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Nap ja ink ban az eu ró pai he lyi kö zös sé gek
fo ko zot tabb ér dek lõ dés sel for dul nak sa ját
múlt juk, kul tú rá juk, örök sé gük fe lé. Az
UNESCO Szel le mi kul tu rá lis örök ség meg -
õr zé sé rõl szó ló egyez mé nyé nek (2003) fon -
tos célja a ha gyo má nyo kat ak tí van õr zõ kö -
zös sé gek tá mo ga tá sa, meg erõ sí té se. Az
egyez mény hez Ma gyar or szág is csat la ko zott
(2006), és 2009 óta a szent end rei Sza bad té ri
Nép raj zi Mú ze um kö te lé ké ben mû kö dik a
Szel le mi Kul tu rá lis Örök ség Igaz ga tó sá ga.

A ba jai ci vil szer ve ze tek a kö zel múlt ban a
Já nos ka-eresz tés ha gyo má nyá nak jegy zék re
tör té nõ je lö lé sé ben kezd tek gon dol kod ni. A
szán dé kot a Türr Ist ván Mú ze um is sze ret né
se gí te ni. 2012. má jus 12-én, a Já nos ka-eresz -

tés nap ján a ba jai mú ze um és a Mú ze um ba -
rá tok Kö re Ala pít vány a ci vil szer ve ze tek és
min den ér dek lõ dõ szá má ra ki ál lí tást, in for -
má ci ós na pot ren dez a Türr Ist ván Mú ze um
eme le ti ki ál lí tó ter mé ben. 

Az in for má ci ós na pon 14-17 óra kö zött
elõ adá so kat hall hat nak az ér dek lõ dõk. El sõ -
ként Csonka-Takács Esz ter, a Sza bad té ri
Nép raj zi Mú ze um Szel le mi Kul tu rá lis Örök -
ség Igaz ga tó ság igaz ga tó ja A szel le mi kul tu -
rá lis örök ség egyez mény és ma gyar or szá gi
meg va ló sí tá sa cím mel ös  sze fog lal ja a prog -
ram tör té ne tét, a jegy zék re ke rü lés fel tét ele it.
Ezt kö ve tõ en Romsics Im re, a ka lo csai Viski
Kár oly Mú ze um igaz ga tó ja a nem ze ti jegy -
zék re ke rült ka lo csai prog ram mal kap cso lat -

ban mond ja el ta pasz ta la ta it. Az elõ adá sok
után le he tõ ség lesz az in for má ció cse ré re, az
örök ség-prog ram hoz va ló csat la ko zás ba jai
vo nat ko zá sa i nak át gon do lá sá ra. A ren dez -
vényt a té má hoz kap cso ló dó ki ál lí tás meg -
nyi tá sá val zár juk.

A Türr Ist ván Mú ze um és a Mú ze um ba rá -
tok Kö re Ala pít vány fo tó pá lyá za tot hir det
ama tõr és pro fes  szi o ná lis fo tog rá fu sok szá -
má ra Já nos ka-eresz tés cím mel. A pá lyá za ton
ar chív és sa ját fo to grá fia be nyúj tá sá val le het
pá lyáz ni. A pá lyá zat be kül dé si ha tár ide je:
2012. má jus 20. Tech ni kai és egyéb fel té te -
lek, rész le tek meg ta lál ha tók a ba jai mú ze um
hon lap ján: www.bajaimuzeum.hu.

Kovács Zita

Jánoska-eresztés, 2011. Indulás a kápolna elõl             Fotó: Kothencz Kelemen
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A szûz Hold a Sugovica tük ré be néz
Túl a Du nán, az er dõ fái közt szél ke re -

ke dett, kön  nyû ko ra éji szél, és meg in dult
ke reszt ben a szem köz ti part fe lé a vá ros
irá nyá ba, hogy eny hít se a for ró nap pal itt
ha gyott fül ledt sé gét. A fo lyó fel szí ne ap ró
hul lá mo kat ve tett, a víz cso bog va csa pó -
dott a ha jó ma lom de re ká hoz, s né ha egy-
egy na gyobb fu va lom a tár ha jó ol da lá hoz
lök te a hoz zá kö tött la di kot. A ví zen vég ig,
amed dig a szem el lá tott a ho mály ban, sza -
bá lyos rend ben so ra koz tak a ví zi mal mok,
mint va la mi ten ge ri ha jó had in du lás elõtt,
ho lott a mély be le vert ma lom szö gek tar tós
ma ra dást pa ran csol tak szá muk ra, így õriz -
ve a la pát ke re kek és kö vek örök kör for gá -
sá nak mo no ton rend jét.

Meg fá radt fér fi tes tek he ver tek a ha jó -
orr ban, s bár el jött az ide je, hogy alud ni
tér je nek, mind egyi kük nek jó le sett ma rad ni
még a hû vö sö dõ le ve gõn. Az öreg egy ked -
vû en pi pá zott, ka lap ját a sze mé be húz va, a
má sik, úgy negy ven kö rü li, bo ros tás ar cú,
a há tát az ol dal desz ká nak dönt ve az orr tõ -
két néz te, az tán meg szó lalt:

– Akár mit is mondtok, de a pisz kos köly -
ke jól meg fa rag ta! De hon nan vet te a for -
mát? Igaz, hogy a Gá do ros Gyu ri mellyire
van sel lõ te to vál va, de ak kor is. Nincs ez a
Szecs ka még ti zen hat se, oszt még is úgy for -
gat ja a bics kát, mint ha szob rász len ne. Ja ni
bá csi, mit szól hoz zá? – for dult az öreg hez.

– Mit tu dom én, ki re ha jaz ez az asz -
 szony sze mély – mond ta a vén em ber, majd
fü lét va kar gat va hoz zá tet te – De azért el -
né zem szí ve sen…

– Meg mon dom én, ki re! – szólt a bo ros -
tás. – Hát a gaz da fe le sé gi re! Olyan göm -
bö lyû ez itt elül, mint az Ilon ka nagy sá gos
as  szony.

– Vi gyázz a szád ra, te! – szólt rá a har -
ma dik, aki a desz ka pad lón fek té ben kar ját
a fe je alá tet te és a csil la go kat néz te. Szé -
les vál la szin te szét re pesz tet te az in gét, s
ke rek ded ar cát a rö vid re nyírt ba jusz öre -
gebb nek mu tat ta, mint amen  nyi va ló já ban
volt. – Te is kap hatsz egy ak ko ra po font a
Bá ná ti úrtul, mint a Szecs ka a sel lõ ért.

– Ha hó nap meg ka pom, tud ni fo gom,
hunnan fúj a szél! – mond ta a bo ros tás,
majd sér tõ döt ten fel állt és oda szólt ne kik:

– Na, én nem ete tem ma gam to vább a
szú nyo gok kal. El te szem in kább ma gam
hó nap ra.

Kis vár tat va az öreg is fel ká szá ló dott, pi -
pá já ból a ha mut a víz be ver te, majd meg -
szó lí tot ta a le gényt:

– Ide fi gyelj, Timár Pis ta! Job ban te szed,
ha ki ve red a fejedbül azt a lányt! Egy ví zi -

mol nár ma ga sabb ra néz, nem egy csó ró
pa raszt fi út vá laszt ve jé nek.

– Ja ni bá tyám! Hát nem a le ány vá laszt?
– for dult ár tat lan sze mek kel az öreg fe lé.

– So sem is vá lasz tott. Bá ná ti Zsu zsi is
ahhó megy, akit az ap ja mond ne ki.

A fi ú ban benn sza kadt a szó, és hom lo kát
a tér dé nek tá masz tot ta. Az öreg vi har vert
ar cá ban ap ró sze mek búj tak a bo zon tos
szem öl dök alá, azok kal né zett szá na koz va
a fi ú ra, majd a vál lá ra tet te a ke zét:

– Most én is el kö vet ke zek. Jó éccakát!
Mi e lõtt be lé pett a ház ba, en  nyit még

oda bö kött:
– Azt a ken dõt… meg ne lás sa ná lad a

gaz da! El mú lott a Já nos ka-eresz tés.
A fiú fel állt és az orr tõ ké re tá masz kod va

néz te a par tot. A ma lom rév ben egy mág lya
tü ze, mint a li dérc fény, fel-fel lo bo gott az
erõ sö dõ szél ben.

Az a Já nos ka-eresz tés!
Ak kor kez dõ dött ez a gyö nyö rû sé ges

po kol já rás, ami kor má jus kö ze pén õk né -
gyen, mol nár le gé nyek le vet ték a szob rot
az ol tár ról a szentjánosi temp lom ban, és
vit ték vál lu kon a ví zig. Elõt tük men tek a
lá nyok tal pig fe hér ben, s azt éne kel ték,
amit a ta va lyi ak is, meg az elõ dök is, min -
den esz ten dõ ben.
Nepomuki Szent Já nos ne vét hir des sé tek,
di csér jé tek, áld já tok, mind, ti ke resz té nyek!
Is ten nek szol gá ját, Krisz tus igaz pap ját,
Ki éret te vál lal ta a vér ta núk sor sát.

Zsu zsi hos  szú copf ja fe lett vi rág ko szo rú
fény lett, s ahogy vis  sza-vis  sza né zett, mo -
so lyá ban ki vil lant va gyöngy fo ga fe hér jét,
az ma ga volt a bol dog ság. Mint ha a fák is
éne kel tek vol na az út két ol da lán.

A pap, nyú lánk fi a tal em ber, aki nek rit -
kás, rö vid kecs ke sza kál la mint ha csak
azért nõtt vol na, hogy ál cáz za élet ko rát,
ös  sze kul csolt kéz zel, sze ré nyen lép ke dett
arany szá lak kal át szõtt pa lást já ban utá nuk,
de mé lyen zen gõ hang ja el ért a me net vé -
gé ig, ahol a töb bi mol nár le gény kul lo gott
az es ti mu lat ság re mé nyé ben:
Kín zá sok a lel ked mi vel meg nem tör ték,
tes te det a fo lyó ba tit kon be ve tet ték,
ám csil la gok szol gál tak, me lyek be ra gyog tak,
tes ted kö rül éj sza ka nagy fényt árasz tot tak.

A de reg lye a szob rot tar tó le gé nyek kel, a
pap pal és a ko szo rús lány ok kal mél tó ság -
tel je sen el in dult a Sugovicán a vá ros fe lé.
Gá do ros Gyu ri buz gón ír ta a nyol ca so kat a
víz re a hos  szú eve zõ vel. Mö göt tük a la di -
kok ban a mol nár nép, emel ke dett han gu lat -
ban. Zen gett vé gig az ének a holt ág hosz -

 szá ban, vi dám is, paj zán is, és sza po rán
csó kol gat ták a de mi zso no kat az ün nep
tisz te le té re, a ma guk egész sé gé re, s a fi a ta -
labb ja kur jon ga tott is hoz zá se ré nyen.

Át el len ben a Vé nusz-domb bal a vá ro si -
ak már vár ták a me ne tet, s ken dõ ket lo bog -
tat va, ki ál toz va kö vet ték a ví zi al kal ma tos -
sá go kat a par ton. A má ju si nap fény csil lo -
gá sa a Sugovica tük rén, az ön fe ledt nó ta szó
a csó na kok ból, a meg kon du ló ha ran gok
zú gá sa a temp lo mok tor nyá ból, az ün nep -
lõ be öl tö zött em be rek egy mást ke re sé se a
zsi vaj gó tö me gben az ös  sze tar to zás nak azt
a rit kán ta pasz tal ha tó ér ze tét kel tet te, hogy
itt min den ki fon tos, min den ki ré sze va la mi
is me ret len egész nek, ami ös  sze tart, ami
eggyé ko vá csol, s re ményt csil lant va la mi
jobb fe lé, va la mi szebb fe lé, ami ed dig hi -
ány zott, és eb ben az ün ne pi pil la nat ban el -
ér he tõ nek, meg va ló sít ha tó nak lát szott.

A de reg lye nem so ká ra ki kö tött a fõ tér
alatt, s a be ér ke zõ la di kok szé les ka réj ban
kör be vet ték. A pap ál dást osz tott, s a szen -
telt víz-tar tó ból meg hin tet te a szob rot,
majd új ra kezd te a Szent Já nos-éne ket. A
par ton ál lók is be kap cso lód tak, s a hang
meg erõ söd ve szét te rült a ví zen, on nan fel -
szállt a tér ma ga sá ba. A la di kok ban ülõ,
so kat pró bált, szél cser zet te ar cú, ke mény
fér fi ak kó ru sa õszin tén zen gett:
Té ged, kit már tisz te lünk szen tek se re gé ben,
Párt fo gónk nak szó lí tunk, légy vé dõnk az ég ben…

Zsu zsi ott állt a de reg lye szé lén, lé pés -
nyi re a part tól, s ahogy hát ra for dul va el -
né zett a szi get fe lé, ar cán a le nyug vó Nap
fé nyé vel, olyan volt, mint a temp lo mi
Szûz Má ria-kép. Timár Pis ta meg igéz ve
néz te, s nem ér de kel te, hogy Hudi Pál, a
leg öre gebb ví zi mol nár a part ra lép az el sõ
csó nak ból, és fo gad ja a pol gár mes ter fe lé
nyúj tott jobb ját.

– Az ál dott bács kai föld jó bú zát te rem,
de ma guk nél kül, Hudi uram, ez mit se ér -
ne, mert azt a bú zát meg is kell õröl ni,
hogy as  szo nya ink, lá nya ink ke nye ret süt -
hes se nek be lõ le – kezd te szó nok la tát a vá -
ros el sõ em be re.

– Ezt mond ta ta valy is – dör mög te az
egyik öreg mol nár, né mi de rült sé get kelt ve
a kör nye ze té ben.

S amit még hoz zá tett a szó nok, hogy
majd ez az új év szá zad, ami nek az el sõ
évét ta pos suk, több jót hoz a ba ja i ak nak,
mint az elõ zõ, csak szó lam ként szállt el az
ég alatt. Hit ték is, nem is.

Az tán kez de tét vet te oda fenn a té ren a mu -
lat ság. Két ci gány ban da is húz ta, mert a Hej,
Du ná ról fúj a szél-t Hudi uram ked vé re csak



Bajai Honpolgár 32012. május

a szeremleiek tud ták el mu zsi kál ni, de a fi a -
tal ság nak mind egy volt, csak szól jon a ze ne.

A té ren min den fe lé zaj lott az élet. Sá to ro -
sok kí nál ták por té ká ju kat a vá ros háza elé
te le pül ve, s azon a sar kon, ahol az Er zsé bet
ki rály né út ja kez dõ dött, a kör hin ta hív ta az
if jú sá got egy-két for du ló ra. Egy desz ka pal -
lón sza po ráz va, mint a nyom ta tó lo vak, su -
han cok for gat ták a szer ke ze tet, mes  szi re rö -
pít ve a lánc ra rög zí tett ülõ ké ket. Az volt a
fi zet sé gük, hogy hat-nyolc me net után in -
gyen fe lül het tek, s oda fent egy mást meg -
len dít ve ri o gat ták a sváb és bu nye vác lá -
nyo kat, akik nek a ka ca gá sa vé gig hul lám -
zott a tö me gen. A mu zsi ku sok emel vé nye
kö rül folyt a tánc, nyüzs gött a sok szí nû for -
ga tag, s aki a szál lo da eme le té rõl né zett le a
tér re, egy ka le i dosz kóp pil la nat ról pil la nat -
ra vál to zó mo za ik ké pét lát ta.

Timár Pis ta szent áhí tat tal vit te tánc ba
Bá ná ti Zsu zsit. Lisz tes zsák ok hoz szo kott
te nye ré nek a lány de re ka olyan tö ré keny -
nek tûnt, hogy kez det ben alig merte érin te -
ni, ké sõbb az tán, ami kor érez te, hogy a
lány ke ze jól ér zi ma gát az õ vál lán, mint a
pil lét, meg-meg emel te egy-egy for du ló -
nál, s ami kor egy gyors csár dás után ki me -
rül ve bo rult a mel lé re és az ar cá ba pi he -
gett, õ volt a leg bol do gabb em ber a szé les
Szent Ist ván té ren.

Már ég tek a gáz lám pák kör ben min den -
fe lé, ami kor õk egy tánc vé gén, át lép ve a
te ret a fel sõ kor zó tól el vá lasz tó ala csony
lán cot, a me re dek par tot le zá ró buk-
szussövényhez sé tál tak.

– Oda nézz, Pis ta! Lá tod a Hold ké pét a
ví zen? – mu ta tott a lány a mély be. – Mi -
lyen szé pen rin gat ja a szél a hul lá mo kon!
Mint ha el akar ná al tat ni, ahogy a Balogné
a szom széd ban a kis ba bá ját. Pe dig a Hold
nem is sír. Ugye, mi lyen szép?

– Szép, szép. De mért a Hol dat néz zem
én – kér dez te a fiú –, hi szen te itt vagy, és
szebb vagy, mint a Hold, szebb, mint ez az
es te, és szebb, mint az egész ed di gi éle tem.

A lány rá emel te te kin te tét, tün dér ar cán
ki vi rág zott a mo soly, és Pis ta mon da ni
akar ta vol na to vább, de be lát ta, olyan szé -
pen nem tud ja mon da ni, mint ahogy ér zi,
ezért in kább nem mond ta, csak né zett a
lány sze mé be, s sze re tett vol na an nak kék
ta vá ban el me rül ni.

S ak kor a lány a kis hím zett ken dõt, amit
a ke zé ben szo ron gott, a fiú te nye ré be tet te,
rá haj lí tot ta az uj ja it és csak en  nyit mon dott:

– Ez le gyen a ti éd!

Ed dig ju tott Timár Pis ta az em lé ke zés -
ben, ami kor ész re vet te, hogy csó nak in dult
a part tól a ma lom ha jó fe lé. Bá ná ti Ig nác
már to gat ta az eve zõt a víz be, s fe szí tett ve -

le a sod rás el le né ben. A fiú tud ta, hogy a
szentjánosi kocs má ból jön, s a ha jó szé lé -
hez si e tett.

– Ad jon Is ten, jó es tét – mond ta, majd fel -
se gí tet te a gaz dát a ha jó ra és ki kö töt te a csó -
na kot. Bá ná ti nagy da rab em ber volt, tes tes,
bár nem kö vér, s most ne héz ke sen moz gott.
A ka lap min dig a fe jén volt, s aki csak a ma -
lom ban ta lál ko zott ve le, nem is tud ta, hogy
ko pasz, mert kör ben azért meg ma radt a ha ja.

– Meg vág ta-e az öreg a ma lom kö vet es te?
– Igen is, Bá ná ti úr ké rem, meg vág ta

ren de sen.
– Te meg mért nem al szol? Dógod lesz

hó nap.
– Nem vót hi ba ab ban ed dig még so se –

vá la szol ta a fiú, s az tán mind ket ten nyu go -
vó ra tér tek.

Nap kel te kor a part men tén ci ká zó éhes
si rá lyok vij jo gá sa vert éb resz tõt a ha jón, s
a gaz da rö vi de sen ki osz tot ta a mun kát:

– La ci – for dult a bo ros tás ar cú hoz –, te
ki mész a la dik kal a part ra, be ho zod az
öreg Janotkát a bú zá já val együtt. Nem sok
van ne ki, de már teg nap dél óta vár. Av val
kez dünk. A Pis ta ve led megy.

A fi a tal em ber vál lá ra tet te a ke zét és be -
irá nyí tot ta a ház ba.

– Jól fi gyelj meg min dent, amit mon -
dok! Be mész mi hoz zánk a vá ros ba. A pad -
lás ról le ho zol öt zsák ku ko ri cát, át vi szed a
szom széd ba, Balogékhó. Ha nin cse nek
oda ha za, le ra kod a tor nác vé gi be. Az tán
meg mon dod az as  szony nak, hogy a
bûrtáskámat ad ja oda, úgy, ahogy van, te
meg el ho zod, de vi gyá zol rá, mint a sze -
med fé nyi re. Után el mész a Szecs ka fi ú ért,
és vis  sza ho zod ide. Ott la kik a Kiscsávolyi
út végin. Mi e lõtt visszaindúnátok, be mész
a pa ti ká ba, és meg mon dod a pa ti ká ri us -
nak, küld jön va la mi szert, mer meg bo lon -
du lok ev vel a záp fo gam mal, an  nyi ra fáj.

Ki vett a tár cá já ból öt pen gõt, és a fiú
mar ká ba nyom ta.

– Ebbül ki te lik. Meg ér tet tél-e min dent?
– Meg én, mind egy szó ig.
Ak kor a mol nár meg mar kol ta az in get a

fiú mel lén.
– Az tán a lán  nyal meg sem mi dógod!

A mol nár há zá nak kis ka pu ja nyit va volt,
de a ko mon dor pil la na to kon be lül ott ter mett,
be lül rõl a két mell sõ lá bá val meg tá masz tot -
ta, és ék te len uga tás ba kez dett. A hang ra jött
elõ az as  szony, és za var ta hát ra a jó szá got.
Szok nyá já nak al ja a jobb lá ba fe lõl be volt
tûz ve a kor cá ba, s lát ni en ged te a tér dét, s tán
azon felül is egy ki csit, de a fiú nem mert
oda néz ni. A prusz lik fe szült raj ta, két fel sõ
gomb ja sza ba don, de az eresz ked ni kez dõ
mel lek még min dig for má san mu tat ták erõ -

tel jes vo na la it. De leg in kább a sze me fog ta
meg Timár Pis tát, aki kö szönt il len dõ kép pen.
Met szõ te kin te te volt, ame lyik szá mon kér
már az el sõ pil la nat ban, de még nem tud ni,
hogy mit. A fiú te kin te te vé gig fu tott a tor ná -
con, az tán to vább az ud var vé gé ig.

– A Zsu zsit né zed, ugye? Azt ugyan ke -
res he ted! – s mint ha kár öröm rej lett vol na
a sza vai mö gött. – Mi nek gyüttél?

A fiú elõ ad ta a pa ran csot, az as  szony
meg meg mu tat ta a pad lás fel já rót.

– Mind egy, me lyik zsá kot ho zom? – for -
dult az as  szony hoz.

– Mind egy, csak hoz zad!
Ami kor vis  sza tért a ne gye dik for du ló -

ból, az as  szony meg in dult elõt te a pad lás -
lép csõn. A fiú té to ván lép ke dett utá na, kis -
sé le ma rad va.

