko ri kas té lya ta lál ha tó.
Fe renc csá szár rothen-
hauseni elõ név vel 1759-ben
Rédl Fe renc Jó zsef nek, a
ma gyar ud va ri ka ma ra ta ná -
cso sá nak, a bá csi kincs tá ri
ja vak igaz ga tó já nak oszt rák
ne mes sé get ado má nyo zott.
Gyer me ke i nek 1765-ben
Má ria Te ré zia adott ma gyar
ne mes sé get, kö zü lük Fe renc

fia 1780-ban az 5308 ma gyar hold ki ter je dé -
sû Rasztinapusztát kap ta meg. A csa lád
emel ke dé se to vább tar tott, mert az õ fi ai
(Im re és Gyu la) 1808-ban ma gyar bá rói ran -
got, 1822-ben má so dik elõ név ként pe dig a
rasztinait kap ták. A 19. szá zad ele jén bá ró
Rédl Gyu la épí ttet te a rasztinai kas télyt,
amely nek ér de kes sé ge, hogy ká pol ná val
épült egy be.

A ro man ti kus stí lus ban épült katymári Latinovits kas tély a Ma gyar or szág Ké pek ben.
Hon is mer te tõ fo lyó irat. 1868-as cik ké nek il luszt rá ci ó ján. Pusz tu lá sá nak zá ró -

ak kord ja ként az 1950-es évek ele jén le bon tot ták.

A rasztinai kas tély nap ja ink ban, a le bon tott
ká pol na he lyé vel

A Rédl-kastély a 20. szá zad ele jén, 
jobb ol da lon jól lát szik az egy be épí tett ká pol na 
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A tri a no ni dön tés nyo mán az S.H.S. ki -
rály ság hoz ke rült Rasztinapusztát az utol só
tu laj do nos, bá ró Rédl La jos öz ve gye,
Bussy Me lá nia gróf nõ 1921-ben ad ta el
egy zombori kon zor ci um nak. Ma a kas tély
alag so ra a he lyi fo ci csa pat öl tö zõ je, elõt te
az egy ko ri an gol park lab da rú gó pá lya. Rédl
Fe renc má sik fia, Im re a csa lád to váb bi je -
len tõs föld bir to kán, a ma Tom pa, egy kor
Kelebia ha tá rá hoz tar to zó kas tély ban la -
kott. A stí lus je gyei alap ján az an gol gó ti kát
idé zõ épü let a 20. szá zad ele jén a bu dai
Má tyás-temp lom ra em lé kez te tõ ká pol ná -
val bõ vült. A 2. vi lág há bo rút kö ve tõ en
több fé le köz ös sé gi cél ra hasz no sí tot ták, je -
len leg szo ci á lis ott hon. A Rédl kas té lyok ról
a kö tet 84-91. ol da la in ol vas ha tunk.

Má ria Te ré zia 1741-ben ku tya bõrt ugyan
adott a dal má ci ai ere de tû Vojnits csa lád õsé -
nek, ado mány bir to kot azon ban már nem.
En nek el le né re sze ren csé jük nek, ügyes sé -
gük nek és nem utol só sor ban az ural ko dó
irán ti hû sé gük nek kö szön he tõ en a Vojnitsok
né hány ge ne rá ció alatt a vár me gye leg ha tal -
ma sabb fa mí li á já vá emel ked tek. A né pes,
össze han gol tan te vé keny ke dõ csa lád nak

Bács-Bodrog szá mos ré szén – köz tük Ba ján
is – vol tak kas té lyai, kú ri ái és föld bir to kai. A
kö tet Bács ká val fog lal ko zó ré sze elõ zõ e ken
túl gróf Ha dik And rás futaki ura dal má val; a
Dungyerszki csa lád kölpényi, dunacsébi és
óbecsei kastályaival és kú ri á i val; a Stametz-
Mayer Já nos bé csi ban kár ál tal a kis szál lá si
ura da lom köz pont já nak szánt 1855-56-ban
épít te tett kas tél  lyal; az ere de ti leg Po zsony
vár me gyé bõl szár ma zó Ver mes csa lád bács -
kai ágá nak it te ni tör té ne té vel; a temerini
Szécsen-Fernbach kas tél  lyal; a to po lyai
Kray bá rók csa lád- és kas tély tör té ne té vel; a
vajszkai és bogyáni Gromon csa lád dal (a
csa lád utol só tag ja a vár me gye kö zé le té ben
fon tos sze re pet ját szó, bá rói rang ra emelt
Gromon De zsõ 1912-es ha lá la kor a cí mert
fej jel le fe lé for dí tot ták); a há zas sá ga ré vén
bács kai föld bir tok hoz ju tott Tör ley Bá lint
zobnaticai kas té lyá val is mer tet meg. Vé gül,
de nem utol só sor ban az Oszt rák-Ma gyar
Mo nar chia leg va gyo no sabb ré te gé hez tar to -
zó bács kai Lelbach csa lád tör té ne té rõl ír
Podhorányi Zsolt szer zõ, aki nek mind eb ben
a fe je zet ben, mind a kö tet egé szé ben „a múlt
mu ze o ló gu sa ként” je len tõs se gít sé get nyúj -

tott Lelbach Gyu la, a Rom ba dõlt vi lág cí mû
könyv író ja (a mun ká ról a már em lí tett Ké -
pek Bács ka múlt já ból cí mû könyv is mer te té -
sünk ben ír tunk).

