
2012. április XXIII. évfolyam 4. (257.) szám Ára: 250 Ft

Oh hol vol tál, oh hol vol tál. oh ál dott szent fi am?
Oh én édes anyám, két nap a zsi dók ker get tek,
Har ma dik nap ján meg fog tak,
Vas láncokval kö töz tek,
Vas dárdákval liggattak,
Vas kesz tyûk kel csabbottak,
On dok nyálakval töpdöstek,
Csip ké vel ko ro náz tak, 
Kereszfára fe szí tet tek,
Fel emel tek,
Szent ódalam fel nyi tot ták,
Pi ros vé rem ki on tot ták.

Erdélyi Zsuzsanna gyûjtése

Pietà a Rókus temetõ kápolnájában        Fotó: Bálint Attila
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A Ba rá tok temp lo má nak ká pol ná ja 
(a szent sír) 

Nagy And rás, Ba ja vá ros fõ mér nö ke a
kö vet ke zõ kép pen mu tat ta be a ká pol nát a
Rapcsányi-féle mo nog rá fi á ban: „jobbkéz
fe lõl a fél ho mály ban erõs jó ba rokk-for -
má jú vas rács-aj tó fe ke te kör vo na lai emel -
ked nek ki a mö göt te lé võ kis Má ria ká pol -
na vi lá gos hát te ré bõl. A vas rács jó dísz-
kovácsmester ke ze mun ká ját di csé ri. A kis
ká pol ná ban, mely egyéb ként a to rony al só
he lyi sé ge, em pi re stílû ara nyo zott osz lop -
fe jes oltárka van, mely egy ré gi-ré gi fe ke -
te Szûzmáriát a kis ded del áb rá zo ló ké pet
fog lal ma gá ba.” 

A ká pol na ma a nagy hét és hús vét ki vé te -
lé vel rit kán lá to gat ha tó, ko vá csolt vas ka pu -
ja ál ta lá ban zár va van. Nagy pén te ken ide vi -
szik az ol tá ri szent sé get a fõ ol tár ol tár szek -
ré nyé bõl, mert itt van a szent sír, s hogy ré -
geb ben is en nek hasz nál ták, mu tat ja a ká pol -
na be já ra ta mel lé fes tett két õrt ál ló pán cé los
ka to na. A kar zat alatt a szen tély fe lõ li ol dal -
ra egy Krisz tus os to ro zá sát áb rá zo ló szo bor
ke rült 1809-ben. En nek a pár ja a má sik ol -
da lon egy 18. szá za di pietà, a ha lott Krisz -
tust ölé ben tar tó Szûz anya-kép. A ká pol na
fes té se – részben a kül sõ fa lá hoz iga zod va –
szür ke kõ fa lat utá noz. Egy 1992-es res ta u rá -
lás ered mé nye ként új ra lát szik az egy ko ri
fres kó ké pe i nek egy ré sze, me lyek fes tett
ab la kok ként van nak el he lyez ve. A fres kók
nagy ré sze Má ria éle té hez kap cso ló dik: me -
ne kü lés Egyip tom ba, Jé zus szü le té se. A Je -
le né sek Köny vé re utal a ba bi lo ni pa ráz na a
hét fe jû sár ká nyon (Jel, 17-18.) és a Nap ba
öl tö zött as  szony (Jel, 12.), a szent sír funk ci -
ó ra a fel tá madt Krisz tust áb rá zo ló men  nye -
ze ti fres kó. Ez a leg ké sõb bi fal kép a ká pol -
ná ban. A le vél tá ri ira tok ta nú sá ga sze rint a
„Krisz tus menny be me ne te” cí mû ké pet 10
fo rin tért fes tet ték „Kraus és Ungár ba jai fes-
tészek” 1863-ban, mert a to rony órá nak nyo -
ma té ka le esett és át tör te a ká pol na bol to za -
tát. A hely re ál lí tást és a men  nye zet új ra fes té -
sét a vá ro si ta nács vál lal ta, mert a kár oko zó,
a to rony óra a vá ros tu laj do na volt. 

A ká pol na nem min dig volt szent sír, a 18-
19. szá zad ban Má ria-ká pol na volt, egy
lorettói ká pol na. A ba jai fe ren ce sek ház tör -
té neté ben ezért em le get ték a „Bol dog sá gos
Szûz Má ria lorettói ká pol ná ja”-ként. A
lorettói ká pol nák Má ria názereti há zá nak
min tá já ra ké szül tek, me lyet a le gen da sze -
rint an gya lok vit tek Lorettóba. A ká pol ná -
ban ezért fes tet tek szür ke kõ fa lat. A Má ria-
ká pol na em lé ke a be já rat fe lett ol vas ha tó
hé ber és la tin nyel vû fel irat. A la tin nyel vû: 

„Tota pulchra es Maria /et macularis
[originalis] 

Non est in te / tu glori[a] Jerusalem 
tu laetitia Israel 
tu honorificecam populum nostri 
amen”. 
Kõ rös Lász ló ma gyar for dí tá sá ban: 
„Min de nes tül szép vagy, Má ria.
És nincs Ben ned ere de ti bûn. 
Te (vagy) Je ru zsá lem di csõ sé ge. 
Te (vagy) Iz ra el örö me. 
Te vagy né pünk di csõ sé ge. 
ámen”. 

(Az ere de ti la tin him nusz ból az el sõ két
sor után két sort ki hagy tak. A ki ha gyott so -
rok: „Vestimentum tuumcandidum quasi
nix,/Et facies tua sicut sol.” – Kõ rös Lász -
ló ma gyar for dí tá sá ban: „Kön tö söd fe hér,
akár a hó. / És or cád akár a Nap.”) 

A ká pol na ol tár ké pe ma is egy Szûz anya-
kép. A kegy kép ér de kes sé ge, hogy Má ria és a
gyer mek Jé zus is sö tét bõ rû, va ló szí nû leg
azért, hogy „fe ke te Ma don ná nak” látsszék.
Vagy azért, hogy ré geb bi nek tûn jön a kép,
vagy az Éne kek éne ké -nek egyik so rá ra –
„Bar na a bõ röm, de azért szép va gyok” – utal. 

A kápolna bejárata

A szentsír
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A ká pol na be já ra ti ko vá csolt vas ka pu ja
az 1840-es tûz vész után ke rült ide, 1000
fo rin tért Becker Pé ter volt tar to mány fõ -
nök, bé csi quardián (ház fõ nök) ké szít tet -
te. A temp lom tûz vész utá ni hely re ál lí tá -
sá hoz bé csi gyûj té sé vel is hoz zá já rult, ta -
lán köz vet ve ne ki kö szön he tõk azok a ha -
ran gok, me lye ket a bé csi öz vegy as  szony,
Mayer Mag dol na ké szít te tett. 1844-ben
nem csak a fõ ol tárt újí tot ták fel, ha nem a
ká pol nai ol tárt is, ugyan is má jus 12-én a
„Szent An tal nagy ol tá rát és a to rony alat -
ti ká pol ná ban lé võ Bol dog sá gos Szûz Má -
ria kis ol tá rát [...] a nagyontisztelendõ
Becker Péter volt rang idõs tar to mány fõ -
nök atya és igen tisz te len dõ Nagy Pál, he -

lyi ház fõ nök atya meg ál dot ta az ol tár szek -
ré nyek kel és Szent An tal, il let ve a Bol -
dog sá gos Szûz Má ria ké pe i vel együtt.” A
ká pol na dí szí té se ez zel nem fe je zõ dött be,
hi szen az 1847. jú ni us 31-i be jegy zés sze -
rint: „a csa lád nyom do ka in jár te kin te tes
Pilaszánovics An tal úr is, aki min dig na -
gyon hû sé ges és nagy lel kû Me cé ná sa
volt: a leg utóbb a Bol dog sá gos Szûz Má -
ria to rony alat ti ká pol ná já nak /: me lyet
már elõ zõ leg ki fes te tett:/ 6 na gyobb és 2
ki sebb gyer tya tar tót aján dé ko zott; eze ket
a packfonnak ne ve zet uj fém bõl ké szít tet -
te Pes ten Is ten nek és az Õ any já nak tisz te -
le té re 50 vál tó fo rin tért.” A Pilaszánovits
csa lád má sik tag ja, „a ke gyes Pilasza-
novics – szü le tett Kar dos – Má ria urnõ, az
el hunyt Pilaszanovics Pál öz ve gye, Is ten
Any ja irán ti áhitatból a to rony alat ti Bol -
dog sá gos Szûz Má ria ká pol ná nak egy
ezüst lám pát ado má nyo zott. Ezt a ke cses
alaku lám pát Sepp Jó zsef úr, ba jai ezüst-
müves készitette.” 

Va ló szí nû leg Pilaszánovits An tal ké szít -
tet te a ká pol na két ab la ka alatt ta lál ha tó
zár ha tó pa do kat, me lye ket fa in tar zi ás csa -
lá di cí me re ma is dí szit. Ezen kí vül a
Pilaszánovits csa lád ra em lé kez tet ma is a
ko vá csoltvas  ka pun a Má ria mo nog ram
alatt lát ha tó cí me rük. Ezt ké sõbb erõ sí tet -
ték fel, va ló szí nû leg ép pen Pilaszánovits
An tal lá nyá nak, Fló rá nak a te me té se után,
akit a ká pol na alatt he lyez tek örök nyu ga -
lom ra 1854-ben. Mo nog ra mos két fe dõ
kõ lap ja kö zül az egyik ma is meg ta lál ha tó
a ká pol na szõ nye ge alatt. Uno kái a 20.
szá zad el sõ fe lé ben kü lön már vány táb lát is
emel tet tek em lé ké re az egyik szen telt víz -
tar tó fö lé az zal a fel irat tal, hogy „E temp -
lom ban alus  sza örök ál mát...” 

1852-ben még „a to rony alat ti ká pol ná -
ban a loretói Bol dog sá gos Szûz Má ria ol tá -
ra” volt, 1883-ban már a „Szent Sír ká pol -
na” fel újí tá sá ra gyûj töt tek ado má nyo kat.
Az egyik leg na gyobb ese mé nye a ká pol ná -
nak a 20. szá zad ban 1932 hús vét ján volt,
ami kor szob rok kal meg ele ve ní tet ték azt a
je le ne tet, „mi kor a szent as  szo nyok meg je -
len nek a sz.. sirnál és ke re sik Jé zust, az an -
gyal a fe hér ke reszt re mu tat, me lyen e sza -
vak van nak ráirva: „mit ke re si tek az Élöt a
hol tak kõzt? Nin csen ott! Fel tá ma dott!” a
je le net egész ál do zó csü tör tö kig volt a ká -
pol ná ban, az elsö hét az egész vá ros szin te
moz gott, hogy min den ki lát has sa a szép szt.
irási je le ne tet. Szob ro kat: Ken der Ist ván
hely be li szob rász készitette.” 

Fábián Borbála

Freskórészlet

Feltámadt Krisztus

Muity Sándor fogathajtó (1926-1988)
Bácsbokod – Bács al más, Mély kút – Ba ja

A fen ti út jel zõk Muity Sán dor éle té nek
egy-egy fon tos ál lo má sá ra utal nak. A ma -
gyar or szá gi fo gat haj tás haj da ni le gen dás
alak ja éle te túl nyo mó ré szét szü lõ föld je kö -
ze lé ben él te le, és si ke rei (úgy is, mint fo gat -
haj tó, úgy is, mint tsz-el nök) ré vén e vi dék -
re ve tült az or szág (s nem túl zás: a vi lág) fi -
gyel me az 1970-es évek ben. Nagy kár, hogy
a po li ti ka az õ kar ri er jét is de rék ba tör te, s
ez ál tal vi dé künk sze gé nyebb lett egy pros -
pe rá ló szö vet ke zet tel, va la mint ez re ket ide
von zó lo vas sport-ren dez vé nyek kel.

Muity Sán dor 1926-ban szü le tett Bács-
bokodon bu nye vác csa lád ban. Ak ko ri ban

a fa lut há rom nem ze ti ség lak ta: ma gya rok,
né me tek és bu nye vá cok. Ap ja fod rász ké -
pe sí té se el le né re egyé ni me zõ gaz da sá gi
gaz dál ko dó volt, any ja a ház kö rü li mun -
ká kat vé gez te és ne vel te két gyer me két. 

A má so dik vi lág há bo rú egyik moz za na -
ta ként a né met had se reg 1941. áp ri lis 6-án
Ma gyar or szá gon ke resz tül meg tá mad ta
Ju go szlá vi át. A 14 éves Sán dort ugyan ez
nap be ren del ték hon vé del mi mun ka szol -
gá lat ra. Bácsbokod ha tá rá ban erõ dí té si
mun kát vég zett. Éj jel az egyik õr szem té -
ve dés bõl a mun ká sok ra lõtt. Tár sa be le halt
sé rü lé sé be. Muity Sán dor a ba jai kór ház ba

ke rült, ahol el kel lett tá vo lí ta ni a bal sze -
mét. Et tõl fog va egy szem mel lát ta a vi lá -
got, ami még in kább ér té ke seb bé te szi a
fo gat haj tás ban el ért ered mé nye it. 

Az ele mi is ko lai ta nul má nyok után Ka -
pos vá ron, Mo son ma gya ró vá ron szív ta ma -
gá ba a me zõ gaz da sá gi is me re te ket. Mit vitt
ma gá val szü lõ fa lu já ból? Ta lán azt, hogy a
bol do gu lá sért ke mé nyen meg kell dol goz ni;
ta lán azt, hogy együtt tud nak él ni olyan em -
be rek, akik kü lön böz nek egy más tól nem ze -
ti ség ben, kul tú rá ban, val lás ban.

Az 1940-es évek kö ze pén elõbb Zombor-
ban, majd Tom pán, ké sõbb Bács al má son
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dol go zott me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó ként
(el sõ sor ban ál lat te nyész tõ ként, de fu va ro -
zás sal is fog lal ko zott). Mi u tán ba rá tai rá be -
szél ték, az 1950-es éve ket nagy részt Fej ér
me gye kü lön bö zõ ál la mi gaz da sá ga i ban
töl töt te, ahol szin tén el sõ sor ban az ál lat te -
nyész tés sel ke res te ke nye rét. Az év ti zed vé -
ge fe lé vis  sza jött Bács-Kis kun me gyé be és
a hos  szú he gyi ál la mi gaz da ság ban volt kö -
zép szin tû ve ze tõ. Szen ve dé lyes va dász
volt. Er re fe lé is va dá szott ak ko ri ban a ma -
gyar po li ti kai ve ze tés szá mos pro mi nens
alak ja: pl. Ká dár Já nos, Losonczi Pál, Ma -
ro sán György. Muity Sán dor el kí sér te õket
a va dá sza to kon. Be szél get tek, fel fi gyel tek
rá. 1962-ben bács al má si vagy mély kú ti tsz-
el nök sé get aján lot tak fel ne ki, õ a mély kú tit
vá lasz tot ta. Bács al más ra köl tö zött (fe le sé ge
bács al má si volt), s in nen járt át na pon ta
Mély kút ra, az Al kot mány Tsz-be.

A tsz-el nök
A mély kú ti Al kot mány-tsz az 1961-es

évet 706 ezer fo rint mér leg hi án  nyal zár ta,
így rá szo rult egy új szem lé le tû ve ze tés re.
Nem csak új el nö köt, de új fõ ag ro nó must is
ka pott a tsz. A kö vet ke zõ évek ben há rom
ki sebb tsz is csat la ko zott, s ez ál tal a 8 800
kh föld te rü let tel ren del ke zõ Al kot mány Tsz
Bács-Kis kun me gye leg na gyobb me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ szö vet ke ze te lett. Szá mos
újí tást ve zet tek be, né me lyi ket az or szág ban
elõ ször. A leg na gyobb hor de re jû vál lal ko -
zás a gyü mölcs- és szõ lõ te le pí tés volt. Ez
igen je len tõs vis  sza nem té rí ten dõ ál la mi tá -
mo ga tás sal járt, mely azt ered mé nyez te,
hogy olyan te rü le tek re is te le pí tet tek, ahol
vé gül is nem le he tett gaz da sá go san ter mel -
ni. En nek ered mé nye ként az Al kot mány
Tsz-ben volt Ma gyar or szá gon a leg na gyobb
te rü le ten gyü möl csös és szõ lõ. A bort hely -
ben, Bu da pes ten és a Ba la ton kö rül több he -
lyen is árul ták. Lótenyészetébe kül föld rõl is
jöt tek vá sá rol ni. Nem túl zás azt ál lí ta ni,
hogy az 1960-as évek vé gén, az 1970-es
évek ele jén a mély kú ti Al kot mány Tsz az
or szág egyik leg job ban gaz dál ko dó és leg -

job ban sztárolt tsz-e volt. Szá mos lel ken de -
zõ új ság cikk ben ecse tel ték a mély kú ti cso -
da tit ka it. A tsz az or szág ban egyik el sõ ként
ka pott rá a mel lék üzem ág ban rej lõ le he tõ -
ség re. Ma gyar or szág 27 te le pü lé sén (Ba ja,
Bu da pest, Vác stb.) 148 vál lal ko zó val állt
kap cso lat ban; akik for gá cso ló, csi szo ló,
gal va ni zá ló mun ká kat, gomb-, csat-, fém tö -
meg cikk-ké szí tést stb.  vé gez tek. Pon to sab -
ban: vé gez tet tek, mert mint utó lag ki de rült,
a fel vál lalt mun kát to vább ad va tu laj don -
kép pen al vál lal ko zók kal vé gez tet ték el. Ez -
ál tal egy olyan bo nyo lult há ló zat jött lét re,
mely ben az is ten se iga zo dott volna el: ki,
ki nek, mi ért, men  nyit fi ze tett; s fõ leg: ki -
nek, men  nyit is kel lett vol na adóz ni? 

Az 1970-es évek kö ze pén Ma gyar or szá -
gon igen nagy fe szült ség tá madt ab ból,
hogy a fa lun, a me zõ gaz da ság ból élõk
élet szín vo na la je len tõ sen meg ha lad ta a vá -
ro si, ipa ri mun kás ság élet ní vó ját. A leg fel -
sõ po li ti kai ve ze tés is meg osz tott volt. A
habzószájúak (Biszku Bé la, Ko mó csin
Zol tán, Gás pár Sán dor) a pa raszt ság meg -
re gu lá zá sát kö ve tel ték, a re a lis táb bak (Fe -
hér La jos, Fock Je nõ, Aczél György) in -
kább a mun kás ság élet szín vo na lát kí ván -
ták fel emel ni hoz zá juk. Ká dár Já nos el bi -
zony ta la no dott. Elõbb sza bad fo lyást en -
ge dett a tsz-el nö kök el le ni had já rat nak,
majd a me zõ gaz da sá gi ter me lés vis  sza esé -
se lát tán vis  sza ko zott, el tá vo lí tot ta a ve ze -
tés bõl a bal ol da li ra di ká li so kat, s vis  sza -
hoz ta a le vál tott pa raszt pár ti po li ti ku so kat
(már akit le he tett). A meg hur colt tsz-el nö -
kök egy ré sze bör tön be vo nult, kis ré sze
ön gyil kos ság ba me ne kült, nagy ré sze a
rok kant nyug dí jat vá lasz tot ta.

Muity Sán dor ra 1976-ban ke rült sor. Ne -
héz ma már meg ítél ni, hogy volt-e re á lis
alap ja a meg hur co lá sá nak. Mert bí ró sá gi el -
já rás in dult, tár gya lás tár gya lást kö ve tett,
„le lep le zõ” (fe lül rõl meg ren delt) új ság cik -
kek je len tek meg. Vé gül (nyil ván szin tén
fel sõbb uta sí tás ra) az Al kot mány Tsz köz -
gyû lé se le vál tot ta Muity Sán dort az el nö ki
po zí ci ó ból. Az elsõ fokon ki sza bott bör tön -
bün te tést né mi sze ren csé vel si ke rült el ke rül -
nie. En nek el le né re a de rék ba tört pá lya fu tás
egész sé gi ál la po tát meg vi sel te, s hát ra lé võ
éle té ben már ér de mit nem al ko tott, rok kant -
nyug dí jas ként ten get te éle tét. 1988-ban a
ba jai kór ház ban halt meg. 62 éves volt.