– Ne, mi van, mitül ijed tél meg? – szólt
vis  sza az as  szony, fél úton meg áll va a lép -
csõn, s vár ta míg a fiú utol éri. Pis ta le sze -
gett fej jel kö vet te. Fent az as  szony a ki ké -
szí tett ötö dik zsák nak tá masz tot ta a fe ne -
két, és rá mo soly gott a fi ú ra.

– Gye rünk hát! Vi gyed!
– De hi szen ott áll a nagy sá gos as  szony.
– És így nem tu dod? Gye re hát kö ze lebb!
A fiú ak kor el in dult a mel let te le võ zsák

fe lé, de az as  szony most az elé lé pett.
– Mi cso da le gény vagy, hogy nem tu dod

le vin ni! – s tá gu ló sze mek kel né zett a fi ú -
ra, aki za va rá ban nem tud ta, mit te gyen. 

– Kö ze lebb! Kö ze lebb!
Ami kor már egé szen kö zel ke rült, az ass-

zony ki gom bol ta vé gig a prusz lik ját, s elõ -
bug  gyan tak hó fe hér mel lei. A fiú ar ca vér vö -
rös be bo rult, s hogy az tán ma ga ha jolt rá juk,
vagy az as  szony von ta oda a fe jét, mind egy
is volt már. Már ott fe küd tek a zsá ko kon, s a
ta pasz talt nõ tud ta, mit kezd jen a fi a tal em -
ber rel. Úgy fo gad ta ma gá ba, mint éhes száj a
ke nye ret, ta va szi föld a zá port. Az as  szony
föl si kol tott, re me gõ aj kai ör dö gi tán cot jár -
tak, vé gül el alélt és bol do gan zi hált. A fiú fel -
emel ke dett ró la, az tán hát ra for dult.

Te kin te te ak kor ta lál ko zott Zsu zsi é val.
A lány ott állt a pad lás fel já ró ban, a kor -

lát ba ka pasz ko dott, s a te tõ cse re pei kö zött
be tû zõ nap su gár ré mült sze me i be bot lott.
A fáj da lom el tor zí tot ta az ar cát, mint aki
si kol ta ni sze ret ne, de nem tud. A fiú a pad -
lás fé nye i nek vib rá lá sá ban már csak a lány
el su ha nó ár nyát lát ta, s ott állt meg der -
med ten, meg szé gye nül ve, meg sem mi sül -
ve. Az as  szony, az anya ott ült a zsák szé -
lén, s me red ten né zett a sem mi be.

Min den, ami azu tán tör tént, szin te ön tu -
dat la nul esett. A fiú tet te a dol gát, egyet len
szót se vál tott to vább az as  szon  nyal. A bõr -
tás ká val a hó na alatt el ment Szecs ká ért,
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az tán a pa ti ká ba, s a gye rek nem ér tet te,
mi ért nem szól hoz zá egész úton sem mit.
A ha jón nem mert a mol nár sze mé be néz -
ni, ami kor át ad ta a tás kát és a vis  sza já ró
pénz. A mes ter meg is szó lí tot ta.

– Mi a nya va lya van vé led, te fiú? Be teg
vagy tán? Az tán mit köll csi nál ni ez zel,
ami az üveg ben van? Meg igyam?

– Nem, is ten ments! Azt mond ta a pa ti -
ká ri us, egy kis gyócsot márt son be le, és azt
dug ja a li kas fo gá ba. De azt is üze ni, hú -
zas sa ki in kább, mert csak ros  szabb lesz.

Ko ra reg gel még min den ki aludt a ha jón,
csak az öreg téb lá bolt oda kint, majd vis  sza -
jött és be ko po gott a mol nár mes ter hez:

– Kelj fel, Ig nác! Mint ha az Ilon ka áll na
ott a ma lom rév ben!

Bá ná ti Ig nác gyor san ma gá ra ka pott va la -
mit, s már eve zett is ki fe lé a part ra. Rö vi de -
sen vis  sza tért és öl töz köd ni kez dett. Köz ben
a má sik ket tõ is fel kelt, és ri ad tan vár tak.

– Míg vis  sza nem jö vök, itt min den úgy
men jen, mint ha itt len nék!

– Az Is te nért, Ig nác, hát mi tör tént? –
kér dez te két ség be es ve az öreg.

– Teg nap es te a Zsu zsi el ment ha zul ról,
s az óta nem lát ta sen ki.

Az tán a fi ú hoz for dult:
– Be szél tél te teg nap av val a lán  nyal?
– Nem be szél tem ve le, mes ter úr, egy

szót se.
– De lát tad?
– Lát ni lát tam. De csak egy pil la nat ra.
A ví zi mol nár el ment, s õk egész nap

csak an  nyit szól tak egy más hoz, amen  nyit
mu száj volt. Csak a föl sé ges fo lyó zú gott
oda kint, for gat va a la pát ke re ke ket, s bent
a fo gas ke re kek és a ma lom kö vek sur ro -
gá sa hal lott.

Har mad nap ra meg jött a hír, hogy Zsu zsi
holt test ét fel dob ta a Sugovica, egy hor gász
ta lált rá, szem ben a szál lo dá val a szi get fe -
lõ li ol da lon, a víz re haj ló fûz fák lomb ko -
ro ná ja alatt. Az nap es te Timár Pis ta is el -
tûnt. Nem hal lot tak ró la so ha több sem mit.

A na pok, a he tek, a hó na pok pe dig egy -
re múl tak, új le gény ke rült a ha jó ra, a ma -
lom kö vek pe dig egy ked vû en õröl ték a bú -
zát és a kön  nye ket, s a fo lyó a ten ge rig so -

dor ta a bá na tot. Az idõ las san té li es re for -
dult, var jak tol lász kod tak szem ben a pör-
bölyi er dõ mez te len fá in, s a mol nár nép
ké szült már be von tat ni a ha jó kat a té li ki -
kö tõ be, ne hogy a ta va szi jég zaj lás kárt te -
gyen ben nük.

Az öreg Já nos a ko rán le sza ka dó es té ben
ott szít ta pi pá ját a ha jó vé gé ben, há tát a
ház desz ka fa lá nak vet ve, s La ci az örök
bo ros tá já val meg szó lí tot ta:

– Ma gá nak a Timár Pis ta bi zal ma sa volt.
Nem mon dott az a fiú ma gá nak va la mit,
mi e lõtt el ment?

– Nem mon dott az sem mit, csak egy re
azt haj to gat ta, hogy sír a Hold. Ja ni bá -
tyám, sír a Hold.

– És mit gon dol fe lõ le?
Az öreg hall ga tott egy da ra big, az tán

meg szó lalt:
– Én csak an  nyit gon do lok, hogy Já nos -

ka-ke re sõ be in dult…
Kis vár tat va le vet te a ka lap ját és ke resz -

tet ve tett.
Hamar Péter

A pár vá lasz tás tól a borsoskalácsig
A ma gyar pün kös di szo ká sok a ke resz -

tény ün nep kör höz köt he tõ ek. El len ben
szá mos olyan til tó ren del ke zés ma radt
fenn írás ban, amely sze rint egy-egy szo kás
vagy hi e de lem csak az el ne ve zé sé ben kap -
cso ló dik a pün kösd höz. (Tát rai Zsu zsan na:
Je les na pok – ün ne pi szo ká sok. In: Hoppál
Mi hály (szerk.) Nép szo kás, nép hit, né pi
val lá sos ság. Ma gyar Nép rajz VII. Bu da -
pest, 1990. 102-264.) Ilyen til tá sok vo nat -
koz nak a pün kös di ki rály vá lasz tás, ki rály -
né já rás, pün kös di zöld ága zás, má jus fa ál lí -
tás, va la mint a pün kös di mu lat sá gok kü -
lön fé le tán cos és já té kos szo ká sa i ra. (Dö -
mö tör Tek la: Nap tá ri ün ne pek – né pi szín -
ját szás. Bu da pest, 1964. 111–138.) Bá lint
Sán dor meg fo gal ma zá sa sze rint „Az egy -
ház, mi u tán az õsi ha gyo má nyok mé lyen
gyö ke rez tek a nép lé lek ben, hí ve i nek azt
aján lot ta, hogy a pün kös di vi rág zás ban a
Szent lé lek aján dé kát ün ne pel jék.” (Bá lint
Sán dor: A pa raszt élet rend je. In: Bartucz
La jos (szerk.) A ma gyar nép. Bu da pest,
1943. 201-248.)

A Ba ja mel let ti Szeremlén szo kás ban lé -
võ pün kös di la di ká zás az ün nep kör pár vá -
lasz tó, ud var ló szo ká sai kö zé so rol ha tó. A
szo kás ra K. Csilléry Klá ra fi gyelt fel az
1960-as évek ele jén. A nép rajz ku ta tó az
adat köz lõk vis  sza em lé ke zé sei alap ján ak -
kor még rög zít het te a szo kás 19. szá zad

vé gi ál la po tát. Meg ál la pí tá sa sze rint a nép -
ha gyo mány – ugyan kis sé meg vál to zott
tar ta lom mal– az 1920-as évek ben él te vi -
rág ko rát, az 1930-as évek kö ze pé re „ki -
ment a di vat ból”, és az 50-es évek ele jén
szûnt meg. (K. Csilléry Klá ra: Pün kös di
le ány eve zõ Szeremlérõl. Nép raj zi Ér te sí tõ
XLIII. 1961. 171-179.)

A la di ká zás nap ja ha gyo má nyo san pün -
kösd hét fõ jén volt. Amint Csilléry ír ja „A
le á nyok temp lo mo zás után egy da ra big sé -
tál gat tak fel s alá a par ton, még pe dig ami -
ó ta csak meg volt, min dig a víz men tén hú -
zó dó töl té sen, tõttésen. Majd ha za men tek
a le á nyok, le ven ni a temp lo mi ru hát, és át -
öl töz ni a la di ká zás hoz.” Az ün ne pet meg -
elõ zõ en a fa lu be li fi a tal le gé nyek dí sze sen
fa ra gott eve zõ la pá tot, le ány eve zõt aján dé -
koz tak a ki sze melt lá nyok nak. A ri tu á lis
aján dé ko zás egy ben in vi tá lást is je len tett a
pün kös di csó na ká zás ra. 

K. Csilléry Klá rá nak egyet len ilyen le -
ány eve zõt si ke rült gyûj te nie a Nép raj zi
Mú ze um szá má ra. Az eve zõ kes keny,
hosszú kás „tallát”, az az la pát ját nyár fá ból,
a man kó ját, a „bó dét” pe dig szil fá ból fa -
rag ták. A hen ge res nyél re fa szög gel erõ sí -
tet ték fel me rõ le ge sen a rö vid man kót. Az
eve zõ la pá tot a nyél kö zé pé ig be kát rá nyoz -
ták az idõ vas fo ga el len. A la pát mind két
ol da lát ék ro vás sal dí szí tet ték. Az egyi ken

szög le tes cse rép bõl ki nö võ, az egész fe lü -
le tet ki töl tõ vi rág bo kor lát ha tó. A hul lá mos
szár ra több sza bály ta la nul el he lye zett, kü -
lön bö zõ for má jú és min tá za tú ke rek ro zet -
tát, le vél fé le sé get és tu li pánt fa ra gott a ké -
szí tõ. A cse re pet, a szá rat és az egyes vi rág -
fe lü le te ket sû rû vo nal ká zás, il let ve négy -
zet rá cso zás töl ti ki. A cse rép mind két ol da -
lán egy-egy hal mo tí vum je le nik meg. Az
egyik hal vo nal ká zott tes tû, pik ke lyes fe jû,
a má sik nak a tes te vo na lak kal rá cso zott. Az
eve zõ la pát má sik ol da lát szív bõl ki nö võ vi -
rág bo kor dí szí ti. Az etnoszemiotikai ku ta -
tá sok sze rint a szív és a tu li pán együt tes
elõ for du lá sa sze rel mi üze ne tet köz ve tít. A
fa ra gott tu li pán a nõt, a meg for dí tott szív
pe dig a fér fit áb rá zol ja. (Hoppál Mi hály:
Tu li pán és szív. Sze rel mi jel ké pek a ma gyar
nép mû vé szet ben. Deb re cen, 1990.)

Pün kösd kor a szeremlei le gé nyek az al -
ka lom hoz il lõ en zöld ágak kal, gal  lyak kal
dí szí tet ték fel csó nak ja i kat. Mi kor a lá -
nyok a fo lyó part ra ér tek, a fi úk han go san
ki a bál tak: „Gyertök lá nyok be a la dik ba!”.
Egye se ket név sze rint szó lí tot tak: „Orgyán
Éva, të gye re kö zénk!”. Nagy szé gyent je -
len tett, ha va la me lyik le ány ka pott ugyan
le ány eve zõt, de nem hív ták be a csó nak ba.
Az idõ sebb ge ne rá ció as  szony tag jai a part -
ról fi gyel ték, hogy me lyik le gény kit csalt
be a csó nak já ba, mert ez sze rel mi val lo -



Bajai Honpolgár 52012. május

más nak is szá mí tott. (Solymos Ede: A pün -
kös di la di ká zás. Ba jai Hon pol gár,1990. 4.)
A fi a tal férj is meg csó na káz tat ta ez al ka -
lom mal új don sült as  szo nyát. Azok a lá -
nyok, akik nek nem volt sze re tõ jük, egye -
dül csó na káz tak. (Tóth Kál mán: Sze rel -
mem Szeremle. Ba ja, 1995. 137.) A jó han -
gu lat ról a tam bu rás, húzóhermonikás ze -
né szek gon dos kod tak, akik szin tén la dik ba
száll tak hang sze re ik kel. 

Az ün ne pi ese mény hang sú lyo sabb ré -
sze a 20. szá zad el sõ har ma dá ban már a la -
di ká zás utá ni mu lat ság ra te võ dött át. A fo -
lyó túlol da lán ma já list ren dez tek bor- és
sör mé rés sel ös  sze kap csol va.

A pün kös di la di ká zás ilyen szo kás tar ta -
lom mal egye dül ál ló a Kár pát-me den cé -
ben. Ha son ló, de nem a pün kös di ün nep -
hez köt he tõ a szin tén sár kö zi Bátán meg -
tar tott kalinkózás. (Do mon kos Ot tó: Ada -
lék a pün kös di la di ká zás tör té ne té hez.
Nép raj zi Ér te sí tõ XLIV. 1962. 323-325.) A
bátai fi a ta lok má jus ban ugyan csak zöld
ágak kal, vi rá gok kal fel dí szí tett csó na ko -
kon száll tak víz re, vi szont ami kor be sö té -
te dett, fák lya fény nél to vább foly tat ták a
csó na ká zást. 

Szeremlén az 1950-es évek ele jén meg -
szûnt pün kös di nép szo kás 2000-ben a he -
lyi nép tánc cso port ve ze tõ jé nek kez de mé -
nye zé sé re éledt új já. Nép vi se let be öl tö zött
szeremlei tán co sok vol tak az ün nep fõ sze -
rep lõi. Az óta a fa lu ban min den év ben
meg szer ve zik a pün kös di la di ká zást. A
szeremlei ren dez vény re 2005-ben elõ ször
ér kez tek ven dég tánc cso port ok is. A meg -

hí vot tak kö zött sze re pelt az õcsényi Bo gár
Ist ván Ha gyo mány õr zõ Egye sü let, a bony -
há di Völgy ség tánc együt tes és a nagy-
baracskai nép tánc cso port. A tán co sok az
ál ta lá nos is ko lá ban gyü le kez tek és dél után
fél öt kor in dult a me net a Sugovica-partra.
Ének szó val vo nul tak vé gig a fõ ut cán, kü -
lön a ki sebb és a na gyobb le á nyok. A
szeremleiek ke zük ben már nem ki var rott
cif ra zseb ken dõt, ró zsás pánt li kát, ha nem
vászonszõttest tar tot tak, ké sõbb az tán er re
ül tek a la dik ban.

A fo lyó par ti töl tés ol da lon pa dok áll tak,
me lye ket az ön kor mány zat vi te tett a hely -
szín re a fa lu si ak, lá to ga tók, né ze lõ dõk szá -
má ra. A szeremlei tán co sok szü lei ka lá csot,
sü te ményt sü töt tek a ren dez vény re és az zal
kí nál ták a bá mész ko dó kat. Az édes sé gek
mel lé üdí tõt vagy bort kí nál tak, amely rõl a
fa lu ve ze té se gon dos ko dott.

Öt óra tá ján a fi a tal le gé nyek be csá bí tot -
tak né hány fa lu be li le ányt a la dik juk ba és
eve zni kezd tek. Mi vel a szo kás nak ma már
nem a pár vá lasz tás az el sõd le ges sze re pe,
ezért nem csak fi a tal pá rok ül tek a csó na -
kok ba. Egyik la dik ban csak há rom le gény
eve zett, a má sik ban idõ sebb höl gyek is ül -
tek, a har ma dik ban pe dig két fiú és két le -
ány rin gott a ví zen. A tánc cso port töb bi
tag ja eköz ben a kéz zel von ta tott kom pon
kelt át a Sugovicán, majd pe dig vis  sza jött.
A ré ven a Csur gó ze ne kar és Bács ka Ban -
da is he lyet ka pott, akik a he lyi ön kor -
mány zat tá mo ga tá sá val húz ták a talp alá va -
lót. Tam bu ra és harmónikaszó he lyett he -
ge dû, nagy bõ gõ és kla ri nét hang ja har sant
fel. A tánc cso port tánc ra per dült és eköz -
ben sár kö zi nép da lo kat éne kelt. Né mi kva -
ter ká zást kö ve tõ en, es te fél hét kor in dult a
kö zös me net az is ko la ud va ron fel ál lí tott
szín pad hoz, ahol a tánc cso port ok nép tánc
gá lá val zár ták a na pot.

A fa lu si ren dez vény a 21. szá zad ele jé tõl
borsoskalács fesz ti vál lal egé szült ki. A gaszt -
ro nó mi ai prog ram a szeremleiek jel leg ze tes
né pi éte lét, a bor sos tej föl be már tott fo nott
kelt ka lá csot he lye zi elõ tér be. A könyv tár és
fa lu mú ze um ud va rán meg épí tett ke men cé -
ben sül ilyen kor tepsiszámra az íz le tes ka lács
a tu ris ták, fa lu ba lá to ga tók nagy örö mé re. Az
ételt nem csak Szeremle, ha nem az észa kabb -
ra fek võ Érsekcsanád né pe is sa ját já nak te -
kin ti, ami a két fa lu erõs há zas sá gi kap cso la -
ta i val ma gya ráz ha tó.

Az ud va ron fel ál lí tott szín pa dot ko ra dél -
után tól ha gyo mány õr zõ tánc cso port ok, nép -
dal kö rök, nép ze né szek né pe sí tik be, és éj sza -
ká ba nyú ló mû sor ral szó ra koz tat ják a nagy -
ér de mût. A ren dez vény idõ pont ját nap ja ink -
ban már bi zo nyos ké nyel mi szem pont ok is
sza bá lyoz zák. Az ese ményt ugyan is nem a
ha gyo má nyos pün kösd hét fõn tart ják, ha nem
az azt meg elõ zõ va sár na pon, hogy a tá vo -
labb ról ér ke zõ ven dé gek nek, tu ris ták nak és
per sze a he lyi ek nek se más nap kell jen meg -
kez de ni ük a mun ka vég zést, ha nem a hét fõi
nap ki pi hen hes sék mu la to zás fá ra dal ma it. 

Ös  sze fog la ló an meg ál la pít hat juk, hogy a
fel újí tott szo kás „né pi” kez de mé nye zés re, a
he lyi ve ze tõ ség köz re mû kö dé sé vel szü le tett
új já az ez red for du lón. A nép ha gyo mány a
20. szá zad so rán fo lya ma to san folklorizáló-
dott, vál to zá son ment ke resz tül, meg vál to -
zott szo kás tar ta lom mal él to vább nap ja ink -
ban. A ren dez vény ese té ben is ko la pél dát lát -
tunk ar ra, mi mó don le het a 21. szá zad ele jén
egy kis te le pü lés kö zös sé gi kap cso la ta it és a
he lyi iden ti tást erõ sí te ni. A szo kás jö võ je a
la di ká zást kö ve tõ kö zös fa lu si mu la to zás ban,
kö zös ség épí tõ, va la mint „nép ün ne pély” sze -
re pé ben sejt he tõ. A szel le mi kul tu rá lis örök -
ség nem ze ti jegy zé kén mél tó he lye len ne a
szeremlei pün kös di la di ká zás nak!

Kothencz Ke le menFiatal legény indulás elõtt

Pünkösdi ladikázás
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Fe ke tén – fe hé ren
A Duna Fotóklub kiállítása

Ahogy sé tál tam a Du na Fo tó klub fe ke te-
fe hér fény ké pei kö zött, las san, de egy re
ha tá ro zot tab ban az az ér zé sem tá madt,
hogy nem egy ki ál lí tás fal ra akasz tott ké -
pe it né zem, ha nem fé nyek és ár nyé kok,
szí nek és han gok, sor sok és le he tõ sé gek
tit ka it ku ta tom. Az tán már egé szen biz tos
let tem ben ne, hogy alap ve tõ en csak két
do log fog lal koz tat: a fény és az ár nyék
meg ha tá roz ta va ló ság met sze tek. A fény és
az ár nyék, a vi lá gos ság és a sö tét ség, az
anya gi és a szel le mi lé te zés, s nem csak
pil la nat nyi je len lé tem ben, be nyo má sa im -
ban és kó sza gon do la ta im ban, ha nem azo -
kon túl is, hogy egész gon dol ko dá som, is -
me re te im és ta pasz ta la ta im ezek kont raszt -
ja nyo mán jön lét re, ami rõl ugyan tu dom,
hogy biz to san nincs így, de most el hit tem. 