A kö tet má so dik ré szé nek ele jén lé võ,
Torontált áb rá zo ló tér ké pen szin tén be il lesz -
tés re ke rül tek a tár gyalt kas tély ké pek, majd
a vi dék öt ol dal ra ter je dõ be mu ta tá sa kö vet -
ke zik. A vár me gye te rü le tén az 1718-ban
meg kö tött pozsareváci bé ke nyo mán szûnt
meg a tö rök hó dolt ság. Az el va dult vi dé ket
nem csa tol ták vis  sza Ma gyar or szág hoz, ha -
nem önál ló köz igaz ga tá si egy ség ként elõ -
ször ka to nai, ké sõbb ka ma rai irá nyí tás alá
he lyez ték. Az egész ség te len klí ma mi att
nagy ne héz sé gek kel járt az új ra te le pí tés, a
gon do kat to lon co lás sal igye kez tek eny hí te -
ni, ami to váb bi prob lé mák for rá sá vá vált. A
vár me gyét Má ria Te ré zia 1778-ban kelt ren -
de le te he lyez te vis  sza Ma gyar or szág köz -
igaz ga tá sá ba. A to váb bi idõ sza kot a II. Jó -
zsef ural ko dá sa alatt ki tört tö rök há bo rú, a
re form or szág gyû lé sek ese mé nyei, az 1848-
49-s sza bad ság harc tör té né sei, az ön kény -
ura lom vi szo nyai és az 1867-es ki egye zés
ha tá roz ták meg. Torontál bé kés fej lõ dé sét
ezt kö ve tõ en ár víz, bel víz és jár vá nyos be -
teg sé gek fé kez ték, de a vár me gyét ve ze tõ
rá ter mett fõ is pán ok nak kö szön he tõ en nyu -
ga lom volt a so kat szen ve dett vi dé ken. Az 1.
vi lág há bo rút kö ve tõ im pé ri um vál tás a tu laj -
don vi szony ok át ala ku lá sát is hoz ta, amely –
Bács ká hoz ha son ló an – a kas té lyok sor sát
dön tõ en be fo lyá sol ta. A kö tet ben az aláb bi
te le pü lé sek úrilakai – a bir to kos-épít te tõ
csa lá dok rö vid tör té ne té vel együtt – ke rül -
nek be mu ta tás ra: Nagyszentmiklós, Török-
kanizsa, Lovrin, Csó ka, Valkány, Zsom bo -
lya, Beodra, Tó ba, Gád, Tö rök be cse, Bán -
lak, Elem ér, Csávos és Ka nak. 

A könyv szer zõ je a Dél vi dé ket be jár va
do ku men tál ta je len le gi ál la po tuk ban a ma -
gyar múlt el gon dol kod ta tó, de gyak ran
még rom ja ik ban is tisz te le tet pa ran cso ló
me men tó it. Mun ká ját kü lö nö sen ér té kes sé
te szik a csa lá di ar chí vu mok ada tai, fo tói és
a le szár ma zot tak vis  sza em lé ke zé sei. Iro -
dal mi ada tok kal ki egé szí tett ku ta tá sá nak
ered mé nye az igé nye sen szer kesz tett, a le -
ír ta kat jól ki egé szí tõ fo tók kal el lá tott, a ke -
re sést sze mély-, va la mint hely név mu ta tó -
val se gí tõ ki ad vá nya, ame lyet el sõ sor ban a
hely tör té net tel és a ma gyar kas tély tör té -
net tel fog lal ko zók nak, de iga zá ból min den
ér dek lõ dõ nek aján lok.

Podhorányi Zsolt: Me sé lõ dél vi dé ki kas -
té lyok. Mág ná sok a Bács ká ban és a Bán -
ság ban 1700-1920. Szobek Bt – Vaj da sá gi
Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet, Bu da pest –
Zenta, 2011. 280 ol dal

Dr. Nebojszki Lász ló

A Rédl csa lád tag jai kegy úr ként a ma Szer bi á hoz tar to zó Õr szál lás ka to li kus temp lo má -
nak ap szi sa alat ti al temp lom ba te met kez tek. A fo tón bá ró Rédl Im re fe le sé ge, temerini gróf

Szécsen Malvina Clara Rosalia Josepha (1811-1901) szar ko fág ja lát ha tó Õr szál lá son. 

Bá ró Rédl Im re tompai (a kép ké szí té sé nek ide jén kelebiai) kas té lyá nak raj za a 
Ma gyar or szág Ké pek ben. Hon is mer te tõ fo lyó irat. 1868-as cik ké ben.
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Bács kai élet raj zi váz la tok
Dudás Gyula

(Zenta, 1861. november19. – Homonna, 1911. ja nu ár 8.)

A né pes Du dás csa lád nak a 19. szá zad -
má so dik fe lé ben je len tõs sze re pe volt Zenta
és a vár me gye éle té ben. Fa lu si jegy zõk, ta -
nár em be rek, me zõ vá ro si hi va tal no kok vol -
tak, hely tör té ne tet ír tak, köny ve ket je len tet -
tek meg, új sá go kat szer kesz tet tek, fo lyó ira -
to kat ad tak ki, he lyi, me gyei és or szá gos la -
pok mun ka tár sai vol tak, ma gán könyv tá ra -
kat ala pí tot tak. En nek a sa já tos di nasz ti á nak
egyik leg is mer tebb sar ja Du dás (ál né ven:
Muhoray) Gyu la ta nár és tör té nész, aki nek
je len tõs élet sza ka sza Zomborhoz, a me gye -
szék hely hez kö tõ dött.