A fo gat haj tó
Muity Sán dor a mély kú ti fo gat haj tás nak

is aty ja. Ide ér ke zé se elõtt ugyan volt sok ló
a fa lu ban, de az sen ki nek sem ju tott eszé -
be, hogy eze ket a me zõ gaz da sá gi mun ká -
kon, fu va ro zá son kí vül más ra is le het ne
hasz nál ni. Muity Sán dor ere de ti leg nem
kí vánt a bak ra ül ni, de az egyik ver seny
elõtt a fo gat haj tó ja meg be te ge dett, és sen -
ki nem vál lal ko zott, hogy be ugor jon he -
lyet te. Muity Sán dor mit te he tett: fe lült a
bak ra, s ott is ra gadt örök re. 

Be in dí tot ta a tsz-ben a mi nõ sé gi ló te -
nyész tést, ver seny pá lyát épít te tett, szak em -
be re ket ho za tott, fel vet te a kap cso la tot a ma -
gyar fo gat haj tás ve ze tõ sé gé vel, hí res fo gat -
haj tó i val. Mély kút ra csá bí tot ta a mé di át. Új -
ság írók ad ták egy más nak a ki lin cset, a ma -
gyar te le ví zió stáb ja há rom na pig Mély kú -
ton for ga tott. Tí zez rek jöt tek a ver se nyek re,
s a fa lu ra a nagy vi lág ref lek tor fé nye ve tült.
1973-ban a két Muity (Sán dor és Fe renc,

Muity Sándor

Muity Sándor négyesfogata
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apa és fia) a négyesfogathajtó or szá gos baj -
nok ság 3. he lyén vég zett. 1974-ben a csa -
pat baj nok sá got a Muityok nyer ték, egyé ni -
ben Fe renc a ne gye dik, Sán dor az ötö dik
lett. És kö vet ke zett 1975, a mély kú ti fo gat -
haj tás tör té ne té nek leg fé nye sebb lap ja. Az
or szá gos négyesfogathajtó baj nok ság egyé -
ni szá má ban Muity Sán dor vég zett az élen,
meg elõz ve olyan ver seny zõ ket, akik ké sõbb
vi lág ver se nye ket nyer tek: Bár dos György,
Fü löp Sán dor, Fintha Gá bor, Abonyi Im re.
1976-ban még ren dez tek Mély kú ton az or -
szá gos baj nok ság ból egy for du lót, de ezen
már nem in dul ha tott Muity Sán dor. Idõ köz -
ben ugyan is le vál tot ták tsz-el nö ki tiszt sé gé -
bõl, s így nem ve het te igény be a tsz lo va it,
ko csi ja it. Ezért nem is in dul ha tott a vi lág baj -
nok sá gon, aho vá elõ zõ évi baj no ki el sõ sé ge
ré vén jo go sult lett vol na utaz ni. A ké sõb bi
évek vi lág ver se nye i nek ma gyar gyõz te se it
1975-ben biz to san uta sí tot ta ma ga mö gé. A
po li ti ka va ló szí nû leg Eu ró pa- és vi lág baj no -
ki cí mek tõl ütöt te el. Nem árt még egy szer
le ír ni: si ke re it úgy ér te el, hogy csu pán egy
szem mel kö vet het te a pá lyát, a lo va it. Mint -
ha egy sán ta ver seny zõ nyer né az olim pi án
a 100 mé te res sík fu tást!

Utó dok
Muity Sán dor tsz-el nök ség rõl tör tént le -

vál tá sa az ugyan ab ban a tsz-ben dol go zó fia
fo gat haj tói kar ri er jét is nagy mér ték ben be -

fo lyá sol ta. Az Al kot mány Tsz új ve ze té se a
ló te nyész tést fel szá mol ta, a más fél száz lo -
vat elár ve rez ték (egye sek sze rint el kó tya ve -
tyél ték), a fo gat haj tó ver se nyek sztár jai
ekét, lovaskocsit húz tak ez után. Az Eu ró pa-
hí rû mély kú ti ver seny pá lyát gaz ver te fel.
Muity Fe renc ver seny zõi pá lya fu tá sát Kis -
kun fél egy há zán, majd Kecs ke mé ten foly -
tat ta. Há rom szor lett ma gyar baj nok egyé -
ni ben a négyesfogathajtásban (1979, 1980,
1981). Õ ki ju tott a vi lág ver se nyek re, ahol
egyé ni ben és csa pat ban is több ször a do bo -
gó va la me lyik fo kán állt. Je len leg a pó ni fo -
gat haj tók szö vet sé gi ka pi tá nya.

Muity Sán dor ve je, Fintha Gá bor a hor -
to bá gyi ál la mi gaz da ság ver seny zõ je ként
1989-ben és 2004-ben nyer te meg az ösz -
 sze tett or szá gos négyesfogathajtó baj nok -
sá got. Vi lág ver se nyen ko mo lyabb si ke re
nem volt. Je len leg a ket tes- és négyesfo-
gathajtók szö vet sé gi ka pi tá nya. Mély kú -
ton a négyesfogathajtás 1976-ban – úgy
tû nik – egy szer s min den kor ra vé get ért.
Tíz év vel ké sõbb ugyan fel élesz tet ték a
fo gat haj tó ver se nye ket, de már csak
kettesfogathajtás szint jén, s nem or szá gos,
ha nem csu pán re gi o ná lis ver se nye ket ren -
dez tek. Így is akadt egy rend kí vü li mély -
kú ti te het ség: Mol nár Jó zsef, aki 1990-
ben mind egyé ni ben, mind csa pat ban or -
szá gos baj nok lett. Kü lön bö zõ okok mi att
õ sem ka pott le he tõ sé get, hogy vi lág ver -

se nyen is iga zol ja te het sé gét. Ma nap ság
Vö rös Vik tó ria ré vén a pó ni fo gat haj tás -
ban van olyan mély kú ti ver seny zõ, aki
nem zet kö zi ver se nye ken is em lí tés re mél -
tó ered mé nye ket ér el.

A tel jes ség ked vé ért meg kell je gyez ni,
hogy a négyesfogathajtásnak 1990 kö rül
min den kép pen vé ge lett vol na Mély kú ton.
Ez a sport a leg költ sé ge seb bek egyi ke.
Fenn tar ta ni leg alább hét-nyolc lo vat, há -
rom-négy ver seny ko csit, ló ápo lót, bog nárt,
ko vá csot, ál lat or vost; a stá bot utaz tat ni ver -
se nyek re – mind ez hor ri bi lis ös  szeg be ke -
rül. Amíg a ver seny zõk mö gött egy-egy
gaz da sá gi lag erõs tsz, ál la mi gaz da ság állt,
nem volt gond. A rend szer vál to zás sal
együtt já ró pri va ti zá ció a leg több cé get szét -
ver te, a sok-sok ki csiny bir tok rés  szel ren -
del ke zõ új tu laj do nos pe dig nem kí ván ta ezt
a költ sé ges ver seny spor tot tá mo gat ni. Or -
szá gos szin ten is alig van már négyesfogat,
s a ver se nyek is alig ha son lí ta nak a Muity
Sán dor ide jé ben zaj lot tak ra. Az OTP-vi lág -
ku pa a Papp Lász ló sport aré ná ban in kább
televízióshow, mint ko moly ver seny.

Ki volt Muity Sán dor? Tsz-el nök, vagy
fo gat haj tó? A mély kú ti Al kot mány Tsz fel -
vi rá goz ta tó ja vagy sír ásó ja? Ko rát meg -
elõ zõ gaz da sá gi zse ni vagy a jog hé za gok -
kal vis  sza élõ vál lal ko zó? A kér dé sek még
ma sem vá la szol ha tók meg egy ér tel mû en.

Dr. Rauzs Jó zsef

Co la di Rienzo
I. A Capitoliumra ve ze tõ út

Hét száz éve Ró mát ma gas ran gú ven dég
lá to gat ta meg. A vi zi tá ci ót a dip lo ma ták
nyel vén „nem hi va ta los”-nak mi nõ sít het -
nénk, hi szen az Urbsot a cé zár je löl tek más
cél lal szok ták fel ke res ni. A csá szá ri cí met
a vá lasz tó fe je del mek köz meg egye zé se íté -
li oda, az iga zi le gi ti má ci ót azon ban Ró -
má ban, a pá pa ál tal ce leb rált ko ro ná zás ad -
ja meg. Ám a fõ pász to ri be ik ta tás ra sor
nem ke rül het, mert a szent atya há rom éve
el hagy ta õsi szék hely ét. V. Ke le men – Fü -
löp ki rály el nem uta sít ha tó kész te té sé re –
a dél-fran cia or szá gi Avignonba köl tö zött.
A ko ro ná zás, me lyet a ki ren delt bí bo ros
csak a kény szer nek en ged ve vé gez el, a lá -
to ga tás nak szin te mel lé kes epi zód ja. Ró -
ma né pe kö zöm bös, sõt el len sé ges. A szer -
tar tás nem Nagy Kár oly nim bu szát új ra -
idé zõ nép ün ne pély. Az an tik ro mok ra ve -
tü lõ csá szá ri ár nyék azon ban majd év ti ze -
dek múl tán in du ló ese mény sort vált ki, és
me rész ív ben re pít ma gas ra egy élet pá lyát.

Az 1313-as év ben a Suburra-negyedben
la kó kocs ma tu laj do nos csa lá di fész ke új jö -
ve vén  nyel gya ra po dik. A fi úcs ka ne ve lé sét –
tö ké le te sen meg ma gya ráz ha tat lan mó don –
az anyai nagy bá csi csa lád já ra bíz zák. Az
Anagniban la kó mó dos ro ko nok a sze rény
pol gá ri ház ból szár ma zó gyer me ket fel tû nõ
gond dal is ko láz tat ják. A kis Nicola Gabrini
nem ér dem te len a ki emel ke dõ fi gye lem re.
Ér tel me fo gé kony, esze éles, és szom jas
szel lem mel, kön  nye dén szív ja ma gá ba a tu -
do má nyo kat. Ki vá ló an el sa já tít ja a kor nem -
zet kö zi nyel vét, a la tint. Ol vas sa a ko los to ri
könyv tá rak ál tal meg õr zött klas  szi ku so kat,
fõ leg Titus Liviust. Az if jú fan tá zi á ja fé nyes
áb ránd ké pek ben idé zi fel a köz tár sa ság ide -
jé nek és a csá szár kor nak em lé ke it. Nem
csu pán be fo ga dó tí pu sú al kat. Re me kül  be -
szé li a la tint és vi tat ha tat lan szó no ki ké pes -
sé ge it ezen a ro kon nyel ven is kedv tel ve csil -
log tat ja. Húsz éves ko rá ra ma gas ter me tû, iz -
mos, ki tû nõ meg je le né sû, meg nye rõ mo do -

rú fi a tal em ber ré ser dül. Be szé de szin te mág -
nes ként vonz za a ro kon szen vet, az em be rek
a karizma ki su gár zá sá tól meg bû völ ve hall -
gat ják. Ró má ba 1332 tá ján tér ha za.

Csa lád ja a vis  sza té rõt szí ve sen, ám va la -
mi kü lö nös tisz te let tel és tá vol ság tar tás sal
fo gad ja. Test vé re i tõl mind test al ka tá ban,
bõr- és haj szín ében, szel le mi ha bi tu sá ban
fel tû nõ en kü lön bö zik. Az if jú nak – aki ne -
vét Co la di Rienzóra mó do sít ja – fü lé be
jut nak fél be ha gyott mon da tok, majd vá -
ros  szer te ter je dõ plety kák. Al ka ti kü lön bö -
zõ sé ge, elõ ke lõ mo do ra, a csa lád ból ki sza -
kí tott ne vel te té se meg erõ sít ben ne egy sej -
tel met. Va jon nem az igaz ság rej tõ zik-e a
men de mon dá ban, mely sze rint VII. Hen rik
röp ke lá to ga tá sa a csá szá ri ház mag vát
plán tál ta ró mai föld be? A fu tó ka land,
mely a lu xem bur gi gró fok vé ré be (a csá -
szár eb bõl a ház ból szár ma zott) egy te het -
sé ges if jú nagy ra vá gyá sát ül tet te, ma gas ba
íve lõ pá lya ki in du lá sa le het.
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Mi vel Co la egy éven át egye te mi ta nul -
má nyo kat is vég zett, szert tett jo gi jár tas -
ság ra is. Nem meg le põ, hogy egy is mert
köz jegy zõ, Francesco Mancini aján la tot
tesz: sze gõd jék tár sá ul iro dá já ba. Az if jú
charme-ja, vá ros  szer te be csült sze mé lyi
va rá zsa ki ter jed a pat ró nus csa lád já ra is.
Lí via, a köz is mer ten nagy ra lá tó Mancini
lány, aki fö lé nye sen uta sít vis  sza meg tisz -
te lõ par ti kat, igaz és tisz ta sze re lem re lob -
ban a da li ás ügy véd boj tár iránt. A szen ve -
dély köl csö nös, és a ne mes anya gú kö te -
lék ös  sze fû zi a két, ese mé nyek ben gaz dag
élet vi ha ros év ti ze de it.

Messire Mancini egy elõ re nem sok hasz -
nát ve szi új fa mu lu sá nak. A do log meg ér té -
sé hez ki kell tér jünk a kor vi szo nya i ra. A pá -
pai ud var tól el ha gyott Ró ma mar ta lé ká vá
lesz a fe u dá lis nagy urak fék te len ga ráz dál -
ko dá sá nak. A Colonnák, Orsinik és Savellik
nem ke resz té nyi jám bor sá gú lel kek. Rá adá -
sul gaz tet te ik ódi u mát el há rít ják az avig no ni
pá pai ud var ban leb zse lõ ran gos ro ko nok. A
pro tek to rok nem je len ték te len sze mé lyek,
hi szen a nagy fa mí li ák má sod szü lött jei
gyak ran nye rik el a bí bo ro si ka la pot. Ró má -
ban ugyan mû kö dik a pá pa ál tal ki ne ve zett
köz igaz ga tás és bí ró ság, azon ban ha tal muk -
nak és íté le te ik nek ere je szer fe lett kor lá to -
zott. Az oli gar chák fit  tyet hány nak a jog ra;
csat ló sa ik bün tet le nül dúl nak és ra bol nak a
pol gárne gye dek ben. Egy más sal is haj ba
kap nak, ez azon ban nem eny hí ti a köz nép
sa nyar ga tá sát. Ar ra ve te med nek, hogy bir -
tok ba ve gyék és erõd dé ala kít sák a Tevere
híd ja it. Mi vel az át ke lést ön ké nyük ke gye
vagy ma gas sarc kor lá toz za, a vá ros éle te
szin te meg bé nul.

A harc meg haj szolt, ki szol gál ta tott ál do -
za tai a bé kés köz em be rek. E vé res ká osz -
ban egyet len fér fi vál lal ja a jog vé del mét, és
hisz ren dít he tet le nül az igaz ság szol gál ta tás
szi go rá nak ere jé ben. Ez a fi a tal ide a lis ta
Co la di Rienzo. Mancini meser nem le het
el ra gad tat va kli en se i nek egy re gya ra po dó
tö me gé tõl. A tisz tes ügy vé di iro da ha jó já -
nak vi tor lá it jól fi ze tõ ügyek sze lei da gaszt -
ják. A Co la gye rek vi szont együttérzõ buz -
gal má ban épp azok nak a sze ren csét le nek -
nek a sé rel me i vel fog lal ko zik, akik tõl a
meg ha tott há lál ko dást fog ja csak be kas  szí -
roz ni. Rá adá sul ezek nek az ág ról sza kad -
tak nak ügye ele ve a ve szett fej sze nye le.
Ugyan mi fé le si kert csi kar hat ki ott a pró ká -
tor, ahol má sod fo kon a pán cél kesz tyûs ököl
szol gál tat igaz sá got? Azon ban sem az ele ve
re mény te len csa ták ki lá tá sa, sem a ku dar -
cok so ra Co la hi tét, har ci ked vét nem lan -
kaszt ja le. Ügy fe lei szá má ra a va ló di igaz -
ság szol gál ta tást ugyan csak rit kán ké pes ki -
e rõ sza kol ni, a meg ér tõ fi gye lem, az együtt -

ér zés ki fe je zé se még is vi gasz a kár val lot -
tak nak. Más részt a ku dar cai kö ze pet te is
ren dít he tet len if jú tu dós a tör vé nyes ség be
ve tett hit csí rá it ül te ti el a köz nép lel ké ben.
Tu da to sít ja, hogy a jog, mely egy pár tat lan
bí ró ság elõtt meg véd he ti a kis em ber iga zát,
nem csu pán az áb rán dok szfé rá já ban le be -
gõ, el ér he tet len esz mény.

Fut tas suk vé gig te kin te tün ket a 14. szá -
zad be li Itá li án, Ró má tól a Po-medencéig.
Az aureliánusi fa lak öb lé ben – mely egy kor
mil li ós vá rost ölelt kö rül – mind ös  sze negy -
ven ezer lé lek szá mú la kos ság ten gõ dik. A di -
csõ csá szár kor épü le tei kö zül csu pán a Pan-
theon, a Trajanus-oszlop, két di a dal ív és a
Co los se um él te túl a vi ha ros év szá za do kat.
Az utób bi fõ leg an nak kö szön he ti fenn ma -
ra dá sát, hogy rop pant tö me ge mi att ke vés bé
szen ved te meg a kis té tel ben rab ló ke zek
bar bár fosz to ga tá sát. Az an tik vi tást õr zõ
épít mé nyek hez egy gi gá szi sír em lék, a
Moles Hadriani csat la ko zott. A pá pák a
nagy csá szár ma u zó le u mát An gyal vár név re
ke resz tel ték át. A meg ne ve zést az erõd dé
ala kí tott épít mény szá mos ké sõb bi la kó ja
alig ha vél te ta lá ló nak. Az al só szin tek nyir -
kos fa lú, dög vé szes le he le tû bör tön cel lái
igen ke vés sé vol tak la ká lyo sak.

A temp lo mok, a va ti ká ni pa lo ta és a kö ré -
jük cso por to su ló kö zép ko ri la kó ne gye dek
csak ki sebb ré szét töl töt ték ki az aurelianusi
fa lak övez te tér nek. A sza bad dá vált föld te -
rü le tet el fog lal ta a ter mé szet. Bu ja me zõk,
bok ros bo zó tok sar jad tak ki az el szórt ro -
mok kö zött. Ahol ma szûk ut cák ban tor ló dik
az au tó for ga lom, kecs kék le gel tek, sõt te -
hén csor dák fo ga alatt har so gott a gyep me zõ.
A haj lít ha tat lan igaz ság te võ. Co la di Rienzo
gyak ran szem lé lõ dik e bu ko li kus kör nye zet -
ben. Szó sincs ar ról, hogy a ver gi li u si han -
gu la tok után ér zés ét ke res né. Azo kat a már -
vány táb la-tö re dé ke ket val lat ja, zá ró ge ren -
dák fel ira ta it bön gé szi, me lye ket még nem
gyûj töt tek be a ro mok ból épít ke zõk. La ti nul
jól tud, öt le te sen egé szí ti ki a szó tö re dé kek
hé za ga it. A köz tár sa sá gi Ró ma és a csá szár -
ság tör vé nye it, bölcs szen ten ci á it bronz táb -
lá kon és már vány fe lü le te ken örö kí tet ték
meg. Az elõb bi ek a bar bár hó dí tók ol vasz tó -
ko hó i ban sem mi sül tek meg, az utób bi ak
egy ré sze vi szont tö re dé kes for má ban meg -
ma radt. Co la ös  sze il lesz ti, ki egé szí ti és fel -
jegy zi az Urbsot böl csen kor mány zó ál lam -
fér fi ak vég zé se it és tör vé nye it. A fo gé kony,
in tel li gens, vizs gá ló dó szel lem ko rát e té ren
öt év szá zad dal elõ zi meg. Az 1902-es iro -
dal mi No bel-dí jat majd Theodor Mommsen
ér dem li ki, aki né met ala pos ság gal és tu do -
má nyos szak sze rû ség gel kö ve ti Co la nyom -
do kát. Az if jú jo gász nak az 1330-as évek ben
ké szí tett jegy ze tei vél he tõ en tö re dé ke sek és

hi á nyo sak. Ah hoz azon ban elég sé ge sek,
hogy nyers anya guk ból fel tá mad jon egy fé -
nyes és ha tal mas álom. Egy kor lé te zett, te -
hát nyil ván új ra meg va ló sít ha tó az és  sze rû
jog ren den ala pu ló vá ros ál lam, mely tör vé -
nye i vel meg vé di pol gá ra i nak bé kés, szor -
gos, al ko tó élet rend jét.