A Du na Fo tó klub ki ál lí tó i nak: Bolvári
Csil la, dr. Cseh Lász ló, Fé lix Áron, Fisch-
bäckné Hor váth Il di kó, Jäger Zol tán,
Gorotyák Daniella, Kémenes Ist ván, Kiss
Vi rág, Kiss Ro land, Komár Pál, Li ge ti
Lász ló, Sramó And rás, Ta más Jó zsef, Tóth
Fe renc fo tog rá fi ái elõtt az em ber kény te -
len el hin ni, kény te len hin ni ab ban, amit
lát, kü lön ben ho gyan le het ne, hogy egy vi -
zet kan nák ba töl tõ gye rek csa pat ról ugyan -
olyan drá mai tör té net re as  szo ci ál, mint az
ágyán ku tyá já val ülõ idõs bá csi portéja
kap csán? Hogy tel je sen mind egy, hogy
Af ri ká ban jár-e vagy a Du na part ján, Er -
dély ben vagy egy bács kai kis vá ros ban,
mert ugyan azok a nagy sze rû vagy ke vés bé
ma gasz tos szim bó lu mok sej le nek föl ben -
ne, amik az em be ri ci vi li zá ció meg ha tá ro -
zói. Mint ha nem is fe ke te-fe hér fo tog rá fi á -
kat lát na, ha nem sú lyos, na gyon gon do san
meg fo gal ma zott tõ mon da to kat, Ör kény-
egy per ce se ket ol vas na. Nem hos  szú tör té -
ne te ket vagy ta nul sá gos mí to szo kat, ha -
nem olyan es  szen ci á lis böl cses sé ge ket,
ame lyek egy-egy el röp pe nõ pil la nat nyo -
mán fo gal ma zód tak meg, s ame lyek kel
nem fel tét le nül ért egyet, de min den kép -
pen gon dol ko dás ra kész te tik.

Ho gyan le het egy szer re ki fe jez ni fény -
ké pen azt, amit az em ber lát, gon dol és
érez? Azt hi szem, ezek a ké pek ma ra dék -
ta la nul meg vá la szol ják ezt a mind nyá juk
szá má ra ars po e ti ca ként is ér té kel he tõ kér -
dést. Az al ko tók mun ká i nak min den egyes
da rab ja lát tán át érez he tõ és át él he tõ az a
han gu lat, az a pil la nat kép be rög zí tett va -
rázs, me lyet csak a fo tog rá fi át szen ve dély -
 lyel sze re tõ és mû ve lõ al ko tó ké pes rög zí -

te ni. Az át élt él mé nyek, em lé kek, han gu la -
tok, ér zé sek, gon do la tok nemcsak a kép
lát ha tó ke re tei kö zött ol vas ha tók, de a fe -
ke te-fe hér pa pír lap mö gött to vább íve lõ or -
ga niz mu so kat is sej tet nek.  

A ki ál lí tott al ko tá sok fe ke te-fe hér egy -
sze rû sé gük ben, gon do la ti tisz ta sá guk ban
ugyan egy sze rû sí te ni akar nak, de nem sze -
gé nyí te ni. Tö mö ren ki fe jez ni, de nem le -
szû kí te ni. Mert így töb bet tud nak el mon -
da ni a va ló ság ról, mint egy rész le te zõ tör -
té net. A ké pe ken min den egyes té má nak,
rész let nek, vo nal nak, for má nak, tó nus nak
el en ged he tet len sze re pe van.  

A Du na Fo tó klub 14 al ko tó já nak 35 fo -
tog rá fi á ja szá mom ra, nem ez zel a mû vé -
sze ti ág gal fog lal ko zó szá má ra egyéb ként
min den nagy sze rû ség ük el le né re föl ve tik
azt a prob lé mát, hogy a mû vé sze tek kö zül
ta lán a fo tog rá fi á nak, a fo tó mû vé szet nek
kell leg in kább meg küz de nie a va ló ság gal a
hi te les áb rá zo lá sért. Hogy a va ló ság ból
akár ész re vét le nül, akár bru tá li san, akár
hu mor ral, ra fi nál tan, akár iro ni ku san ra -
gad ja ki a lé nye get, ami mû al ko tás sá vál -
hat. A fo tog rá fus a va ló ság sok szí nû sé gé -
bõl az egyet len iga zit, a re la tív igaz ság ból
az egyet len va ló dit akar ja föl mu tat ni, il let -
ve azt a pil la na tot ke re si, ame lyet meg örö -
kít ve a ka tar zis ké sõbb bár mi kor át él he tõ. 

Gorotyák Daniella A má sik ol dal címû
ké pén a ro mán bolt ív vel ha tá rolt sö tét ség
ural ko dik, csak a fo tó két ol da lán és fölül
ho má lyo san je len nek meg a sá padt fa lak,
ám a kont raszt ha tás még is in kább an nak a
bolt ív alatt meg vil la nó fény nek, s a fény -
ben fe ke te pont ként tá vo lo dó alak nak kö -
szön he tõ, ami így élet és ha lál közt fény lik,
s ab ból az õsi ti tok za tos ság ból szik rá zik fe -
lénk, amit a ha lál irán ti fé le lem mel ve gyes
olt ha tat lan kí ván csi ság és bi zony ta lan ság
je lent a kor társ kul tú rá ban. De ugyan ez az
egy sze rû, kont raszt ha tás ra ala po zott ti tok -
za tos ság je le nik meg Kémenes Ist ván Ör -
vény címû fo tó ján is, mely nek szin te tel jes
kép fe lü le tén egy ütött-ko pott, még is ék -
szer ként fény lõ tég la fal lát ha tó, ami nek az
al ján, egy csa tor na fe dé len ke resz tül ki tud -
ja, mer re fo lyik to vább az élet vi ze.

Fischbäckné Hor váth Il di kó Bel vá ro si
ívek, Ta más Jó zsef Kis vá ros és Jäger Zol tán
Türr-kilátó címû al ko tá suk kal, drá mai ki hí -
vás ként ér té kel ve hon pol gár sá gu kat, Ba ja
jel leg ze tes, ikonikus épü le te i nek, szim bo li -
kus for má i nak ké pi meg örö kí té sét nagy
oda adás sal, va ló sá gos mû vé szet fi lo zó fi ai

alap ál lás ból ki in dul va ké szí tet ték el. Nem
kí vül ál ló ként vagy egy pro fi rutinériájával
dol goz tak egy-egy épü le ten, egy vá ros rész,
egy ut ca kép meg örö kí té sén, de még csak
nem is egy oda lá to ga tó ide gen õszin te ér -
dek lõ dé sé vel vagy ér zel mi túl fû tött sé gé vel,
ha nem egy or ga niz mus ak tív ré sze se ként,
akik egy bo nyo lult, sok min den ál tal meg ha -
tá ro zott vi szony rend szer kü lön bö zõ ös  sze te -
võ i rõl be szél nek, és azo kat tár ják föl. 

Dr. Cseh Lász ló Kincs a víz cí mû ké pé -
vel ké pes ar ra, hogy egy af ri kai fa lu kút já -
ról ké szí tett kö zel kép ben föl mu tas sa
mind azt, ami kö ré rész ben tu da to san, rész -
ben ösz tö nö sen egy em be ri kö zös ség szer -
ve zõ dik – a hát tér ben, a mû anyag kan nák -
kal sej tet ve az év szá za do kat ös  sze mo só ci -
vi li zá ci ós meg szál lást; aho gyan Kémenes
Ist ván Egy sze mé lyes fo lyó címû ké pé vel
egy szer re mu tat ja be a misz ti ciz must és az
el ide ge ne dés kul tú rá ját.

Kiss Vi rág, Bolvári Csil la, Kiss Ro land
egy-egy ké pé vel a köl té sze tig is el jut, s ez a
meg ál la pí tás ak kor is igaz al ko tá sa ik ra, ha
nyil ván va ló azok be ál lí tott sá ga. Ilyen ké -
pek a Kép más, az Érin tet len, a Ke zem ben a
jö võ. A ké pek kom po zí ci ói lát szó lag egy -
sze rû nek tû nõk, még is mind egyik mé lyén,
a fel szín alatt a me ta fo ri kus hát tér to vább
raj zo ló dik, nyu godt fel szí nük alatt vib rál a
bi zal ma san köz kinc  csé tett „ma gán tu laj -
don”, a büsz ke és õszin te tet sze ni vá gyás.   

Fé lix Áron a Tá ma dás és Fischbäckné
Horváth Il di kó A nagy ug rás címû ké pé nek
fe szült sé ge az el sõ ijedt pil la na ton túl a jól
ki fe je zett moz gás és vi dám ság, a já ték örö -
mé nek fel sza ba dult sá gá val aján dé koz meg.
A kom po zí ci ók nem túl egy sze rû ek, de vég -
te le nül tisz ták. Bár sok rész le tet tar tal maz -
nak, nem von ják el a fi gyel mün ket a fõ sze -
rep lõk rõl. 

Komár Pál, Li ge ti Lász ló, Tóth Fe renc,
Gorotyák Daniella, Kiss Vi rág, Ta más Jó -
zsef fe ke te-fe hér, ér zé keny, klas  szi kus
port réi pél dái an nak, hogy a mi nõ sé get
nem a port ré alany, ha nem a meg fo gal ma -
zás ad ja: a lé nye ge az em be ri arc, s a len -
cse tük ré ben a fo tog rá fus vis  sza csil la nó
hun cut ka csin tá sa. 

Dr. Sramó And rás menny or szág ba ve ze tõ
út ját „kö ve zõ” lép csõ az ipa ri, in di vi du a lis ta,
kör nye zet szen  nye zõ ci vi li zá ció lép csõ je. Az
em be ri test és lé lek szá má ra mér ge zõ pi szok,
tér hi ány, csu pasz, tár gyi a sult, funkcionalista
vi lág ra, s a szín, fény, ér ték nél kü li vi lá gunk
kor ro dá ló dá sá ra hív ja fel fi gyel mün ket.
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A Du na Fo tó klub al ko tó i nak táj ké pei, ter -
mé szet ké pei (mely ta lán a leg kö ze lebb áll a
kép zõ mû vé szet hez) pe dig nem csak a ter -
mé szet szép sé gét eme lik „ref lek tor fény be”.
Ál ta luk al ko tó ik ar ra tö re ked nek, hogy
meg örö kít sék a gyak ran csak né hány per -
cig, oly kor csak né hány má sod per cig tar tó
je len sé ge ket. Azt a pil la na tot, ami kor a
fény, az idõ já rás és a táj ös  sze fog, hogy

meg te remt sen egy csak a szen ve dé lyes „lá -
tók” szá má ra át él he tõ szép sé ges je le ne tet. 

A mo dern fény ké pe zõ gé pek, mind nyá -
jan tud juk, ké pe sek a leg ma ga sabb tech ni -
kai szín vo na lú kép mi nõ ség elõ ál lí tá sá ra.
De a leg jobb, leg mo der nebb, leg fel sze rel -
tebb, leg drá gább ka me rák sem tud nak fo -
tó kat, fény ké pe ket va rá zsol ni, mert er re
csak a ké szü lék mö gött ál ló em ber ké pes.

Õ az, aki a vi lág ról szer zett is me re te it, ér -
zé se it, gon do la ta it, re mé nye it, hi tét kéz zel
fog ha tó, szem mel lát ha tó kép pé ké pes
kom po nál ni. Ar ról pe dig, hogy ho gyan le -
het emó ci ó kat emul zi ó ban elõ ál lí ta ni, a
Bács kai Kul túr pa lo tá ban, a Du na Fo tó klub
ki ál lí tá sá ban 2012. má jus 6–ig.min den lá -
to ga tó meg gyõ zõd het. 

Ko vács Zi ta

II. helyezett
Kémenes István: Egyszemélyes folyó

I. helyezett
Tóth Ferenc: Kapcsolat

A zsûri különdíja
Ligeti László: Sorsok

III. helyezett
Gorotyák Daniella: Busójárás, 2012

A Duna Fotóklub kiállításának
díjazott képei
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Telcs Ede ön élet írá sa
…él tem, és mû vész vol tam

Telcs Ede vis  sza em lé ke zé sei és úti nap lói. Türr Ist ván Mú ze um, Ba ja, 2011, 349 l.

1952. ja nu ár 1-jé vel Ortutay Gyu la, a
Mú ze u mok és Mû em lé kek Or szá gos Köz -
pont já nak el nö ke ri mán ko dá som ra és ba -
rá ta im nak, Ba ra bás Je nõ nek meg Ka to na
Im ré nek köz ben já rás ára szám ûze té sem -
bõl, a mes  szi Kar cag ról át he lye zett a ko -
ráb bi (és mai) la kó he lyem hez, csa lá dom -
hoz (if jú fe le sé gem hez is), Szõreghez kö -
ze li Ma kó ra. Itt is, mint Kar ca gon a mú ze -
um ne vét (ott Györffy Ist vá nét, itt Jó zsef
At ti lá ét) és egy há bo rút át vé szelt tár gyak -
ból ál ló ki csiny ke tár gyi anya got ta lál tam.
Köz te volt egy szép bronz nõi mell szo bor,
amely – mint meg tud tam –, Hollósy Kor -
né li át (1827–1890), a 19. szá zad hí res ma -
gyar ope ra éne kes nõ jét, 1852-tõl Lonovics
Jó zsef (1824–1902) Csa nád vár me gyei fõ -
is pán fe le sé gét áb rá zol ja. Meg tud tam,
hogy Telcs Ede (1872–1948) al ko tá sa. A
mû vész ne vét, nem szé gyel lem be val la ni,
ak kor hal lot tam elõ ször. A ré gi, ál la mo sí -
tott Be ret vás-ház szá raz ka pu-be já ra tá ban
posz ta men set ké szít tet tem, s föl té tet tem rá
a re mek szob rot. Ott ment el elõt te min -
den ki, aki be jött a mú ze um ba, míg az öreg
„for dí tott há zat”, hogy he lyet ad jon az új
mú ze um épü let nek, le nem bon tot ták. Telcs
Ede ki tû nõ al ko tá sa 1978 óta mél tó he -
lyen, a vá ros há za be já ra ta mel lett lát ha tó. 

Leg na gyobb meg le pe té sem re Telcs Ede,
ami kor rend re be szá molt je len tõ sebb al ko -
tá sa i nak sor sá ról, szü le té sé rõl, e si ke rült
szo brá ról em lí tést nem tett. Szin túgy az
élet mû vét is mer te tõ, mél ta tó mû vé szet tör -
té né szek sem. Ma kó hely tör té ne ti iro dal -
má ban sem ta lál tam fo gó dzót a szo bor
szü le té sé rõl. Le vél tá ros ba rá ta im sem is -
mer nek for rást ró la. Tör té ne té rõl annyit le -
het te hát tud ni, hogy a Csa nád ve zér (ak -
kor Dessewffy Sán dor) té ren föl épült,
1903. au gusz tus 18-án meg nyílt Hollósy
Kor né lia Szín ház elõ csar no ká ban ál lí tot -
ták föl. Úgy lát szik, kü lön ava tá sa, le lep le -
zé se nem volt. Ma már sen ki nem em lék -
szik, a ve szé lyes sé vált épü let be zá rá sa kor
(1938) vagy le bon tá sa kor (1941) moz dí -
tot ták-e el he lyé rõl, és tet ték a Csa nád Vár -
me gyei Tör té nel mi és Ré gé sze ti Tár su lat
gyûj te mé nyé be, ahon nan örö köl tem.

Ba ja szé pen ápol ja szü löt té nek örök sé gét.
Bár Telcs Ede csak két évig volt a vá ros la -
kó ja, mert sze gény zsi dó susz ter ap ja csa lád -
ját a jobb meg él he tés re mé nyé ben Sza bad ká -
ra köl töz tet te, így a mû vész esz mél ke dé se,
be szél ni, ír ni, ol vas ni ta nu lá sa, nyil ván mû -

vé szi haj la ma i nak ki bon ta ko zá sa is az éle te
de re kán Szer bi á hoz ke rült vá ros ban zaj lott
le, a Du na-par ti vá ros, amely nek szin tén volt
bu nye vác szí ne ze te, ma is ma gá é nak te kin ti.
Az egy ko ri mú ze um igaz ga tó kol lé gám,
Solymos Ede mo nog rá fi át írt ró la (1966),
utó da, szin tén ked ves ba rá tom, Kõ he gyi Mi -
hály, a Kner Im ré vel va ló le ve le zé sét tet te
köz zé. (1993). Most pe dig Merk Zsu zsa mu -
ze ológus Rapcsányi Lász ló szer kesz tõi köz -
re mû kö dé sé vel a há rom fe lõl – ha zai, svéd -
or szá gi, auszt rá li ai le lõ he lyek rõl – meg szer -
zett kéz irat ok gon dos ös  sze il lesz té sé vel és
ala pos lap al ji, tár gyi ma gya rá zó jegy ze tek kel
a le he tõ leg tel je sebb ön élet raj zot je len tet te
meg az ér té kes hely tör té ne ti so ro zat, a Ba jai
Dol go za tok 16. kö te te ként. (In gyen pro pa -
gan dá ról mond tak le, ami kor el mu lasz tot ták
a so ro zat meg je lent szá ma it, sõt eset le ges ki -
adás ra ter ve zett kö te te it az er re kí nál ko zó,
üre sen ma radt 350. la pon föl so rol ni.) 

Telcs Ede nem mi nõ sít he tõ kü lön le ge sen
ki vá ló szép író nak, de ro kon szen ve sen, jó
ma gyar ság gal, kö zért he tõ en tu dott ír ni. Kö -
szö net tel tar to zunk ne ki, hogy 1942. szep -
tem ber 29-én ne ki lá tott éle té nek ta nul sá ga it
írás ba rög zí te ni, és 1947. jú li us 17-éig ki tar -
tó an foly tat ta. Pe dig nem mun ka kedv re de rí -
tõ évek vol tak ezek. Há bo rús évek mind nyá -
junk szá má ra, akik már él tünk, de az õ szá -
má ra kü lön le ge sen el ke se rí tõ idõk, a zsi dó -
tör vé nyek egy re sú lyos bo dó ko ra. Sze ren -
csé re 1929-ben vál lal ta, hogy Hor thy Mik lós
kor mány zó sá gá nak ti ze dik év for du ló já ra a

he ren di por ce lán gyár meg bí zá sá ból, amely -
nek at tól az év tõl mû vé sze ti ve ze tõ je lett,
por ce lán ból medaliont ké szít. Hor thy két szer
egy-egy órát ült ne ki mo dellt. Ezért ír hat ta:
„ta lán en nek a Hor thy min tá zá sá val el töl tött
két órá nak kö szön het tem, hogy 1944-ben
élet ben ma rad tam” (210).

Hor thyról na gyon tár gyi la gos, zsi dó tól
ma nap ság szo kat la nul el fo gu lat lan vé le mé -
nye volt. Több ször han goz tat ta, hogy po li ti -
ká val so sem fog lal ko zott, de nem hall gat ta
el, hogy a fe hér ter ror ral so sem ér tett egyet,
sõt el ítél te (208). Ám el is mer te Ti sza Ist ván
és Hor thy Mik lós je len tõs sze re pét tör té nel -
münk ben, ha ez a sze rep „a leg gyá szo sab -
bak kö zé tar to zott is” (uo.). 

Egy he lyen azt val lot ta: „ak tív zsi dó és
szen ve dé lyes ma gyar vol tam” (49). Ro -
kon szen ves val lo más, mint ahogy Telcs
Ede egész éle te, ma ga tar tá sa, mû vé sze te
mél tó ro kon szen vünk re. A könyv cím lap -
ján lát ha tó fény ké pén nin cse nek jel leg ze -
te sen „zsi dós” em ber ta ni je gyei. Stróbl
Ala jos, aki nél elõ ször je lent ke zett, hogy
ta nít vá nya sze ret ne len ni, szin tén nem lá -
tott raj ta ilyen vo ná so kat, s csak ami kor
kér dé sé re Telcs Ede azt vá la szol ta, hogy
zsi dó, ak kor szon tyo lo dott el, s há rí tot ta el
ma gá tól a mes ter sze re pét (46). Pe dig
elõbb a raj za tet szett Stroblnak.  Za la
György nek már nem vol tak elõ í té le tei,
vál lal ta Telcset, de õt meg ké sõbb, ami kor
ta nít vá nyá nak ve le ve tél ke dõ te het sé gét
föl is mer te, fél té keny sé ge be fo lyá sol ta.
Ezért rom lott meg kap cso la tuk.

Pe dig Telcs õszin tén tö re ke dett a ma gyar
mû vé szet hi te les kép vi se le té re. Nemcsak a
kü lön fé le pá lyá za to kon, ame lyek tör té nel -
münk je les alak ja it kí ván ták meg örö kí te ni,
de jól meg fi gyelt, re me kül el ka pott, jel leg -
ze tes né pi fi gu rák áb rá zo lá sá val is. 

Igaz, meg fi gyel he tõ, hogy szû kebb ba rá ti
kö re hit sor so sa i ból és sza bad kõ mû ves tár sa -
i ból ke rült ki. Élet írá sá ban is név te le nül
hagy ta azt a sza bad kõ mû vest, aki bé csi ta -
nul má nya it év rõl év re anya gi lag tá mo gat ta.
Ezért nem cso dál koz ha tunk, hogy utóbb
tag ja lett a Re form pá holy nak, majd 1901-
ben ala pí tó tag ja a Pe tõ fi pá holy nak. (Ezt én
is az Új ma gyar élet raj zi le xi kon ból tu dom;
Telcs nem írt ró la, és ez is ért he tõ: azok ban
az évek ben nem di cse ked tek az em be rek ez -
zel.) De mû vé sze ti íz lé se is egy szer re kor -
sze rû és ma gyar; nem koz mo po li ta, mo -
dern ke dõ, ha nem jó zan, re a lis ta. Há rom úti -
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nap ló ja, amely táv ira ti stí lus ban rög zí ti
1926-i, 1929-i és 1930-i kül föl di út ja i nak él -
mé nye it, meg ér de mel né, hogy meg fe le lõ
nyelv re le for dít va az il le té kes or szág mû vé -
szet tör té né szei szá má ra hoz zá fér he tõ vé vál -
jék, hisz bi zo nyá ra szá muk ra még ér de ke -
sebb, sõt ta nul sá go sabb le het a ma gyar mû -
vész ön zet len, el fo gu lat lan ál lás fog la lá sa.
Az en gem is meg le pett, hogy a kö zép ko ri
ke resz tény mû vé szet al ko tá sa i ért men  nyi re
tu dott lel ke sed ni. A ba rok kot nem na gyon
szí vel te, de a ré gi ro mán épí té sze tet, szob rá -
sza tot,.a gó ti ka nagy tel je sít mé nye it min dig
mél tat ta. Jel lem zõ nek tar tom pl. eze ket a
meg ál la pí tá sa it Ravenna lát ni va ló i ról:

„Az ér se ki pa lo ta ká pol ná ja, a ke resz te lõ -
ká pol na, az ari á nu sok ká pol ná ja is fe lejt he -
tet le nek. Theodorik sír em lék lét ma nem néz -
tük meg. Mind ezen szép sé gek kö zött a
Classe ba zi li ka a leg nagy sze rûbb. Tér ha tá sa
meg döb ben tõ. Szín ben, for má ban szeb bet
ál mod ni sem le het. Sze ret tem vol na min den
egyes rész le tét me mo ri zál ni, és an  nyi ra az el -
mém be vés ni, hogy le hunyt szem mel bár mi -
kor lát has sam. Mennyi ma rad meg, men  nyit
vi szek ma gam mal?  Majd el vá lik…

Nagy sze rû ek, mo nu men tá li sak a szar ko -
fá gok. Mind job ban lá tom és ér zem, hogy a
mû vé sze tet nem le het meg ta nul ni, va gyis
job ban mond va nem az a mû vé szet, amit a
te het sé ges em ber meg ta nul, ha nem az, amit
ma gá val hoz. A pri mi tí vek óri á si mû vé szek,
pe dig ke ve set tud nak. A mû vé szet õs ösz tön,
mely nek a sok tu dás gyak ran árt. A tu da tos
gyak ran le tör li az ösz tö nös hím po rát. Pe dig
– az ér ték” (248).