Is ko lá it Zentán, Sza bad kán és Sze ge den
vé gez te, Bu da pes ten ta ná ri és böl csész dok -
to ri ok le ve let sze re zett. Elõbb a zentai gim -
ná zi um ban he lyez ke dett el, ahol tör té nel -
met, la tin és gö rög nyel vet ta ní tott, ezt kö -
ve tõ en a sze ge di tan ke rü le ti fõ igaz ga tó ság
hi va tal no ka lett, majd 1889-ben a zombori
fel sõ ke res ke del mi is ko la ta ná ra, és el vál -
lal ta a Bács ka címû lap szer kesz té sét is.
1891-ben le mon dott ta ná ri ál lá sá ról, mert
meg vá lasz tot ták a me gyei Tör té nel mi Tár -
su lat tit ká rá vá. Egyik fon tos meg bí za tá sa
volt még a me gyei le vél tár ren de zé se, de

ek kor kez dõ dött va ló já ban tör té né szi pá lyá -
ja is. Ele jé tõl kezd ve részt vett a me gyei
mo no grá fia elõ ké szí tõ mun ká la ta i ban,
1893-tól rá bíz ták a szer kesz tést is.

Bács-Bodrog vár me gye egye te mes mo -
nog rá fi á já nak két vas kos kö te te 1896-ban
je lent meg. Iványi Ist ván, Thim Jó zsef és
Érdújhelyi Meny hért köz re mû kö dé sé vel
ké szült, de szá mot te võ a szer kesz tõ hoz zá -
já ru lá sa is, több fe je ze tét ír ta, önál ló an vagy
társ szer zõk kel. A ki ad ványt Du dás-fé le mo -
no grá fi a ként tart ják szá mon, meg kü lön böz -
te té sül az 1909-ben meg je lent Borovszky-
fé lé tõl.

Du dás Gyu la hi he tet len mun ka bí rá sát és
je les tel je sí tõ ké pes ség ét bi zo nyít ja, hogy ti -
zen öt hos  szabb-rö vi debb mun ká ja je lent
meg. Önál ló kö tet ben fog lal ko zott a  zentai
csa ta tör té ne té vel, a sza bad haj dúk tör té ne -
té vel, a bács kai és a bán sá gi szer bek  tör té -
nel mi sze rep vál la lá sá val 1526–1711 kö zött,
emel lett so kat pub li kált fo lyó irat ok ban és
la pok ban. Ka to na Pál bib li og rá fi á ja több
mint öt száz cím szót tar tal maz. Alig két év -
vel a me gyei mo no grá fia meg je le né se után,
37 éves ko rá ban Du dás Gyu la hir te len há tat

for dí tott a tör té net írás nak, s vissza tért a
köz ok ta tás ba, el hagy ta Zombort is.Tan fel -
ügye lõi ál lást vál lalt elõbb Bu da pes ten,
majd a Zemp lén me gyei, ma ke let-szlo vá -
ki ai Homonnában te le pe dett le.

Írá sa i nak tár gya et tõl kezd ve a pe da gó -
gia és annak tör té ne te volt. A for du lat ra
nincs meg bíz ha tó ma gya rá zat. Ös  sze füg -
gés be hoz ha tó pél dá ul em be ri ter mé sze té -
vel: nagy tör vé nyû, ös  sze fér he tet len em -
ber volt. A „hír lap írói po lé mi ák és há bo rú -
sá gok za ja” vet te kö rül, kol lé gá i nak mun -
ká it, köz tük az aka dé mi ku sok dol go za ta it
is éles sza vak kal, de ke vés érv vel bí rál ta,
oly kor tá mad ta is. Kor tár sai „dön tõ Du -
dás”-nak ne vez ték. Po lé mi ái gyak ran bí ró -
sá gi per rel vég zõd tek, oly kor pár baj jal is.
Ezek után per sze sok aj tó be zá ród ha tott
elõt te. Mé lyen sért het te az is, hogy szü lõ -
vá ro sa nem ad ta ki két kö tet re ter ve zett vá -
ros mo nog rá fi á ját, amely olyan jel le gû
mun ka le he tett vol na, mint Iványi Ist ván
sza bad kai vagy Érdújhelyi Meny hért új vi -
dé ki mo nog rá fi á ja.

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

A Kiss Jó zsef és test vé re, Kiss Gá bor ál tal
el gon dolt, ter ve zett és épí tett Fe renc-csa tor -
na 1802-ben ké szült el. Igaz, a ter ve zett egy -
mil lió he lyett négy mil lió fo rint ba ke rült, de
húsz nap pal le rö vi dí tet te a bán sá gi bú za és az
er dé lyi só út ját Bécs be. Ha tal mas for ga lom
zaj lott a csa tor nán, meg épí té sé tõl 1818-ig
tíz ezer nél több te her ha jó és de reg lye ha ladt
át raj ta il le ték fi ze tés mel lett. A csa tor ná val
szin te min den ki jól járt: a rész vé nye sek
négy mil lió fo rin tos be fek te té se ne gyed szá -
zad alatt 20 mil lió tisz ta jö ve del met ho zott, a
táj ter mé sze ti ké pe tel je sen át ala kult, 120
ezer hek tár ár men te sí tett te rü le ten a mo csa -
ras ré szek ter mõ re for dul tak, a föld ára négy -
sze re sé re-öt szö rö sé re emel ke dett. Csu pán
Kiss Jó zsef nek nem ju tott ki sem a di csõ ség -
bõl, sem a nye re ség bõl. Õ 1793 jú ni u sá ban
kezd te meg a csa tor na ásá sát, sa ját ter vei
alap ján, hogy Bezdán és Bácsföldvár kö zött
108 ki lo mé teres, 18,6 mé ter szé les, két mé ter
víz mély sé gû ví zi utat hoz zon lét re. A mun -

kálatok fi nan szí ro zá sá ra meg ala pí tot ta vi dé -
künk el sõ nagy tõ kés vál lal ko zá sát, a Fe renc-
csa tor nai Ki rá lyi Sza bad Ha jó zá si Tár sa sá -
got. Mi u tán ki de rült, hogy a vál lal ko záshoz
se az idõ, se a pénz nem ele gen dõ, a Kiss
test vé re ket ki buk tat ták az igaz ga tó ság ból, a
csa tor na be fe je zé sé vel Heppe Szaniszló or -
szá gos víz épí té si igaz ga tót bíz ták meg. A
csa tor nát meg ál mo dó Kiss Jó zsef nek a bí ró -
ság csak hos  szú pe res ke dés után ha gyott jó -
vá 25 ezer fo rint vég ki elé gí tést.