Míg az Örök Vá ros ban dúl a fe u dá lis zûr -
za var, Észak-Itá li á ban be kö vet ke zett a kon -
szo li dá ció. Fi ren ze és Ve len ce el ûz te vagy
meg za bo láz ta az iz gá ga ne mes sé get. A
nagy pol gá ri csa lá dok ál tal kor mány zott
köz tár sa ság ok ban de mok ra ti kus jel le gû ál -
lam for mát ala kí tot tak ki. Ezt a mo dellt kö -
ve tik a ki sebb ke res ke dõ-ipa ros vá ros ál lam -
ok is. Más utat vá laszt Ot tó Visconti ér sek
Mi lá nó ban. A ké sõbb her ce gi ran got el nye -
rõ di nasz tia ter je del mes fe je de lem sé get sza -
kít ki a Po ter mé keny sík sá gá ból. Ez a po li -
ti kai kép let ád min tát Ferrara, Mantova,
Urbino, to váb bá szá mos tör pe-zsar nok ság
ha tal mi be ren dez ke dé sé hez. Ter mé sze te sen
e li li pu ti des po ták ural má nak alap ja szer fe -
lett in ga tag. Nincs nagy lét szá mú, jól fi ze tett
és meg bíz ha tó zsol dos ha duk, mint a Vis-
contiaknak vagy a mantovai Gonzagáknak.
Így elõ for dul, hogy egy am bi ci ó zus kon ku -
rens kön  nyen ki ve ti õket a nye reg bõl. A ki -
fe je zés azon ban pon tat lan: A „rend szer vál -
tás” jól ki ter velt, ala pos és gondos csa lád ir -
tást je lent. Az ural ko dó fa mí li át har mad ízig -
len hány ják kard él re, de cél sze rû az ol dal -
ágak gon dos nye se ge té sét is el vé gez ni. A
mi ni a tûr ti ran nu sok vé res le szá mo lá sai
azon ban a pol gá rok eg zisz ten ci á ját alig be -
fo lyá sol ják. Kö zép- és Észak-Itá li á ban te hát
– Ró má hoz vi szo nyít va – jó val kon szo li dál -
tab bak az élet vi szo nyok.

E szá zad ban, me lyet a mû vé szet tör té net
szí ve sen em le get quatrocentóként, Tos ca na
föld je a va jú dás fáj dal mas, ám ígé re tes iz -
gal má ban re meg. Már él, ír és al kot Boc cac -
cio, Dan te és Pet rar ca. Új élet ér zés szó lal
meg, bim bó zik a fi ren zei ta vasz, mely nek
vi rág ba bo ru lá sa meg hoz za az eu ró pai iro -
da lom új já szü le té sét. A fes tõk ké pe i rõl el tû -
nik a bi zán ci arany hát tér, a szí nek élén kül -
nek, a pers pek tí ván meg je le nik a har ma dik
di men zió. Bár a föld anya jó sá gos lep le még
rej ti és vé di az el te me tett an tik re mek mû ve -
ket, a kép fa ra gók is mér sék lik a gó ti ka szi -
kár nyú lánk sá gát. Co la, aki Ró má ban gyö -
nyö rû ség gel szem lé li a vi rág ko ri re me kek
cson ka ma rad vá nya it, az új szel lem mel re -
zo ná ló ro kon lé lek. A vá ros ipa ro sai ek kor
jó részt dur va ke zû mes te rek, akik kö ré ben
Tos ca na ma ga sabb ren dû íz lés vi lá ga még
alig hó dít. Az if jú pró ká tor ér zé keny al ka ta
azon ban fo gé kony Észak-Itá lia ki su gár zá sá -
ra. Iga zi „haj nal em ber”, az éb re dõ re ne -
szánsz dél-itá li ai elõ fu tá ra.
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Messere Mancini famulásának pá lya ívét
egy vá rat lan kö rül mény iga zít ja me re de -
kebb re. Ró ma sze ná to ra i ban (ezek a pá pai
hi va tal no kok ket ten kor má nyoz nak) és vá -
ros atyá i ban egy szán dék fész ke lõ dik. A pá -
pa a szá za do kat kez dõ évet „szent év vé”
nyil vá ní tot ta. E je les al ka lom mal Ró má ba
za rán dok lók tel jes bú csú ban ré sze sül nek,
így min den bû nük túl vi lá gi szank ci o ná lá sá -
tól men te sül nek. Nem meg le põ te hát, hogy
a szent év ben az Örök Vá rost fel ke re sõk se -
re ge ha tal mas tö meg gé duz zad. Nem mel -
lõz he tõ egy to váb bi szem pont sem. Míg a
za rán do kok lel ke az áhí tat jó té kony per me -
té ben für dik, ven dég lá tó ik pén zes zacs kó ja
kel le me sen kezd ki göm bö lyöd ni. Az ma gá -
tól ér te tõ dõ, hogy a sze ná to rok a va ló di célt
rej te ge tõ farbával csak for té lyo san ruk kol -
tak ki. Mél tá nyos len ne – mond ták ke gyes
szem for ga tás sal –, hogy a pá pa a szent évet
fél év szá za don ként hir des se meg. Így so -
kuk nak nyíl na le he tõ sé gük ar ra, hogy az üd -
vös idõ szak lel ki épü lé sé ben ré sze sül je nek.

Mi vel a ka len dá ri um ban már az 1343-as
évet jegy zik, sür ge tõ szük ség sze rû ség a pá -
pa ked ve zõ dön té sét mi ha ma rabb meg sze -
rez ni. Az Avignonba kül den dõ de le gá ció
össze ál lí tá sa azon ban nem kön  nyû. Az Urb-
sot két pá pai meg bí zott, Matteo Orsini és
Paolo Conti kor má nyoz za. Már a ne vük is
ga ran cia ar ra, hogy a de le gá ci ót a fõ ne mes -
ség bõl fog ják ki vá lo gat ni. Ám az egy ol da lú
kép vi se let el len fel zú dul a né pi in du lat. A
cé hek nek, a „bo ni viri” ne vû tes tü let nek van
né mi be le szó lá sa a köz ügyek in té zé sé be. A
ple be ju si köz bi za lom egy ön te tû en és pa ran -
cso ló erõ vel Co la di Rienzo fe lé for dul. A
meg tisz tel te tés egy ál ta lán nincs el le né re az
if jú jog tu dós nak. Te li ta lá lat a vá lasz tás is. A

jó fel épí té sû, ki vá ló tár gya ló ké pes sé gû,
eszes ügy véd ka riz ma ti kus sze mé lyi ség. E
rit ka – nem mai el kop ta tott ér tel mû – kva li -
tás majd a kö vet ke zõ évek ben fog tö ké le te -
sen ki bon ta koz ni.

Szent Pé ter Avignonba te le pí tett trón ján
egy éve új pá pa ül. VI. Ke le men elõ ke lõ
fran cia nagy úr. Ked ve li a pom pát, az ud va ri
ün nep sé ge ket, és szen ve dé lyes va dász. A vi -
lá gi as élet vi te lû egy ház fe je de lem azon ban
éles és  szel, éber fi gye lem mel kor má nyoz za a
pá pai ál la mot. Für ge fel fo gá sa, jó meg fi gye -
lõ ké pes sé ge azon nal fel is me ri, hogy a fé nyes
ne vû de le gál tak nyá já ból az ala csony szár -
ma zá sú Co la mes  sze ki emel ke dik, és õ lesz
az iga zi in tel lek tu á lis part ne re. Ma gán ki hall -
ga tá son fo gad ja, és a jo gász tö mör, jól szer -
kesz tett elõ adá sá ból tá jé ko zó dik el ha gyott
szék he lye szo mo rú ál la po tá ról. Az ígé re te -
sen ala ku ló mis  szi ót saj nos meg za var ja a
kül dött ség bá ró i nak ár mány ko dá sa. A kö vet -
ke zõ év ta va szán azon ban egy ha tal mas új
ba rát ve szi párt fo gá sá ba Rienzot. Francesco
Pet rar ca ek kor már „ko szo rús köl tõ”, aki a
kö zép kor ban el sõ ként vív ja ki a ran got, hogy
az iro dal mi tel je sít ményt még a ko ro nás fõk
is res pek tál ják. Co la és Francesco ro kon lel -
kek, hi szen Pet rar ca a hu ma niz mus gi gan ti -
kus iro dal mi elõ fu tá ra. A La u ra-vers cik lus
Eu ró pa-szer te tisz telt mes te re át han gol ja a
fél re tá jé koz ta tott, el len sé ges sé vált pá pát.
Rienzo tel jes si kert arat, a szent atya ke gye i -
be fo gad ja „ked ves gyer me két”, és ki ne ve zi
a ró mai kincs tár jegy zõ jé vé. Egyút tal szent -
év vé nyil vá nít ja 1350-et.

A fõ úri de le gá ció ló gó or ral tér ha za, ám
VI. Ke le men vég zé sét tisz te let ben kell tar -
ta nia. Más részt azt a ré szét is, hogy a pó ri
sor ból fel emel ke dett kis sen kit, a ho má lyos
szár ma zá sú pró ká tort be kell fo gad ni uk a
köz ügyek nagy ha tal mú in té zõ i nek hi e rar -
chi á já ba. Rá adá sul Ró ma né pe – nem alap -
ta la nul – a szent év meg hir de té sét az if jú jo -
gász szó no ki si ke ré nek tu laj do nít ja. Amint
köz te re ken, for gal mas ut cá kon meg je le nik,
meg szó lít ják, ün nep lik és õ al kal mi re mek -
lé sek kel csil lag tat ja meg le nyû gö zõ szó no -
ki ké pes sé gét. Így szí vó dik fel csep -
penként, fo ko za to san az esz me: Ró ma mél -
tó haj da ni rang já nak vis  sza ál lí tá sá ra. A ci -
vi li zált vi lág kö zép pont ja és ha tal má nak
iga zi le té te mé nye se a nép.

Az Urbs köz igaz ga tá si szék he lye a
kapitóliumi dom bon van. Azt nem ál lít hat -
juk, hogy az itt hivataloskodó kol lé gák is el
van nak ra gad tat va a kincs tá ri jegy zõ mû -
kö dé sé tõl. Kar valy éles sé gû szem mel kö -
ve ti a „Pé ter fil lé rek” és az egyéb, a szent -
szék szá má ra in kas  szált jö ve del mek sor sát.
Be zá rul nak az egy há zi pénz fo lya mot meg -
csa po ló ol dal irá nyú pa ta kocs kák. A tol vaj -

lást már szer zett elõ jog nak te kin tõ kár val -
lot tak fel há bo ro dá sa az ég re csap. Saj nos
azon ban kus sol ni uk kell. A min dig zi lált
pénz ügyek vég re ren de zõd nek, a kincs tár
szé pen gya ra po dik, és az avig no ni nagy úr
tel jes mér ték ben elé ge dett „ked ves gyer -
me ke” mun kál ko dá sá val.

A si ke res mis  szi ót kö ve tõ há rom év ben
Co la ér le li és ki ala kít ja ter vét. A ha tal mas,
lel ke sí tõ, ma gá val ra ga dó gon do lat a köz -
tár sa sá gi Ró ma szi lárd jog rend jé nek és
nép ha tal má nak vis  sza ál lí tá sá ra irá nyu ló
esz me. A nagy, tö meg moz gó sí tó áb ránd ár -
nyé ká ban egy rej tett szán dék is set ten ke -
dik. Õ, Co la, aki nek te het sé gét, rend kí vü li
ké pes sé ge it az avig no ni si ker fé nye sen iga -
zol ta, nem hi va tot tabb-e az óko ri mo dell
vis  sza ál lí tá sá nál na gyobb fel adat ra? A sut -
to gó plety ka, mely szár ma zá sát csá szá ri
vér bõl ere dez te ti, nem jo go sít ja-e ké pes sé -
ge it meg il le tõ di a dém el nye ré sé re?

Foly tat juk
Dr. Dá ni el Jó zsef

VI. Kelemen arcképe az avignoni pápai
palota egykorú freskóján

Cola di Rienzo szobra a Capitoliumon.
Girolamo Massini alkotása (1877)

Kö szö net 
a SZJA fel aján lott 1%-áért

A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány ez úton
mond kö szöne tet mind azok nak, akik
2010. évi sze mé lyi jö ve de lem adó juk
1%-ának fel aján lá sá val 135 865 Ft-tal
tá mo gat ták te vé keny sé gét.

A NAV ál tal 2011-ben ki utalt ös  sze get
új sá gok nyom da költ sé gé re, szer zõi ho -
no rá ri u mok ra for dí tot tuk.

Baja Honpolgár Alapítvány 
Kuratóriuma
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Múlt és je len Regõcén
II. rész

Az 1930-as évek ele jé nek ju go szlá vi ai
gaz da sá gi prob lé má i hoz hoz zá adód tak a bel-
és kül po li ti ka gond jai, ame lyet az 1934. ok -
tó ber 9-én Mar seille -ben I. Sán dor ki rály el -
len el kö ve tett me rény let (az ural ko dó mel lett
éle tét vesz tet te Louis Barthou fran cia kül -
ügy mi nisz ter is) to vább fo kozott. A kö vet ke -
zõ évek tör té né sei a Ju go szláv Ki rály ság
össze om lá sá hoz ve zet tek, amely nek meg tör -
tén te után a 3. ma gyar had se reg csa pa tai vo -
nul tak be Bács ká ba. Az 1941. áp ri lis 11-én
14 óra kor a 158.-162. szá mú granicsár õr há -
zak (pél dá ul a 160. szá mú meg erõ sí tett kar -
au la Regõce ha tá rá nak leg észa kibb pont já -
nál, az E-110-es ha tár jel kö ze lé ben fe küdt)
ki lö vé sé vel Regõce tér sé gé ben kez dõ dött
had mû ve let so rán a ma gyar erõk gyor san
nyo mul tak elõ re, és ha ma ro san meg kö ze lí -
tet ték az Õr szál lás tól észak ra hú zó dó ju go -
szláv erõd vo na lat. A más nap reg ge li tü zér sé -
gi és lé gi elõ ké szí tés után a ju go szlá vok ál tal
már nagy részt ki ürí tett erõd övet a IV. had test
egy sé gei a dé li órák ban lép ték át: ez zel a
Regõcén élõk szá má ra vé get ért a há bo rú.

Né hány nap múl va – áp ri lis 16-án – a
vissza fog lalt te rü le te ken ka to nai köz igaz ga -
tás kezd te meg mû kö dé sét. A meg vál to zott
po li ti kai vi szo nyok nyo mán a Nemesmilitics-
rõl Õr szál lá son át ve ze tõ út vé gén fek võ ha -
tár(zsák)te le pü lés min den ol dal ról ki nyílt,
emel lett is mét Zombor lett a vár me gye szék -
he lye. A regõceiek vi lá ga az zal is na gyob bá-
tá ga sab bá vált, hogy a Gara és Katymár fe lé
rö vi de sen hely re ál lí tott vas út vo nal is mét
meg te rem tet te a kap cso la tot Ba já val, to váb bá
a Bu da pest–Sza bad ka fõ vo na lon fek võ Kis -
kun ha las sal. Pél dá ul Bu da pes tet egy nap alatt
vo nat tal meg le he tett jár ni! A vis  sza tért Dél -
vi dé ket az 1941. au gusz tus 16-án élet be lép -
te tett pol gá ri köz igaz ga tás kez de té ig csak kü -
lön en ge dél  lyel le he tett el hagy ni, ezért a fen -
ti irá nyok ba in du ló vo na to kat a te le pü lés vas -
út ál lo má sán a ka to nai ren dé szet el len õriz te.
Sor ke rült a vis  sza vo nu ló szer bek ál tal fel rob -
ban tott vas út ál lo más ok épü le te i nek új já épí té -
sé re (töb bek kö zött Regõcén) és a töb bi ek ta -
ta ro zá sá ra (Meg kezd ték a ju go szlá vok ál tal
fel rob ban tott vas út ál lo más ok épí té sét. In:
Dél vi dék. 1941. szep tem ber 18. 5. ol dal).

A dobrovoljácok és kolonisták kö zül so -
kan már a be vo nu lás elõ est éjén ott hagy ták
ott ho na i kat és a vis  sza vo nu ló ju go szláv ala -
ku la tok kal az or szág bel sõ ré szei fe lé me ne -
kül tek (így tör tént a Regõcéhez tar to zó
Rasztinán is). Hely ze tü ket az áp ri lis 28-án
ki adott ma gyar kor mány ren de let tet te egy -

ér tel mû vé: az 1918. de cem ber 31. után be te -
le pül tek nek el kel lett hagy ni Bács kát. A fel -
sza ba du ló te le pe ket és a hoz zá juk tar to zó
föld te rü le te ket a ma gyar és ro mán kor mány
kö zött má jus 11-én kö tött meg ál la po dás ér -
tel mé ben bu ko vi nai szé ke lyek nek, va la mint
a dél vi dé ki har cok ban hõ si ha lált hal tak
hátramaradottainak, ki tün te tet te i nek, il let ve
a vi té zi rend tag ja i nak jut tat ták (ös  sze sen
kö zel ti zen négy ezer lé lek kel gya ra po dott a
bács kai la kos ság). A Regõcéhez tar to zó
Rasztinára (a te lep új ne ve Hadikfalva,
emel lett hasz nál tak Bácshadikfalva meg je -
lö lést is) pél dá ul rö vi de sen 148 bu ko vi nai
csa lá dot (738 lé lek kel) és egy hõ si ha lott 6
csa lád tag ját te le pí tet ték (Csu ka Zoltán–Öl-
vedi Já nos: Ma gyar föld – Ma gyar nép. Bu -
da pest, 1943. 188. ol dal). Az új tu laj do no -
sok nak elõ ír ták, hogy a föl det sa ját ma guk -
nak kell meg mû vel ni, ti los volt azt ha szon -
bér be ad ni, emel lett el ide ge ní té si kor lá to zá -
so kat is be ve zet tek.

A vis  sza tért Dél vi dé ken – dé li ré sze i nek
ki vé te lé vel – 1941 õszé re az élet kon szo li -
dá ló dott: fel állt a pol gá ri köz igaz ga tás
(Regõce ki ne ve zett jegy zõ je Dubánn Ele-
m ér lett), új ra in dult a ter me lés, meg mû ve -
lés re ke rül tek a föl dek, az ok ta tás át szer ve -
zé sé nek meg fe le lõ en el kez dõ dött a ta ní tás
stb. A ju go szláv had se reg betonbunkereit és
erõ dí té se it fel rob ban tot ták, köz mun kák ke -
re té ben fel szed ték és el tün tet ték a drót- és
egyéb ka to nai aka dá lyo kat (Be fö dik a föl de -
ken ásott szerb tank csap dá kat és fu tó ár ko -
kat. In: Dél vi dék. 1942. áp ri lis 10. 3. ol dal).
Ös  szes sé gé ben a ma gyar kor mány zat igye -
ke zett elõ se gí te ni az in teg rá ló dást az anya -
or szág ba, to váb bá moz ga lom in dult em lék -
mû vek és erek lyés or szág zász lók lét re ho zá -
sá ra. Nem tör tént ez más kép pen Regõcén
sem, ahol a ka to li kus temp lom elõt ti út sza -
kasz men tén ha ma ro san a tri a no ni ha tár je -
lek fel hasz ná lá sá val or szág zász lót és az
összes, há bo rú ban el hunyt ka to na ne vét –

A ma gyar csa pa tok be vo nul nak Regõcére (bal ol da lon a hát tér ben a kas tély)

Ma gyar ka to nák a fa lu köz pont já ban (hát tér ben a ka to li kus temp lom és a pa ró kia)
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anya nyelv re tör té nõ te kin tet nél kül – tar tal -
ma zó hõ si em lék mû vet ál lí tot tak. Az ava tás
ter ve zett prog ram ját a Dél vi dék fo lyó irat
1942. má jus 24-én meg je lent szá ma Or -
szág zász lót szen tel Regõce köz ség cí mû cik -
ke is mer tet te. A köz ada ko zás ból, a köz ség
újon nan par ko sí tott ré szén ké szült em lék -
mû vek fel szen te lé sét a Hõ sök va sár nap ján
(má jus 31-én) tar tot ták, amely rõl a Dél vi -
dék jú ni us 3-i szá ma Hõ sök ün ne pe a Dél -
vi dé ken cím mel szá molt be:

„Regõce a Hõ sök ün ne pén fel avat ta a
Hõ sök szob rát és fel szen tel te Or szág zász -
ló ját. Az ün ne pély dél után 4 óra kor kez dõ -
dött: az ál lo má son dísz kül dött ség fo gad ta
az ér ke zõ ven dég se re get, majd fel vo nul tak
az em lék mû elé. Az ava tó ün nep ség után
fel szen tel ték az Or szág zász lót. Több em -
lék be széd, ha za fi as vers és kar ének hang -
zott el a lé lek eme lõ ün nep sé gen, amely
után a ven dé gek és a regõceiek kö zös va -
cso rán vet tek részt. Va cso ra után a köz ség
if jú sá ga tar ka-es tet ren de zett, mely nek be -
vé tel ét ha za fi as cé lok ra for dít ják.”