Telcs Ede, a sze gény kis zsi dó susz ter Is -
ten tõl ál dott te het sé gû fia, a ma gyar nép
leg al só tár sa dal mi ré te ge i ben föl nõtt, „szo -
ci a li zá ló dott” mû vész, õszin tén kép vi sel te
a ma gyar sá got, a né pet. Ezért tar tom rop -
pant szo mo rú nak, hogy ezt a mû vészt és a
hoz zá ha son ló író kat, tu dó so kat, mû vé sze -
ket, akik a 19. szá zad ban és a 20. szá zad el -
sõ har ma dá ban leg jobb szán dék kal tö re -
ked tek a ma gyar ság hoz al kal maz kod ni, a
nem ze tet al ko tá sa ik kal szol gál ni, szimp la
mû szó val: a ma gyar ság hoz as  szi mi lá lód ni,
a be teg kor szel lem, fõ ként a hit le riz mus
ha tá sá ra szél sõ sé ges, fe le lõt len, em ber te -
len, sõt istelentelen hon fi tár sa ink el va dí tot -
ták tõ lünk. Telcs Ede ek kor sem for dult a
ma gyar ság el len, nem disszimilálódott,
mint ma nap ság an  nyi an, csak vég te len szo -
mo rú ság gal vet te tu do má sul, hogy így há -
lál tuk meg, amit egy éle ten át mû vé sze té -
vel tett a ma gyar sá gért. Ön élet raj zá ban
több ször is em lí tet te „szü le té si handicapjét”
(47, 78, 158, 199, 218–220), amely õt sze -
rény ség re kész tet te. Ami kor a mi nisz ter vi -
selt, sok ol da lú mû vész, az er dé lyi arisz tok -
ra ta Bánffy Mik lós, aki vel kö zös al ko tá sa ik
is vol tak, is mé tel ten ma gyar ne mes sé get
aján lott föl ne ki, kö vet ke ze te sen el há rí tot ta.
„Vég re is – ír ta ke se rû gúnnyal – Bánffy en -
ge dett, s én így es tem el a ma gyar ne mes -
ség tõl, pe dig mi lyen jól ál lott vol na az 1944-
ben a sár ga csil la gom hoz, ami vel ha zánk
ak ko ri ve ze tõi tün tet tek ki” (172).

Telcs Ede írá sa it elöl-hátul ki egé szí tõ
ta nul má nyok és adat tá rak te szik job ban
ér tel mez he tõ vé. Már-már ki ment di vat ból

(mert mun ka és költ ség) a név mu ta tó; eb -
ben a kö tet ben hasz no san szol gál ja a ké -
sõb bi föl ütés, ke re sés le he tõ sé gét. Beke
Lász ló nak, az MTA Mû vé szet tör té ne ti
Ku ta tó in té ze te igaz ga tó já nak aján lá sá ra
nem volt szük ség. Vincze Gab ri el lá nak
Telcs Ede mun kás sá gát ös  sze fog la ló be -
ve ze tõ ta nul má nya („Egész mun kás sá -
gom ban csak meg gyõ zõ dé sem sza vá ra
hall gat tam”) an nál hasz no sabb, kü lö nö -
sen az élet mû rõl ké szült iro da lom jegy -
zék. Nél kü löz he tet len Merk Zsu zsa
szám adá sa a föl hasz nált kéz irat ok sor sá -
ról és le lõ he lyé rõl. 

A kö tet vé gén, a füg ge lé kül kö zölt há -
rom úti nap ló után, a mel lék le tek kö zött is -
mét Merk Zsu zsa ös  sze ál lí tá sa kö vet ke zik,
ez út tal Telcs Edé nek a ba jai mú ze um ban
õr zött szép szá mú mû vé rõl. Na gyon jó szol -
gá la tot tesz mind az át lag ol va só nak, mind a
mû vé szet tör té nész ku ta tó nak Vincze Gab -
ri el la le xi ko na azok ról a mû vé szek rõl, aki -
ket Telcs Ede írá sa i ban meg em lít. (Fö lös -
le ges volt õket két fe lé osz ta ni: ma gya rok -
ra és kül föl di ek re. Meg ta lá lá suk min dig
egy sze rûbb, gyor sabb, ha ne vük egyet len
be tû rend ben üt he tõ föl.) Ta nul sá gos Telcs
Ede báty já nak Auszt rá li á ban élõ uno ká já -
tól, Szeleczky An tal tól ka pott csa lád fá ja is
az utó dok ról.

Em lí tet tem már a ki tû nõ ma gya rá zó
jegy ze te ket. Azt azon ban el kel lett vol na
dön te ni, hogy mi kor hunyt el Telcs Ede?
Jú li us 17-én, ahogy a 230. la pon ol vas suk,
vagy 18-án, ahogy a 7. la pon? 

Pé ter Lász ló

Múlt és je len Regõcén
III. (befejezõ) rész

Az 1980-as évek má so dik fe lé ben a Ke -
let-Eu ró pán vé gig sö pört po li ti kai vál to zá -
sok nem hagy ták érin tet le nül Ju go szlá vi át
sem. Joszip Broz Ti to in teg rá ló po li ti ká já -
val ugyan el tud ta ke rül ni a nem ze ti sé gek
kö zöt ti szem ben ál lás elõ tér be ke rü lé sét,
azon ban az 1980-ban be kö vet ke zett ha lá la
utá ni ve ze tõk a ju go szláv ér de kek kel
szem ben egy re in kább csak sa ját tag köz -
tár sa sá guk pri o ri tá sa it kép vi sel ték. A nem -
ze ti és nem ze ti sé gi el len té tek sú lyos fegy -
ve res konf lik tu sok hoz ve zet tek, ezek ben
ál lam pol gár sá guk okán kéz be sí tett ka to nai
be hí vó juk nak ele get té ve regõcei ma gyar
fér fi ak is kény te le nek vol tak részt ven ni.
Az 1991-ben ki rob bant dél szláv há bo rú
kö vet kez mé nye ként az or szág ele me i re
hul lott szét, a vál to zá so kat jól szem lél te tik

a ma gyar-szerb or szág ha tár je lei. A négy -
ze tes cson ka gú la ala kú és fe hér re fes tett
ha tár kö vek Szer bia fe lé esõ ol da lán la tin
be tûk kel az SFRJ (Ju go szláv Szo ci a lis ta
Szö vet sé gi Köz tár sa ság) fe ke té re fes tett
be tû i bõl elõbb SRJ (Ju go szláv Szö vet sé gi
Köz tár sa ság) lett, er re ké sõbb a Szer bia és
Crna Go ra (utób bi má sik ne ve Mon te neg -
ró) ci rill be tûs rö vi dí tését tar tal ma zó táb lát
csa va roz tak, ame lyet az ál lam szö vet ség
fel bom lá sá val a je len le gi PC (Szer bia
Köz tár sa ság) ci rill be tûs mo nog ram mal el -
lá tott fém lap ra cse rél tek.

A regõcei plé bá ni á ra 1929-ben ad mi -
niszt rá tor ként ke rült Wier Já nos hos  szú
ide ig szol gál ta a te le pü lés ka to li kus hí võ it,
1957. ja nu ár 9-én es pe res-plé bá nos ként
hunyt el. Utá na ide ig le nes meg ol dá sok kal

lát ták el az egy ház köz sé get (pél dá ul a kar -
me li ták jár tak ki Zomborból), majd 1961
és 1963 kö zött Hol ló And rás volt a plé bá -
nos. A ko ráb ban már em lí tett Brandecker
Ger gely 1963-ban lett Regõce, va la mint a
szom szé dos Õr szál lás hí ve i nek lel ki pász -
to ra és 1981-ben plé bá nos ként vo nult
nyug ál lo mány ba. Utó dai kö zül a két egy -
ház köz sé get plé bá ni ai kor mány zó ként
1981 és 1993 kö zött Széll Jó zsef, 1993-tól
1995-ig Sze les Osz kár gon doz ta. Az elõ zõ
te le pü lé sek mel lett Egedi An tal atya már
Nemesmiliticset is el lát ja (je len leg is, az
el sõ évek ben plé bá ni ai kor mány zó ként,
majd 2000-tõl plé bá nos ként).

A regõcei ka to li kus temp lom 2. vi lág há -
bo rú utá ni el sõ je len tõ sebb kül sõ fel újí tá -
sát 1959-ben vé gez ték, ak kor a hí vek szá -
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ma 900 kö rül moz gott (kö zel kétharmad
ré szük ma gyar, a töb bi hor vát anya nyel vû
volt). Az 1960-as évek má so dik fe lé tõl az
egy re ked ve zõt le nebb de mog rá fi ai fo lya -
ma tok nyo mán kez dõ dött meg a ka to li kus
hí vek szá má nak csök ke né se, és a pap hi ány
mi att elõbb két, majd há rom te le pü lés nek
lett kö zös lel ki pász to ra (kez det ben Õr szál -
lá son lak tak, Egedi atya je len leg már
Nemesmiliticsrõl lát ja el a má sik két te le -
pü lést). A ki ala kult hely zet ben (ami kor
már nem la kott lel kész a te le pü lé sen) ka -
pott ki emelt sze re pet 2004-ben be kö vet ke -
zett ha lá lá ig a regõcei Il lés Pál kán tor, aki
Õr szál lá son is ha son ló fel ada to kat lá tott el.
Az ak ko ri köz vé le ke dést hû en tük rö zi a
ko ra be li új ság rész le te: „Mon do gat ják is a
hí vek: A két plé bá nia ös  sze tar to zik, mert
egy a pap juk és egy a kán to ruk.” (Cs. I.: A
küsz kö dés foly ta tá sa Regõcén. In: Hit élet.
1990. jú li us-au gusz tus, 20. ol dal). Ko ráb bi
se gí tõ ként – a kán tor el huny ta után –
Drobina Ti bor sek res tyés in téz te to vább a
plé bá nos mel lett az egy ház köz ség ügyes-
ba jos dol ga it. Ha lá lát (2008) kö ve tõ en
Rabata Ti bor sze rint „úgy esett”, hogy az -
óta õ és csa lád ja te he tik ugyan ezt. A kö -
zös sé gért so kat tesz még Drobina Mar git,
Drobina Nán dor, Il lés Já nos, Il lés Pálné
(Tréza né ni), Kanyó Ti bor, Ko vács Kár oly,
Ko vács La jos, Nagy Já nos, Rabata Ilon ka
és Rabata Im re, va la mint a mun kák ból ak -
tí van ki vet te ré szét a kö zel múlt ban el hunyt
Cser nyák Pé ter. Nap ja ink ban a regõcei
temp lom ban – ha nincs gyász mi se, vagy
egyéb rend kí vü li ese mény – he ten te egy
al ka lom mal, va sár nap ½ 12 óra kor mon -
da nak mi sét, ame lyen mint egy 30 ka to li -
kus – zö mé ben ma gyar anya nyel vû – hí võ
vesz részt. A 2011-es szer bi ai nép szám lá -
lás sze rint a te le pü lé sen 2017 lé lek la kik; a
ka to li kus hí võk szá ma 160 kö rü li, anya -
nyelv sze rint kö zü lük mint egy 150-en van -
nak a ma gya rok, a töb bi ek hor vá tok.

A 2000-es évek tõl ren de zõ dõ szer bi ai po -
li ti kai vi szo nyok a regõcei ma gya rok éle té -
ben po zi tív, jö võ be mu ta tó fo lya ma tok el in -
dí tó i vá vál tak. A 2. vi lág há bo rú után kény -
sze rû ség bõl el sza kadt né met anya nyel vû hí -
vek nem fe led kez tek meg ko ráb bi ott ho nuk -
ról: anya gi tá mo ga tá suk nak kö szön he tõ en –
Rettig Ádám kez de mé nye zé sé re – még az
1980-as évek ben fel újí tot ták és kor sze rû sí -
tet ték a ka to li kus temp lo mot, elekt ro mos to -
rony órát sze rel tek fel. A mun kák ból ado má -
nyok kal és a mes te rek mel lett dol goz va a
hely ben ma radt hí vek is ki vet ték a ré szü ket.
Az el sõ ka to li kus sír kert a fa lu dé li ré szén,
köz vet le nül a pra vosz láv te me tõ mel lett volt.
Meg te lé se után a je len le git 1836-ban Regõce
nyu ga ti ré szén, a Kál vá ria mel let ti köz le ge lõ
te rü le té bõl je löl ték ki, szom széd sá gá ban pe -
dig a nap ja ink ra már cser jék kel be nõtt iz ra e -
li ta te me tõt. Ko vács Nep. Já nos köny vé nek
25. ol da lán fel jegy zett egy kap cso ló dó tra gi -
ko mi kus tör té ne tet. Min den bi zon  nyal nem
is mer te a vo nat ko zó szó lás mon dást a te me tõ
mel lett ár kot ásó mun ká sok kö zül Vildbauer
Pé ter, mert meg je gyez te, hogy „õ csak ar ra
kí ván csi, ki lesz az el sõ a ki ide te met tet ni
fog.” A ko rai öre ge dés nél
még ros  szab bul járt: ha ma ro -
san ko le rá ban be te ge dett meg
és 1836. szep tem ber 10-én õt
he lyez ték el sõ ként a sír kert -
ben örök nyu ga lom ra. A ka -
to li kus te me tõ a 2. vi lág há bo -
rú után el ûzött né met la kos -
ság hi á nyá ban rész ben gon -
do zat lan ná vált, és a Kál vá -
ria-domb ján a Fáj dal mas
Szûz anya tisz te le té re Schind-
ler Se bes tyén ado má nyá ból
épült és 1861. jú li us 14-én
fel szen telt ká pol na (tö mér -
dek nép je len lét ében fé nyes
szer tar tás sal He rold Já nos
pré post, ba jai plé bá nos ál dot -

ta meg), va la mint kör nye ze te a kar ban tar tás -
ok el ma ra dá sa mi att az ez red for du ló ra tel je -
sen ro mos ál la pot ba ke rült. A Morić Mile
pol gár mes ter ve zet te te le pü lés elõ ször a pra -
vosz láv te me tõt te tet te rend be, majd a ka to li -
kus kö vet ke zett: 2004-2005-ben új já é pült a
ká pol na (ha lot tas ház ként is szol gál), és elé je
fe dett ra va ta lo zó ké szült. Jól le het a regõcei
ka to li kus hí vek lé lek szá muk ban fo gyat koz -
nak, ado má nya i knak, to váb bá az el szár ma -
zot tak tá mo ga tá sá nak és az egy ház köz sé gi
ügyek rá ter mett in té zõ jé nek, va la mint se gí -
tõ i nek kö szön he tõ en az épít ke zé sek-fel újí tá -
sok to vább foly ta tód hat tak. A ko ráb ban a stá -
ció sor vé gén, a ká pol na elõtt ál ló, rész ben
meg sem mi sült Kál vá ria-szo bor cso port – a
szük sé ges ja ví tá so kat után – a ra va ta lo zó
elõt ti tér jobb ol da lán ka pott új he lyet, a bal
ol da lon he lyi ki vi te le zés ben fém szer ke ze tû
ha rang lá bat ál lí tot tak, ame lyen meg szó lalt a
ko ráb ban ös  sze dõlt ká pol na tor nyá ból meg -
men tett ha rang. Fel szen te lé sük ün ne pi szent -
mi se ke re té ben 2009. szep tem ber 15-én tör -
tént. Utób bi mö gött rö vi de sen el ké szült a te -
me té sek elõtt a ha lott mel lett vir rasz tók ki -
szol gá lá sát se gí tõ ki csiny mel lék épü let.

A Kál vá ria ro mos szo bor cso port ja és ká pol ná ja 2004 áp ri li sá ban Az új já é pí tett ká pol na az elõt te ki ala kí tott fe dett ra va ta lo zó val

A fel újí tott Kál vá ria-szo bor cso port meg ál dá sa 2009-ben
(a há rom ke resz tet ere de ti leg 1855-ben 

Schindler Se bes tyén ado má nyá ból emel ték)
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A te me tõ ben 1854-ben köz ada ko zás ból
ál lí tott ke reszt fel újí tá sa a hit élet erõ sö dé -
sé vel és az egy ház köz ség épü lé sé vel a kö -
vet ke zõ év ben vált le het sé ges sé. A Fáj dal -
mas Szûz anya ün ne pén (szep tem ber 15-
én) a ká pol ná nál a kör nyék be li pa pok
együtt mond tak mi sét, utá na a hí võk temp -
lo mi lo bo gók kal és gyer tyák kal az is mét a
ré gi pom pá já ban ra gyo gó ke reszt hez vo -
nul tak, ott tör té ne té nek is mer te té se, vé gül
a fel szen te lés kö vet ke zett.

Egy hí võ kö zös ség éle té ben fon tos mo -
men tum, ha tag jai kö zül va la ki a pa pi hi -
va tást vá laszt ja. Kü lö nö sen igaz ez ab ban
az eset ben, ha az egy ház köz ség lét szá ma
vi szony lag ki csi. A regõcei szü le té sû, val -
lá sos csa lád ban szü le tett és ne vel ke dett
Drobina Gá bor (édes ap ja a cik künk ben
már em lí tett Drobina Ti bor sek res tyés-

gond nok) már ko rán el hi va -
tott sá got ér zett Is ten szol gá -
la tá ra. Az ál ta lá nos is ko la
el vég zé se után a sza bad kai
Paulinum Püs pök sé gi
Klasszi kus Gim ná zi um és
Kol lé gi um ban ta nult to -
vább. Az érett sé gi vizs ga
után há rom évig Eger ben
ké pez te ma gát, majd ta nul -
má nya it a Sze ge di Hit tu do -
má nyi Fõ is ko lán foly tat ta,
emel lett egy há zi ze né vel is
fog lal ko zott. Szü lõ fa lu já -
nak temp lo má ban dr. Pén -
zes Já nos me gyés püs pök
2010. de cem ber 26-án di a -
kó nus sá, majd 2011. jú ni us
29-én a sza bad kai Szent Te -
réz szé kes egy ház ban ál do -
zó pap pá szen tel te. Az if jú lel ki pász tor új -
mi sé jét jú li us 2-án Regõcén mond ta, je len -
leg a zombori Szent há rom ság plé bá nia
káp lán ja. Ör ven de tes to váb bá a két ke resz -
tény val lás hoz tar to zó és el té rõ anya nyel vû
em be rek együtt élé se, va la mint egy más
tisz te le te szem pont já ból bi za ko dás ra ad
okot, hogy az új mi sé re el jött az õr szál lá si
szü le té sû Irenej Bulović, a pra vosz láv egy -
ház Új vi dé ken szé ke lõ bács kai püs pö ke, és
kí sé re té ben meg je lent Lugonjić Slavoljub,
Regõce és a szom szé dos Õr szál lás pra vosz -
láv ek lé zsi á ját is el lá tó pó pa. Az ün ne pi al -
kal mak a regõcei temp lom ál la po tá val kap -
cso la to san to váb bi oda fi gye lést-tö rõ dést
tet tek szük sé ges sé. Ado má nyok nak kö -
szön he tõ en már a 2009-2010-es évek alatt
sor ke rült a temp lom ol tá ra alat ti, ko ráb ban
már több ször fel tört és ki ra bolt Kovách-
kripta rend be té te lé re. Ugyan ak kor a szent -
mi sék meg fe le lõ ze nei hát te ré nek biz to sí tá -
sa meg kí ván ta az or go na fel újí tá sát, amely
a Ba ján le te le pe dett, de az apai ágon regõ-
cei õsök kel bí ró Preininger György, és fe le -

sé ge Ro zá lia as  szony anya -
gi tá mo ga tá sá nak kö szön -
he tõ en vált le het sé ges sé (a
csa lád név a fa lu ge ne a ló gi ai
köny vé ben a 19. szá zad ele -
jé ig, a Kovách-féle te le pí tés
ide jé ig ve zet he tõ vis  sza).

A te me tõ ká pol na fel szen -
te lé sé nek 150. év for du ló já -
ra a hí vek nagy fel újí tás sal
ké szül tek: ta ta ro zás ra és
elekt ro mos há ló zat ki épí té -
sé vel meg vi lá gí tás ra ke rül -
tek a Kál vá ria-stá ci ók, a ke -
reszt út kép fül ké i ben Drobi-
na Gá bor fest mé nye it he -
lyez ték el (az ecset tel igen -

csak ügye sen bá nó káp lán bi zán ci stí lu sú
iko no kat ké szít, kép zõ mû vé sze ti al ko tá sa it
már önál ló ki ál lí tá so kon is be mu tat ta), va -
la mint a te me tõ be já ra tá nál új ka pu osz lo -
pok épül tek (ezek re vis  sza tet ték a ré gi ka -
pu szár nya kat). A mun ká la tok be fe je zé sét
kö ve tõ en 2011. szep tem ber 16-án dr. Bá bel
Ba lázs kalocsa-kecskeméti ér sek a meg je -
lent klé rus sal elõ ször meg ál dot ta a stá ci ó -
kat, majd há la adó ün ne pi mi sét koncele-
brált pap tár sa i val.