Kiss Jó zsef 1754-ben, hat éves ko rá ban ke -
rült há roméves test vé ré vel együtt Bács ká ba,
ami kor ap ju kat, Kiss Já nos al ez re dest ki ne -
vez ték az apatini ka to nai rak tá rak fel ügye lõ -
jé vé. Ta nul má nyai vé gez té vel ka ma rai mér -
nök ként dol go zott a po zso nyi Du na-sza ka -
szon, on nét ke rült 1780-ban kincs tá ri in zsel -
lér ként Bács-Bodrog me gyé be, hogy a né -
met te le pe sek nek ki mér je és ki os  sza a föl det,
meg ter vez ze fal va ik ban a la kó há za kat, a
köz épü le te ket, gaz da sá gi lé te sít mé nye ket.

Emel lett azon ban Vaj da ság-szer te szá mos is -
ko lát, ta ní tó la kást, temp lo mot, pap la kot,
mal mot, sör há zat ter ve zett.

A Fe renc-csa tor na öt le te tu laj don kép pen
ap ró mun kák nyo mán pat tant ki a fe jé bõl.
A te le pe sek föld jé nek vé del mé re ugyan is
1785-ben egy mé ter szé les le csa po ló ár kot
ása tott Kúlától Verbászig, majd ami kor lát -
ta an nak hasz nát, egy év re rá a Szivác és
Verbász kö zöt ti ál ló vi ze ket csa pol ta le.

Kiss Jó zsef Zomborban ha lá lo zott el, de
óha já ra sa ját szõ lõ jé ben te met ték el Ver-
básznál, a csa tor na part ján, a Telecskai-
dombok egyik olyan ma gas la tán, ahon nét
szép ki lá tás nyí lik éle te fõ mû vé re. Sír em -
lék ét is ma ga ter vez te, amely nek föl ira ta
sze rint Kiss Jó zsef „hal ha tat lan sá gát a Fe -
renc-csa tor na ta nú sít ja, de akit még is holt -
nak mond a már vány”.

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

Vá lo gat ta: Jász Ani kó

Kiss József

(Bu da, 1748. már ci us 19. – Zombor, 1812. már ci us 13.)
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Ha an gyalt látsz, szól jál!
Rapcsányi Lász ló kö zel fél év szá za don

ke resz tül volt a Ma gyar Rá dió mun ka tár -
sa, ri por te re, szer kesz tõ je, a Val lá si Mû -
so rok Szer kesz tõ sé gé nek ve ze tõ je. A
Pulitzer-emlékdíjat 2008-ban kap ta meg
élet mû vé ért, a mél ta tás sze rint a „több
mint egy év ti ze de nyug díj ba vo nult mû -
sor ké szí tõ há rom év ti ze den ke resz tül
volt a rá dió jel le get adó hang ja, aki a
sport új ság író sá gon kí vül min den mû faj -
ban ki pró bál ta ma gát, fel ada tá nak a BBC
el ve it vall va: a rá di ó nak ta ní ta ni és fel -
emel nie kell.”

Több könyv író ja (Ven dég ség ben õse -
ink nél, Áthosz, Je ru zsá lem, Szent Pé ter
szé ke, A tá vol ság kön  nyû le ve gõ je), meg -
ha tá ro zó rá di ós mû so rai kö zül a Bib lia vi -
lá ga és a Be szél ge té sek a Bib li á ról könyv -
vé for mál va is meg je lent.

Van-e a ri por ter nek élet mû ve? – te szi fel
a kér dést egyik írá sá ban, s meg is ad ja a
vá laszt: a ri por ter nek pil la na tai, per cei
van nak. Ezek bõl a per cek bõl, a rá di ó ban
el hang zott ri port ja i ból, tár cá i ból vá lo ga tott
a Ha an gyalt látsz, szól jál címû kö tet be.

A könyv négy nagy egy sé gé ben (Be szél -
ge té sek, Rá di ós tár cák, Han gu la tok, Pi pa -
füst) 39 ri port, tár ca ol vas ha tó, emel lett
egy no vel la (A ti zen ket te dik apos tol), va la -
mint egy ka ló zok ról szó ló írás (Ka ló zok a
Ka rib-ten ge ren). Az epi ló gus ban Szil ágyi
György nek, a szer zõ rá di ós mun ka tár sá -
nak fi nom hu mo rú írá sa (Rapcsányi lo vag)
be pil lan tást en ged a szo ci a liz mus ko rá nak
rá di ó zá sá ba is.

A Be szél ge té sek cím szó alat ti ri por tok
sze rep lõ i nek nagy ré sze ko rá nak je len tõs
sze mé lyi sé ge volt, má ra már alig is mer tek,
mint Far kas Im re, sok nép sze rû dal és ope -
rett szö ve gé nek, szö veg könyv ének író ja
(Iglói di á kok); Tö rök Re zsõ, a két vi lág há -
bo rú kö zött Eu ró pa-szer te is mert köl tõ,
drá ma író; Kál mán Je nõ, a Sicc-me sék író -
ja; Kola Jó zsef ze ne szer zõ, zon go ris ta, a
leg gyak rab ban hasz nált har mo ni ka-is ko la
szer zõ je.