Le het, ak kor nem tûnt fon tos nak, vis  sza -
te kint ve azon ban saj ná la tos, hogy a ko ra be -
li hír adás nem ne vez te meg az ün nep ség
szó no ka it. Az em lék mû vek ké sõb bi sor sá -
ról szól va el kell mon da ni, hogy 2. vi lág há -
bo rú után mind ket tõt tan kok kal el húz ták,
le rom bol ták. A fa lu gyer me ke i nek el lá tá sát-
ne ve lé sét az ab ban az idõ szak ban épült
óvo da és is ko la se gí tet te. Szép ün nep volt a
fa lu éle té ben a he lyi csa lád ból szár ma zó
Brandecker Ger gely 1942. már ci us 25-én
meg tar tott új mi sé je, akit há rom nap pal ko -
ráb ban Ka lo csán szen tel tek ál do zó pap pá.

A vis  sza té rést kö ve tõ en a Ma gyar Ki rály -
ság had ban lé võ or szág lett, így a so ro zá sok
nem ke rül ték el ezt a te le pü lést sem. A ma -
gyar hon véd ség ben le töl ten dõ ka to nai szol -
gá lat ra tör té nõ be vo nu lá sok ta vasszal és
õsszel tör tén tek. A ko ra be li vi szo nyo kat jel -
lem zi, hogy az 1921-ben Regõcén szü le tett
és je len leg is ott élõ Konc Fe renc nyug dí jas
asz ta los mes ter 1942-ben Zomborban vo nult
be a ma gyar had se reg be, majd moz gal mas
ka to na élet után 1945 már ci u sá ban Herend-
rõl 7 nap alatt gya lo golt vis  sza szü lõ fa lu já ba
(ve ze ték ne vét a Michael Hutfluss köny vé -
hez tar to zó CD mel lék let 267. ol da la Kontz-
nak ad ja meg). A há bo rú vé ge után is mét be -
hí vót ka pott, azon ban már a ju go szláv had -
se reg hez. Zomborban kel lett je lent kez nie,
majd 2 hét után ka to na tár sa i val gya log in -
dult a szlo vé ni ai Mariborba (5 na pig tar tott
az út). Ot ta ni szol gá la ti ide je alatt a ju go -
szláv tag köz tár sa ság min den ré szét meg jár -
ta, vé gül 1947 utó ján ke rült vissza
Regõcére. Be szél ge té sünk köz ben olyan
em ber port ré ja raj zo ló dott ki, aki min den

kö rül mé nyek kö zött igye ke zett szû kebb pát -
ri á já nak hasz ná ra len ni, és bár mer re ve tet te
a sors, meg tud ta tar ta ni em be ri tar tá sát.
Ezek a tu laj don sá gai szü le i tõl örö költ adott -
sá ga i val nyil ván hoz zá se gí tet ték ma gas ko -
rá hoz. To váb bi jó egész sé get kí vá nunk ne ki.

Elõbb il le gá li san, utóbb a ma gyar ka to -
nai ve ze tés hoz zá já ru lá sá val a Volksbund a
né met nem ze ti sé gû e ket to bor zás sal igye -
ke zett az SS-be szer vez ni. A la kos ság el lá -
tá sát a há bo rús vi szo nyok egy re in kább be -
fo lyá sol ták, eb bõl az õs ter me lés sel fog lal -
ko zó és alap ve tõ en ön el lá tás ra be ren dez ke -
dett regõceiek ta lán leg ke vés bé az élel mi -
szer hi ányt érez ték meg. A né me tek sú lyos
sztá ling rá di ve re sé ge a 2. vi lág há bo rú for -
du ló pont ját je len tet te az eu ró pai had szín té -
ren, kö vet kez mé nye i tõl a Ma gyar Ki rály -
ság sem vár ha tott sok jót. Ma gyar or szág
1944. már ci us 19-i né met meg szál lá sa után

Wier Já nos plé bá nos meg áld ja a fa lu hõ se i nek em lék mû vét

A regõcei or szág zász ló

Az ün nep ség pil la na tai
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a fa lu és környéke zsi dó la kos sá gát ha ma -
ro san a bács al má si get tó ba gyûj töt ték,
majd jú ni us ban ha lál tá bor ok ba de por tál ták.
A né me tek szö vet sé gé bõl ki ug rott ro má -
nok a Vö rös Had se re get gyors elõ re nyo -
mu lás hoz se gí tet ték: a front kö ze led tét az
1944 szep tem be ré ben Regõcén meg je lent
és Ba ja irá nyá ban át ha ladt el sõ bá ná ti me -
ne kü lõ cso por tok lovasszekerei je lez ték. A
Volksbund ve ze tõi ok tó ber ele jén el ren del -
ték Bács ka né met la kos sá gá nak eva ku á lá -
sát, amely nyu gat fe lé, a Du nán túl és
Auszt ria irá nyá ba tör tént. A regõcei né me -
tek nagy ré sze a ma ra dás mel lett dön tött:
el sõ sor ban azok in dul tak el, akik nek csa -
lád tag jai az SS-ben szol gál tak, va la mint a
Volksbundban vál lalt funk ci ó juk és ko ráb -
bi te vé keny sé gük mi att a fe le lõs ség re vo -
nás tól tart hat tak. A tri a no ni Ma gyar or szág
te rü le té re men tek át a ta ní tók, a le ven te ok -
ta tók és a fa lu ér tel mi sé ge is, to váb bá ide
me ne kül tek az 1941 nya rán a Bács ká ban új
ott hon ra lelt bu ko vi nai szé ke lyek, aki ket
ké sõbb fõ leg a Né met or szág ba ki te le pí tett
né me tek há za i ban he lyez tek el. A Vö rös
Had se reg el sõ ka to nái és Josip Broz Ti to
par ti zán jai 1944. ok tó ber 21-én ju tot tak el
Regõcére, nyo muk ban meg je len tek a ko -
ráb ban el me ne kült szer bek. Sok mun ka ké -
pes ko rú né met fér fit és as  szonyt rö vi de sen
a Szov jet unió mun ka tá bo ra i ba vit tek, on -
nan egy ré szük so sem tért vis  sza. Az ott hon
ma radt né me te ket a Gá do ron, a Kör té sen, a
Regõcén és a Zomborban fel ál lí tott lá ge -
rek be in ter nál ták. Akik kö zü lük éle tü ket
ment ve szök ni tud tak, azok Ma gyar or szág
te rü le tén ke resz tül Auszt ri á ba, majd Né -
met or szág ba igye kez tek. A né me te ket vé -
gül ki te le pí tet ték, bir to ka ik ba az új ra ala -
kult Ju go szlá via kü lön bö zõ ré sze i rõl szerb
anya nyel vû e ket te le pí tet tek. A fa lu ma gyar
la kos sá ga zö mé nek si ke rült át vé szel ni a
ne héz na po kat, de volt olyan idõ szak, ami -
kor a csa lá dok há za i nak fa la in kí vül nem
hang zott el ma gyar szó a te le pü lé sen.

Az új já szer ve zõ dött or szág ban már a
kez de tek tõl – egé szen 1980-ban be kö vet -
ke zett ha lá lá ig – meg ha tá ro zó ve ze tõ sze -
re pet töl tött be Ti to. Ál la má nak 1948-ban
meg rom lott kap cso la tai a Szov jet uni ó val a
ma gyar-ju go szláv vi szony ban sem ma rad -
tak kö vet kez mé nyek nél kül. Regõce is mét
jel leg ze tes ha tár te le pü lés lett (en nek min -
den ve le já ró já val), a fa lut a ha tár men tén
her me ti kus el vá lasz tást biz to sí tó esz kö zök
so ra és szi go rú õri zet vá lasz tot ta el Ma -
gyar or szág tól, to váb bá fegy ver hasz ná la tig
fa ju ló ha tár in ci den sek tör tén tek. A két ál -
lam hi va ta los vi szo nya Sztá lin 1953-as ha -
lá lát kö ve tõ en eny hült, a ha tá ron át ve ze tõ
ko ráb bi uta kat az 1956-os ma gyar or szá gi

for ra da lom le ve ré se után a ma gyar ol da lon
egy idõ re meg szûnt ha tár õri zet nek kö -
szön he tõ en – a vár ha tó meg tor lá so kat
meg elõ zen dõ – so kan hasz nál ták Ju go -
szlá vi án ke resz tül a sza bad vi lág ba tör té nõ
me ne kü lés re. „Bár Ti to 1956. no vem ber 4-
e elõtt gon do san õriz tet te a ju go szláv-ma -
gyar ha tárt, no vem ber fo lya mán még is
meg nyi tot ta, és be fo ga dott kb. húsz ezer
ma gyar me ne kül tet. Hu ma ni tá ri us meg -
fon to lá so kon túl el ha tá ro zá sá ban kül po li ti -
kai ér de kek is ve zet ték, na gyon jól tud ta,
hogy e dön tés po zi tív vissz hang ra ta lál a
nyu ga ti köz vé le mény ben. A be fo ga dot tak
kö zel ki lenc ven szá za lé ka vé gül to vább -
ment nyu gat ra, s csak ki sebb ré szük te le -
pe dett le Ju go szlá vi á ban.” (Sokcsevits Dé -
nes ko ráb ban idé zett mun ká já nak 638. ol -
da la.) A kö vet ke zõ évek ben kon szo li dá ló -
dott vi szo nyok nyo mán a tér ség két or szá -
ga év ti ze de ken ke resz tül él te a ma ga éle -
tét, mi köz ben a po li ti ka meg szab ta ke re tek
kö zött ala kí tot ták ál lam kö zi és ál lam pol -
gá ri szin ten kap cso la ta i kat egy más sal.

Her ceg Já nos (1909-1995), a ki tû nõ bács -
kai író az 1970-es évek má so dik fe lé ben tett
út ja so rán szer zett imp res  szi ói alap ján írt
Regõcérõl. Vis  sza né zõ. Hely tör té ne ti em lé -
kek cí mû köny vé ben (Új vi dék, 1979. 360-
362. ol dal) jel leg ze tes ké pe ket ka punk a fa -
lu tör té nel mé bõl és ak ko ri vi szo nya i ról:

„Szé les ut cák, sza bá lyo san épült, nagy
észak-bács kai fa lu. S mint min den ré gi te -
le pü lés, Regõce is a be osz tá sá val fi gyel -
mez tet a tár sa dal mi kü lönb sé gek re. Itt is
van ter mé sze te sen fel vég és al vég, fõ tér
temp lom mal, köz ség há zá val, bolt tal és pa -
ti ká val, és gyep sor, ahol a sze gé nyek lak -
tak ala csony, ná das, vert fa lú há zak ban. Ez
a kü lönb ség las san meg szû nik. A par ket -
tás, mo dern, új ház, ahol ülök, még a gyep -
so ron van. De már nem so ká ig, mert úgy
tû nik majd el a gyep sor, ahogy sza po rod -
nak ezek a nagy, kor sze rû la kó há zak, egy -
re több van be lõ lük, mint ha ép pen itt, a
szá za dos sze gény ség vi dé kén mu tat koz -
nék meg a vi lág vál to zá sa.

A szé le sen ter pesz ke dõ nagy bel té ri há -
zak vál to zat la nul áll nak. Csu pán a la kói
vál toz tak. El men tek be lõ lük a né me tek, és
be köl töz tek a Li ká ból jött te le pe sek. S le -
het, hogy csak én gya ní tom ven dég lá tóm
után kö vet kez tet ve, hogy fõ ként ma gya rok
szo rul tak an nak ide jén ide ki a fa lu szél re.
Csa pa to san eresz ked tek le a Bács ka ság ba, s
aki már nem ta lált ke nye ret a Latinovitsok
bir to ka in, itt vert fel ma gá nak egy kis há -
zat, hogy in nen jár jon a kas té lyok kör nyé -
ké re nap szám ba, s itt sze rez zen majd ma -
ga is egy-két par cel lát, kert nek, szõ lõ nek,
hi szen er re fe lé ol csóbb volt a föld, mert ez

nem olyan zsí ros te le vény, mint dé lebb re,
ha nem sí vó ho mok, amely bõl vi har ide jén
még az ég is szür ke lesz.

Het ven év vel ez elõtt kel ta sírt ás tak ki az
egyik szõ lõ ben, s Bács-Bodrog vár me gye
Tör té nel mi Tár su la tá ban nagy volt az iz ga -
lom. Gozsdu Elek igaz ga tó sá gi ta got fel kér -
ték, hogy sür ges sen ki né mi rend kí vü li se -
gélyt a fõ is pán nál az ása tá sok hoz, s
Gubicza Kál mán két je len tés ben tá jé koz tat -
ta a köz gyûj te mé nyek or szá gos fel ügye lõ -
sé gét a le let rõl. De hát ilyes mi re ak kor sem
ad ták si et ve a pénzt, a ba jai ék sze ré szek
gyor sab bak vol tak, s a ta lált arany és a drá -
ga kõ nagy ré sze ott cse rélt gaz dát. Év ti ze -
de kig ke res ték ez után a kin cse ket a regõcei
ho mok ban, s hogy elõ ke rült-e va la mi, ti tok
ma radt. A Tör té nel mi Tár su lat is meg szûnt
köz ben, s a fa lut úgy vet te kö rül hos  szan az
or szág ha tár, mint va la mi kés pen gét a fokja.

Er re még em lé kez nek az öre geb bek,
múlt ba fe led ke zõ en, ho má lyo san, er re az
arany láz ra, hi szen so ká ig ku tat tak a kin csek
után. A má sik nagy szen zá ci ó ról azon ban
1919 jú li u sá ban, ami kor a köz sé gi or vos,
Csáth Gé za há rom re vol ver lö vés sel meg öl te
a fe le sé gét, már nem tud sen ki. Pe dig a tra -
gé dia ott tör tént a fõ té ren, ahol em lé ke ze te -
seb bek ma rad nak az ese mé nyek, mint a fa -
lu szé len. Az or vos kü lön ben is fur csa em ber
volt, nem ka szi nó zott, nem járt ös  sze a hely -
be li urak kal, akik va ló szí nû leg nem csak azt
tud ták ró la, hogy köny vei je len tek meg Bu -
da pes ten, és drá má it a Ma gyar Szín ház mu -
tat ta be, ha nem azt is, hogy ak kor már sú -
lyos mor fi nis ta volt.

De ezek kö zül az urak kö zül se ma radt
meg sen ki. Utó da ik sem. Ta lán a cse léd -
je i ket kel le ne fel ku tat ni, ha él még kö zü -
lük va la ki. Mert a cse lé dek alig ha men -
nek el. Jö het tek há bo rúk, for ra dal mak,
vál to zá sok, ame lyek tö ké le te sen meg vál -
toz tat nak egy-egy vi dé ket, a cse lé dek biz -
to san a he lyü kön ma rad tak. Õriz ték a kis
sze gény sé gü ket, mint akik nek egyéb ként
sincs ho va men ni.

Az ön ki szol gá ló nagy ki ra ka ta elõtt há -
rom-négy em ber áll, üveg bõl is  szák a sört,
s a gyep so ri gaz da, aki el kí sér a ko csin kig.
Sze ré nyen el há rít ja az el is me rést, hogy
hol dan ként har minc má zsa bú zá ja ter mett.
An nál ön tu da to sab ban köz li ve lünk:

– In for ma ti ká ra irat ko zott be a lá nyom.
Tud ja is ten, ta lán tény leg úgy van, hogy
en nek lesz jö võ je!

S ezen tû nõd tünk mi is egy da ra big.
Regõcérõl ki fe lé jö vet, a réz gá lic tól kék
szõ lõk kö zött, az in for ma ti kán, amely nek
már sem mi kö ze se lesz a ré gi vi lág hoz.”

foly tat juk
Dr. Nebojszki Lász l
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Az igazi Old Shatterhand
100 éve halt meg Karl May

A har minc éven fe lü li ge ne rá ci ó ban alig
akad olyan, aki nek ne len ne egyik if jú ko ri
alap él mé nye a Winnetou cí mû re gény vagy
an nak va la mely fil mes, kép re gé nyes, hang -
já té kos fel dol go zá sa. Az if jú sá gi iro da lom
hal ha tat lan klas  szi ku sá nak ha tá sá ra vi lág -
szer te sok kis gye rek akart in di án vagy leg -
alább vad nyu ga ti va dász len ni, és szin te
mind egyi kük gye rek já té kai kö zött meg ta lál -
ha tó volt egy tol lak kal dí szí tett in di án fej dísz
vagy egy hat lö ve tû játékpisztoly. Amen  nyi re
köz is mer tek vol tak ezek az in di án re gé nyek,
an  nyi ra ke ve set le he tett tud ni író juk ról, aki -
nek éle té rõl (de élet mû ve na gyobb ré szé rõl
sem) a ma gyar ol va só jó for mán sem mi lyen
is me ret tel sem ren del ke zett. E so rok író ja an -
nak ide jén Nyu gat-Né met or szág ban jár va
egy köny ves bolt ban döb bent meg azon,
hogy men  nyi szá má ra is me ret len May-
mûvet lá tott a pol co kon (pe dig itt hon va la ha
min den hoz zá fér he tõ mû vét ol vas ta), és
mint ha a „klas  szi kus” Winnetou ter je del me
is na gyobb lett vol na a né met ki adás ban. A
nagy ha tá sú mû vek szer zõ je, Karl May
(„May Kár oly”) ép pen 100 év vel ez elõtt,
1912. már ci us 30-án halt meg. En nek al kal -
má ból idéz zük fel ugyan csak ka land re gény -
be il lõ éle tét, az élet mû né hány iz gal mas kér -
dé sét és szer zõ jük ké sõb bi ha tá sát is.

May re gé nyes éle te
A ké sõb bi si ke res re gény író egy 14 gyer -

me kes evan gé li kus ta kács fa mí lia ötö dik sar -
ja ként 1842. feb ru ár 25-én a szász or szá gi
Ernstthalban lát ja meg a nap vi lá got Carl
Friedrich May né ven. (Édes any ja ké sõbb
szü lész nõ ként dol go zik.) Test vé rei kö zül
még öten érik meg a fel nõtt kort. Csa lád ja
rend kí vü li sze gény ség ben él, a gye re kek
gyak ran éhez nek is. Va ló szí nû leg en nek és
az A-vi ta min hi á nyá nak kö szön he tõ en May
kis gye rek ko rá ban elõbb ún. éj sza kai vak ság -
ban szen ved, egy idõ re tel je sen el vesz ti a lá -
tá sát, ame lyet öt éves ko rá ban or vo si ke ze lés
ha tá sá ra nyer csak vis  sza. Kis gye rek ként te -
ke bá buk ál lít ga tá sá val kocs mák ban igyek -
szik pénz hez jut ni; itt ta lál ko zik elõ ször
Ame ri kát is meg járt fér fi ak kal, akik nek tör -
té ne te i bõl ké sõbb so kat me rít. Ezen kí vül ap -
ja ál lan dó an ol va sás ra és ol vas má nya i nak
jegy ze te lé sé re kény sze rí ti, ám vá lo ga tás nél -
kül ol vas tat fi á val ima köny ve ket, szám la -
köny ve ket és tu do má nyos ér te ke zé se ket is,
ame lyek bõl a kis fiú egy szót sem ért. A kug -
li val szer zett jö ve del mé bõl vi szont nyelv órá -
kat vesz, bár túl ma gas szint re nem jut el.