A regõcei és õr szál lá si ma gya rok nem -
csak sze re tet tel fo gad ják az anya or szág ból
hoz zá juk ér ke zõ ket, ha nem õk ma guk is
szí ve sen vesz nek részt a ha tár túl só ol da lán
fek võ te le pü lé sek ren dez vé nye in. A cik -
künk ele jén már em lí tett E-60-as ha tár jel -
nél ál ló bácsszentgyörgyi ke reszt szen te lé -
se (mint egy negyvenen jöt tek) után az E-
109-es ha tár kõ nél 2011 szep tem be ré ben
tar tott, ha son ló al ka lom ból ren de zett ün -
nep sé gen nagy já ból harvanan vol tak je len.
A regõceiek ott vol tak a katymári Vodica
fel újí tott Szent kút já nak 2011. au gusz tus
13-án ren de zett át adá sán. Sze mély gép ko -
csi val és kis bus  szal kö rül be lül 20-an jöt tek
el 2011. ok tó ber 9-én Bácsszentgyörgyre,

A me net ele je a ke reszt hez ér ke zett

Drobina Gá bor új mi sé jét mond ja a szü lõ fa lu já nak 
temp lo má ban. A kép bal ol da lán Egedi An tal regõcei 
plé bá nos, jobb szé lén a bácsszentgyörgyi szü le té sû 

P. Viszmeg Bernardin OCD kar me li ta szer ze tes, 
a zombori kar me li ta ko los tor ház fõ nö ke.

Az el ké szült ha rang láb, mö göt te már
szerkezetkész a vir rasz tók nak szánt épü let 

Mû vé szi szín vo na lú Pieta a temp lom 
ol tár ré sze alat ti Kovách-kriptában
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hogy részt ve gye nek a temp lom fenn ál lá sá -
nak 100. év for du ló ja al kal má ból ce leb rált
ér se ki szent mi sén és ün nep sé gen. A Gara
és Regõce kö zött a ha tár vo na lon 2010.
szep tem ber 18-án tar tott egész na pos pik -
nik kö tet len be szél ge tés re adott al kal mat,
ezen a he lyi la ko so kon túl részt vet tek a te -
le pü lé sek ve ze tõi is. Saj nos a 2011 szep -
tem be ré ben ter ve zett ha son ló ren dez vényt
az utol só pil la na tok ban az il le té kes szer bi -
ai ha tó sá gok nem en ge dé lyez ték. Ha gyo -
má nyai van nak a garai és regõcei lab da rú -

gó csa pa tok ta lál ko zó i nak, a Gara és Bács-
szentgyörgy fa lu nap ja in tör té nõ regõcei és
rasztinai rész vé tel nek (ter mé sze te sen ezek -
rõl a te le pü lé sek rõl is el jut nak em be rek a
szer bi ai fa lu ün ne pek re).

Az el ért ered mé nyek hez, új ra te rem tett
ér té kek hez mi nõ sé gi leg hoz zá ten ni-elõ re -
lép ni leg in kább a po li ti ka ho ri zont já nak
kom pe ten ci á já ba tar to zó dön té sek kel le -
het sé ges. Bõ év ti ze de van szó Hercegszán-
tó-Béreg és Bácsalmás-Bajmok je len le gi
ha tár át ke lõ he lyek kö zött újabbnak nyi tá -
sá ról. A le he tõ sé gek szám ba vé te lé hez
aján lott elõ ven ni az 1918 elõt ti ka to nai tér -
ké pe ket, ame lye ken azon nal ki tûn nek a
tér sé gen át ha la dó ko ra be li utak, köz le ke -
dé si irá nyok. Eze ket ös  sze vet ve a je len le gi
adott sá gok kal az egyik le het sé ges al ter na -
tí va az egy ko ri Gara-Regõce vas út nyom -
vo na la (a vas út al épít mé nye je lent het né a
ha tá ron át ve ze tõ út alap ját): az 1990-es
évek kö ze pén ki ala kí tott ide ig le nes át ke lõ
he lyén ál lan dót le het ne lé te sí te ni. Regõce
és Õr szál lás ez zel Garához ha son ló an az út
vé gé rõl az ele jé re ke rül ne, ami hoz zá já rul -
hat na a te le pü lé sek fej lõ dé sé nek meg in du -
lá sá hoz. A nyi tás elõ nye ként em lít he tõ to -
váb bá, hogy a Regõcén, az Õr szál lá son és
a Nemesmiliticsen élõ ma gyar kö zös sé gek
tag jai gyor sab ban jut hat ná nak az anya or -
szág ba, egy sze rûbb len ne a test vér te le pü -
lé sek kö zöt ti kap cso lat tar tás. Egyes, saj tó -
ban kö zölt ada tok sze rint ki épí té sé vel rö -
vi dül ne a Belg rád és Bu da pest kö zöt ti út -
sza kasz, gyor sab ban le het ne Ma gyar or -
szág ról Bács ka kö zép sõ és dé li ré szei (pél -
dá ul Új vi dék) fe lé jut ni (il let ve on nan ide).
Szó ba jö he tõ meg ol dás a Bácsszentgyörgy

és Rasztina kö zött lé te sí ten dõ át ke lõ. Elõ -
nye fõ leg ab ban je lent kez ne, hogy ezen a
nyom vo na lon a leg rö vi debb a Ba ja és a
Zombor kö zöt ti tá vol ság, a ma gyar ol da -
lon egé szen az or szág ha tá rig asz falt bo rí tá -
sú az út, a szerb ol da lon az or szág ha tár tól
csu pán mint egy 1500 mé ter kõ vel szórt
föld út sza kasz asz fal to zá sa szük sé ges (a
ki vi te le zés vi szony lag kis rá for dí tás sal
meg va ló sít ha tó). A la kos ság lé lek szá mát
te kint ve az út szer bi ai ré sze mel lett fek võ
Rasztinán és Gá do ron ös  szes sé gé ben jó val
ke ve seb ben él nek (emel lett kö zöt tük csu -
pán 1-2% a ma gyar anya nyel vû ek ará nya),
mint az elõ zõ út vo nal há rom te le pü lé sén.
Egy kor út ve ze tett Ólegyenrõl a va la mi ko -
ri Latinovits-szál lá son ke resz tül Õr szál lás -
ra. Ólegyen pusz ta má ra la kat lan, me zõ -
gaz da sá gi táb lák kal szab dalt vi dék, az út
ma gyar or szá gi sza ka szát rész ben be szán -
tot ták (az irány te hát je len leg nem iga zán
ak tu á lis), bár a szerb ol da lon el fo gad ha tó
az ál la po ta. A Katymárról dél ke le ti irány -
ban ve ze tõ Pacséri út nyom vo na la a ha tárt
át metsz ve Szer bi á ban Fernbach Kár oly
egy ko ri Babapusztájára, a ké sõb bi
Hadikkisfalura vagy je len le gi ne vén
Aleksa Šantićra ve zet (a nagy já ból 2000-
es lé lek szá mú fa lut nagy részt szer bek lak -
ják). In nen asz fal to zott úton csu pán
Bajmok vagy Nemesmilitics fe lé le het to -
vább ha lad ni, Pacsér fe lé vi szont át mû vel -
ték a ré gi sze kér utat. A tri a no ni ha tár meg -
vo nás elõtt Ma da rast és Bajmokot ös  sze -
kö tõ föld utat a kö ze li bács al má si ha tár át -
ke lõ mi att egy elõ re nem cél sze rû fej lesz te -
ni. Ös  szes sé gé ben az el sõ két al ter na tí va
ké pez he ti ko mo lyabb meg fon to lás tár gyát,
kö zü lük ta lán a Gara-Regõce irány kí nál ja
a leg fon to sabb elõ nyö ket, a költ ség szem -
pont já ból leg ke ve sebb rá for dí tást pe dig a
Bácsszentgyörgy-Rasztina át ke lõ hely ki -
ala kí tá sa igé nyel né. Bár me lyik he lyen
épül a jö võ ben ha tár át ke lõ, min den kép pen
elõ re lé pés: új le he tõ ség a ré gi ó ban élõ em -
be rek kap cso lat tar tá sá ban és köz le ke dé sé -
ben, to váb bá mun ka he lyek lé te sí té sét
ered mé nyez he ti. Szer bia a nem túl tá vo li
jö võ ben vár ha tó csat la ko zá sa az Eu ró pai
Uni ó hoz új hely ze tet te remt, hi szen azt kö -
ve tõ en elõbb-utóbb az ös  szes dû lõ úton, sõt
a zöld ha tá ron is en ge dé lye zett lesz át men -
ni egyik or szág ból a má sik ba, de ez már
egy má sik tör té net. 

A má sik elõ re lé pést igény lõ te rü let
Regõcén a ma gyar nyelv ok ta tás, to váb bá
az anya nyelv meg õr zé sé nek, ápo lá sá nak
és hasz ná la ta szin ten tar tá sá nak kér dés kö -
re. Az egy ház köz ség ügye it in té zõ Rabata
Ti bor tól tu dom, hogy a he lyi ál la mi is ko lá -
ban a ma gyar nyel vû ta ní tás az 1970-es

A ke reszt út fel újí tott stá ci ói a mel let te
ma ga so dó vad gesz te nye fa sor ral

Dr. Bá bel Ba lázs szent be széd ét mond ja
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évek ele jén szûnt meg. Et tõl kezd ve ma -
gyar szó leg in kább csak a csa lád tag ok, a
ba rá tok és az is me rõ sök min den na pi kom -
mu ni ká ci ó já ban, az is ten tisz te le te ken és
más egy há zi ese mé nye ken hang zik el a te -
le pü lé sen. A fi a ta lok, ha be szél ni tud nak is
anya nyelv ükön, le ír ni már egy re ke vés bé
tud ják az el mon dot ta kat-hal lot ta kat és az
írott szö veg ol va sá sa köz ben szin tén je -
lent kez nek ne héz sé gek. Kü lön bö zõ anya -
nyel vû ek há zas ság kö té se ese tén sze ren -
csés eset ben a há zas társ és a gyer me kek
meg ta nul ják a ki sebb sé gi nyel vet, de gond
je lent ke zik az ol va sás sal és az írás be li ség -
gel. Ar ra is akad pél da, hogy a ma gyar ve -
ze ték ne vû fi a tal fel nõtt ap já tól – an nak ko -
rai ha lá la mi att – nem tud ta el sa já tí ta ni an -
nak anya nyelv ét, az is ko lá ban szer bül ta -
nult, így csak azon a nyel ven ké pes be szél -
ni és ír ni, jól le het szár ma zá sát te kint ve fé -

lig ma gyar. Ilyen ese tek ben és ál ta lá ban
vé ve is a ka to li kus egy ház – akár a hit tan -
ok ta tás ki ter jesz té sé vel, ki egé szí té sé vel –
ta lán se gít het ne. Emel lett a nyelv szem -
pont já ból so kat je lent het egy ak tí van hasz -
nált, ma gyar nyel vû köny vek bõl ál ló
könyv- és DVD-tár, ahol az ér dek lõ dõk el -
sõ sor ban iro dal munk klas  szi ku sa i val is -
mer ked het né nek. Regõce fek vé se okán a
ma gyar or szá gi föl di su gár zá sú te le ví zió -
adás ok vé te li vi szo nyai jók, amely nek ho -
za dé ka ként az itt élõk jól tá jé ko zot tak az
anya or szá gi ál la po tok ról-vi szo nyok ról.
Egy ide je a Ba jai Hon pol gár is el jut az ot -
ta ni ma gya rok hoz. A sok nem ze ti sé gû
Bács ká ban min dig fon tos volt a több nyel -
vû ség (hi szen ez ko ráb ban is, és ma is
elõnyt je len tett-je lent a min den na pi élet -
ben), ame lyet a nyel vi ok ta tás fej lesz té se
ha tá sos mó don se gít het né.

Min den ki szá má ra elõbb-utóbb fon tos sá
vá lik csa lád já nak és kör nye ze té nek múlt ja.
A ko ráb bi év szá zad ok kár pát-me den cei
vál to zá sa i nak min den bá na tá ból és örö mé -
bõl ju tott vi dé künk la kó i nak. Fenn ma radt,
va la mint mos ta ná ban új ra te rem tett ér té ke -
ink meg õr zé se kü lö nö sen fon tos, hi szen
so kunk gyö ke rei nem ze dé kek óta Bács ka
föld jé bõl sar jad nak. Vi lág ra jö het tünk
Regõcén vagy Ba ján, to váb bá Bács ka más
ré sze in, a Rad nó ti Mik lós Nem tud ha -
tom… cí mû ver sé ben em lí tett pi ló tá tól el -
té rõ en ne künk nem tér kép e táj, ha nem
szü lõ föl dünk. Ugyan ak kor a kö zös múlt és
a szom széd ság elõ de ink meg be csü lé sé re
kö te lez, a meg ol dás ra vá ró és a jö võ ben
adó dó fel ada tok pe dig to vább ra is ös  sze -
köt nek ben nün ket egy más sal.

Dr. Nebojszki Lász ló

Ked ves, Jó Ba ja i ak!
Le vél  Suomiból

(Aki nem tud ná, Suomi Finn or szág finn
ne ve… Mint ahogy né ha õk is cso dál koz -
nak, hogy „Ma gyar or szág” az mi ért „Hun -
ga ry”?...)

Mi e lõtt az ígé re te met be vál ta nám (ígér -
tem, el me sé lem nek tek, hogy mit is tud
csi nál ni egy lapp – per sze az as  szony ká já -
val együtt – a nap ta lan na po kon, a ha rap -
ha tó, fe ke te sö tét ség ben, a chamos aika – a
ször nyû sé ges idõ – sza ká ban…); te hát mi -
e lõtt be le mé lyed nénk a do log ba, gyors és
halk ki egé szí tõ meg jegy zé se ket kell ten -
nem meg elõ zõ le ve lem hez.

A be ha va zott ház va ló ban az, amely ben
a je len ben is élek. A kép kb. 2-3 éves.
Idén „még olya nabb” is volt (tu dom, ott -
hon is: mí nusz 25-ök;  ép pen Ba ját em le -
get te leg gyak rab ban a sza tel li tes me te o -
ro ló gia…).

No de a „da go nyá zó je ges med vék”!...
Mi e lõtt bár ki bár mit is fél re ér te ne: ez per -

sze nem a ti pi kus Finn or szág, ha nem vic ce -
lõ dés. Még pe dig olyan vic ce lõ dés, amit a
fin nek nem is sze ret nek túl sá go san. Amo -
lyan õket érin tõ „pusstázás, Piroschkázás,
paprikasch-tschikosch do log…

Finn or szág ban te hát je ges med vék nin -
cse nek. Az az van nak – az  ál lat ker tek ben –,
kö rül be lül ugyan an  nyi an, amen  nyi en ott -
hon, Ma gyar or szá gon… (Itt plusz egy: „a
Dobai”.) A kép per sze ara nyos; mond juk
így, egy it te ni tra fik ban vet tem: ké pes lap…

Nos, foly ta tom a lap pok kal és as  szony -
ká ik kal.  

Nem ál lí tom, hogy Finn or szág né pes -
ség szá má nak a be fo lyá so lá sa ép pen az õ
és a chamos-aika ér de me. Ám csak úgy
mel lé ke sen írom-mon dom, hogy Finn or -
szág la kos sá ga az 1860-as évek ben, a nagy
éhín sé gek ide jén csak ke vés sel ha lad ta
meg a két mil li ót. (Köz ben ada tol tam: 2,1
mil lió volt.) Most 5-rõl a 6 fe lé tart. Ez
leg ke ve sebb „el töp ren ke den dõ”…

Egy mi sét, az az két le ve let is meg ér ne,
hogy el mond jam:  a Botteni-öbölnek  eme
part vi dé ke, szin te Kokkola–Sievi köz pont -
tal „vit te a pál mát” éhín ség ben: itt min den
ötödik-hatodik em ber 1866-1868 tá ján
éhen halt. Az okok ról, a több éven át so ro -
za tos nyárközepi fa gyok ról, a „halla”-ról,
az ál ta lam is meg élt jú ni us-jú li u si ha va zá -
sok ról ké sõbb majd szin tén töb bet.

Ek ko ri ban et ték az ún. „pettuleipét”, az -
az ha mis ke nye ret, amely ben a ke vés ke
rozs liszt hez ugyan csak bö adag fe nyõ ké -
reglisz tet ke ver tek. Ter mé sze te sen nem a
dur va, bar na kül sõ ké reg re kell gon dol ni,
ha nem az e közt és a fa test közt lé võ fe hé -
res, pu hább szö vet re.

A 2000-es évek kö ze pén, Haapavesiben
egy olyan épü let ben ka pott he lyet a Joki-
laaksojen Musiikkiopisto (Fo lyó völ gyi
Ze ne in té zet), amely ben több, más in téz -
mény is ho nolt. Nos, en nek a föld szin ti,
meg le he tõ sen nagy au lá já ban vet tem ész -
re egy szer egy ki ál lí tást: a pettuleipérõl
szólt. A kez de tek tõl, a fa leháncsolásától,
az ér té kes anyag kinyerésétõl kezd ve a

szá rí tá son, õr lé sen át a kész ke nyé rig, az -
az ha miske nyé rig. No mármost en nek a
ki ál lí tás nak az volt a csú csa, hogy ott, a
hely szí nen be mu tat tak is, az az meg le he -
tett kós tol ni „eredetiben” ezt a pettuleipét.
Nem mon dom, hogy jobb volt, mint ha ott -
hon fûrészport és bú za lisz tet ke ver tünk
vol na ös  sze – de az tény, hogy jó ma gam
két na pig sza lad gál tam a leg ki sebb he lyi -
ség be – és nem cso dá lom, hogy aki ezt
nem szok ta (ilyen nincs, ezt nem le het
meg szok ni), az elõbb-utóbb va la mi ko -
moly be teg sé get ka pott.

Más, de kro no ló gi a i lag eb be  a kör be
tar to zik. Hal lot ta tok-e pél dá ul bi zo nyos
lestadiolainenekrõl? Ez egy it te ni, svéd or -
szá gi-finn or szá gi moz ga lom az evan gé li -
kus egy há zon be lül (is te n bocs, majd nem
azt ír tam, hogy szek ta), az egész Észak-
Földön is me rik.

Lars Levi Lestadiust (1800. ja nu ár 10. –
1861. feb ru ár 21.) jám bor ige hir de tõ nek
mond ják, de ki csit túl zás nak tû nik, hogy
jám bor. Tûz zel-vas sal til tot ta az al ko holt
(nem ez a leg na gyobb ba ja) és más sal
együtt a gyer mek ál dás el le ni vé de ke zést.
Ne kem a je len ben is van olyan nö ven dé -
kem, amely csa lád ban az anya együtt szült
a leg na gyobb lá nyá val. S hát egy ál ta lán
nem rit ka a 8-10 kö rü li gyer mek szám! (Az
én kö re im ben 14 a csúcs; va la mi ha son ló
de reng ne kem  Sióagárd környékéröl is?!)
S ez a kö zös ség  bi zony rend kí vül ke mé -
nyen tu dott  és tud ma nap ság is bün tet ni!
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„Ki lógsz a sor ból?!. Sõt, még vis  sza is be -
szélsz ne künk?! Ak kor hát min de nek elõtt,
töb bek kö zött, ki kö zö sí tünk!” Ez a
lestadiknak az egyik leg ke mé nyebb bün te -
té se. Nem egy fér fi, nõ, sõt gye rek lett már
ön gyil kos emi att. A do log ról több nyi re
nem be szél nek, de hall ga tó la go san az
egész finn ség tud ró la…

Ám van a do log nak egy szá munk ra bi -
zo nyo san ér de kes el len pó lu sa is. Ez pe dig
nem bün te tés, sa nyar ga tás, ki kö zö sí tés
(ha nem úgy vi sel kedsz, ahogy el vár nánk),
ha nem egy na gyon is po zi tív elõ je lû do log
a gya ra po dó gye rek se re get il le tõ en; nem
ál lí tom, hogy lestadiolainen ta lál mány.
Egész egy sze rû en ar ról van szó, hogy a
finn ál lam, akár mi lyen sze gény volt is még
ak ko ri ban – ne fe ledkez zünk meg például
a ke le ti szom széd nak fi ze tett ha tal mas ha -
di sarc ról sem – már 1953-tól leg alább egy -
szer me ge tet te me leg étel lel az ös  szes kis-
és nagy is ko lá sát. Ala nyi jo gon, in gyen és
bér ment ve. Aki nem hi szi, jár jon utá na: én
az egyik nö ven dé kem ap já tól ada tol tam: õ
Mat ti Saarenpää, aki a Sievin Kunta Ope-
tuspäällikkö-ja, az az a köz sé gi ta nács ok -
ta tá si ve ze tõ je.

Leg kö ze lebb majd er rõl is ki csit töb bet:
hogy hogy  né zett ki ez a do log ak kor és
ma nap ság.

A te me tõ be já ra tá ban ál ló obe liszk fel -
ira ta pe dig ez: Nälänvuosien uhrien muis-
tolle, az az az éhín ség ál do za ta i nak em lé -
ké re. S a leg fon to sabb a leg alul lé võ rö vid -
ke kis szö veg – stí lu so san a nyár-kö zé pen
el halt, le ko nyu ló ga bo na ár nyé ká ban –, az

pe dig ezt mond ja: Ha bár pró bál té ge det az
Úr, de so ha el nem ejt! Ked ves, Jó, Ba jai
Test vé re im – ka pasz kod junk meg eb ben; én
ke mé nyen hi szem a dol got.

S most hát en  nyi ben bú csúz zunk!
Dobai Ta más

Hajós és társai
Egy né met könyv Szent Or bán kul tu szá ról

Kö zös sé gi és kul tu rá lis éle tün ket lép ten-
nyo mon be há lóz zák a kü lön bö zõ ha gyo -
má nyok és nép szo kás ok. Ezek egy ré sze
év szá zad ok óta lé te zõ, élõ ha gyo mány,
más ré szü ket tu da to san élesz tet ték új já, és
van nak olya nok is, ame lye ket mes ter sé ge -
sen te rem tet tek meg vagy „ta lál tak ki”. A
több tíz ezer lá to ga tót von zó Or bán-na pi
Bor ün nep an  nyi ra ös  sze kap cso ló dik Ha jós
köz ség ne vé vel, hogy so kan egye dül en -
nek kap csán hal lot tak a te le pü lés rõl. Jog -
gal gon dol hat nánk, hogy  az ot ta ni so ka da -
lom ban lát ha tó ri tu á lé a fa lu sváb bor ter -
me lõ i nek ré gi ha gyo má nya i ból ala kult ki,
és év szá za dos szo kást újít fel, ho lott er rõl
szó sincs. A bor ün ne pet elõ ször az 1980-as
évek ben ren dez ték meg, és a pin ce fa lu ban
lát ha tó Or bán-szob rot is csak 1980-ban
(más for rá sok sze rint 1982-ben) emel ték.
A ha jó si svá bok kö ré ben ugyan 1945 elõtt
szá mos, a szõ lõ mû ve lés hez kap cso ló dó
né pi-val lá sos ha gyo mány élt, de ezek
egyi ke sem Szent Or bán kul tu szá hoz kap -
cso ló dott.