Kü lö nö sen ér de ke sek Hatvany La jos,
Já vor Pál és Rajk Lász ló öz ve gyé vel ké -
szült in ter júk, me lyek bõl nem csak a hí res
férj mun kás sá gá hoz kap cso ló dó té nyek rõl

és tört ének rõl hal lunk, ha nem em ber kö ze -
li kép is for má ló dik ró luk.

A Hatvany Lajosné So mo gyi Jo lán nal
foly ta tott be szél ge tés ben ket tõs port rét ka -
punk, hi szen a férj, Hatvany-Deutsch La -
jos, a me cé nás (töb bek kö zött Jó zsef At ti -
la párt fo gó ja), iro da lom tör té nész mel lett
ki bon ta ko zik egy má sik élet út, So mo gyi
Bé láé, az apáé, a Nép sza va 1920-ban meg -
gyil kolt új ság író jáé is. 

Rajk Lászlónéval 1970-ben ké szült az
in ter jú, de csak 1988 de cem be ré ben han -
goz ha tott el elõ ször a rá di ó ban.

A Rá di ós tár cák, a Han gu la tok és a Pi pa -
füst cím alá ren de zett írá sok a rá di ós új ság -
író szer te ága zó kí ván csi sá gá nak kö szön he -
tõ en igen sok szí nû ek, a szé pen for mált mon -
da tok ban meg lát hat juk ma gát a szer zõt, lel -
ki vi lá gát, vi lág ra cso dál ko zá sát, igen gyak -
ran el tûnt vi lá gok utá ni nosz tal gi á ját is. 

A kö tet a Könyv hé ten je le nik meg az Ar -
gu men tum Könyv ki adó ki adá sá ban. A
könyv be mu ta tó 2012. jú ni us 21-én 17 óra -
kor lesz a Türr Ist ván Mú ze um ban.

Merk Zsu zsa

Vé den dõ véd te le nek: a gyöngy ba goly
So kak vé le mé nye sze rint a ha zánk ban

fész ke lõ ba goly fa jok kö zül tol la za tá nak szí -
nei alap ján a leg szebb és a meg je le né sét te -
kint ve a leg ele gán sabb a gyöngy ba goly
(Tyto alba), amely nek Eu ró pá ban élõ ál lo -
má nyai az 1980-as évek re je len tõ sen le csök -
ken tek. A ku ta tók az okot el sõ sor ban a po -
ten ci á lis fészkelõhelyek fo gyat ko zá sá ban,
va la mint a me zõ gaz da ság ban hasz nált mér -
ge zõ vegy sze rek el ter je dé sé ben lát ták. Utób -
bi ak a zsák mány ál la tok el fo gyasz tá sá val ke -
rül tek a táp lá lék pi ra mis egyik csú csán ál ló
ma dár szer ve ze té be, ame lyek egy részt szá -
mos egyed pusz tu lá sát okoz ták, más részt az
élet ben ma radt pél dá nyok tes té ben hal mo -
zód va sza po ro dás kor a le ra kott to já sok ba ju -
tot tak, ott to váb bi gon do kat okoz tak és ösz -
 szes sé gé ben a köl tés si ke res ség csök ke né sé -
hez ve zet tek. Ere de ti leg ma da runk köl té sé -
nek he lyé ül a szik lák ha sa dé ka it, to váb bá az
idõs fák od va it vá lasz tot ta (az utób bi év szá -
zad ok er dõ ir tá sai nyo mán ezek bõl már egy -
re ke ve sebb ma radt), ezért a faj kul tú ra kö ve -
tõ ként fo ko za to san be lak ta az em ber ké szí -
tet te épü le tek pad lá sa it. Az utób bi év ti ze dek -
ben újabb prob lé mát oko zott a ré gi, ro mos
épü le tek le bon tá sa, a fész ke lõ hely ként
gyak ran vá lasz tott temp lom- és ká pol na tor -

nyok le zá rá sa, ezért a gyöngy ba goly is mét
köl töz ni kény sze rült. A gép ál lo más ok és ál -
lat tar tó te le pek te tõ szer ke zet ének sö té tebb
ré szei, a ter mény tá ro lók rej tet tebb zu gai, a
lösz fa lak üre gei, a csû rök nek a ma dár vá -
lasz tot ta he lyei, a ga lamb dúc ok re ke szei
vagy a szal ma kaz lak mé lye dé sei azon ban
ös  szes sé gük ben a ko ráb bi ak nál ked ve zõt le -
nebb fel té te le ket biz to sí tot tak, és ke ve sebb
szá mú utód ki re pü lé sét tet ték le he tõ vé. Kö -
vet kez mény ként a ter mé sze tes pusz tu lás
meg ha lad ta a ki re pü lõ fi ó kák szá mát és a
gyöngy ba goly ál lo má nyai csök ke nés nek in -
dul tak. Elõ zõ ek mel lett a faj ra ne he ze dõ
nyo mást al kal man ként és he lyen ként a kö -
vet ke zõ té nye zõk fo koz ták: a tar tó san vas tag
té li hó ta ka ró, a ke mény hi deg (ilyen kor a
táp lá lék hi ány mi att a ma dár éhen pusz tul);
az élõ he lyén lé võ szi ge te let len vil lany osz -
lop ok okoz ta áram ütés; az em ber kö zel sé gé -
hez szin tén jól al kal maz ko dó, de a gyöngy -
ba goly kon ku ren sé nek te kint he tõ nyest meg -
je le né se; to váb bá az utak men tén va dá szó
pél dá nyo kat gyak ran el ütõ gép jár mû vek.