1856-ban egy ta ní tó kép zõ in té zet nö ven -
dé ke lesz Waldenburgban, s ott je lent ke zik
el sõ iro dal mi pró bál ko zá sa i val, elõbb egy
sze rel mes köl te mény, majd az el sõ in di án re -
gény for má já ban – ám utób bit a ki adó azon -
nal el uta sít ja. Rá adá sul Mayt ha ma ro san az
is ko lá ból is ki csap ják: ki de rül, hogy el tu laj -
do ní tott hat gyer tyát az is ko lá ból a sze gé -
nyes ott ho ni ka rá csony fá ra. Igaz, egy má sik
ta ní tó kép zõ ben, Plauenben foly tat hat ja a ta -
nul má nya it, ahol 1860-ban vé gül is jó mi nõ -
sí tés sel befejezi az is ko lát. Ezt kö ve tõ en se -
géd ta ní tó ként dol go zik, de sok jó eb bõl sem
szü le tik. El sõ ál lás he lyé rõl azért kül dik el,
mert zon go ra lec ke köz ben – az épp rossz kor
ér ke zõ férj sze me lát tá ra – meg csó kol ja fõ -
bér lõ je 19 éves fe le sé gét. Ezt követõen egy
gyár ban al kal maz zák ta ní tó ként. Itt vi szont
– va ló szí nû leg alap ta la nul – meg vá dol ják
la kó tár sa (a gyár köny ve lõ je) zseb órá já nak
el lo pá sá val. Emi att le tar tóz tat ják, sõt hat hét
el zá rás ra íté lik, ame lyet Chemnitzben le is
tölt. Ez zel a ta ní tói pá lya le he tõ sé ge egy szer
és min den kor ra be is zá rul elõt te. (Ele in te
pró bál ko zik ma gán órák tar tá sá val, de egy
fel je len tés nyo mán et tõl is el tilt ják.)

1861 után pró bál meg él ni, ami bõl tud: el -
be szé lé se ket ír, ze nét sze rez, sza val – tar tós
jö ve del met azon ban egyik sem hoz ne ki.
Ami kor a le gá lis meg él he té si for mák kö zött
nem ta lál ja meg a ne ki va lót, lo pás sal, szél -
há mos ság gal és csa lás sal igyek szik pénz -
hez jut ni. Ki ad ja ma gát or vos nak, öt vös mû -
vész nek, sze mi ná ri u mi ta ní tó nak, és ér té kes
bun dák el lo pá sá val és ér té ke sí té sé vel ke re -
si a ke nye rét – amíg le nem bu kik. 1865-
ben új ból el íté lik, ez út tal négy év nyi fog -
ház ra, ame lyet Zwickauban kell le töl te nie.
Jó ma ga vi se le te mi att ha ma ro san könyv tá -
ros lesz a bör tön ben, s mint ilyen, szá mos
úti be szá mo ló ol va sá sá val töl ti az ide jét.
(Ezen túl a bör tön ben har so nán ját szik és a
bör tön kó rus nak is tag ja.) Vé gül a ki sza bott
idõ elõtt sza ba dul, de a pol gá ri élet ben to -
vább ra sem ta lál ja a he lyét; ez tán is ki sebb-
na gyobb lo pá sok ból és szél há mos ság ból
tart ja fenn ma gát (több ször rend õr nyo mo -
zó ként mu tat ko zik be, és „ítél pénz bün te -
tés re”). 1869-ben új ra le tar tóz tat ják, ám ek -
kor még ka lan dos kö rül mé nyek kö zött, bi -
lin csét el tör ve ki sza ba dul a fog ság ból.
1870-ben vi szont új ból a bí ró ság elé ke rül,
és újabb négy év bör tön re íté lik. (Egyes ku -
ta tók azt fel té te le zik, hogy May egyéb ként
kis sze rû, ne vet sé ge sen ke vés hasz not ho zó
szél há mos ko dá sai mö gött kró ni kus sze mé -

lyi ség za var hú zó dott meg. Ezt né hány ké -
sõb bi fej le mény is iga zol ni lát szik.) A wald-
heimi bör tön ben min den fé le iro dal mi te vé -
keny ség tilt va van a ra bok nak. Még is ez az
1870-74 kö zöt ti rab ság já rul hoz zá May
bel sõ meg vál to zá sá hoz; a bör tön ka to li kus
val lás ta ná ra, Johannes Kochta af fé le atyai
jóbarátjává vá lik; May új ra ön ma gá ra ta lál,
evan gé li kus lé té re or go nál a ka to li kus bör -
tön mi sén, és ez út tal is az in té zet könyv tá rá -
ban kap mun kát. (Egy al ka lom mal még ké -
sõbb is le tar tóz tat ták ön bí rás ko dás mi att,
ám utób bi eset ben tisz táz ni tud ta ma gát a
vá dak alól.)

Sza ba du lá sa után – rend õri fel ügye let
alatt – szü lõ vá ro sá ba vis  sza tér ve elõbb ke -
reszt ap ja  ko vács mû helyé ben se géd ke zett,
de köz ben meg ír ta a Die Rose von Ernstthal
(Az ernstthali ró zsa) cí mû el be szé lést,
amely 1874 vé gén meg is je lent. Ez a mû ve
jó aján ló le vél volt szá má ra Heinrich Gott-
hold Münchmeyer drez dai könyv- és lap ki -
adó nál, aki újon nan in dí tott szó ra koz ta tó
lap já hoz ép pen szer kesz tõt ke re sett. In nen -
tõl May egyi de jû leg lett a Beobachter an
der Elbe (ké sõbb Deutsches Familienblatt)
ne vû szó ra koz ta tó új ság és a Schacht und
Hütte ne vû mun kás lap szer kesz tõ je. (Fõ nö -
ke egyéb ként mun ka tár sai elõtt kö vet ke ze -
te sen Dr. Maynak szó lí tot ta fel sõ fo kú dip -
lo má val sem ren del ke zõ szer kesz tõ jét.) A
la pok egyút tal köz lik újabb iro dal mi pró -
bál ko zá sa it is, köz tük el sõ Winnetou-
elbeszélését, a foly ta tá sok ban meg je le nõ
Old Firehand-et. A már Karl May né ven
meg je lent mun kái mel lett ál né ven is több
önál ló mû vet meg je len te tett, és társ szer zõ je
volt egy utóbb er kölcs te len ség gel meg vá -
dolt könyv nek is (Buch der Liebe). Mi u tán
ki adó já nak só gor nõ je sze rel mi vi szonyt
akar na ve le kez de ni, és May el uta sí tó ma -
ga tar tá sát a ki adó is sér tés nek ér zi, vé gül tá -
vo zik Münchmeyertõl, és né mi szü net után,
1877-tõl Bruno Radelli ki adó já nál, a Frohe
Stunden cí mû lap nál kap ál lást. Itt sor ra je -
len nek meg nagy részt a Kö zel -Ke le ten ját -
szó dó tör té ne tei, köz tük (új cí men) olya nok
is, ame lye ket Münchmeyer már ki adott.
Min den eset re ki adó ja új szer kesz tõ jét mû -
vei alap ján olyan em ber nek gon dol ja, „aki
bi zo nyá ra so kat járt a me sés Ke let or szá ga -
i ban”. Idõ köz ben May szü lõ vá ro sá ban
meg is mer ke dett ké sõb bi fe le sé gé vel, Em -
ma Pollmerrel, aki ha ma ro san hoz zá köl tö -
zik Drez dá ba, bár há zas ság kö tés ük re csak
1880-ban ke rült sor.
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Köz ben May – aki az em lí tett ön bí rás -
ko dá si ügy mi att há rom he tet is mét bör -
tön ben töl tött – újabb fo lyó irat ok tól is
von zó aján la to kat kap, ame lyek kö zül a
regensburgi Deutscher Hausschatz és a
stutt gar ti Der Gute Kamerad emel he tõ ki,
bár in nen tõl May sok he lyen pub li kál egy -
szer re, né ha ugyan azo kat az írá so kat kü -
lön bö zõ cí me ken több hely re is el ad ja.
(Köz ben ré gi ki adó ja szá má ra kü lön fé le
pony va re gé nye ket is szál lít.) Az 1880-as
évek ben fog hoz zá nagy részt ke le ti té má jú
útiregényeihez, ame lyek éves rend sze res -
ség gel kö ve tik egy mást, és eb ben az idõ -
ben te rem ti meg a vad nyu ga ti hõs Old
Shatterhand és a Kö zel -Ke le ten vi téz ke dõ
Ka ra Ben Nemszi fi gu rá ját is. Egyes szám
el sõ sze mély ben írott útiregényeiben azt
sej te ti az ol va só val, hogy az el be szé lõ Karl
Mayjal azo nos. (Az vi szont va ló szí nû leg
csak le gen da – és a né met nyel vû szak iro -
da lom nem is fo gad ja el –, hogy Old Shat-
terhand alak ját az Ame ri kát is meg járt ma -
gyar Xántus Já nos ról min táz ta vol na, bár
nem ki zárt, hogy egyes né met nyel ven is
meg je lent út le írá sát ol vas hat ta.)

1891-ben May fe le sé gé vel Oberlöss-
nitzbe köl tö zik egy vil lá ba (ko ráb ban jó -
részt csak al bér le tek ben lak tak), és írói pá -
lyá já nak dön tõ for du la ta is ek kor tör té nik
meg: Ernst Fehsenfeld ki adó ja fel ajánl ja
ös  szes ed di gi és új útiregényének könyv
for má ban tör té nõ meg je len te té sét, ami óri -
á si si kert és anya gi biz ton sá got hoz szer zõ -
jük nek. 1893-ban je lent meg a Winnetou
el sõ há rom kö te te (ere de ti leg Winnetou,
der rote Gent le man cí men), majd több to -
váb bi, eh hez kap cso ló dó, de önál ló tör té ne -
te, ame lyek be szá mos ön élet raj zi elem is
ke rült. A szer zõ azon ban ta lán túl zot tan is
be le me rül az „Old Shatterhand-legendá-
ba”: meg pró bál ja el hi tet ni ol va só i val, hogy
fõbb hõ sei ka land ja it sze mé lye sen él te át.
A „hi te les ség je gyé ben” le gyár tat ja ma gá -
nak Winnetou hí res „ezüst pus ká ját”, Old
Shatterhand Hen ry -ka ra bé lyát és med ve ölõ
pus ká ját, majd egy egész fény kép so ro zat
ké szül Mayról, amely Old Shatterhand-
ként, il let ve Ka ra Ben Nemsziként áb rá zol -
ja. (Emi att azon ban Winnetou tör té ne tét
né mi leg át kell ír nia, ugyan is az ere de ti tör -
té net sze rint az ezüst pus kát a ha lott apacs
fõ nök kel együtt te met ték el.) Kí ván csi ol -
va só i nak elõ sze re tet tel mu to gat ja ka land jai
so rán szer zett se bek he lyét, sõt le vél ben
még ar ra is kész, hogy Winnetou egy-egy
haj tin csét (va ló já ban ló szõrt) küld je el hû -
sé ges ra jon gó i nak. A nagy si ker to vább ra is
kí sé ri, egész Né met or szá got be jár ja elõ -
adó kör úton, még a csá szá ri csa lád egyik
tag ja is fo gad ja. 1895-ben meg vá sá rol ja a

Drez da mel let ti Radebeulban utol só lak -
hely ét, a ha ma ro san Vil la Shatterhandnek
el ne ve zett épü le tet, amely ma Karl May-
múzeumként mû kö dik.

1899-1900-ban vég re sze mé lye sen is
be jár hat ja ka land re gé nyei egy ré szé nek
hely szí nét: fe le sé gé vel egy csak nem más -
fél éves ke le ti út ra in dul, amely nek so rán
egé szen Szumátráig el ju tott, de be jár ta a
Kö zel -Ke let leg fon to sabb vi dé ke it is. Az
út so rán May több ször is vi sel ke dé si za va -
rok kal küsz kö dik: düh ki tö ré sei van nak,
na po kig nem eszik sem mit, és vér has ra
em lé kez te tõ tü ne te ket pro du kál. Az egyip -
to mi Port Szaidban pe dig pes tis gya nú ja
mi att egy idõ re ka ran tén ba is csuk ják, bár
ez vé gül nem iga zo ló dik. Út já ról ha za tér -
ve May úgy ér zi, új já szü le tett. A jö võ ben a
le gen da to váb bi ápo lá sa he lyett mun kás sá -
gát az em be ri ség meg bé ké lé sé nek és a sze -
re tet nek kí ván ja szen tel ni, és úgy nyi lat ko -
zik, hogy min den ed di gi mû ve csak fel ké -
szü lés volt a na gyobb fel ada tok hoz. (És
va ló ban: újabb re gé nyei a pa ci fiz mus esz -
mé nyé nek je gyé ben szü let nek, és a ko ráb -
bi ak nál is na gyobb hang súlyt kap ben nük
a ke resz tény elem.)

May még ha za sem tért ke le ti út já ról,
ami kor Né met or szág ban he ves saj tó kam -
pány in dul el le ne. Eb ben egy részt ön rek lá -
mo zá sát, a ha mis Old Shatterhand-legendát
tá mad ják, más részt ke mény vi ták foly nak
ré geb bi mû ve i nek ki adá si jo gá ról is. Tá ma -
dói a nyil vá nos ság elé tár ják fi a tal ko ri bûn -

cse lek mé nye it, és rá mu tat nak az ol va sók
félreve ze té sé re is. A sú lyos sze mé lyes ke -
dé sek tõl sem men tes vi ta, amely ben May
sem ma rad bí rá lói adó sa, egé szen az író ha -
lá lá ig tart. Az író csak az zal tud vé de kez ni,
hogy a le gen dát (ahogy mun kás sá gá nak
más ré szét is) szim bo li ku san kell ér tel mez -
ni, és út jai „át vitt ér te lem ben va ló sak vol -
tak”. A le gen da azon ban szá má ra va ló ban
meg halt, sõt May még a ka land ja it „bi zo -
nyí tó”, au tog ram kár tya ként kül döz ge tett
fo tó kat is igye kez ne el tün tet ni. 

„Új já szü le té se” vi szont há zas sá gá ra is
ki ha tott: 1903-ban sa ját kez de mé nye zé sé re
el vált fe le sé gé tõl, aki vel már ko ráb ban erõ -
sen meg rom lott a vi szo nya, rá adá sul az
asszony meg té bo lyo dá sá ra uta ló je lek is
van nak. (Em ma as  szony volt fér jé tõl évi
3000 már ka já ra dé kot kap, ám en nek fe jé -
ben Drez dá tól leg alább 100 km-re kell tar -
tóz kod nia.) Nem sok kal a vá lás ki mon dá sa
után az író új ra nõ sült: 1903-ban egy ré -
geb bi ba rát juk öz ve gyét, a ná la 22 év vel fi -
a ta labb Klara Plöhnt vet te fe le sé gül. Még
az elõ zõ év ben a chi ca gói Né met-Ame ri kai
Egye tem Karl Mayt dísz dok to rá vá avat ta,
ám e cím oda íté lé se kö rül is elég sok a gya -
nú. May ko ráb ban is elõ sze re tet tel hasz nál -
ta (nem lé te zõ) dok to ri cí mét, sõt va ló szí -
nû sít he tõ, hogy May há zas pár az ava tás hoz
kap cso ló dó ce re mó ni át azért ren dez tet te
meg, hogy a fo ko za tot le gá li san hasz nál -
has sa. A cí met oda íté lõ in téz mény rõl
ugyan is köz tu dott volt, hogy af fé le „dok -
tor gyár”: jó pén zért bár ki szá má ra ki ál lí tot -
ta a kí vánt vég zett sé get iga zo ló ok le ve le -
ket. A fo ko za tot May egyéb ként az át dol -
goz va új ra ki adott Az ezüst orosz lán bi ro -
dal má ban cí mû re gé nyé ért kap ta, amely -
nek át írt ré szé bõl ki de rül, hogy két leg na -
gyobb hõ se, Old Shatterhand és Ka ra Ben
Nemszi azo nos sze mély.

Karl May mint Old Shatterhand (1895)

Karl May idõ sebb ko rá ban (1905)
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A fo lya ma tos pe res ke dés ben és saj tó vi -
ták ban meg fá radt May vé gül 1908-ban
ju tott el (éle té ben elõ ször és utol já ra) leg -
hí re sebb re gé nyei hely szí né re, az Egye -
sült Ál la mok ba. Nagy já ból kéthó na pos
ame ri kai út ja so rán meg for dul New York -
ban, Albanyben, Buffalóban, a Ni a ga ra-
víz esés nél és Bos ton ban is, de ez leg fel -
jebb af fé le tu ris ta út nak te kint he tõ. Ez az
út ins pi rál ja a Winnetou IV. ré szé nek
meg írá sát, amely elõ ször Winnetou örö -
kö sei cí men 1910-ben je le nik meg. Utol -
só éve i ben nagy részt a pa ci fiz mus nak
szen te li ma gát, e tárgy ban elõ adá so kat is
tart, és több al le go ri kus ér tel mû mû vet is
al kot. (Köz ben ré geb bi köny ve it sor ra új -
ra meg je len te tik, több ször meg vál to zott
szö veg gel és a kor szel lem hez job ban il lõ,
de a re gé nyek tar tal má hoz egy ál ta lán
nem kap cso ló dó sze ces  szi ós bo rí tók kal.)
Vég re meg je len het if jú ko ri bot lá sa i ról is
õszin tén val ló ön élet raj zi mun ká ja, ám tá -
ma dói egy gú nyo ló dó „el len köny vet” is
meg je len tet nek ró la, és a köl csö nös pe -
res ke dé sek mi att vé gül mind két köny vet
be tilt ják. A so kat be te ges ke dõ May utol só
nyil vá nos fel lé pé sé re 1912. már ci us 22-
én Bécs ben ke rül sor, ahol nagy si ke rû
bé ke pár ti elõ adást tar tott, mi köz ben Eu -
ró pa a vi lág há bo rú fe lé sod ró dott. Ezt
azon ban May már nem éri meg; már ci us
30-án tü dõ be teg sé gé nek kö vet kez té ben
el hunyt. Te me té sé re lak he lyén, Rade-
beulban ke rül sor, az athé ni Ni ké-temp lo -
mot idé zõ sír em lé ke ott ma is lát ha tó. Ha -
gya té ka kb. 140 000 bi ro dal mi már kát
tesz ki (ez mai vá sár ló ér té ken mil li ó kat
je len te ne), ame lyet fe le sé ge és az írott ha -
gya té kát gon do zó ala pít vány örö köl.

Habent sua fata libelli 
– az élet mû és ka lan dos sor sa
Karl May hi he tet len gaz dag élet mû vé nek

át te kin té se még a té má ban kü lö nö sen jár ta -
sak szá má ra is em bert pró bá ló fel adat. Az író
ugyan is több al ka lom mal ír ta át mû ve it, me -
lye ket az tán (más ki adó nál) új cí men je len te -
tett meg, más kor ko ráb bi írá sa it dol goz ta be -
le egy-egy na gyobb ter je del mû mû vé be, ar -
ról nem is be szél ve, hogy kü lön fé le írói ál ne -
ve ken is szá mos kö te tet je len te tett meg, me -
lyek egy ré sze ma is azo no sí tat lan. Így né -
hány mû ve több fé le vál to zat ban is is mert,
me lyek je len tõs pon to kon el tér het nek egy -
más tól. S hogy a tör té net még iz gal ma sabb
le gyen, ré geb bi mû ve i be idõn ként ki adói is
„be le nyúl tak”. Fo lyó irat ok ban és könyv for -
má já ban Maynak több száz re gé nye, kis re -
gé nye és el be szé lé se je lent meg, de ezen túl
írt hu mo resz ke ket, ver se ket, dal szö ve ge ket
is, ame lyek nek fel dol go zá sa ma is zaj lik. A
ró la el ne ve zett ala pít vány 1913-ban kezd te
meg May mû ve i nek össz ki adá sát, amely
má ra ös  sze sen 91 kö te tet tesz ki, mû ve i nek
kri ti kai ki adá sát 120 kö te tes re ter ve zik.