A fe le sé ge ré vén ma gyar kap cso la tok kal
is ren del ke zõ né met nép rajz ku ta tó, Michael
Prosser-Schell köny vé ben en nek az Or -
bán-kul tusz nak eredt nyo má ba, mun ká ja
azon ban mes  sze nem csak a ha jó si Or bán-
na pi ce re mó ni á kat dol goz za fel, ha nem
be mu tat ja a kul tusz ere de tét, to vább élé sét
és vál to za ta it a né met te rü le te ken és a kö -
zép-eu ró pai ré gi ó ban.

A fõ leg né met ol va sók szá má ra ké szült
könyv be ve ze té sé ben is mer te ti a ha jó si
bor ün nep ere de tét, ami azért is ér de kes,
mert sze rin te nap ja ink ban egész Eu ró pá -
ban ez a leg na gyobb Or bán-na pi ren dez -
vény. És bár nem he lyi ha gyo má nyok fel -
élesz té sé bõl jött lét re, ha nem egy nép mû -
ve lõ (Al föl di Al bert) agyá ban szü le tett
meg, prog ram ja még is sok te kin tet ben ha -
son lít egyes, fõ leg né met or szá gi te le pü lé -
se ken gya ko rolt kul tu szok hoz. A szer zõ ezt
kö ve tõ en vé gig te kint a ha jó si Or bán-nap
szo ká sos ren dez vé nye in (ün ne pé lyes meg -
nyi tó, a bor ver seny ered mény hir de té se, az
Or bán-szo bor meg lo cso lá sa, bor ren dek fel -

vo nu lá sa, bor lo vagava tás), ame lyek egy
ré sze más hol is élõ ha gyo má nyok hoz kap -
cso ló dik, más ré szük pe dig he lyi spe ci a li -
tás nak te kint he tõ. A könyv an nak eredt
nyo má ba, mi lyen gyö ke rek bõl táp lál ko zik
a ha jó si pin ce fa lu bor ün ne pe, és mi lyen
„ro ko nai” van nak szer te a vi lág ban.

A ki ad vány el sõ fe je ze te az Or bán-kul tusz
ki ala ku lá sá val fog lal ko zik. Szent Or bán
tisz te le te már az 5. szá zad óta ki mu tat ha tó a
ke resz tény vi lág ban; egy ko rai már tír ak ta
má jus 25-ét je lö li meg a szent ha lá lá nak
nap ja ként. I. (Szent) Or bán pá pa éle té rõl tör -
té ne ti hi te les ség gel jó for mán sem mit sem
tud ni, az oly kor el lent mon dá sos ira tok ból és
már tí ri u mát áb rá zo ló fal fest mé nyek bõl csak
an  nyit le het le szûr ni, hogy Ró ma püs pö ke -
ként meg ke resz telt egy ró mai tisz tet, majd
hos  szabb kín zá sok után kö ve tõ i vel együtt
le fe jez ték. Alak já ban so ká ig a ró mai egy ház
egyik ala pí tó ját és vér ta nú ját tisz tel ték, aki
el sõ sor ban té rí tõ  te vé keny sé ge mi att emel -
ke dett ki már tír tár sai kö zül. A ko rai
hagiográfiákban nincs jele annak, hogy a pá -
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pát a szõ lõ mû ve lés sel vagy a bor kul tú rá val
bár mi lyen kap cso lat ba hoz ták vol na. Iga zá -
ból csak a 15. szá zad tól tû nik fel Szent Or -
bán áb rá zolt att ri bú tu mai kö zött a szõ lõ fürt
vagy a szõ lõ tõ ke, és nagy já ból in nen tõl vál -
ha tott né met nyelv te rü le ten a szõ lõ- és bor -
ter me lõk pat ró nu sá vá, amit az is bi zo nyít,
hogy a szõ lõs gaz dák szá mos te le pü lé sen a
szent ne ve nap ján kü lön le ges is ten tisz te le te -
ket tar tot tak. En nek vél he tõ en sem mi kö ze
sin csen a szent éle té hez és mun kás sá gá hoz,
egy sze rû en ar ról le het szó, hogy a szent ha -
lá lá nak nap ját kö ve tõ en kezd ték el szá mí ta -
ni a nyá ri idõ sza kot, amely elõtt volt esély a
nö vény kez de mé nye ket el pusz tí tó hi deg idõ -
já rás be kö szön té re. Ha má jus 25-ig nem ér -
te fagy kár a gaz dát, ak kor re mél ni le he tett,
hogy gaz dag ter mést ta ka rít hat be. Hogy ép -
pen Or bán nap ja vált a szõ lõ mû ve lõk ün ne -
pé vé, ab ban fõ leg an nak idõ pont ja, más részt
egy azo nos ne vû má sik szent (a bur gun di ai
Langres püs pö ke) kul tu szá val va ló ös  sze -
mo só dás ját szott sze re pet. Utób bi szent nek
ugyan az egy ház feb ru ár ban tart ja szá mon a
nap ját, ám hagiográfiája sze rint az õ cso da -
té te lei va ló ban a szõ lõ mû ve lés hez kap cso -
lód tak. En nek az ös  sze mo só dás nak az ered -
mé nye le het az is, hogy a 16. szá zad ban már
Or bán pá pá ról is azt ír ták, hogy ül dö zõi elõl
szõ lõ hegy re me ne kült, amely me ne dé ket
nyúj tott szá má ra. En nek ugyan a szent éle té -
hez idõ ben kö ze li for rá sok ban nyo ma sincs,
ám meg ma gya ráz za, ho gyan vál ha tott a bor -
ter me lõk vé dõ szent jé vé.

A szent kul tu sza a ba rokk kor ban ter jedt
el a né met nyelv te rü le ten; a kö tet 2. fe je ze -
te az Or bán-nap ün nep lé sé hez kap cso ló dó
ko ra új ko ri szo ká so kat és az ak kor je len tõ -
sen meg sza po ro dó Or bán-áb rá zo lá so kat
ve szi szám ba. Az Or bán-szob rok több sé ge
in nen tõl püs pö ki dísz ben, fe jén ti a rá val áb -
rá zol ja a szen tet, aki ál ta lá ban pász tor bo tot
és szõ lõ für töt (eset leg a Szent írást) tart a
ke zé ben. Eb ben az idõ ben ter jed tek el azok
a né pi hi e de lem vi lág ban gyö ke re dzõ és a
ka to li kus egy ház ál tal meg tûrt, de nem tá -
mo ga tott szo ká sok is, ame lyek nek az Or -
bán-szob rok vál tak a fõ sze rep lõ i vé. Ele in te
olyan fel vo nu lá so kat, nép ün ne pé lye ket je -
gyez tek fel, ame lyek le he tõ sé get nyúj tot tak
a szõ lõs gaz dák nak bo ruk rek lá mo zá sá ra.
Ké sõbb Or bán nap ján – amen  nyi ben az
idõ já rás ke gyes volt a szõ lõs gaz dák hoz –
ál ta lá ban há lá ból bor ral vagy víz zel lo -
csol ták meg a szent nek a temp lo mok ból
ki vitt szo bor alak ját, ha vi szont rossz idõ
volt, a szob rot sár ba, pi szok ba, fo lyó ba ha -
jí tot ták, meg ves  szõz ték vagy ép pen vi ze -
let tel ön töz ték meg. E rí tu sok kü lön bö zõ
vál to za tai – a könyv ten ger nyi do ku men -
tált pél dát em lít kö zü lük – a dél né met te rü -

le te ken, de Kö zép-Ke let-Eu ró pa szá mos
vi dé kén is is mer tek vol tak. (Ma gyar or szá -
gon a 18. szá zad ban, a sváb te le pe sek
meg ér ke zé se után lát ha tók en nek nyo mai.)
Az egy ház a szent szob rá nak meg szent -
ség te le ní té sét (humilisatióját) po gány szo -
kás nak tar tot ta, és igye ke zett til ta ni, ám ki -
ir ta nia nem si ke rült. Oly an  nyi ra nem,
hogy a szo kás né mi leg mó do sult for má ban
a 16. szá zad után a pro tes táns sá vált vi dé -
ke ken is meg ma radt. Igaz, a szent püs pök
fi gu rá ja az idõk fo lya mán át ala kult szõ lõs -
em ber ké vé („Rebmännle”), de a má jus vé -
gi ün nep lés to vább ra is je len volt a szõ lõ -
mû ve lõ kö zös sé gek éle té ben.

A ha jó si bor ün nep nem nyú lik vis  sza év -
szá za dos he lyi ha gyo má nyok ra, még is
kap cso ló dik az em lí tett Or bán-kul tu szok -
hoz. Amint em lí tet tük, az öt let gaz da a he -
lyi mû ve lõ dé si ott hon ve ze tõ je volt, ám a
szer zõ sze rint ki vá ló ér zék kel te rem tett
meg egy „új tra dí ci ót”, hi szen Ha jós or szá -
gos hí rû bor ter me lõ vi dék, önál ló pin ce fa -
lu ja ma gá ban is tu risz ti kai lát vá nyos ság,
rá adá sul la ko sai sváb ere de tû ek. Ez utób bi
azért is fon tos, mert az el sõ is mert ha jó si
sváb te le pe sek ér ke zé sé nek dá tu ma (1722.
jú ni us 1.) kö zel esik az Or bán-nap hoz, így
a ren dez vény a sváb ha gyo má nyok ra is
em lé kez tet. Az pe dig egy sze ren csés vé let -
len, hogy még az 1970-es évek ben a he lyi
tánc cso port tag jai egy folk lór fesz ti vá lon
ta lál koz tak a baden-württembergi Hirrlin-
gen (a ha jó si svá bok szár ma zá si he lyé hez
kö zel esõ te le pü lés) ha son ló cso port já val,
ami bõl utóbb tar tós együtt mû kö dés szü le -
tett. Az öt le tes nép mû ve lõ a könyv sze rint
a né met or szá gi bor fesz ti vá lo kat, bor ün ne -
pe ket ta nul má nyoz va „ta lál ta ki” a he lyi
bor ün ne pet; igaz, 1981-ben ezt még az
ese mény val lá sos ere de té nek fi nom hát tér -
be szo rí tá sá val le he tett csak el ér ni. (Ta lán
ez zel is ma gya ráz ha tó, hogy az ak kor
újon nan emelt ha jó si Or bán-szo bor nem
pa pi or ná tus ban áb rá zol ja a vé dõ szen tet,
és gyö ke re sen el is tér a ba rok kos stí lu sú
áb rá zo lá sok tól. Ér de kes vi szont, hogy a
bor ver seny ván dor dí ja ként ki osz tott ki -
sebb mé re tû Or bán-szo bor már ezt a ha -
gyo mányt kö ve ti.) Az egyéb ként val lá sos
te le pü lés nek szá mí tó Ha jó son a kul tusz
szak rá lis jel le ge Prosser-Schell sze rint az -
óta sem erõ sö dött so kat, de et tõl még a he -
lyi plé bá nos is rend sze res részt ve võ je az
ese mény nek, sõt a bor ver seny nek is.

Ám bár men  nyi re is „kre ált” tra dí ci ó ról
is be szé lünk, a kez de mé nye zés si ke rét
nem le het el vi tat ni, hi szen már az el sõ ren -
dez vény (1982) is öt ezer em bert von zott a
pin ce fa lu ba, a kö vet ke zõ év tõl pe dig éven -
te kb. 35-40 ezer  ha zai és kül föl di lá to ga -

tó ra szá mít hat. A nép sze rû ren dez vény nek
ma fon tos al ko tó ré sze a ki ra ko dó vá sár, a
tré fás orr- és ba jusz ver seny, a hor dó eme -
lés, a sváb múlt meg mu ta tá sa, a szõ lõs gaz -
dák ven dég sze re tet ének be mu ta tá sa is.
(Ilyen kor a pin cék vár ják a lá to ga tó kat.)
Az Or bán-nap si ke re nyil ván va ló an hoz -
zá já rult ah hoz, hogy Ha jós fel ke rült a bor -
tu riz mus vi lág tér ké pé re, és egyes „pin cék”
ma el sõ sor ban ven dég lá tás sal, és nem bor -
ter me lés sel fog lal koz nak. 

A könyv rö vi den is mer te ti még to váb bi
ma gyar or szá gi te le pü lé se ken (Ve len ce,
Monor, Etyek, Adony) ho nos, bár a ha jó si -
nál ki sebb Or bán-na pi ha gyo má nyo kat,
ame lyek egyéb ként szin tén az újabb ko ri
fej le mé nyek kö zé so rol ha tók. Mind ezek
alap ján a szer zõ né hány ál ta lá nos kö vet -
kez te tést is meg en ged ma gá nak az új Or -
bán-kul tus  szal kap cso lat ban. Sze rin te ezek
nép sze rû ség ében meg ha tá ro zó sze re pe van
a szõ lõ- és bor kul tú ra (ben ne a ko ráb ban
már-már pusz tu ló fél ben lé võ pin ce fal vak)
új bó li fel fe de zé sé nek, né hány lel kes he lyi
ér tel mi sé gi ki vá ló öt le te i nek, il let ve an nak
is, hogy ezek az ese mé nyek rá irá nyít hat ják
a fi gyel met nem csak a he lyi szõ lõ kul tú rá -
ra, de min den más ér té kes te vé keny ség re
(tánc, ze ne, sport stb.) is, mert a kí sé rõ ren -
dez vé nyek bõ sé ges fel lé pé si le he tõ sé get
kí nál nak. És „mel les leg” – mi u tán az Or -
bán-kul tusz fõ ként sváb fal vak ban él –  a
kül föl di lá to ga tók szá má ra is lát ha tó vá te -
szik Ma gyar or szág multikulturális jel le gét,
a ki sebb sé gek élõ je len lét ét.

Michael Prosser-Schell köny ve még a
rend sze res Or bán-na pi lá to ga tók szá má ra
is szá mos új in for má ci ót hor doz, fõ képp
az zal, hogy nem zet kö zi ös  sze füg gés be he -
lyez ve is mer te ti és elem zi a ha jó si ren dez -
vényt. Szem lé le te rend kí vül tá vol ság tar tó,
tu do má nyos, ugyan ak kor a szer zõ – és ez
kül föl di ként nem is olyan egy sze rû fel adat
– a ha gyo má nyok meg ér té sé re és meg ér te -
té sé re is tö rek szik. A kö tet gaz dag kép -
anyag gal és for rás jegy zék kel is ren del ke -
zik, szak dol go zat írók nak, he lyi ha gyo má -
nyok iránt ér dek lõ dõk nek fon tos ol vas má -
nya le het. Az pe dig min dig öröm, ha ha -
zánk a nem zet kö zi szín té ren olyas mi vel
kap fi gyel met, ami re jog gal le het büsz ke.
A kö tet iga zán meg ér de mel ne egy ma gyar
for dí tást, mert ami rõl szól, ar ra ide ha za is
so kan kí ván csi ak len né nek. (Michael
Prosser-Schell: Vom „dies sanci Urbani”
zum Or bán-na pi Bor ün nep in Ha jós.
Geschichte und Transformationen des
Urbanfestes aus volkskundlicher Perspek-
tive. Scriftenreihe des Johannes-Künzig-
Instituts Band 10. Freiburg, 2009.)

Dr. Mayer Já nos



Bajai Honpolgár16 2012. május

Co la di Rienzo
II. A megdicsõüléstõl a végzetes bukásig

A meg di csõ ü lés tõl a vég ze tes bu ká sig
Két ség te le, hogy 1344-et kö ve tõ en Co la

di Rienzo tu da to san tö rek szik a Ró ma fe -
let ti ha ta lom meg szer zé sé re. A dön tõ ösz -
tön zést azon ban egy vá rat lan ese mény ad -
ja meg. Az an tik fel irat ok e fá rad ha tat lan
ku ta tó ja fel fi gyel egy fur csa ob jek tum ra.
Bár a csá szár ko ri Ró ma bronz re lik vi á it a
ger mán hó dí tók szin te ma ra dék ta la nul
meg sem mi sí tik, a San Giovanni in Latera-
no fõ ol tá rá nak lap ja eb bõl a fém bõl ké -
szült. Ez fel kel ti Co la ér dek lõ dé sét és
meg for dít tat ja az asz tal la pot. A meg le pe -
tés meg döb ben tõ ere jû. A ke resz tény ség
ma gasz tos szer tar tá sa it mind ed dig egy po -
gány érc táb la hát lap ján vé gez ték. A fém -
önt vé nyen ugyan is Vespasianus csá szá ri
be ik ta tá sát el ren de lõ sze ná tu si ha tá ro zat
ol vas ha tó. Co lá ban meg ér le lõ dik a dön tés:
a cse lek vés re is te ni jel szó lít ja fel.

Az eszes olasz azon ban nem ront aj tós -
tul a ház ba. Gon do san ki ter vel és elõ ké szít
min den lé nye ges lé pést. A Regola vá ros -
ne gyed ben száz fõ nyi ka to ná ból ál ló csa -
pa tot szer vez. Gon do san vá lo gat; fegy ver -
for ga tás ban jár tas, harc edzett, jó kö té sû
fér fi a kat to bo roz elit csa pa tá ba. A ke mény
ma got ezer nyi ön kén tes se géd ha da tá mo -
gat ja. Min den cso port meg ha tá ro zott, fon -
tos fel ada tot kap. Ha el ér ke zik a cse lek vés
pil la na ta, sem le ge sí tik és le fegy ver zik a
bá rók ma gán had se re ge it. A kö rül te kin tõ
kincs tá ri jegy zõ gon dos ko dik sa ját há ta
biz to sí tá sá ról is. Tá jé koz tat ja a vá ros ba
akk re di tált pá pai vi ká ri ust, Raymond
Chameyracot a vár ha tó fej le mé nyek rõl. A
lé pés nem ve szély te len, hi szen az eré lyes
VI. Ke le men fe jé re kop pint hat a túl sá go -
san ön te vé keny kincs tá ri nó tá ri us nak. A
püs pök azon ban meg le põ és meg ma gya -
ráz ha tat lan mó don nem ér te sí ti Avignont a
ké szü lõ fel ke lés rõl. Az ak ció si ke rét elõ se -
gí ti az is, hogy Stefano Colonna áp ri lis ban
vi dé ki bir to ká ra vo nul vis  sza. Az okos és
ener gi kus bá ró ve ze tõ je le het ne a fõ úri
párt szer ve zett el len ál lá sá nak.

1347. má jus 18-án Co la a Santa Sabina
szé kes egy ház ba nép gyû lést hív ös  sze. A
prog ram meg hir de té sé be e ki tû nõ nép szó -
nok be ve ti tel jes rá be szé lõ ké pes sé gét. A
dé li tem pe ra men tum tü ze láng ra lob bant ja
ha tal mas tö me gû hall ga tó sá gát. A lel kek -
ben iz zik az in du lat, csu pán a for ra da lom
dá tu mát kell ki tûz nie. Az igaz ság pil la na ta
má jus 20-án, pün kösd va sár nap ján fog el -
ér kez ni. Elõ zõ nap azon ban még vég re -

hajt ja a szük sé ges rend sza bá lyo kat. El tá -
vo lít ja a köz igaz ga tás meg bíz ha tat lan
tiszt vi se lõ it, csa patai el fog lal ják a kulcs -
fon tos sá gú po zí ci ó kat, és kür tös he rol dok -
kal meg hir de ti a más na pi nép gyû lést. Vér -
on tás ra nem ke rül sor, a meg le pett és meg -
szep pent ne me sek meg hú zód nak vár sze rû
la kó tor nyik ban vagy vi dék re me ne kül nek.
Rienzo sem ja ko bi nus lel kü le tû for ra dal -
már. A va sár nap ra vir ra dó éj je len mi sét
hall gat és áj ta tos el mél ke dés be mé lyed.

Pün kösd reg ge lén ha tal mas tö meg gyü le -
ke zik a Campidoglión, a haj da ni Capitóli-
um domb já nak tö vé ben. Az élen ha la dó
zász lók szim bo li ku san jel zik a Co la ál tal in -
dí tott nép fel ke lés prog ram ját. A cí me res vö -
rös lo bo gó ugyan Ró ma sza bad sá gát prok -
la mál ja, a pá pa irán ti hû sé get vi szont jel ké -
pe zi a két fe hér, Pé ter és Pál apos tol alak já -
val ékes lo bo gó. A hegy me re de kén fel fe lé
ha la dó él csa pa tot fé nyes, csil lo gó fegy ver -
zet ben kö ve ti a kincs tá ri jegy zõ, nyo má ban
a Regola-negyedben szer ve zett se reg gel.
Ba rá tai és fegy ver tár sai, va la mint az ára dó
tö meg el le pi a Campidoglio lej tõ it. A moz -
gás el csi tul, és a haj da ni fis ká lis orá to ri te -
het sé ge leg ja vát nyújt va el mond ja ha tal mas
szó nok la tát. Ki hir de ti, hogy a vá ros la kói
vissza nyer ték a haj da ni Urbsban él ve zett
pol gá ri füg get len sé get. Mon da ta i ba azon -
ban okos és elõ re lá tó dip lo má ci á val be le -
fog lal ja a pá pa fenn ha tó sá ga irán ti hû sé get
és el kö te le zett sé get.

Az ün nep ség kö vet ke zõ ak tu sa an nak a
ti zen öt pont nak a fel ol va sá sa, mely ben
Co la di Rienzo le fek te ti a má so dik Ró ma
ál lam igaz ga tá si alap el ve it. Már az el sõ
pas  szu s jel zi, hogy e ki vé te les em ber jog -
ér zé ke mily ma gas ra szár nyal a kö zép kor
szem lé le te fö lé. A pe res el já rá sok ban az
érin tet tek la kó he lye sze rin ti pol gá ri bí ró -
ság az il le té kes. Le gyen ne mes, pol gár
vagy pór a de lik vens, egy aránt vé di vagy
sújt ja a ró mai tör vény. A tex tus egyéb fe je -
ze tei szo ci á lis gon dos ko dás ról, a vá ros ba
ve ze tõ utak köz biz ton sá gá nak vé del mé rõl
szól nak. Nem hi á nyoz nak a szank ci ók
sem, me lyek a fosz to ga tást, rab lást, erõ -
szak té telt, gyil ko lást ne tán újó lag meg kí -
sér lõ oli gar chá kat fe nye ge tik. Azt, hogy az
új tör vé nyek a ke gyes rá ol va sást meg ha la -
dó ha té kony sá gú ak, bi zo nyít ják a kö vet ke -
zõ na pok. Meg hú zó dik a vá ros ban né hány
arisz tok ra ta, aki úgy vé li, fe le dés be me rült
múlt bé li la tor ko dá sa. Csa lód ni uk kell. Co -
la ugyan nem ren dez rend szer vál tó vér für -

dõt, de né hány egy ko ri, köz fel há bo ro dást
kel tõ gaz tet tet pél dá san meg to rol.