A ba goly al ka tú ak (Strigiformes) rend jé be
és a gyöngy ba goly fé lék (Titonidae) csa lád já -
ba tar to zó gyöngy ba goly 34-39 cen ti mé te res
test hos  szá val és 83-95 cen ti mé te res szárny -

fesz tá vol sá gá val kö ze pes ter me tû ba goly fa -
ja ink kö zé tar to zik. A ma dár tes te kar csú,
szár nyai és lá bai hos  szú ak, arc fá tyo la szív
ala kú (ez már a pi hés fi ó ká kon is ki ve he tõ),
sze me fe ke te, sár gás csõ re eny hén kam pós.
Röp te az er dei fü les ba goly hoz ha son ló an
las sú és csa pon gó, lá ba it re pü lés köz ben
gyak ran ló gat ja. A gyöngy ba goly alap ve tõ en
éj sza ka te vé keny, a nap palt az épü le tek te tõ -
ze té nek, tor nya i nak vagy al kal mas ré sze i nek
sö tét zu gá ban pi he nés sel töl ti (csak a sö té te -
dés be áll tá val in dul el va dász ni). A meg fi -
gye lé sek alap ján nyu ga lom ban sok fé le fur -
csa pózt, ér de kes test hely ze tet vesz fel. A ki -
fe je zet ten a sö tét nap szak hoz kö tõ dõ ak ti vi -
tás nak kö szön he tõ en az egyik leg ne he zeb -
ben meg fi gyel he tõ ba goly faj.

A ma da rat az éj sza kai órák ban lát tam már
ab lak pár ká nyon a Sé tá ló (Eöt vös Jó zsef)
utcában, cik künk kí sé rõ ké pei egy vá ros kör -
nyé ki romosodó épü let te tõ ré szé ben ké szül -
tek, és ál ta lá nos ság ként el mond ha tó, hogy
Ba ján és kör nye ze té ben sok fe lé, de in kább
csak szór vá nyo san szá mít ha tunk a fel buk ka -
ná sá ra. A Kár pát-me den cé re el sõ sor ban a
gyöngy ba goly sö té tebb (sár gás-vö rö ses)
mel lû al fa ja jel lem zõ. A mell tol la za ta ap ró
fe hér és sö tét pöttyök kel tar kí tott, a hát ol da li
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tol lak – jel leg ze tes na ran csos fol tok kal min -
tá zot tan – szür kék, ha mu szí nû ek. A törzs -
alak nak szá mí tó, Nyu gat-Eu ró pá ban és a
Mediterráneumban ho nos fe hér mel lû vál to -
zat Ma gyar or szág dé li és dél nyu ga ti ré szén
ke rül het sze münk elé, en nek meg fe le lõ en
eze ken a he lye ken gyak rab ban fi gyel he tünk
fel a két al faj jel leg ze tes sé ge it mu ta tó hib rid
pél dá nyok ra. A faj iga zi vi lág pol gár (38 al fa -
ja is mert), hi szen a szá má ra el vi sel he tõ te lû
mér sé kelt övi te rü le tek mel lett meg ta lál ha tó
a szubt ró pu si és a tró pu si ég haj la ti öv ben is.

Ha zánk ban a gyöngy ba goly köl té si idõ -
sza ka jel lem zõ en már ci us tól ok tó be rig tart,
de a kez dés ide jét a min den ko ri idõ já rás és a
po ten ci á lis zsák mány ál la tok mennyi sé ge be -
fo lyá sol ja. Po cok já rá sos esz ten dõ ben akár
két si ke res köl té se is le het: az el sõ nél a to já -
sok (szí nük fe hér, hosszuk 39,8, leg na gyobb
át mé rõ jük 30,6 mil li mé ter) szá ma 4-7, az ál -
ta lá ban jú li us ban kez dõ dõ má so dik nál 5-9 (a
fé szek alj ki vé te les eset ben mind két al ka lom -
mal meg ha lad hat ja a ti zet is). A ma dár fész -
ket nem épít, a 2,5 na pon ként le ra kott to já -
sok az alj zat ra ke rül nek, jel lem zõ en a ki vá -
lasz tott hely leg sö té tebb ré szé re. Fõ leg a to jó
üli a fészkaljat (ilyen kor a hím ete ti), és a
köl tést már az el sõ to jás le ra ká sa után meg -
kez di. A fi ó kák a to já sok le ra ká sá nak sor -
rend jé ben, át la go san 30 na pos kot lás után
kel nek ki. En nek meg fe le lõ en az utó dok kö -
zött nagy fej lett ség be li kü lönb sé gek fi gyel -
he tõk meg. Két-há rom he tes ko rig a to jó fel -
ap rít ja az ele sé get és ete ti a fi ó ká kat, ké sõbb
a szü lõk már csak elé jük te szik a zsák mányt,
ame lyet azok egész ben nyel nek le (ha eb ben
az idõ szak ban a csa pa dé kos, a sze les és a hû -
vös idõ já rás mi att a szü lõk ke ve seb bet tud -
nak zsák má nyol ni, ak kor a leg fi a ta labb utó -
dok gyak ran el pusz tul nak). A fi a ta lok nagy -
já ból két hó na pos ko ruk után re pül nek ki, de
to váb bi 1-2 hé tig még ele sé get kol dul nak
szü le ik tõl. A vizs gá la tok sze rint ha zánk ban a
gyöngy ba goly táp lá lé kát el sõ sor ban a me zei
poc kok je len tik, mel let tük gya ko ri sá guk sor -
rend ben a cic ká nyo kat, az ege re ket és a ve re -
be ket kell meg em lí te ni. Elõ zõ e ken túl a ma -
dár kö pe te i bõl más fa jo kat is ki mu tat tak:
töb bek kö zött pél dá ul pe lé ket, bé ká kat, de
táp lá lékot je len te nek a kör nye zet ben meg ta -
lál ha tó ro va rok is. Az el sõ köl tés bõl szár ma -
zó utó dok a kö vet ke zõ év ta va szá ra vál nak
ivar éret té és kez de nek köl tés be. Jól le het a
gyöngy ba goly nem szá mít vo nu ló ma dár nak
(a vizs gá la tok alap ján a gyöngy bag lyok
moz gá sá nak nincs ki mu tat ha tó, a faj egé szé -
re jel lem zõ irá nya), köl té si idõn kí vül fész ke -
lõhe lyé nek kör nye ze té ben gyak ran kó bo rol.