Az élet mû da rab ja it a ku ta tás öt fon to -
sabb cso port ba so rol ja. A „ko rai mû vek” a
szer zõ 1880 elõt ti mun ká it je len tik, ame -
lyek szó ra koz ta tó iro da lom kü lön fé le cso -
port ja i ba so rol ha tók: kri mik, fa lu si tör té ne -
tek, hu mo resz kek, foly ta tá sos tör té nel mi
kis re gé nyek, út le írás ok (ez utób bi ak anya -
gá ból töb bet ké sõbb át emelt na gyobb mû -
ve i be is). Pony va re gé nyei nagy részt 1882-
1888 kö zött ke let kez tek, több sé gük ál né ven
vagy név te le nül je lent meg. Leg si ke re sebb
kor sza ká nak da rab ja it 1892-1910 kö zött ír -
ta, és a szak iro da lom fõ képp útiregények

cím szó alatt em lí ti õket. Ide so rol ha tók az
egyik al te re gó ját, Ka ra Ben Nemszit kö zép -
pont ba ál lí tó kö zel -ke le ti cik lus da rab jai (pl.
Ke resz tül-ka sul a si va ta gon, Bag dad tól Isz -
tam bu lig), az Észak-Ame ri ká ban ját szó dó
Winnetou- és Old Shatterhand-történetek
(Old Surehand, Sá tán és Iskariót, Winnetou
I-IV., Ka rá csony) és a Dél-Ame ri ka pam pá -
in ját szó dó ka land re gé nyek (pl. A La Plata
fo lyó nál, A Cordilleráknál). E re gé nye ket
az kö ti ös  sze, hogy va la men  nyi ük el be szé -
lõ je egyes szám el sõ sze mély ben me sél ka -
land ja i ról, és mind egyi kük May egyes élet -
raj zi vo ná sa it hor doz za. Az if jú sá gi re gé -
nyek ka te gó ri á ba azon tör té ne tei tar toz nak,
ame lyek ere de ti leg fo lyó irat ok ban je len tek
meg 1887 és 1897 kö zött, de hõ sei nagy -
részt ugyan azok, akik az útiregényekben is
sze re pel nek, ám itt nem õk a lé nye ge sen rö -
vi debb ter je del mû mû vek el be szé lõi. Eb be
a sor ba tar to zik pél dá ul Az Ezüst-tó kin cse,
A Med ve ölõ fia vagy ép pen Az In ka örök sé -
ge is. 1900 után ke let ke zett ké sei mû vei
nagy részt ré gi hõ se i nek újabb ka land ja it
idé zik fel, de a ko ráb bi ak nál mé lyebb szim -
bo li kus és fi lo zo fi kus tar ta lom mal.

May mû ve i nek sor sa bi zo nyos te kin tet -
ben ha son ló an ka lan dos, mint szer zõ jü ké.
Ha gya té ká nak gon do zá sá val meg bí zott fe -
le sé ge szá mos do ku men tu mot (köny ve ket,
le ve le ket, fény ké pe ket, bí ró sá gi jegy zõ -
köny ve ket) sem mi sí tett meg, ame lyek rõl
úgy gon dol ta, hogy árt hat nak né hai fér je
hír ne vé nek. Ezen túl pe dig a mû vek újabb
ki adá sa kor en ge dé lyez te a „szük sé ges nek
ítélt” vál toz ta tá so kat, és ma ga is hoz zá já rult
a le gen da gyár tás hoz. (Kö zös ame ri kai út -
juk ról pél dá ul utóbb azt me sél te, hogy May

Karl May és fe le sé ge, Klara

May utol só lak he lye, a Vil la Shatterhand (ma: Karl May-múzeum)



Bajai Honpolgár14 2012. április

ott anya nyelv ükön tár sal gott az in di á nok -
kal.) To váb bi ne héz sé ge ket je len te tett, hogy
a ha gya ték gon do zá sát Klara asszony 1918-
tól az újon nan lét re jött Karl May Ki adó
egyik mun ka társ ára, Otto Eichére bíz ta, aki
köz is mert nem ze ti szo ci a lis ta kap cso la tok -
kal ren del ke zett. Ne ki „kö szön he tõ en” ke -
rül tek a szö ve gek be olyan mon da tok is,
ame lye ket jog gal  rassz istának le he tett te -
kin te ni. (Per sze a szá zad elõ na ci o na liz mu -
sá tól May sem ma radt tel je sen men tes, ám
re gé nyei po zi tív hõ sei kö zött is ta lál ni
kínaikat, mesz ti ce ket vagy fe ke té ket is.)
Nem hasz nált az író ké sõb bi meg íté lé sé nek
az sem, hogy öz ve gye az 1930-as évek ben
be lé pett a ná ci párt ba, és ma ga Hit ler is el -
is me rõ en nyi lat ko zott re gé nye i rõl; egy al -
ka lom mal a Führer azt mond ta, min den ka -
to ná já nak Karl Mayt kel le ne ol vas nia, hogy
ha za sze re te tet ta nul jon be lõ le. Ez a mon dat
bõ ven elég volt ah hoz, hogy Mayt né hány
or szág ban a né met fel sõbb ren dû sé gi tu dat
és a nem ze ti szo ci a liz mus elõ fu tá rá nak bé -
lye gez zék, és ezt az zal is iga zol ni le he tett,
hogy fel tû nõ en sok po zi tív tu laj don sá gok -
kal fel ru há zott re gény hõ se né met szár ma -
zá sú. (Eb ben ugyan van igaz ság, de a té -
nyek hez az is hoz zá tar to zik, hogy a 19. szá -
zad ame ri kai be ván dor lói kö zött va ló ban
mes  sze a né me tek vol tak a leg töb ben.) A
May ál tal meg te rem te ni szán dé ko zott
„Edelmenschben” (ne mes lel kû em ber) a
nem ze ti szo ci a lis ták né met Über mensc hé -
nek (fel sõbb ren dû em ber) elõz mé nyét vél -
ték fel fe dez ni; ar ról, hogy May pa ci fis ta né -
ze te ket val lott, meg fe led kez tek. Emi att
1945 után mû vei Iz ra el ben nem je len het tek
meg, de élet mû ve Fran cia or szág ban és an -
gol nyelv te rü le ten is szin te is me ret len ma -
radt. Sõt, mi u tán a ha gya té kot gon do zó
Karl May-alapítvány hely ze tét a ke let né met
ál lam csak nem el le he tet le ní tet te, az szék -
hely ét a nyu gat-né met or szá gi Bambergbe
tet te át. Ez vi szont azt je len tet te, hogy 1959
után May mû ve it az NDK-ban sem ad ták
ki, mi köz ben éle té nek szin te min den fon tos
hely szí ne a ke let né met ál lam te rü le tén volt.
(A né met egye sí tés után az ala pít vány visz -
 sza köl tö zött Radebeulba.) Per sze mû vei így
is kb. 200 mil lió pél dány ban je len tek meg
vi lág szer te, és szá mos or szág ban hi he tet len
nép sze rû ség re tet tek szert; May ma is leg -
töb bet for dí tott né met szer zõ nek szá mít.
Örök sé gé nek ápo lá sá ra ma is mû kö dik a
Karl May Tár sa ság, amely rend sze re sen ki -
ad vány ok kal, ta nul má nyok kal je lent ke zik,
va la mint mû köd te ti a Mayhoz kap cso ló dó
mú ze u mo kat, köz tük utol só lak hely ét is.
Ere de ti leg az ala pít vány ré sze volt az idõ -
köz ben önál ló so dott Karl May Ki adó,
amely mû ve it je len te ti meg. 1992 óta kö zött

min den nyá ron Karl May-fesztivált is tar ta -
nak, ahol szín pa di já té kok for má já ban mu -
tat ják be a szer zõ fõbb fi gu rá it, de eh hez lát -
vá nyos be mu ta tók, vá sár, kö zön ség ta lál ko -
zók, elõ adá sok és kon cer tek is kap cso lód -
nak. May tör té ne te it több né met író foly tat -
ta is, il let ve a stí lu sá ban ha son ló mû ve ket
al ko tott, így pél dá ul meg ír ták már Win-
netou May ál tal ho mály ban ha gyott gyer -
mek ko rá nak tör té ne tét is.

A May-láz új bó li fel lán go lá sá hoz pe dig
hoz zá já rul tak az 1960-as évek ben ké szült
film adap tá ci ók, ame lye ket nagy részt az
egy ko ri Ju go szlá vi á ban for gat tak. Ezek ben
az évek ben ös  sze sen 17 nagy költ ség ve té sû,
nem zet kö zi stáb bal ké szült já ték fil met mu -
tat tak be, nagy részt Lex Barker (Old Shat-
terhand, Ka ra Ben Nemszi, Dr. Sternau) és
Pierre Brice (Winnetou) fõ sze rep lé sé vel, bár
ezek a köny vek re csak nyo mok ban ha son lí -
ta nak, sok szor csak azok fi gu rá it vet ték köl -
csön. Több, ké sõbb hí res sé vált szí nész
(Götz Ge or ge, Mario Adorf, Terence Hill,
Klaus Kinski) el sõ ko mo lyabb film sze re pe -
it a May-megfilmesítésekben kap ta. (Bár
eze ket a fil me ket az NDK-ban ak ko ri ban
nem ját szot ták, ha ma ro san ott is ki tört az in -
di án láz, és az 1970-es évek ben a ke let né me -
tek is in di án fil mek for ga tá sá ba fog tak.) A
kö vet ke zõ év ti zed ben pe dig te le ví zi ós so ro -
za tok ban dol goz ták fel May egyes mû ve it és
ka lan dos éle tét is.

A „ma gyar May Kár oly”
May re gé nyei a ma gyar ol va só kat is ha -

mar meg hó dí tot ták. Az el sõ for dí tá sok a 20.
szá zad el sõ év ti ze de i ben ké szül tek el (több -
sé gük egy ben át dol go zás is), el sõ je len tõs
for dí tói Sza bó Kár oly, Hegedüs Arthur és
Mi kes La jos vol tak. (Né mely ko rai for dí tás
per sze elég gé el fer dí tet te az ere de ti tar tal mat:
A fe ke te musz táng pl. A fe ke te tál tos cí men
je lent meg, míg a Winnetou el sõ kö te té nek
egy ko rai ki adá sa pl. Vö rös lo vag: Vinnetou
(sic!) és Old Shatterhand – egy in dus tör té -
net cím mel ke rült 1903-ban az ol va sók elé.)
A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban May
csak nem min den útiregényét ki ad ták ma gya -
rul, így nem is cso da, hogy a ma gyar ol va sók
a szer zõt ki csit ma gu ké nak érez ve May Ká -
rol  lyá „ma gya rí tot ták”. A Winnetou el sõ há -
rom kö te té nek leg tel je sebb ma gyar for dí tá sát
Kosáryné Réz Lo la ké szí tet te el, el len ben a
Winnetou ha lá la után év ti ze dek kel ját szó dó
(és 17 év vel a há rom el sõ kö tet után írt) Win-
netous Erben (Winnetou örö kö sei) cí men is
is mert 4. kö tet so ká ig egy ál ta lán nem je lent
meg ma gya rul.

A má so dik vi lág há bo rú után May mû ve it
so ká ig nem ad ták ki ma gya rul sem, csak az
1960-as évek má so dik fe lé ben je len tet te meg

né hány in di án re gé nyét új for dí tás ban a Mó ra
Könyv ki adó. E vál to za tok ról so kat el árul a
szö ve get ma gyar ra át ül te tõ és „az if jú ság szá -
má ra át dol go zó” Szinnai Ti va dar utó sza va a
Winnetou 1966-os ki adá sa vé gén. „A Karl
May Ki adó a re gé nyek ben ol vas ha tó ka land -
so ro za to kat új ra meg új ra át ren dez te (Karl
May is meg tet te még éle té ben), he lyes bí tet te
a szer zõ föld raj zi, nép raj zi té ve dé se it, hi te le -
seb bé té ve út le írá sa it, egy szó val ok kal-mód -
dal meg pró bál ta ezek nek a nagy si ke rû his tó -
ri ák nak iro dal mi sá gát is nö vel ni. Így az tán
ért he tõ, hogy a kü lön bö zõ nyel vek for dí tói
ma még na gyobb sza bad ság gal nyúl nak az
ere de ti szö ve gek hez. Így tet tünk mi is: anél -
kül, hogy az ere de ti Winnetou-regény va rá -
zsát meg tör tük vol na, kur tí tot tunk, össze von -
tunk ben ne, ahol kel lett. Jo gunk volt hoz zá,
hi szen May so ha nem je lent meg Ma gyar or -
szá gon más kép pen, mint rö vi dít ve. [...] itt is
hoz zá ér tõ, óva tos kéz zel gyom lál gat tuk ki
mind azt, ami kí nos ér zé se ket kelt het, vagy
fél re ér té sek re ad hat al kal mat. El tûn tek a né -
met fel sõbb ren dû ség eset len han goz ta tá sai, a
túl zot tan val lá sos esz me fut ta tás ok, a ter jen gõ
párbeszédek, de meg ma radt a ha mi sí tat lan
mayi ro man ti ka: a szép va dá sza tok, az iz gal -
mas vág ták, a nagy in di án csa tá ro zá sok, a
he gyen-völ gyön va ló ül dö zé sek ro man ti ká -
ja.” Ez a pár sor va ló já ban an nak a fi nom be -
is me ré se, hogy a mû vek ek kor is meg cson -
kít va és át ír va je len tek meg ma gya rul. Ha a
ja ví tá sok va ló ban csak a tár gyi té ve dé se ket
kor ri gál ták vol na, az ál lás pont véd he tõ is
len ne, csak hogy lé nye ges tar tal mi kér dé se -
ket is érin te nek. Így pl. a for dí tó tel je sen át -
ír ta a Winnetou ha lá lá ról szó ló részt: az ere -
de ti szö veg sze rint ugyan is a hal dok ló apacs
fõ nök meg tér a ke resz tény hit hez, s utol só
ere jé vel az Ave Mariát ének li. Va ló szí nû leg
„túl zó an val lá sos” jel le ge mi att nem je lent
meg a re gény IV. ré sze az újabb ki adás ban,
hi szen eb ben a tör té net ben a vad nyu gat ra
utol já ra vis  sza té rõ Old Shatterhand (aki nek
tör té ne te May radebeuli ott ho ná ban kez dõ -
dik új ra) igyek szik meg bo csá ta ni va la meny -
 nyi ré gi el len fe lé nek és azok utó da i nak.
May ke le ti té má jú re gé nye it ezek ben az
évek ben egy ál ta lán nem ad ták ki új ra.

A rend szer vál tás után szá mos Karl May-
történet ke rült a ma gyar ol va sók elé, ám
ezek több sé gé ben nem új for dí tá sok, ha -
nem több nyi re a szá zad elõn ké szült, gyak -
ran nyel ve ze tük ben is ide jét múlt vál to za -
tok. Rá adá sul több mû nem is a tör té ne tek
vég le ges szö ve ge: pl. a ma gya rul A szik la -
fé szek cí men meg je lent (és a 90-es évek ben
új ra ki adott) el be szé lés egy fo lyó irat ban
kö zölt ko rai vál to zat for dí tá sa, ame lyet
May még éle té ben át dol go zott, és több más
tör té net tel együtt be épí tett a Sá tán és Iskar-
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iót cí mû köny vé be. Vég re meg je len he tett
vi szont új ra né hány ke le ti tár gyú tör té ne te
ma gya rul is; más kér dés, hogy csak a ré gi
for dí tá sok át dol go zá sa ré vén.

S hogy kel le nek-e még a mai if jú ság nak
a ne mes lel kû apacs fõ nök rõl és vad nyu gat
út vesz tõi kö zött is a tör vé nyes ség és az
igaz ság baj no ka ként küz dõ ba rát já ról szó ló

tör té ne tek? Meg le het, a Harry Potteren és
bu gyu ta ro man ti kus vám pír tör té ne te ken
fel nõtt fi a ta lok fan tá zi á ját már nem moz dít -
ja meg an  nyi ra az in di án ro man ti ka, ameny -
 nyi re szü le ik és nagy szü le ik ge ne rá ci ó já ét.
Ter mé sze te sen May mû vei nem tar toz nak a
vi lág iro da lom örök ér vé nyû re me kei kö zé,
ám az if jú sá gi iro da lom ma di va tos al ko tá -

sa i val szem ben alig ha kell szé gyen kez ni ük,
és so kan el sõ is me re te i ket in nen sze rez he tik
meg egy el múlt kor szak vi lá gá ról. An  nyi
azon ban biz tos, ide je vol na a cson kí tat lan
élet mû kor sze rû for dí tá sá nak, hi szen a fõ -
sze rep lõk ál tal kép vi selt ne mes er köl csök
ma is ak tu á li sak len né nek.

Dr. Mayer Já nos

Remekmûvek, kurzusfilmek, átértelmezések
Könyvismertetés

Az el múlt évek ben a vá ro sunk ból szár -
ma zó, ma gá nak leg in kább ta lán film esz té -
ta ként ne vet szer zõ Ha mar Pé ter több kö -
te tét is is mer tet tük la punk ban. A Fe hér -
gyar ma ton élõ szer zõ  kö zel múlt ban meg -
je lent írá sai fõ leg Mó ricz Zsig mond éle té -
hez szol gál tat tak ér té kes ada lé ko kat. A
most nyil vá nos ság elé ke rü lõ új köny vé -
ben (Mó ricz Zsig mond mû vei a film vász -
non) egy szer re hó dol hat két szen ve dé lyé -
nek, hi szen a nagy író mû ve i bõl ké szült
film adap tá ci ó kat is mer te ti és vizs gál ja.

Mó ricz éle té nek utol só év ti ze de egy be -
esik a ma gyar han gos film gyár tás kez de te i -
vel, így nem cso da, ha az író ma ga is ér dek -
lõ dést mu ta tott az új tí pu sú mé di um és szó -
ra ko zá si for ma iránt. A könyv el sõ fe je ze te
az író és a film kap cso la tát pró bál ja be mu -
tat ni re gény rész le tek, Mó ricz nap ló ja és kor -
tár sak vis  sza em lé ke zé sei alap ján. Mó ricz
lát ha tó an nem csak sa ját szó ra ko zá sá nak
szán ta a mo zit, ha nem a pénz ke re sés egyik
le he tõ sé gé nek is, hi szen ma ga is írt film for -
ga tó köny vet, és több elem zõ, el mé le ti írá sa
is is mert a film ha tá sá val kap cso la to san.
Igaz, írá sa i ból az is ki de rül, hogy a mo zit
nem an  nyi ra a ren de zõi mun ka, ha nem a szí -
né szi já ték fe lõl ítél te meg. Éle té ben több sa -
ját írá sá ból is ké szült már fil mes fel dol go zás
(és en nél is töb bet ter vez tek), ám Mó ricz nak
több ször is az zal kel lett szem be sül nie, hogy
a ren de zõk be hó dol tak a pro du ce ri aka rat -
nak, és nem is na gyon tö re ked tek az írói
szán dék ér vény re jut ta tá sá ra.