A pün kös di nagy tö meg gyû lés utol só
prog ram pont ja a kincs tá ri jegy zõ új tiszt -
sé gé be köz fel ki ál tás sal tör té nõ be ik ta tá sa
lesz. Ve ze tõi ti tu lu sá ra vo nat ko zó ja vas la -
tát ma ga ter jesz ti elõ. A ve zér stá tu sát már
ele ve ne ki szán ta a köz bi za lom, õ csak
annyit kér, hogy e tisz tet tribunus meg ne -
ve zés sel gya ko rol has sa. En nél az óhaj nál
egy perc re meg kell ál la pod nunk. A népt ri -
bu nu sok (ál ta lá ban ket ten) a köz tár sa sá gi
Ró ma be fo lyá sos tiszt vi se lõi vol tak. Jo -
guk ban állt a nép ér de két sér tõ tör vé nyek
meg vé tó zá sa. Le he tõ sé gük volt a plebs ja -
vá ra szol gá ló tör vé nyek be ter jesz té sé re is.
To vábbá ha tály ta la nít hat ták a konsulok
egyes in téz ke dé se it. Hi va ta luk te hát né pi
el len súlya volt az arisz tok rá cia, a sze ná tus
ha tal má nak. Fé ke zõ, ki egyen lí tõ sze re pet
kap tak, kor mány zó ha ta lom mal azon ban
nem ren del kez tek.

A nagy sze rû, ma gasz tos órá ban, mely
Ró ma né pé ben tu da to sí tot ta, hogy urá vá
vált ön ma gá nak, vaj mi ke ve set tö rõd tek
bál vá nyuk kü lö nös óhaj tá sá val. Meg vá -
lasz tot ták há rom hó nap ra az Urbs tri-
bunusává, de azt sen ki sem mér le gel te,
hogy a kö rül írat lan jog kör mi lyen ha tal mat
ád sza bad ság hõs baj no kuk ke zé be. A zen -
dü lés rõl csak utó lag ér te sü lõ Avignon Co -
la ter ve it ke resz tez het te vol na. Ám a fran -
cia nagy úr nem állt vér sé gi kap cso lat ban a
ró mai arisz tok ra ták kal. To váb bá is mer te
elõd je i nek vi szon tag sá gos tör té ne tét, tud -
ta, hogy a sors Eu ró pa leg za bo lát la nabb
hû bé re se i vel ver te meg Szent Pé ter utó da -
it. Nem árt – vél te bölcs be le nyug vás sal –
ha ez a tribunus ala po san mó res re ta nít ja a
ha tár ta la nul el szem te le ne dett oli gar chá kat.
Más részt a lel ki is me re tes kincs tá ri jegy zõ -
tõl ka na li zált pénz pa tak vál to zat lan ho -
zam mal táp lál ta az avig no ni ud var mér he -
tet len szom jú sá gú ta la ját. Mi oka len ne te -
hát VI. Ke le men nek a „ked ves gyer mek”
mi nõ sí tés meg vál toz ta tá sá ra?

Ám az Örök Vá ros haj da ni ál lam rend jé -
nek vis  sza ál lí tá sa csak el sõ pont ja Co la
prog ram já nak. Fu tá rai a fél szi get min den
vá ros ál la má ba és her ceg sé gé be kéz be sí tik
prok la má ci ó ját. Ki hir de ti, hogy a haj da ni
ró mai pol gár stá tu sát Itá lia min den la kó já -
ra ki ter jesz ti. Fel szó lít ja a ki sebb-na gyobb
ha tal mi cent ru mok ra ta golt or szág ve ze tõ -
it: egye sít sék bir to ka i kat a haj da ni bi ro da -
lom böl csen kor mány zott in teg rá ci ó já ba.
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Az érin tet tek re ak ci ó ja jel zi, hogy Co la
már ki lép sa ját esz me vi lá gá nak va rázs kö -
ré bõl. Itá lia la kó i nak kép ze le tén nem ural -
ko dik az óko ri Ró ma nagy sá gá nak bá mu la -
ta. A tribunus esz méi sem a pa lo ták, sem a
pol gá ri por ták la kó it nem bû vö lik el. A her -
ce gek és nagy pol gá ri nép ve zé rek sem mi
kész te tést sem érez nek ar ra, hogy jól be la -
kott ha tal mi stá tu su kat a bi zony ta lan kör -
vo na lú ró mai fan tom-ha ta lom hely tar tói ál -
lá sá ra deg ra dál ják. A „ró mai pol gár” jog ál -
lás az alatt va lók nak sem je len tett csá bí tó
al ter na tí vát. Szá za dok óta köz tu dott, hogy
az oli gar chák kal tu sa ko dó pá pai ha ta lom
az Urbsban még a köz biz ton ság ár nyé kát
sem tud ta meg te rem te ni. Két ség te len, hogy
az eré lyes és rá ter mett Co la most lét re hoz -
ta a he lyi „pax romanát”. Mi azon ban a ga -
ran cia ar ra, hogy ma ra dan dó ál lam for má ci -
ót te rem tett meg? Fel ad ják-e az ese ten ként
ugyan szi go rú an sza bá lyo zott jog biz ton sá -
gu kat egy fan tá zia bé li bi ro da lom csak re -
mélt ren de zett sé gé ért?

Az au gusz tus el sõ nap ja i ban tar tott ró mai
konk lá vén el hang zott re ak ci ók ér zé kel tet ték,
mi lyen si ker re szá mít hat a 14. szá za di „Itá lia
unita” gon do la ta. Ve len cé bõl Dandolo dó zse
csu pán egy ba rát sá gos hang vé te lû le ve let
küld. A mi lá nói Viscontiak jó ta ná csok kal
tûz delt episz to lá ja sem be lé pé si kö te lez vény.
Fi ren ze, Siena, Perugia, Pi sa és Todi ugyan
el kül dik kö ve te i ket, ám tar tóz ko dá suk, me -
lyet nyíl tan a fi ren zei de le gá tus fo gal maz
meg, ki jó za nít hat ná Co lát. Ké szít tet az ün -
nep ség re öt dí szes lo bo gót és két száz arany -
gyû rût. A lo bo gók át vé tel ét, mely az egy ség -
hez va ló csat la ko zást és Ró ma ve ze tõ sze re -
pé nek el is me ré sét je len te né, az öt em lí tett
vá ros ál lam kö zül négy vis  sza uta sít ja. A gyû -
rûk ugyan gaz dá ra ta lál nak, de ez nem jel zi a
szö vet ség esz mé jé nek el fo ga dá sát.

A tribunus nagy ra lá tá sát jel lem zi, hogy az
au gusz tus ele ji ün nep sé gek re szá mos eu ró -
pai fe je del mi sze mélyt is meg hív. Ró má ba
in vi tál ja a né met vá lasz tó fe je del me ket és
több je len tõs ural ko dót. Fu tá rai fel ke re sik a
csá szárt, va la mint La jos ba jor, Fü löp fran -
cia, III. Edward an gol és I. La jos ma gyar ki -
rályt. A meg hí vot tak jó ré sze ter mé sze te sen
rá sem he de rít a köz ren di sor ból ubor ka fá ra
ka pasz ko dó tribunus le ve lé re. Az utóbb em -
lí tett – az egyet len ma gyar ki rály, akit Nagy
mi nõ sí tõ jel zõ vel fog fel ru ház ni a tör té ne -
lem – el fo gad ja az aján la tot. Ám ez a dip lo -
má ci ai si ker egyi ke lesz a Co la bu ká sát elõ -
ké szí tõ ese mé nyek nek.

Ter mé sze te sen ar ról szó sincs, hogy a de -
ko ra tív, de a nagy po li ti ka szem pont já ból ki -
sebb sú lyú ün nep sé gen Vi seg rád szu ve rén -
je sze mé lye sen je len ne meg, el kül di vi szont
Kont Mik lóst és Garai Já nos veszp ré mi

püs pö köt. Az urak a ki rály leg ügye sebb
dip lo ma tái, és ez jel zi a kö ten dõ trak tus fon -
tos sá gát. 1347-ben La jos ar ra ké szül, hogy
öc  cse ha lá lá nak meg tor lá sá ra és Ná poly
trón já nak meg szer zé sé re el in dít sa el sõ had -
já ra tát. Az if jú, alig ti zen öt éves End rét ösz -
 sze há za sít ják Ná po lyi Jo han ná val. Di nasz -
ti kus há zas ság volt, mely nek cél ja a trón
meg szer zé se ré vén az An jou-ház ha tal má -
nak ki ter jesz té se a Tir rén-ten ger tõl a Bal ti-
ten ge rig. (La jos ugyan is III. Káz mér el -
huny ta után a len gyel trónt is meg örö köl te.)
Bár End re sa ját jo gán és Jo han ná val kö tött
há zas sá ga ré vén is igényt tart ha tott a ná po -
lyi ko ro ná ra, szán dé ká nak meg va ló sí tá sát
kés lel tet te int ri ká i val egy erõs ud va ri párt.
Az ural ko dói be ik ta tás ha laszt ga tá sa már
le he tet len nek lát szott, mi kor 1345. szep -
tem ber 18-ának éj sza ká ján az ös  sze es kü võk
meg ta lál ták a meg ol dást. A há ló szo bá já ból
ki csalt, fegy ver te len End ré vel vég zett a
nya ká ba ve tett hu rok.

A gya lá za tos gaz tett hí re be jár ta Eu ró pát.
Két ség te len nek lát szott, hogy Jo han na cin -
ko san ke zé re ját szott a gyil ko sok nak. A ma -
gyar ki rály nak te hát ter mé sze tes em be ri oka
is volt a meg tor lás ra, mely hez még di nasz ti -
kus ér dek is tár sul. Ma ga is jo got for mált a
Ná poly-Szi cí li ai ki rály ság ko ro ná já ra. E ket -
tõs ok ve zér li had já ra tai in dí tá sa kor. La jos
azon ban kö rül te kin tõ, okos ural ko dó. A gu -
ru ló arany se be sebb a vág ta tó lópatáknál. Se -
re ge mag vát ma gyar ne héz lo vas ság és gyors
por tyá zás ra be vet he tõ szé ke lyek, va la mint
ku nok al kot ják. A gya log sá got azon ban cél -
sze rûbb az Itá li á ban lé zen gõ condottierik ha -
dá ból ös  sze ver bu vál ni. Ezért köt Kont gróf,
a ké sõb bi ná dor is pán Co la di Rienzóval
meg ál la po dást. A tri bun hoz zá já rul a pá pai
ál lam te rü le tén a to bor zás hoz, a ma gyar ki -
rály vi szont há rom száz lo vas ból ál ló se gély -
ha dat küld Co la se re gé nek ki egé szí té sé re.

A je len ték te len nek lát szó kon trak tus fel -
kel ti VI. Ke le men fel há bo ro dá sát. Ná po lyi
Jo han na ugyan is az õ hû bé re se. At tól nyil -
ván va ló an tar tóz ko dik, hogy vé del mé be ve -
gye az or gyil ko so kat. Vé gez nek is egy óva -
to san kö rül ha tá rolt nyo mo zást, ki vég zik a
gaz tett vég re haj tó i nak egy ré szét, de a ma -
gas ba ve ze tõ szá la kat gon do san el varr ják.
Bi zo nyí té kok hi á nyá ban a pá pa for ma sze -
rint jó hi sze mû en je lent he ti ki, hogy Jo han na
fe let te áll a gya nú sí tás nak. A va ló ság azon -
ban az, hogy Ke le men ben a föl di egy ház fe -
je de lem po li ti kai ér de ke mun kál ko dik. Igen
kel le met le nül érin te né, ha ál la mát dél rõl a
leg ha tal ma sabb ke let-eu ró pai ural ko dó bir -
to ka ha tá rol ná. Ezért ék te len ha rag ra ger jed,
mi kor meg tud ja, hogy ró mai hely tar tó ja ép -
pen a ke let rõl be özön lõ bar bár se re gek ki rá -
lyá val szö vet ke zik.

Rö vi de sen azon ban olyan ese mény hí re
ér ke zik Avignonba, ami vég leg ki ûzi Ke le -
men szí vé bõl Co la fia irán ti atyai sze re te tét.
Jú li us ban ugyan is a tri bun az itá li ai jog tu -
dó so kat meg bíz za egy ér de kes fel adat tal.
Azt kell ki de rí te ni ük, mi volt a tör vé nyes
alap ja a haj da ni csá szá rok ki vá lasz tá sá nak.
A je les tu do rok tisz tá ban van nak az zal,
hogy a leg gaz da gabb ho no rá ri u mot a ha ta -
lom tit kos szán dé ká nak meg sej tõ je re mél -
he ti. Csal ha tat lan biz ton ság gal ki is de rí tik,
hogy az an tik csá szár-ki je lö lé si jog a ró mai
né pet il let te meg. Ez ugyan so ha nem volt
így, hi szen az el sõ két cé zárt pol gár há bo rús
gyõ ze lem, a ké sõb bi e ket pe dig örök lés
vagy a meg fe le lõ en meg vesz te ge tett lé gi ók
se gí tet ték a fõha ta lom ba. Co la azon ban a
szak vé le mé nyek kel tö ké le te sen elé ge dett.
Ez után ren dez te ti meg az au gusz tus ele ji
ün nep sé ge ket, mely ben lo vag gá avat tat ja
ma gát. A cím el nye ré sé re va ló tö rek vé se
egy részt ért he tet len, más részt Ró má ban
nin cse nek meg az ak tus szük sé ges fel tét elei
sem. A szer tar tást ugyan is egy ma ga sabb
ran gú sze mély nek, fe je de lem nek vagy ki -
rály nak kel le ne ce leb rál nia. E fõ mél tó ság
hi á nyá ban a tribunus egy ér sek és más pa pi
sze mé lyek köz re mû kö dé sét ren de li el.

A ma ga ter vez te szer tar tás egyes ele mei,
mint pél dá ul a ba bér- és tölgy ko szo rú val
va ló ko ro ná zá sok, szer fe lett gya nú sak. Ké -
sõbb né mi át ér té ke lés sel, ten den ci ó zus fél -
re ma gya rá zás sal csá szá ri fel ava tás nak is
ér tel mez he tõk. A fel té te le zést szin te bi zo -
nyos ság gá tet te az a kö rül mény, hogy Co la
a hó nap ele jé tõl már „tribunus augustus”
rang meg je lö lés sel lát ja el az ok má nyo kat
hi te le sí tõ alá írá sát. Azt vi szont tud ta az
ókori tör té ne lem min den is me rõ je, hogy az
„au gus tus” cím csak a hi va tal ba lé pett csá -
szá ro kat il let te meg. Az ál lam csíny, me lyet
egy aránt mi nõ sít het nénk ala mu szi nak és
vak me rõ nek, a pá pa ha rag ját for rás pont ra
he ví ti. Már két ség te len, hogy ke gyen ce
még a csá szár rá ava tás pri vi lé gi u mát is el -
oroz ta tõ le. A fõ pász to ri episz to lák ban Co -
la a sá tán fat  tyá vá deg ra dá ló dik, majd ki -
lob ban a pá pai ha rag leg fé lel me te sebb vil -
lá ma. Po gány eret nek ké nyil vá nít ják és ki -
át koz zák az egy ház ból.

A szent atya dör ge del mé rõl ter mé sze te sen
ér te sül nek a de fen zí vá ba szo rult Colonnák
és Orsiniak is. A pá pai in ter dik tum egyút tal
fel ol doz ta azo kat a hû bé ri es kü ket, me lyek
az oli gar chá kat a Ró ma köz pon tú ál lam hoz
kö töt ték. E va ló já ban csak szim bo li kus ere -
jû fo ga da lom a bá ró kat a pá pai kor mány zó -
hoz, Co la di Rienzóhoz fûz ték. Az ok tó be ri
ki át ko zás vi szont meg hir det te, hogy sza bad
a vá sár, a lá za dás tu laj don kép pen az egy ház
irán ti kö te le zett ség.
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No vem ber el se jén be vo nul Ró má ba a
ma gyar ki rály há rom száz fõs lo vas ha da.
Nyil ván elit csa pa tot küld tek; a ka to nák ru -
há ja szin te hi val ko dó an ékes, fegy ver ze te
ki tû nõ, pa ri pá ik tál to sok. A mar co na, rá tar -
ti, szin te ke vély kön  nyû lo vas ság meg je le -
né se im po nál a ró ma i ak nak. Rö vi de sen
szük ség is lesz köz re mû kö dé sük re.

A bá rók Ti vo li kör nyé kén gyûj tik ös  sze
erõ i ket, és no vem ber 20-ának haj na lá ra
idõ zí tik tá ma dá su kat. Meg vesz te ge tik a
Szent Lõ rinc ka pu õre it, akik majd tit kos
jel szó vál tá sa után meg nyit ják a be já ra tot.
Csak hogy Co la az utol só na pon új strá -
zsák kal vált ja le az õr sé get. A Colonnák
csel szö võk bõl rá sze det té vál nak, és a fel tá -
ru ló ka pun át lo vas se reg, il let ve gya lo gos
had zú dul nya kuk ba. A hat óra hos  szan tar -
tó küz de lem ádáz, a harc szo kat la nul vé res.
A gyõ zel met vé gül Ró ma né pe csi kar ja ki,
a se be i ket gyó gyít ga tó nagy urak kény te le -
nek vis  sza hú zód ni vi dé ki sasfészkeikbe.

A di a dal azon ban pirruszi, hi szen a tri-
bunus ha tal má nak tar tó osz lo pai már meg -
rog  gyan nak. A haj da ni Urbsot há rom kon -
ti nen sen ter jesz ke dõ nagy ha ta lom gaz da -
sá gi for rá sai táp lál ták. A kö zép ko ri Ró ma
már nem nagy vá ros, anya gi ere je szer fe lett
kor lá to zott, élet ere it, az élel mi szer szál lít -
má nyok út ját bár mi kor át vág hat ják a rab -
ló lo vag ok. A had mû ve le tek ve ze té sé re al -
kal mat lan tribunus ugyan is fél év alatt sem
tud ta meg fé kez ni a kör nyék ha ra mia ban -
dá it. A bel po li ti kai és gaz da sá gi ku dar cot
te té zi a pá pai dip lo má cia kül po li ti kai ak ci -
ó ja. Az év de cem be ré ben La jos ma gyar ki -
rály Itá li á ba in dul. A Campaniába meg je -
le nõ nagy ha ta lom fegy ve res ere je meg szi -
lár dít hat ná a tribunus meg ren dült po zí ci ó -
ját. Azt, hogy a szent atya mi lyen ha tá ro -
zot tan óv ja az An jou-t a be avat ko zás tól,
ér zé kel te ti le ve lé nek zá ró mon da ta: „Gon -
dolt meg, fi am, mi lyen gya lá zat len ne az
egy ház ra, ha ama ki rály, aki hû fia az
Anya szent egy ház nak, ép pen az ül dö zõ jé -
nek nyúj ta na se gít sé get.”

Ró má ban a ha tal mi rend szer dön tõ vál -
to zá sát je len ték te len nek tû nõ epi zód in dít -
ja el. Egy mind ed dig óva to san meg la pu ló
bá ró, Lu ca Savelli nyílt zen dü lést rob ban
ki. Az ügy el in té zé se más kor ru tin mun ka
len ne: Co la meg hú zat ja a vész ha ran got, és
a re ni tens nagy urat ízek re szag gat ja a nép -
ha rag. Ez út tal azon ban a ha rang hí vó sza -
va né ma kö zöny be ful lad. A Campidoglio
elõt ti tér két ség beej tõ en ki halt. A fõ vá ros
né pe ki jó za no dott és be lát ta, hogy a tri-
bunus fé nyes, nagy sze rû, nagy ra tö rõ ví zi -
ó ja csak szét fosz ló álom kép. A ren del ke -
zés re ál ló cse kély kar ha ta lom ta lán elég
len ne a lá za dás csí rá já nak el pusz tí tá sá ra. A

plebs romana el for du lá sa azon ban meg tö ri
Co la lel két és meg bé nít ja aka rat ere jét. Ha
Ró ma né pe meg ta gad ja õt, ak kor vért nem
fog on ta ni nyo mo rú sá gos ha tal ma meg tar -
tá sá ért. Lel ké ben a re ne szánsz em ber
nagyratörését a kö zép kor ön vád ló misz ti -
ciz mu sa gyû ri ma ga alá.

A kö vet ke zõ há rom évet buj do sás ban,
az Abruzzok ge rin cén rej tõ zõ fe ren ces ko -
los tor ban töl ti. Éli a fratres minoresek ín -
sé ges éle tét, és bûn bá nó an el mél ke dik az
el ha gyott vi lág di csõ sé gé nek mu lan dó sá -
gá ról. A csá szári di a dém von zá sá nak vá -
gya ta lán ki huny na a sze gé nyes cel la ma -
gá nyá ban, ha a he gyi klast rom ba el nem
ve tõ dik egy lát no ki hír ben ál ló szer ze tes.
Angelo pá ter azon nal fel is me ri Rienzót.
Az extribunust szá mos al ka lom mal von ja
be szár nya ló fan tá zi á jú pró fé tá lá sá ba a ko -
nok öreg. Új esz mét ül tet el a vi lág tól vég -
le ge sen el vo nu lás ra ké szü lõ szer ze tes je -
lölt ben. Is te ni kül de tés re ki sze melt hír nök:
né ki kell vis  sza ál lí ta nia a ré gi fé nyé ben
tün dök lõ né met-ró mai csá szár sá got. Ere -
de ti mis  szi ó ját fél re ér tel mez te. A gond vi -
se lés a csá szá ri ko ro nát nem né ki szán ta,
ám õ a vi lág bi ro da lom gon do la tát új ra -
élesz tõ ki vá lasz tott esz köz. A fõ ha ta lom
jo gos bir to ko sa IV. Kár oly, akit VI. Ke le -
men ál nok ha lo ga tás sal mind ed dig el mu -
lasz tott ró mai csá szár rá ko ro náz ni. No sza,
in dul jon hát Co la Prá gá ba, hogy Ká rolyt
rá bír ja mél tó örök sé ge ki kö ve te lé sé re.