A ta va szi revírfoglalás köz ben a hím
füttyö gõ hang gal igyek szik a to jó fi gyel -
mét fel kel te ni, a nász hang ri kol tás. A több -

nyi re re pü lés köz ben hal la tott éles, re kedt
vi sí tás sal a ma dár ri aszt. A fi ó kák el nyúj -
tott, hor ko lás ra ha son lí tó hang gal kér nek
ele sé get szü le ik tõl. Chernel Ist ván sze rint
a gyöngy ba goly (Ma gyar or szág ma da rai,
kü lö nös te kin tet tel gaz da sá gi je len tõ sé -
gük re. Bu da pest, 1899.) „Mint a bag lyok
ál ta lá ban, em ber vagy ál lat kö ze led té re,
fé lel mé ben, csõ ré vel sa ját sá go san »csat-
tog«.” Herman Ot tó leg hasz no sabb ma da -
ra ink kö zé so rol ta, és hang já val kap cso lat -
ban az aláb bi a kat je gyez te meg (A ma da -
rak hasz ná ról és ká rá ról. Bu da pest,
1901.): „Ki ál tá sa éj jel hall ha tó, kel le met -
len, re ked tes rûûû szó lam, majd hor tyo gó
és kaf fo gó han gok hal lat sza nak, a mi
együtt vé ve na gyon ar ra va ló, hogy tu dat -
lan em be rek ba bo nás sá gát fel költ se, mely -
nek ren des kö vet ke zé se az, hogy ez a hasz -
nos ba goly ma dár a csûr ka pu já ra ki sze gez -
te tik, a sze ge zõ em ber nagy ká rá ra és bi -
zony gya lá za tá ra is.”

Ko ráb ban a pa rasz ti gaz da sá gok és ál lat -
tar tó te le pek még té len is ele gen dõ zsák -
mány ál la tot, to váb bá egész év ben meg fe -
le lõ me ne dé ket je len tet tek a gyöngy bag -
lyok nak. Ma gyar or szá gon ezek a he lyek
az 1980-as évek re egy re in kább meg szû -
nõ ben és át ala ku ló ban vol tak. Éle lem szer -
zés szem pont já ból hoz za ne héz hely zet be
a ma da rat, ha a hó ta ka ró 7 cen ti mé ter nél
vas ta gab bá vá lik. Elõ zõ ek alap ján ért he tõ,
hogy 1984-85 te lé nek hos  szan tar tó és ke -
mény hi deg idõ já rá sa, to váb bá az ez zel
együtt já ró éhe zés kü lö nö sen meg vi sel te a
ha zai gyöngy bag lyo kat, és az ál lo mány
több mint fe le éhen pusz tult. (Meg kell je -
gyez ni: az ilyen és eh hez ha son ló ese tek -
ben se gí te nünk kell ma da run kon. A nap pa -
li pi he nõ he lyek kö ze lé ben sze mes ta kar -
mányt kell a ta laj ra ki szór ni, amely re ke -
vés szal mát aján lott ten ni: a kör nye zet rág -
csá ló ál lo má nyá nak odacsa lo ga tá sá val ko -
moly ered mény ér he tõ el, és a gyöngy bag -
lyok át se gít he tõk a kri ti kus idõ sza kon. A
szal má val kis mér té kû ta ka rás ér he tõ el,
amely a zsák mány ál la tok biz ton ság ér zet ét
fo koz za.) A ma dár faj ne héz hely ze tét fel is -
mer ve a Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let
(MME, 1990-tõl Ma gyar Ma dár ta ni és
Ter mé szet vé del mi Egye sü let) 1985-ben a
gyöngy bag lyot az év ma da rá nak vá lasz tot -
ta: et tõl az idõ pont tól szá mít juk a ma dár
ha té kony gya kor la ti vé del mé nek kez de tét.
Meg in dult a faj ha zai ál lo má nyá nak fel -
mé ré se és a fész ke lõ he lyek öko ló gi ai jel -
lem zõ i nek fel tá rá sa, amely nek ki ér té ke lé -
se után vált le het sé ges sé a to váb bi mun ka
fõ irá nya i nak ki je lö lé se. Fon tos cél ként fo -
gal ma zó dott meg a gyöngy ba goly élõ he -
lyek fész ke lé si le he tõ sé ge i nek gya ra pí tá -