A könyv leg na gyobb ré szé ben a szer zõ
vé gig te kint a Mó ricz film je i bõl ké szült já -
ték fil me ken, is mer te ti azok ke let ke zés tör -
té ne tét (ez he lyen ként leg alább olyan iz -
gal mas, mint a fil mek szto ri ja), majd ér tõ
mó don elem zi is az egyes al ko tá so kat. (A
te le ví zi ó ra ké szült pro duk ci ó kat kü lön
nem tár gyal ja, de a kö tet füg ge lé ké ben
azok fel so ro lá sa is meg ta lál ha tó.) Elõt te a
szer zõ is mer te ti a fel dol go zás alap já ul
szol gá ló mû vet és an nak leg fõbb prob le -
ma ti ká ját is. Az adap tá ci ó kat nem utol só -

sor ban ab ból a szem pont ból vizs gál ja,
men  nyi ben õriz ték meg a film al ko tói a
Mó ricz-írá sok szel le mi sé gét, és men  nyi -
ben hó dol tak be kor di vat nak, a pro du ce ri
el vá rás nak vagy ép pen az ak tu á lis po li ti kai
kur zus nak. Ér de kes eb bõl a szem pont ból,
hogy az el sõ be til tott ma gyar já ték film is
Mó ricz-fel dol go zás volt, még pe dig a
Hány óra, Zsu zsi?, mely egy ke vés bé is -
mert mû vé bõl 1930-ban ké szült. Hogy mi
volt a til tás oka, ma már nem de rít he tõ ki,
mert a tel jes film már nincs meg, a Mó -
ricz-mû cse lek mé nye pe dig meg le he tõ sen
ár tal mat lan nak tû nik. (Ké sõbb a film
egyes je le ne te it be épí tet ték a még ugyan -
ab ban az év ben be mu ta tott Ne ve tõ Bu da -
pest cí mû al ko tás ba.)

Mó ricz éle té ben még négy mû vé bõl (Ko -
mor ló, Nem él he tek mu zsi ka szó nél kül,
Légy jó mind ha lá lig, Be tyár) ké szült fil mes
fel dol go zás, és bár az író a be mu ta tó ju kat
már nem ér te meg, va la me lyest a Ke rek
Ferkó és a Sá ri bí ró al ko tá si fo lya ma tá nak
is ré sze se volt. Ter vez ték a Sár arany meg -
fil me sí té sét is – en nek forgatókönyvét ma -
ga Mó ricz ír ta meg – , ám ez a terv vé gül
nem va ló sul ha tott meg. E har min cas-negy -
ve nes évek ben ké szült al ko tá sok ról el -
mond ha tó, hogy egyik sem tar to zik a ma -
gyar film tör té net klas  szi ku sai kö zé, bár az
oszt rák Georg Höllering Hor to bágy címû
film je (a Ko mor ló fel dol go zá sa) sok el is -
me rést ka pott az utó kor tól – csak épp Mó -
ricz nem tu dott meg bé kél ni ve le. Az egyéb -
ként Ma gyar or szá gon rá adá sul meg cson kít -
va be mu ta tott al ko tás az õ szö ve gé bõl alig
ha gyott meg va la mit, az ál ta la fel tárt tár sa -
dal mi je len sé ge ket pe dig a fõ leg et nog rá fi ai
szem pon to kat fa vo ri zá ló film alig-alig tár -
gyal ja. A Nem él he tek mu zsi ka szó nél kül és
a Légy jó mind ha lá lig el sõ meg fil me sí té sei
(mind két mû bõl két fel dol go zás is szü le tett)
sem vál tot ták be a hoz zá juk fû zött re mé -
nye ket, pe dig elõb bi for ga tó könyv ét Mó -
ricz ír ta, igaz, utóbb ezt a ren de zõ Deésy
Alfréd je len tõ sen „fel dú sí tot ta”. És bár le -

ve le zé sé nek ta nú sá ga sze rint Mó ricz nem
volt elé ge det len a vég ered mén  nyel, a film
meg bu kott. Eb ben va ló szí nû leg épp úgy hi -
bás le he tett az át írt tör té net, mint ahogy a
sze gé nyes lát vány vi lág – ezen még az ere je
tel jé ben lé võ Já vor Pál sem tu dott se gí te ni.
Az 1936-ban el ké szült Légy jó mind-
halálig-ban Mó ricz fe le sé gét, Simonyi Má -
ri át és Li li lá nyát is sze rep hez akar ta jut tat -
ni (elõb bi Doroghy Vi o lát, utób bi Bel lát ját -
szot ta vol na), ám né hány pró ba fel vé tel után
ki de rült, hogy egyi kük sem al kal mas a ne -
kik szánt sze re pek re. Mó ricz azon ban nem -
csak emi att érez te sért ve ma gát, ha nem a
több ször mó do sult for ga tó könyv szá mos
rész le te mi att is. Az 1942 vé gén be mu ta tott
Szép csil lag (a Be tyár film vál to za ta) min -
den kó pi á ja meg sem mi sült má ra, így itt a
szer zõ csak az al ko tá si fo lya mat ból és a
kor társ kri ti kák ból idéz het, bár a meg ma -
radt for ga tó könyv alap ján le súj tó a vé le mé -
nye ró la. Sok el is me rést nem oszt a ma ga
ko rá ban egyéb ként vi szony lag si ke res (de
Mó ric zot erõ sen meg ha mi sí tó) Ke rek
Ferkó-nak és a Sá ri bí ró -nak sem, amely
in kább „drá ma a film vász non”, mint sem hi -
te les adap tá ció, és amely rá adá sul nyil ván -
va ló dra ma tur gi ai el lent mon dá so kat és
(már eb ben az idõ ben is) ódi va tú fil mes
meg ol dá so kat tar tal maz.

A má so dik vi lág há bo rú után ké szült fil -
mek nagy ré szé re po li ti kai el vá rá sok
nyom ták rá bé lye gü ket, és csak az ezek nek
meg fe le lõ pol gár-, pa raszt- vagy ép pen
dzsent ri ké pet le he tett köz ve tí te ni. Ezek az
el vá rá sok a kor leg ki vá lóbb ren de zõ it is
sú lyos komp ro mis  szu mok ra kényszerítet-
ték, amint azt Ha mar Pé ter a For ró me zõk
(1949), az Úri mu ri (1950) vagy a Légy jó
mind ha lá lig újabb meg fil me sí té se (1960)
ese té ben meg gyõ zõ en bi zo nyít ja. Hi á ba
vo nul tat ták fel ezek az al ko tá sok a kor leg -
ki vá lóbb szí né sze it, és ké szí tet ték õket ki -
vá ló film ren de zõk, a vég ered mény min dig
fe le más lett. A szer zõ egyéb ként elõ sze re -
tet tel idéz a kor társ kri ti kák ból is, és
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nemegy szer ke mé nyen vi tá ba is száll ve -
lük, ami kor azok egy-egy al ko tást az ak tu -
á lis po li ti kai szél irány hoz va ló iga zo dás
je gyé ben alul- (For ró me zõk) vagy ép pen
túl ér té kel nek (Úri mu ri). Azt is meg gyõ -
zõ en bi zo nyít ja, hogy a po li ti ka kí vá nal -
mai sze rint a ré gi ural ko dó osz tá lyo kat
(dzsent ri, gaz dag pol gár ság) a fil me ken
min dig an ti pa ti ku sabb vo ná sok kal kel lett
áb rá zol ni, mint azt Mó ricz írá sa i ban tet te.
E kor szak vi szony lag job ban si ke rült al ko -
tá sa a szer zõ sze rint Máriássy Fé lix Ro ko -
nok-meg fil me sí té se (1954), ame lyet a kor -
társ kri ti ka vi szont ízek re sze dett.

Ugyan így járt – Ha mar sze rint mél tat la -
nul – a Nem él he tek mu zsi ka szó nél kül
1978-ban ké szült új bó li meg fil me sí té se is
(az el sõ szí nes Mó ricz-adap tá ció), amely -
ben ugyan fel fe dez a kor íz lé sé nek tett en -
ged mé nye ket, szá mos mo men tu mát vi -
szont öt le tes nek ta lál ja. Re mek mû nek tart -
ja vi szont Ranódy Lász ló Ár vács ka-film jét
(1975), amely ugyan so kat el ha gyott az
iro dal mi alap anyag ból, de a Mó ricz-mû

szel le mi sé gé hez mind vé gig hû és hi te les
ma radt. Eh hez kel lett a ki vá ló for ga tó -
könyv (Elek Ju dit és Ranódy), a han gu la -
tot köz ve tí tõ lát vány vi lág (Sá ra Sán dor) és
a jól meg vá lasz tott sze rep lõk (köz tük is
fõ ként a Csörét ját szó Czinkóczi Zsu zsa)
sze ren csés ta lál ko zá sa is. Így vé le mé nye
sze rint itt a klas  szi kus iro dal mi mû bõl egy
az zal egyen ér té kû film vál to zat szü le tett.
En nél vis  sza fo got tab ban ér té ke li a rend -
szer vál tás után ké szült egyet len Mó ricz-já -
ték fil met, Sza bó Ist ván Ro ko nok-film jét.
Ez ugyan is ta lán túl zot tan is ak tu á lis akart
len ni 2005-ben, és egy szer re kel lett iga -
zod nia Mó ricz re gé nyé hez, a mes te ré nek
te kin tett Máriássy ko ráb bi film jé hez és az
ez red for du ló tár sa dal mi vi szo nya i hoz. És
nyil ván más meg vi lá gí tás ba he lyez he ti a
meg al ku vó Kopjáss Ist ván alak ját is, hogy
épp a film be mu ta tó ja elõtt vált is mert té
Sza bó III/III-as ügy nök múlt ja. Az adap tá -
ci ó val kap cso lat ban fõ képp né hány anak -
ro niz must, il let ve a dra ma tur gia egyes lo -
gi kát lan sá ga it kri ti zál ja.

A könyv az itt nem em lí tett fil mek rõl is
rész le tes is mer te tést és elem zést tar tal maz,
mind egyik nek igyek szik fel tár ni esz té ti kai
ér té ke it, de mû vé szi korlátait  is. Ezen túl
mind egyik rõl rész le tes fil mog rá fi át is kö zöl,
így a film tör té net iránt ér dek lõ dõk nek is
hasz nos ol vas má nya le het. A szer zõ idõn ként
ha tá ro zott, sar kos vé le mé nyé vel per sze nem
kell min dig és fel tét le nül egyet ér te ni, az
azon ban egé szen bi zo nyos, hogy mind a mû -
vek, mind a film fel dol go zá sok ala pos is me -
re té ben ala kí tot ta ki azt. Köny vé nek to váb bá
eré nye az is, hogy azok szá má ra is meg gyõ -
zõ ér vek kel tud szol gál ni, akik a fil mek alap -
já ul szol gá ló mû ve ket (vagy szín pa di vál to -
za ta i kat) nem is me rik elég ala po san. Me le -
gen aján lom mind a Mó ric zot, mind a ma -
gyar fil me ket ked ve lõ és kri ti ku san szem lél -
ni ké pes ol va só kö zön ség nek. (Ha mar Pé ter:
Mó ricz Zsig mond mû vei a filvásznon. Modus
hodiernus 3. A nyír egy há zi Mó ricz Zsig -
mond Kul tu rá lis Egye sü let könyv so ro za ta.
Nyír egy há za, 2012. 238 pp. Ára: 2600 Ft)

Dr. Mayer Já nos

Egy is me ret len ba jai fi lo ló gus: Pettrich Lász ló
I. 2007. no vem ber 13-án Fény-sá vok 2

cím mel kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás nyílt Ba -
ján, a Ma gyar or szá gi Né me tek Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont já ban. Mint a ren dez -
vény szer ve zõ je, mos ta ni di va tos ki fe je -
zés sel él ve „ku rá to ra”, én nyi tot tam meg a
ki ál lí tást. Szo ká som, hogy ilyen al kal mak -
kor elõ ször a hely szel le mét pró bá lom fel -
idéz ni, ez al ka lom mal is igye kez tem ta lál -
ni egy ki in du lá si pon tot. Idé zek ak ko ri írá -
som ból: „Bár hol le gyen is az em ber a vi lá -
gon, csak ak kor érin ti meg a hely szel le -
me, ha nyi tott szem mel, fül lel és szív vel
kö ze lít, ha úgy ér zi, egy ki csit ott hon va -
gyok itt is, ha rej te zik a lel ke mé lyén egy
kis tör té net, em lék vagy fel té te le zett is me -
ret. Így pró bál tam én is elõ ha lász ni leg -
alább egy épü le tet, egy te ret, 19 év vel ez -
elõt ti ki ál lí tá som em lé ke it. Ke vés si ker rel.
Majd meg pil lan tot tam szo bám fa lán egy
ar cot, egy te kin te tet. Mes te rem né zett le
rám, az a port ré, amit 1977-ben raj zol tam
ró la, 5 év vel ha lá la elõtt. És ak kor meg vi -
lá go so dott elõt tem, mi köt Ba já hoz.”

A ki ál lí tás meg nyi tó ján fel ol va sott szö -
veg el sõ fe lé ben meg em lé kez tem ba jai
szü le té sû mes te rem rõl, Pettrich Lász ló ról,
a ki vá ló fi lo ló gus ról, va la mint a né met aj kú
né pek év szá zad okon ke resz tül nyu gat ról
ke let re-dél re tar tó ván dor lá sá ról, ami kor is
svá bok, ba jo rok, szá szok in dul tak út nak,
utaz tak le a Du nán Bács ká ig, Bá ná tig. Kö -

zü lük so kan itt, a Kö zép-Du na lan kás part -
ja in, Ba ján te le ped tek le, épí tet ték há za i -
kat, be szél ték õse ik nyel vét, él ték ha gyo -
má nya i kat. Eb bõl a nép bõl vé te tett a Pett-
rich és a Petrich csa lád is. 

A je len lé võ Schmidt An tal, a Ba jai hon -
pol gár szer kesz tõ je meg kért, hogy egy bõ -
vebb és rész le te zõbb vál to zat ban mu tas sam
be a vá ros eme ke ve sek ál tal is mert, sok ol -
da lú mû velt ség gel meg ál dott szü löt té nek
élet út ját. Ígé re te met azon ban több szö ri ér -
dek lõ dé se el le né re sem tel je sí tet tem idõ -
ben. Hal lot tam, hogy be teg, de már nem ta -
lál koz hat tam ve le. Most, négy év el tel té vel,
ami kor már nem szer keszt he ti a vá ros lap -
ját, az õ em lé ke elõtt is tisz te leg ve bo csá -
tom köz re Pettrich Lász ló rö vid élet raj zát. 

II. Ba ja vá ros szü le té si anya könyv ének
ki vo na ta sze rint Pettrich Si mon 58 éves la -
ka tos ipa ros és Petrich Ilo na 38 éves szü lõk
gyer me ke ként 1927. ok tó ber 3-án fiú szü -
le tett, aki a ró mai ka to li kus ke reszt ség ben a
Fe renc Lász ló ne vet kap ta. A Ba já ra be te le -
pült ve gyes val lá sú né met ség kö ré ben va -
ló szí nû leg gya ko ri ak vol tak a csa lád ne vek
kü lön bö zõ írás mód sze rin ti vál to za tai, mint
ez je len eset ben is ta pasz tal ha tó. Az apa,
Pettrich Si mon szü lei (Pettrich Já nos és
Weiler Ju li an na) ró mai ka to li kus val lá sú ak,
mind ket ten né met szár ma zá sú ak. Az anya,
a re for má tus nak ke resz telt Petrich Ilo na
szü lei es té ben azon ban ve gyes há zas ság ról

be szél he tünk mind val lá si, mind nem ze ti -
sé gi szem pont ból (Petrich Fe renc ró mai
ka to li kus, Bor ne mi sza Ele o nó ra re for má -
tus val lá sú). 1926-ban, a há zas sá gi anya -
köny vi ki vo nat ban vi szont már õ is ró mai
ka to li kus ként sze re pel. 

A Ba jai Bel vá ro si Ál la mi Ele mi Nép is ko -
la ér te sí tõ köny vecs ké je sze rint Pettrich Fe -
renc (1947-ig csak a Fe renc ne vet hasz nál -
ta) mind a négy tan év ben a leg több tan -
tárgy ból ki tû nõ, 1-2-bõl je les osz tály za tot
ka pott, ma ga vi se le te és szor gal ma di csé re -
tes. A Cisz ter ci Rend Ba jai III. Bé la Gim ná -
zi uma ta nu ló ja ként azon ban a jó kez dés
után (jó és je les osz tály za tok) a ne gye dik
év tõl hir te len szín vo nal esés kö vet ke zett,
ami ös  sze füg gés be hoz ha tó a gya ko ri be -
teg sé gei mi at ti sok hi ány zás sal. Gim ná zi u -
mi ta nul má nyai vé gé re vis  sza tér tek a ko -
ráb bi jó ered mé nyek, és 1947-ben ma gyar,
né met, fran cia és la tin nyelv bõl, va la mint
to váb bi 10 tan tárgy ból si ke res érett sé gi
vizs gát tett. A Páz mány Pé ter, (majd Eöt vös
Ló ránd) Tu do mány egye tem Böl csé szet tu -
do má nyi Ka rán 1947 õszén kezd te meg ta -
nul má nya it magyar-filozófia-társadalom-
tudomány sza kon, olyan, a ma gyar nyelv,
iro da lom, tör té ne lem, esz té ti ka, fi lo zó fia,
mû ve lõ dés tör té net egy ko ri le gen dás tu dó -
sai ta nít vá nya ként, mint Hor váth Já nos,
Paizs De zsõ, Lõrincze La jos, Deme Lász -
ló, Sza bol csi Ben ce, Bó ka Lász ló, Füst Mi -
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lán, Waldapfel Jó zsef, Kar dos Lász ló,
Mérei Fe renc, Luk ács György, Po gány Ö.
Gá bor, hogy csak a leg is mer teb be ket em lít -
sem. Kö zü lük Bó ka Lász ló val ke rült szo ro -
sabb, mond hat ni, ba rá ti kap cso lat ba. Kol -
lé gi u mi szo ba tár sa a ná la két év vel idõ sebb
ma gyar-fran cia sza kos Me zei Ot tó, a né -
hány év vel ez elõtt el hunyt ki vá ló mû vé -
szet tör té nész, aki vel mind vé gig gyak ran
ta lál ko zott. Már egye te mi évei alatt is sok
ne héz ség gel kel lett meg küz de nie, ap ja
1946-ban meg halt, al kal mi mun kák ból élõ
any ja nem tud ta anya gi lag tá mo gat ni, és
ko ráb bi be teg sé gei kö vet kez mé nye ként
erõ sen meg rom lott hal lá sa. En nek el le né re
1951-ben je les ered mén  nyel vizs gá zott.

Ez után kö vet ke zett egy be teg sé gek kel te -
li esz ten dõ, ami kor is párt fo gói (el sõ sor ban
Bó ka Lász ló) pró bál tak szá má ra el fo gad ha -
tó könyv tá ro si ál lást ke res ni, mi vel egy re
rom ló hal lá sa mi att ta ní ta ni nem tu dott.
1952 nya rá tól dol go zott a Pé csi Tu do mány -
egye tem könyv tá ro sa ként, is mer ke dett a
vá ros ér tel mi sé gi elit jé vel, ba rá ti kap cso lat -
ba ke rült a pé csi iro dal mi élet – ugyan csak
hal lás ká ro sult és szin tén könyv tá ros ként te -
vé keny ke dõ – ve ze tõ, szer ve zõ alak já val,
Várkonyi Nán dor ral. A könyv tá ro si mun ka
kü lön bö zõ te rü le te in dol go zott, köz ben fo -
lya ma to san pub li kált ki sebb írá so kat kü lön -
bö zõ pé csi la pok ban. Öt év pé csi tar tóz ko -
dás után Bó ka Lász ló hí vá sá ra vis  sza tért
Bu da pest re, és az Eöt vös Ló ránd Tu do -
mány egye te men más fél évig dol go zott a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia meg bí zá -
sá ból foly ta tott Ady-ku ta tás mun ka tár sa -
ként. Is mét meg rom lott egész sé ge, és ha za -
u ta zott Ba já ra, ahol jobb hí ján pénz tá ros -

ként he lyez ke dett el egy rö vid idõ re a Ba jai
Villamosipari Gyár ban. 1959 jú li u sá ban
már a Ba jai Ta ní tó kép zõ In té zet könyv tá ro -
sa, amely mun kát új ra ki újult be teg sé ge mi -
att egy év múl va kény te len ab ba hagy ni, és
más fél év re be teg ál lo mány ba ke rül. Fel -
gyógy ulá sa után erõ sen meg rom lott hal lá sa
mi att egy re ne he zeb bé vált szá má ra ta nár -
tár sa i val és a di á kok kal va ló kom mu ni ká -
ció, az in té zet ve ze tõ jé vel egyet ér tés ben új
mun ka he lyet pró bált ke res ni, több éven ke -
resz tül, szá mos ígé ret el le né re si ker te le nül.
Vé gül is mét Bu da pest re ke rült, ahol kü lön -
bö zõ hi va ta lok ban tör tént tár gya lá sok és
egyez te té sek után a Si ke tek és Na gyot hal -
lók Or szá gos Szö vet sé ge ap pa rá tu sá ban
kap köny ve lõi ál lást. Köz ben fo lya ma to san
épí ti kap cso la ta it és vé gez al kal mi mun ká -
kat kü lön bö zõ ki adók nál és nyom dák ban,
mint kor rek tor. El he lyez ke dik a Frank lin
Nyom dá ban, amely mun ka hely hez éle te
vé gé ig hû sé ges ma rad. Kor rek tor ként hasz -
no sít ja nyelv is me ret ét, amely a né met, fran -
cia, an gol és orosz mel lett a la tint és gö rö -
göt is ma gá ba fog lal ja. Meg nõ sül, ab ban a
la kás ban la kik fe le sé gé vel és an nak ko ráb bi
há zas sá ga i ból szár ma zó fi a i val, amely ben
va la ha Goldziher Ig nác ori en ta lis ta, az arab
iro da lom és tör té ne lem nem zet kö zi hí rû tu -
dó sa élt. Né hány év múl va újabb csa pás: a
tu laj do nos ke rü le ti ta nács fel újít tat ja a mû -
em lék épü le tet, ki kell köl töz ni, és ez egy -
be esik vá lá sá val is. 