A fa na ti kus pró fé ta ez zel a ve szé lyes út -
ra va ló val in dít ja el 1350-ben a cseh fõ vá -
ros ba a fel szí tott kül de tés tu da tú tribunust.
A ki rály fo gad ja haj da ni le ve le zõ tár sát, aki
há rom éve im po ná ló ön bi za lom mal ci tál ta
õt ma ga elé Ró má ba. Nem ha rag tar tó ter -
mé sze tû, ám a te o ló gi ai ér ve lés sel ve gyes
po li ti kai ar gu men tá lást két ked ve hall gat ja.
Mi u tán ki ké ri Pardubitz prá gai ér sek és
más egy há zi fõ mél tó ság ok vé le ményt, Co -
la sor sa rossz ra for dul. Le tar tóz tat ják, és
ugyan tisz tes õri zet ben, de most már nem
ven dég, ha nem fo goly a Hra dzsin ban. VI.
Ke le men – meg tud va, hogy a tri bun egy -
ko ri gyám fia ke zé ben van – kö ve te li ha la -
dék ta lan ki ada tá sát. A szent atya õszin tén
köz li jám bor szán dé kát: mág lyán fog ja
meg éget tet ni a po kol ra va ló eret ne ket.

Co la éle te a kö vet ke zõ évek ben po li ti kai
ér de kek já ték szer évé vá lik. Az egyéb ként
igen csak tü rel mes és te kin tély tisz te lõ IV.
Kár oly rossz né ven vet te a pá pá tól, hogy
kü lön fé le in dok kal fo lya ma to san ha lo gat ja
a már rég ese dé kes csá szár rá ko ro ná zá sát.
Ezért hát úgy dönt, hogy meg gyõ zõ érv -
ként hasz nál ja fel a kezé be ke rült fon tos
fog lyot. A szent atya vi szont sze ret né kar -
mai kö zé ka pa rin ta ni a ve szé lyes fel for ga -

tót, aki egy kor el ra gad ta tõ le Ró mát. A
húzd meg – ereszd meg já ték ban Kár oly
vé gül en ged, és 1352-ben ki szol gál tat ja
fog lyát a há rom fõ pap ból ál ló de le gá ci ó -
nak. VI. Ke le men nek azon ban szá mí tás ba
kell ven nie, hogy nem bán hat ké nye-ked ve
sze rint a tribumussal. Nyil ván va ló, hogy a
14. szá zad ban eu ró pai köz vé le mény rõl be -
szél ni még na i vi tás vol na, két ség te len
azon ban, hogy a kon ti nens ha tal mi té nye -
zõi tu do más sal bír nak er rõl az ext ra va gáns
sze mé lyi ség rõl. Meg gon do lat lan, a pá pai
te kin télyt is meg ren dí tõ len ne õt ké nes
ing ben és szu rok-lo csol ta mág lyán a po -
kol ba ex pe di ál ni. Leg alább a lát sza tot meg
kell õriz nie. Co lát há rom bí bo ros ból ösz -
 sze ál lí tott ink vi zí ci ós bí ró ság elé ál lít ják.
Az el sõ ne héz ség már ek kor je lent ke zik.
Egyi kük, a mû velt és mér sé kelt gon dol ko -
zá sú Guy de Bouglone nem vak esz kö ze a
pá pai bosszú vágy nak,. Más részt a bí ró ság
ala cso nyabb ran gú, de jog vég zett al kal ma -
zott jai ro kon szen vez nek az ál do zat tal, és
húz zák-ha laszt ják a tár gya lá so kat.

Eköz ben so rom pó ba lép a bû ba rát, Pet -
rar ca is. Buz dít ja Ró ma pol gár sá gát, hogy
avat koz za nak be haj da ni jó te võ jük nek, az
egy kor ked velt tribunusnak az ér de ké ben.
La vi nát in dít meg. Perugia, Siena, Pi sa és
Fi ren ze is meg szó lal Co la vé del mé ben.
Meg le põ, hogy nyil ván va ló an nem ple be -
ju si ka nóc tól be gyújt va, de meg dör dül nek
a nagy ágyúk is. Avignonba ér ke zik Edward
an gol, La jos ma gyar ki rály és IV. Kár oly
csá szár til ta ko zá sa. Ám Ke le men ek kor
már nem csak a po li ti kai el len áram lat tal,
ha nem a sö tét an gyal lal is vi as ko dik. A
konf lik tust vé gül az old ja meg, hogy az
egy más nak el lent mon dó or vos tu dor ok te -
rá pi á it el szen ve dõ pá pa vég leg le ad ja Szent
Pé ter kul csa it. Utód ja, VI. In ce meg szün te -
ti a pert, mi vel már bí bo ros ko rá ban is rosz -
 szal lot ta IV. Ke le men ko nok bos  szú had já -
ra tát. Más részt Ró má ban szük sé ge van egy
ener gi kus sze ná tor ra, aki ren det te remt a
fe ne kes tül fel for dult egy há zi ál lam ban.

A bör tö né bõl sza ba du ló Co la már meg -
ér te két vágy ál ma por ba om lá sát; fog sá ga
gyöt rel me i tõl meg tör ve, el vál lal ja a kí mé -
let len pa ci fi ká lás nem túl ro kon szen ves
fel ada tát. Az Urbsba öt száz fõ nyi sze dett-
ve dett zsol doscsa pat élén tér vis  sza. A bá -
rók ha tal má nak le tö ré sé hez újabb fegy ve -
re se ket sze gõd tet, bár kincs tá ra kon gó an
üres. Az egy kor mél tá nyos, nép ba rát tri -
bun már nem fin  nyás ko dik esz kö zei meg -
vá lo ga tá sá ban. Egyéb sar cok mel lett meg -
eme li a só adót, és vá mot vet ki a vá ros ba
irá nyu ló bor szál lít má nyok ra. Ezek az in -
téz ke dé sek a köz né pet ke se rí tik el, de a
mó dos pol gá rok nak is van okuk a pa nasz -
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ra. A Campidoglióra in vi tált gaz dag ke res -
ke dõ ket a val la tó te rem be tes sé ke li. E „ba -
rát sá gos kör nye zet ben” tu da kol ja meg,
hogy men  nyi vel já rul nak hoz zá „ön ként”
az ál lam kincs tár gya ra pí tá sá hoz.

A köz fel há bo ro dást ma ga el len for dí tó
Rienzo gya nak vó vá lesz, és min de nütt
össze es kü vést vél fel fe dez ni. Vé gül már
sen ki ben sem bí zik, hisz leg hí vebb ba rát -
ját, Pandolfucciót is párt ütés sel vá dol ja
meg. A tom bo ló tribunustól meg fé lem lí tett
bí ró ság ha lál ra íté li az ár tat lan sá gát mind -
vé gig han goz ta tó sze ren csét lent.

Ró ma né pe, mely 1353. au gusz tus el se -
jén még a jog rend vis  sza ál lí tó ja ként üd -
vö zöl te Co lát, ke se rû en csa ló dott. Ok tó -
ber 8-án a ki áb rán du lás vad düh be, majd
zen dü lés be csa pott át. A fel ke lõk két had -
osz lo pa kö rül zár ta és meg ost ro mol ta a
Campidogliót. A tri bun hi á ba kí sé rel te
meg, hogy va rázs latos ado má nyá val, a
szó ere jé vel le csil la pít sa a nép ha ra got,
meg sem hall gat ják. Vé gül be lát va re -
mény te len hely ze tét, ál ru hát ölt és me ne -
kül ni pró bál. Már át sur ran az ost rom lók
el sõ hul lá mán, mi kor fel is me rik. A fel bõ -

szült nép ha rag má sod perc nyi ide ig még
té to vá zik, de az el sõ kard csa pást már kö -
ve ti a bos  szú ál lók meg szám lál ha tat lan
tõr dö fé se.

Nagy sá ga új raál mo dó já nak éle tét ott olt -
ja ki Ró ma né pe, ahol ma szob ra áll. A re -
ne szánsz ki bon ta ko zá sát egy szá zad dal, az
Itá li át egye sí tõ sza bad ság har cot kö zel öt -
száz év vel elõz te meg. E ko rán szü le tett,
jö võ be lá tó, ér zé keny szel le met több eu ró -
pai nem zet mû vé sze bur kolta a hal ha tat -
lan ság va rázs kö pe nyé be.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Aki meg ér de mel ne egy em lék táb lát
A tör té nel mi vá ros köz pont re konst ruk ci -

ó já nak ré sze a Grauaug Ár min ut ca fel újí -
tá sa is. A be fe je zõ mun kák kö zött sze re -
pel het ne a név adó ról egy már vány táb la el -
he lye zé se az ut ca el sõ épü le tén (vé sett arc -
kép, dá tum és egy mon dat: A Ba jai Tüdõ-
beteggondozó In té zet fõ or vo sa).

Ki is volt õ és mi ért ér de mel ne em lék -
táb lát?

1893-ban szü le tett Ba ján. A kö zép is ko -
lát a ba jai cisz ter ci gim ná zi um ban vé gez te.
Egye te mi ta nul má nyo kat a bu da pes ti tu -
do mány egye te men és Ber lin ben foly ta tott.
Or vo si dip lo má ját a bu da pes ti egye te men
kap ta meg 1916-ban. Ez után or vos ként ka -
to nai szol gá la tot tel je sí tett a ga lí ci ai fron -
ton. 1918-tól 1921-ig a bu da pes ti tu do -
mány egye tem I. sz. bel gyó gyá sza tán volt
or vos, 1922-tõl már Ba ján dol go zott bel -
gyó gyász ként. Bi zo nyí tott szak tu dá sa, az
egész ség ügy irán ti el kö te le zett sé ge alap -
ján 1923-ban a ba jai tisz ti or vos meg bíz ta a
Ba jai Tüdõbeteggondozó In té zet új já szer -
ve zé sé vel. 

15 pont ban, meg gyõ zõ ér vek kel fo gal -
maz ta meg az in té zet mû kö dé sé nek fel té-
t ele it, sza bály za tát. Dr. Bor bí ró Fe renc ak -
ko ri pol gár mes ter is biz to sí tot ta tá mo ga tá -
sá ról. 1924. de cem ber 1-jén meg in dult a
mun ka. A 15 pont ban meg fo gal ma zott el -
kép ze lés kez dett va ló ra vál ni. Be in dul tak a
szû rõ vizs gá la tok, a di ag nosz ti kai el já rá -
sok, a gon do zás, a nyil ván tar tás.

Dr. Grauaug Ár min fon tos nak tar tot ta a
fel vi lá go sí tó mun kát, mert val lot ta: a gü -
mõ kór el len nem csak gyó gyí tó mun ká val,
ha nem az em be rek tá jé koz ta tá sá val is ten -
ni kell. En nek ér de ké ben ma ga is több is -
me ret ter jesz tõ és tu do má nyos elõ adást tar -
tott. Egy sze rû en, ért he tõ en fo gal ma zott,
pél dák kal ma gya rá zott. Gyó gyí tá si ta pasz -
ta la ta it több szak mai cikk ben ír ta meg.
1927-tõl dr. Alföldy Jó zsef fel, a tüdõ osz -

tály fõ or vo sá val is együtt dol go zott. Kö zö -
sen is pub li kál tak több szak mai té má jú
cik ket ma gyar és né met la pok ban.

A dr. Grauaug Ár min ál tal vég zett mun -
ka és egész ség ügy-sza bá lyo zás ér té két az
is mu tat ja, hogy a gü mõ kór gyó gyí tásának
or szá gos sza bá lyo zá sá ba is beemel ték a
ba jai kez de mé nye zé se ket. Meg gyõ zõ pél -
da volt, hogy Ba ján húsz év alatt fe lé re
csök kent a gü mõ kó ros el ha lá lo zás.

Ez a gyó gyí tó or vos mi lyen volt mint
em ber?

Há zi be teg lá to ga tás ra fi á ker rel ér ke zett,
de két lá to ga tás kö zött is szak la po kat ol va -
sott, még a fi á ker ben is. A tu do mány ban
elõ re ha la dást fon tos nak tar tot ta. Ál do zat -
kész sé gét vá ros  szer te is mer ték. Min den
em bert sze re tett s min den be te gért ag gó -
dott. Az el eset te ket, sze gé nye ket ha kel lett,
in gyen gyó gyí tot ta, ki fi zet te a szük sé ges
gyógy szert, ha te het te, mun kát szer zett az
em be rek nek. So kan ne vez ték õt a sze gé -
nyek or vo sá nak.

Ös  sze gez he tõ, szin te min den em ber hez
(mert jók és gyá mo lí tás ra ér de me sek) sze -
re tet fûz te. Ezt so kan vi szo noz ták, volt,
hogy ezt a vi szon zást egy tárgy szim bo li -
zál ta. Szép pél da er re Ady End re Bib li á ja,
amely fran cia nyel ven író dott, és 1817-ben
Szentpétervárott nyom tat ták. Csinsz ka
(Boncza Ber ta) 1932-ben aján dé koz ta ezt a
bib li át Scheer Ber nát nak, aki az iz ra e li ta
ele mi is ko lá ban ta ní tott. Grauaug Ár min ta -
nu ló ja volt, majd or vo sa lett Scheer Ber nát -
nak. Scheer Ber nát ha lá la után lá nya, Preisz
Adolfné (sz. Scheer Ber ta) ap ja kí ván sá ga
sze rint dr. Grauaug Ár min nak aján dé koz ta
a Bib li át 1937-ben. Dr. Grauaug Ár min ha -
gya té ká ból ke rült vé gül Ba ja vá ros könyv -
tá rá ba ez a mû.

A tör té ne lem vi ha ra be avat ko zott dr.
Grauaug Ár min éle té be is. Az 1944-es fa -
sisz ta ár hul lám el vet te tõ lünk. A ha lál vo -
nat el vit te õt is. S ami kor az egyik va gon -
ból se gély ké rés or vo sért ki ál tott, õ azon nal
ment vol na. Vit te õt hit val lá sa: a be teg em -
ber fel té tel nél kü li szol gá la ta, de a va gont
fel vi gyá zó ka to na gon dol ko dás nél kül le -
lõt te. 1945 ta va szán ért vé get éle te.

Zsom bor György, Grauaug Ár min uno -
ká ja, aki „pszeudobajainak” be céz te ma -
gát, mert csak gyer mek ko ri em lé kek kö -
töt ték Ba já hoz, szin tén dé del get te azt a
gon do la tot, hogy nagy ap ja tisz te le té re em -
lék táb lát he lyez zen el. Ha lá lá ig nem si ke -
rült a sze re te tet ki fe je zõ kí ván sá ga. 

(For rás: Him Lász ló, Szaulich An tal:
Bács kai fe jek, 1928. Ba ja.

Dr. Abonyi Jó zsef: Dr. Grauaug Ár min
már tír ha lá lá nak 60-ik év for du ló já ra. Hon -
pol gár, 2005. jú ni us. 

Dr. Kovácsné Sa rok Éva: Apám tör té ne -
tei. Sze gé nyek or vo sa. Hon pol gár, 2005.
jú ni us. 

Zombor György: Internet/index/forum
Dr. Szentjóbi Sza bó Ti bor



A fo lyó ira tunk so ro za tá nak mos ta ni szá -
má ban sor ra ke rü lõ kö zön sé ges nü nü ke
(Meloë proscarabaeus) be mu ta tá sát el sõ sor -
ban az élet cik lu sá ból adó dó je len le gi – az az
ta vasz tól nyár ele jé ig tar tó – lát ha tó sá ga in -
do kol ja. Jár tunk ban-kel tünk ben leg in kább
ilyen kor fi gyel he tünk fel a nü nü kék leg el -
ter jed tebb ma gyar or szá gi fa já ra, és re mé -
nye ink sze rint cik künk tük ré ben ezek a ta lál -
ko zá sok is hoz zá se gít he tik, to váb bá ösz tö -
nöz he tik la punk ol va só it a ben nün ket kö rül -
ve võ élõ vi lág ala po sabb meg is me ré sé re.

A ro var élõ he lyé ül a nap sü töt te, me leg és
szá raz er dõ sze gé lye ket, va la mint a dél re
né zõ lej tõ ket vá laszt ja, ezért nem meg le põ,
hogy pél dá ul a Pan dúr-szi get nyá ri gát ján a
ta va szi, még rö vid le ve lû fû ben lus tán
moz gó pél dá nyok kön  nye dén ész re ve he -
tõk. Az el ter je dé si te rü le tét te kint ve eu ró -
pai faj a ma ga sabb he gyek és a zárt er dõ ál -
lo má nyok ki vé te lé vel bár hol fel buk kan hat,
elõ for du lá sa he lyen ként gya ko ri nak mond -
ha tó. A 10-35 mil li mé ter hos  szú sá gú kö -
zön sé ges nü nü ke kis sé li lás csil lo gás sal fé -
me sen sö tét kék szí nû (majd nem fe ke te).
Mé re te it te kint ve, a nõs tény je len tõ sen na -
gyobb a hím nél: elõb bi nek kü lö nö sen pe te -
ra kás idõ sza ká ban duz zad ha tal mas ra az
egyéb ként igen csak tágulékony pot ro ha. A
ro var nak nincs hár tyás szár nya, a rö vid,
pik kely sze rû szárny fe dõk lát ha tó vá te szik
pot roh szel vé nye it. Az iva rok meg ha tá ro zá -
sát elõ zõ ek mel lett csáp ja ik meg fi gye lé se
se gí ti, amely a nõs té nyek nél kö zel egye -
nes, míg a hí mek nél kö zép tá jon tér de sen,
mint egy 90º-os haj lí tás fi gyel he tõ meg (a
for ma te szi le he tõ vé, hogy a hím nász köz -
ben pár ja csáp ját si mo gas sa).

A nü nü ke sza po ro dá si stra té gi á ja csu pán
né hány utód ki fej lõ dé sét ké pes ered mé nyez -
ni, ezért a nõs tény a si ker ér de ké ben igen
sok pe tét (a szak iro da lom sze rint szá muk
4000 és 10000 kö zött van) rak le. Mint az
élõ vi lág ban már an  nyi faj nál meg fi gyel het -

tük-meg szok tuk, az új nem ze -
dék út nak in dí tá sá val-lét re ho zá -
sá val a sza po ro dott pél dá nyok
tu laj don kép pen el vé gez ték fel -
ada tu kat: a pár zást kö ve tõ en rö -
vi de sen el pusz tul a hím, és a pe -
te ra kást kö ve tõ en ha ma ro san
kö ve ti õt a nõs tény is. A kis göd -
rök be le ra kott pe ték bõl nagy já -
ból egy hó nap múl tán ki ke lõ lár -
vák éle tük újabb ál lo má sa ként
fel mász nak a nö vé nyek re, és
azok vi rá ga in meg hú zód va vá ra -
koz nak a sze ren csé re. Az el sõ
lár vaa lak lá ba in há rom ka rom
lát ha tó, ezért el ne ve zé sük há -
rom kar mos lár va (triungulinus).
Leg fõbb tö rek vé sük, hogy egy, a vi rág ra lá -
to ga tó vad méh fé le bun dá já ra fel ka pasz kod -
va an nak iva dék böl csõ jé be jus sa nak. Ha
más ro vart vá lasz ta nak, ak kor el pár tol tõ lük
a sze ren cse, és elõbb-utóbb el pusz tul nak. A
meg fe le lõ gaz da ál lat meg le lé se a kul csa az
egyed fej lõ dés si ke res foly ta tá sá nak, amely
csu pán igen ke vés lár vá nak ada tik meg (ez
az oka a nagy mor ta li tás nak). A pa ra zi ta
élet mó dú lár va a fé szek be ke rül ve elõ ször
fel fal egy méh pe tét, ezt kö ve tõ en el fog lal ja
an nak he lyét, majd ved lés után fel ve szi a
má so dik lár va ala kot. A to váb bi ak ban a gaz -
da méh fel hal mo zott táp lá lék kész le tén (mé -
zén és vi rág po rán) élõs köd ve nö vek szik to -
vább, a te let moz du lat lan ál báb ként vé sze li
át. Újabb ved lé se ket kö ve tõ en a lár va vé gül
el hagy ja a fész ket és a meg fe le lõ fej lett sé gi
ál la po tot el ér ve be bá bo zó dik: a ki fej lett ala -
kot ta vasz ra éri el. Az ilyen kor sze münk elé
ke rü lõ nü nü ke táp lá lé kát az eb ben az év -
szak ban még zsen ge fû és más nö vé nyek
(ibo lyák, bog lár kák és ha son lók) le ve lei ké -
pe zik, fa la to zó pél dá nyo kat fõ leg a reg ge li
és es ti órák ban lát ha tunk. Emel lett a ro var a
vi rá gok nek tár ját nya lo gat ja, de nem ve ti
meg azok vi rág po rát sem.

Ha a ro vart in ger lik, meg tá mad -
ják vagy egy sze rû en csak kéz be
ve szik, ak kor vé de ke zés kép pen
térd ízü le té bõl sár ga szí nû, ma ró
és mér ge zõ ha tá sú csep pet vá -
laszt ki. En nek kap csán kell
meg em lí te ni, hogy a nü nü kék a
hó lyag hú zó bo ga rak (Meloidae)
csa lád já ba tar toz nak. A ro var ál -
tal ki bo csá tott anyag – a kan-
taridin, vagy más kép pen le ír va
cantharidin – a bõ rön hó lya go so -
dást okoz, in nen ered a hó lyag -
hú zó el ne ve zés. A ha tó anya got

már az ókor tól kezd ve igye kez tek a gyó gyí -
tás szol gá la tá ba ál lí ta ni. Fel hasz nál ták geny -
 nyes sé rü lé sek ke ze lé sé re és is mer ték ve sék -
re gya ko rolt, vi ze let haj tó tu laj don sá gát, de
pró bál koz tak ve le afrodiziákumként is.
Óvat lan fel hasz ná lá sa, to váb bá mér ge zõ ha -
tó anya gá nak nem kel lõ is me re te szá mos
eset ben a ke zel tek sú lyos meg be te ge dé sét,
ese ten ként ha lá lát okoz ta, ezért a 19. szá zad
vé gé re már in kább csak kül sõ leg hasz nált
sze rek ké szí té sé hez hasz nál ták.

Dr. Nebojszki Lász ló
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