sa. Az egyik fõ tö rek vést a le zárt he lyek
(pél dá ul temp lom- és ká pol na tor nyok)
köl tõ lá dák ki he lye zé sé vel a gyöngy bag -
lyok szá má ra fész ke lés re al kal mas sá té te le
je len tet te (az al kal ma zott meg ol dás sal tel -
je sít he tõ a to rony fenn tar tók egyik leg fon -
to sabb el vá rá sa, a ga lam bok és más ma da -
rak ki re kesz té se a to rony ból). A to rony ab -
la kon vá gott be re pü lõ nyí lás mö gött el he -
lye zett, desz ká ból ké szült köl tõ lá da hos  sza
100, szé les sé ge 50 és ma gas sá ga szin tén
50 cen ti mé ter (hely szû ke mi att a lá da több
vál to zat ban ké szül, a leg ki sebb mé re tei
80x40x40 cen ti mé ter, mind egyik vál to zat
al já ra fû rész po ros fa for gá csot szór nak). A
lá da egyik 50x50 cen ti mé te res ol da lá nak
kö ze pén ki ala kí tott 15x15 cen ti mé te res
nyí lás kap cso ló dik a to rony ab lak ha son ló
mé ret re vá gott nyí lá sá hoz. A köl tõ lá da
hos  szan ti ol da lá nak kö ze pén 15x15 cen ti -
mé te res nyí lás sal vá lasz fal ke rül be épí tés -
re, a ket té osz tás sal el ér he tõ, hogy a ma da -
rak a bel sõt hasz nál ják köl tés re (ár nyé ko -
sabb és szá muk ra biz ton sá go sabb). A köl -
tés fel tét ele i nek meg te rem té sé vel és szin -
ten tar tá sá val azon ban a mun ka nem ér vé -
get. Fo lya ma tos oda fi gye lést igé nyel nek a
lá dák idõ sza kon kén ti kar ban tar tá sai, ta ka -
rí tá sai (ezt egy, a bel sõ tér be nyí ló aj tó val
kön  nyí tik meg), to váb bá a sta tisz ti kák
alap já ul szol gá ló adat fel vé te lek és gyû rû -
zé sek. A te vé keny ség ho za déka ként je lent -
ke zik a köz szem lé let vál to zá sa, amely a
ma dár vé dõk és a gyöngy bag lyok fész ke lõ
he lyé nek épü let tu laj do no sai kö zött ki ala -
kult (nyil ván az együtt mû kö dés so rán ki -
ala kult em be ri kap cso la tok épp úgy sze re -
pet ját sza nak eb ben, mint a kü lön bö zõ pro -
pa gan da- és saj tó anya gok). To váb bi, ha
úgy tet szik, mel lék ter mék le het a ba goly -
kö pe tek ös  sze gyûj té sé bõl ere dõ ha szon:
fel dol go zá suk ból a ku ta tók ké pet kap hat -
nak a zsák mány ál la tul szol gá ló élõ lé nyek
ál lo mány- és el ter je dé si vi szo nya i ból.
Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a köl tõ -
lá dák jól be töl tik a ko ráb bi fész ke lõ he -
lyek sze re pét, és fon tos sze re pet ját sza nak
a gyöngy ba goly ál lo má nyá nak hosszú
távú meg õr zé sé ben és nö ve lé sé ben.

A ma dár vé del mi mun ká ban az MME (az
egye sü let mun ká já ról ál ta lá ban vé ve és a
gyöngy bag lyo kat il le tõ en a www.mme.hu
hon lap ról ki in du ló an le het tá jé ko zód ni)
mel lett részt vesz az 1997-ben el hi va tott ma -
da rá szok ál tal lét re ho zott Gyöngy ba goly vé -
del mi Ala pít vány is. Utób bi te vé keny sé ge
fel öle li a faj ál lo má nyá nak meg õr zé sé vel és
nö ve lé sé vel kap cso la tos ös  szes le he tõ sé get,
rész le te sen a www.gyongybagoly.hu inter-
netes ol da lon kap ha tunk a szer ve zet rõl in -
for má ci ót.



A ma dár leg is mer tebb né pi ne vei Ke le men
At ti la fel jegy zé se sze rint (Madaraskönyv,
Bu ka rest, 1978.) láng ba goly, fá tyo los ba -
goly, vi sí tó ba goly, to ro nyi ba goly és gyön -
gyös ba goly. An gol ne ve Barn owl, az az
csûr ba goly, né me tül ugyan ez Schleiereule
vagy Kircheneule, ma gya rul fá tyo los vagy
temp lo mi ba goly. Az el ne ve zé sek alap ja a

ma dár kül le me, hang ja és ked velt fész ke lõ
he lye. Ér de mes is mer tet ni a ma dár ral kap -
cso la tos szó lás mon dás ok kö zül né há nyat. A
bag lyok kal hu ho gass, a ve re bek kel csi ri pelj!
– mond ja az élet egyik nagy igaz sá ga, az az
al kal maz kod ni kell a ve lünk együtt le võk -
höz, akik tõl sor sunk függ. Min den ki nek a sa -
ját gyer me ke a leg szebb: A ba goly nak is a

ma ga fia a leg szebb. Az éj sza ka ak tív em ber -
re mond ják, hogy éj je li ba goly, vagy Vir -
raszt, mint a ba goly. Egy má sik sze rint A ba -
goly is a fény re néz – az az min den ki ar ra tö -
rek szik, hogy éle tén-sor sán ja vít son. Ba goly
a ké pe, só lyom a sze me – tart ják a fi zi mis ká -
ja alap ján os to bá nak gon dolt, de va ló já ban
éles eszû em ber rõl. 

Rej tett élet mód ja mi att ke ve sen is me rik
a la kó kör nye ze tük ben élõ gyöngy bag lyot.
Bí zunk ben ne, hogy ol va só ink so ro za tunk
mos ta ni ré szé ben töb bet tud tak meg fo ko -
zot tan vé dett, 100 000 Ft ter mé szet vé del -
mi esz mei ér ték kel bí ró ma da runk ról.

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

Egy, a fe hér mel lé vel a faj törzs alak já nak jel leg ze tes sé gét 
mu ta tó gyöngy ba goly pi he nés köz ben egy la kat lan épü let ben 

Ba ja kör nyé kén. Jól meg fi gyel he tõk a ma dár tû he gyes kar mai.   

To já so kon ülõ to jó
Ez a példány a Magyarországon legjellemzõbb sárgás,

vöröses mellû alfajhoz tartozik

Ülõ fi ó kák, jól ki tûn nek a kö zép sõ ma dár hos  szú lá bai

A tol la zat alap ján né hány na pos kü lönb ség gel vi lág ra jött, a gyû rû zé sen már át esett fi ó kák