A nagy tu dós ál tal is szí vott kö zös le ve -
gõ azon ban nem pá ro log el nyom ta la nul.
A kor társ iro dal mi, szel le mi élet be már
nem tud, ta lán nem is akar be il lesz ked ni,
de fi gye lem mel kí sé ri azt. Fo lya ma to san
bõ ví ti könyv tá rát, rend sze re sen ol vas sa a
kul tu rá lis és tu do má nyos la po kat, fo lyó -
ira to kat, ki ál lí tá sok ra jár. Ki vá ló an is me ri
a kor társ kép zõ mû vé sze tet, be le ért ve az
avantgard irány za to kat is. Szá mos mû -
vésszel, iro dal már ral áll le ve le zés ben, or -
szá gon be lül, és ha tá ro kon túl. Sze mé lyé -
ben egy jobb sors ra ér de mes, ki vá ló fi lo ló -
gust nyert, de so ro za tos sors csa pás ok és a
tár sa da lom el le he tet le ní tõ struk tú rá ja mi att
egy ben el is ve szí tett a ma gyar köz mû ve -
lõ dés. Pettrich Lász ló ese té ben – mert
egye te mi éve i tõl kezd ve két ke reszt ne ve
kö zül már a Lász lót hasz nál ta –, a Ba jai
Cisz ter ci Gim ná zi um ala poz ta meg azt a
sok irá nyú tu dást, ér dek lõ dést, nyi tott sá -
got, ke resz tény ér ték ren det és er köl csöt,
ami éle te vé gé ig erõt adott so kat szen ve -
dett véz na tes té nek szin te ere je fe let ti
mun ka vég zé sé hez, tes ti be teg sé ge i vel és
sü ket sé gé vel já ró hát rá nyok le küz dé sé hez.

III. 1976 nya rán, a kü lön bö zõ mû vé sze -
tek és szel le mi irány za tok iránt ér dek lõ dõ

25 éves fi a tal em ber ként egy bu da pes ti an -
tik vá ri um ban ta lál koz tam elõ ször Pettrich
Lász ló val, ahol meg szó lí tott ez a fur csa,
so vány, va lós élet ko rá nál idõ sebb nek lát -
szó em ber. A mes ter gesz tu sa volt ez, aki
ta nít ványt vá lasz tott. Az õt ért szám ta lan
csa pás egyi ke, a rö vid ide ig tar tó há zas ság
után ka pott szo ba-kony hás „új ott hon”,
utol só lak he lye kom for tos sá té te lé ben se -
géd kez tem. Hoz tam-vit tem a ki adók,
nyom dák és la ká sa kö zött a kor rek tú ráz ni
va ló anya got, köz ben hall gat tam iro dal mi,
fi lo zó fi ai, mû vé sze ti elõ adá sa it és ren ge te -
get ta nul tam. Sze ren csés le he tek, hogy en -
gem je lölt ki a sors egyet len ta nít vá nyá nak,
és hat éven ke resz tül kis meg sza kí tá sok kal
na pon ta hall gat hat tam õt. Éle te, élet mód ja,
szo ká sai sem mi lyen szem pont ból sem
mond ha tó ak pol gá ri ér té kek sze rint ál ta lá -
nos nak. Éj sza ka dol go zott, nem táp lál ko -
zott rend sze re sen, a na pi több do boz ci ga -
ret ta és sok po hár ká vé, ko rá nak ez a he lyét
ne he zen ta lá ló, ön pusz tí tó, jel lem zõ en ér -
tel mi sé gi élet vi te le gyor san érez tet te ne ga -
tív ha tá sát az amúgy is gyen ge fi zi ku mú

18 éve sen Ba ján.

50 éve sen Bu da pes ten, 
Gyõrffy Sán dor raj za.

40 éve sen Bu da pes ten.
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tes tén. Né mely, leg töb bünk szá má ra egy ér -
tel mû dol gok, tü ne tek, ese mé nyek szá má ra
tá vo li nak, fur csá nak tûn tek. Rö vid ide ig
tar tó kór há zi ke ze lé se alatt nap lót ve ze tett,
azt ol vas va úgy tûn het, nem akar ta el hin ni,
hogy ve le is meg tör tén het. 55 éves ek kor.

IV. Pettrich Lász ló egyik ked ves em lék -
tár gya volt egy ütött-ko pott, öreg, Mu ki
ne vû já ték mac kó, ame lyet ba jai kis gyer -

mek ként ka pott. Azon ke vés tár gyak egyi -
ke, ame lyet éle te vé gé ig meg tar tott. Ha lá -
la után könyv tá rá val együtt én örö köl tem.
Ná lam is a ru hás szek rény ben la kott, mint
va la ha õná la, majd 2009 Ka rá cso nyán egy
ál ta lam sze re tett ba jai is me rõ söm la ká sá ba
ke rült, több, jó val fi a ta labb já ték mac kó
tár sa sá gá ba. Mu ki te hát vis  sza tért szü lõ vá -
ro sá ba. Pettrich Lász ló nem tér he tett visz -

 sza, 1982 de cem be ré ben bu da pes ti te me -
tõ be ke rült a ham va it tar tal ma zó ur na. Le -
gyen ez az em lé ke zés jel ké pes ha za té ré se
egy meg gyö tört tes tû, de tö ret len lel kû,
nagy sze rû szel lem mel és tu dás sal meg ál -
dott ba jai pol gár nak, aki ha lá lá ig hû sé ges
sze re tet tel em lé ke zett szü lõ föld jé re,
amely bõl vé te tett. 

Gyõrffy Sán dor

Bács kai élet raj zi váz la tok
Déri Kálmán

(Bács, 1859. áp ri lis 24. – Mün chen, 1940 kö rül)

A ma gya ros élet ké pek al ko tó já nak szü -
lõ hely ét egyes mû vé sze ti szak mun kák és
le xi ko nok be tû cse re foly tán té ve sen
Bécs ként tün te tik fel, pe dig Dé ri Kál mán,
akár csak dús gaz dag mû gyûj tõ báty ja, Dé -
ri Fri gyes, aki nek 50.000 da rab ból ál ló és
10 mil lió arany ko ro nát meg ha la dó ér té kû
ré gé sze ti, kép zõ mû vé sze ti, nu miz ma ti -
kai, könyv- és kéz irat gyûj te mé nyét a ró la
el ne ve zett deb re ce ni Dé ri Mú ze um ban
õr zik, a Mosztonga men ti õsi Bács vá ro -
sá ban, a ne vü ket Deutschról 1881-ben
ma gya ro sí tó mó dos zsi dó csa lád ban szü -
le tett. Mi vel a fa mí lia ha ma ro san Ba já ra
köl tö zött, a kis Kál mán is ott gye re kes ke -
dett, majd ti zen hat éve sen Bécs be ke rült,
és be állt inas nak egy nyom dász mel lé. A
kö vet ke zõ esz ten dõ ben azon ban már a
bé csi kép zõ mû vé sze ti aka dé mi án ta nult,
még hoz zá ki vá ló ered mén  nyel, négy ta -
nul má nyi éve alatt ugyan is hat ki tün te tést

ka pott, a leg töb bet, mint a vi dé künk rõl
Bécs ben ta nu ló fes tõk bár me lyi ke.

Ma gyar or szá gon 1880-ban ál lí tott ki a
Mû csar nok ta va szi tár la tán, s ugyan eb ben
az év ben egy egy ház fes té sze ti pá lyá za ton
is el sõ dí jat nyert, 1884-ben vég le ge sen
Mün chen be köl tö zött, ahol a to váb bi ak ban
ma gya ros élet ké pe ket fes tett. Lyka Kár oly
sze rint vász na in ma gyar pa raszt me nyecs -
kék, ma gyar le gé nyek lát ha tók, „amint
enye leg nek, fél té keny ked nek, ka cér kod -
nak a ré gibb nép szín mû ér tel mé ben és el -
ren de zés ben: gyolcs, ga tya, ku lacs, ár va -
lány haj, ib rik, flas kó, bú bos ke men ce,
min den, amit a kül föl di köz vé le mény ma -
gyar nak tart. A ké pes lap ok szí ve sen kö zöl -
ték az ilyen eg zo ti ku mo kat.”

Úgy is fo gal maz hat nánk, hogy Dé ri Kál -
mán Bécs ben hat szor ki tün te tett fes tõi re a -
liz mu sa Mün chen ben ol csó mo do ros ság gá
hí gult: „Fest mé nyei tetszetõsek, ked ve sek s

min de nek fö lött al kal ma sak ar ra, hogy a szo -
ba dí szei le gye nek” – ol vas ha tó utol só gyûj -
te mé nyes ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sá ban.

Dé ri Kál mán 1934-ben ti zen egy fest mé -
nyét a báty já ról el ne ve zett deb re ce ni Dé ri
Mú ze um nak ado má nyoz ta.

A kö zép sõ fi vér, Dé ri Mik sa (Bács,
1845. ok tó ber 27. – Merano, 1938. már ci -
us 3.) vi lág vi szony lat ban is a kor sze rû
elekt ro tech ni ka egyik leg je len tõ sebb út tö -
rõ je volt. A bu da pes ti Ganz Vil la mos sá gi
Gyár ban Zipernowsky Kár oly, Bláthy Ot -
tó és Dé ri Mik sa szám ta lan ta lál mányt al -
ko tott. A vil la mos sá gi trió mû ve a transz -
for má to ros áram el osz tó és szál lí tó rend -
szer, ami vel Dé ri meg ol dot ta a vil lany -
ener gia na gyobb tá vol sá gok ra va ló gaz da -
sá gos szál lí tá sát és el osz tá sát, va gyis meg -
te rem tet te a mai áram szol gál ta tás alap ját.

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

Csupor Gyula

(Ba ja, 1839. no vem ber 24.–Zombor, 1900. szep tem ber 5.)

Ma nap ság se rit ka köl tõ faj ta, a nagy
aka rá sok kal meg vert és ke vés te het ség gel
meg ál dott fûz fa po é ta egyik je les meg tes te -
sü lé se volt vi dé kün kön a ba jai sza bó mes -
ter fia, Csu por Gyu la.

Ap ja nem kis ne héz sé gek mel lett ta nít tat -
ta ki gyer me két, aki jo gi ta nul má nya i nak vé -
gez té vel, 1861-tõl al jegy zõ és gim ná zi u mi
iro da lom ta nár szü lõ vá ro sá ban, majd 1864-
tõl, mi u tán meg sze rez te a jo gi dok to rá tust,
fõ jegy zõ lett Zomborban. Egy si ker te len há -
zas sá gi kí sér le tet kö ve tõ en 1872-ben Óbe-
csére köl tö zött, ahol ügy vé di iro dát nyi tott.
It te ni tar tóz ko dá sa dön tõ sze re pû iro dal mi
tény ke dé sé ben, ugyan is ta lál ko zott az
ugyan csak Ba já ról szár ma zó Szulik Jó zsef -

fel, a pap köl tõ vel, aki nek ba rát sá ga a pró zá -
ról a köl té szet me ze jé re te rel te ér dek lõ dé sét,
és a hely be li ta ní tók kal, ügy vé dek kel és or -
vo sok kal meg ala pí tot ta a toll for ga tók be csei
kö rét. Más fe lõl azon ban sze ren csét le nül
vég zõ dött az óbecsei tar tóz ko dás, ugyan is
egy újabb há zas ság ban kel lett csa lód nia és
el hagy nia a ki ka pós me nyecs két. Ek kor
Németpalánkán te le pe dett le, és is mét me -
gyei szol gá lat ba lé pett. Itt sem volt ma ra dá -
sa, a szá zad vé gen vis  sza tért Óbecsére, ahol
el in dí tot ta az Ó-Becsei Köz löny (1896-
1899) és a Nép ba rát (1899) cí mû la po kat. A
múlt szá zad leg el sõ évé ben is mét Zomborba
köl tö zött, ahol a me gyei köz igaz ga tás egyik
fõ tiszt vi se lõi poszt ját lát ta el, igaz, csak né -

hány hó na pig, mert el tá vo zott az élõk so rá -
ból. A Szo mo rú fûz her vadt lomb ja cí mû nó -
ta bú son gó me ló di á ja mel lett he lyez ték örök
nyu ga lom ra.

Ne vét se le xi kon, se re gi o ná lis iro da -
lom tör té net nem jegy zi, így áll jon itt né -
hány mû vé nek cí me em lé kez te tõ ül: Meg -
bu kott a ma ma!, re gény, Zombor, 1868;
Hul lá mok, ve gyes mû vek, Óbecse, 1883;
Tíz év után, köl te mé nyek, Németpalánka,
1889; Ve rõ fé nyes na pok, el be szé lé sek és
raj zok, Németpalánka, 1893; Fel hõk, ve -
gyes mû vek, Zenta, 1897.

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

Vá lo gat ta: Jász Ani kó
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Vé den dõ véd te le nek: a büty kös hat  tyú
A ma gyar or szá gi ter mé sze tes vi ze ken

az 1980-as évek elõtt még rit ká nak szá -
mí tó büty kös hat  tyú (Cygnus olor) pél -
dány szá ma az utób bi év ti ze dek ben lát vá -
nyos nö ve ke dés nek in dult és nap ja ink ra
na gyobb ta va in kon már kö zön sé ge sen
elõ for dul. A ha zai fa u na rep re zen tán sá -
nak so sem te kin tett ma dár a Kár pát-me -
den cé ben a 19. szá zad ban szór vá nyo san
volt je len, ak ko ri fész ke lé sé rõl egy biz tos
adat ma radt fenn: 1875-ben Hód me zõ vá -
sár hely ha tá rá ban köl tött. A 20. szá zad
ele jé tõl csu pán át vo nu ló és te le lõ faj ként
tar tot ták nyil ván, ugyan ak kor né hány
hely re be te le pí tet tek egy-egy párt (pél dá -
ul fész kelt a bu da pes ti Vá ros li ge ti ta von).
Az 1970-es évek tõl Auszt ri á ból szár ma zó
fél vad büty kös hat  tyúk köl tõ ál lo má nya
elõ ször a Fer tõ-tó Ma gyar or szág hoz tar -
to zó ré szén ala kult ki, majd a Szi get köz -
ben, a ké sõb bi ek ben, 1980-ban a Kis-Ba -
la to non, két év múl va a Ba la to non vál tak
is mert té fész ke lé sei. A ma dár si ker tör té -
ne te to vább foly ta tó dott: az év ti zed vé gé -
re már a Du nán túl min den je len tõ sebb
víz tes tén fész kelt, majd az 1990-es évek -
tõl a Du ná tól ke let re fek võ or szág rész
meg hó dí tá sá ba kez dett. Ka lo csa Bé la
1995-ös köz lé se sze rint „Té len a Du nán
és a holt ágak ban kó bor ló 10-60 pél dány -
ból ál ló cso por tok. Moh ácsi-szi get ben
több he lyen fész kel. 15-20 köl tõ pár
éven te az utol só 10 év ben. Ma gyar or szá -
gon ez a faj az utol só 15 év ben erõ sen ter -
jedt.” (A Ge men ci Táj vé del mi Kör zet ben
és köz vet len kör nye ze té ben 1927 és 1994
kö zött elõ for dult ma da rak lis tá ja. In: Ár -
tér. 1995/1-2. 150. ol dal). Nap ja ink leg is -
mer tebb fész ke lõ he lyei kö zül vi dé künk -
re vo nat ko zó an ket tõt em lí tünk: a Ho mo -
rúd mel let ti Riha-tó és a Katymár ha tá rá -
hoz tar to zó Priszpa-tó (a madarasi sport -
hor gász egye sü let ke ze li).

A lúd ala kú ak (Anseriformes) rend jé be
és a ré ce fé lék (Anatidae) csa lád já ba tar to -
zó büty kös hat  tyú mint egy 150 cen ti mé te -
res hos  szú sá gá val, nagy já ból 240 cen ti mé -
te res szárny fesz tá vol sá gá val és 20-22 ki lo -
gram mos test tö me gé vel leg na gyobb re pül -
ni ké pes ma da ra ink egyi ke. Meg ha tá ro zá -
sa kor a töb bi hat  tyú faj tól leg in kább ta lán
na rancs szí nû csõ ré nek tö ve fe lett ki ala ku -
ló és a ma dár el ne ve zé sé ben hang sú lyo san
meg je le nõ fe ke te szí nû bü työk (a gú ná ré
na gyobb, mint a to jóé) alap ján kü lö nít het -
jük el. To váb bi sa já tos sá ga, hogy a nya ka
eny hén S alak ban gör bí tett, az úszó ma dár
far ka fel fe lé mu tat.

A hattyúpár tag jai nem csak egy más hoz
hû sé ge sek (mo no gám faj, pár vá lasz tá suk
több nyi re egész éle tük re szól), ha nem köl -
tõ te rü le tük höz is ra gasz kod nak (ter ri tó ri u -
mu kat feb ru ár tól ok tó be rig tart ják, a te rü -
let nagy sá got el sõ sor ban az élõ hely táp lá -
lék adott sá gai ha tá roz zák meg). Az erõ sen
ter ri to ri á lis ma ga tar tá sú gú nár a faj tár sai
mel lett fõ leg a lúd al ka tú a kat igyek szik el -
ûz ni, de a töb bi ví zi ma dár sincs tõ le biz -
ton ság ban. Emi att ezek köl té sei rend sze -
re sen meg hi ú sul nak, és elõbb-utóbb el -
hagy ják a te rü le tet. Az eb bõl szár ma zó
kö vet kez mé nyek el sõ sor ban a ki sebb mé -
re tû és a zár tabb szer ke ze tû te rü le te ken
okoz hat nak ter mé szet vé del mi prob lé má -
kat (a Ba ja kör nyé ki fész ke lõ he lyek eb be
a ka te gó ri á ba tar toz nak). Na gyon rit kán
meg fi gyel he tõ a ma dár ko ló ni á ban tör té -
nõ köl té se: ilyen kor csu pán az egy más tól
né hány mé ter re fek võ fész ke ket vé di a
pár, és a te lep tag jai együtt jár nak éle lem
után. A té li hó na pok ban kez dõ dõ pár zá si
idõ szak ér de kes lát vány: a gú nár és a to jó
szo ros kö zel ség ben egy más mel lett szink -
ron ban úszik és mo zog, nya kuk kal át öle -
lik pár juk nya kát stb. A fé szek ala pot a 1,5-
2,0 mé ter át mé rõ jû, 80 cen ti mé ter kö rü li
ma gas sá gú nád ku pac je len ti, amely re a
kör nye zet ben ta lál ha tó nö vé nyek bõl (nád,
gyé kény, ká ka stb.) kö zö sen ké szí tik a fel -
épít ményt. A fe hér, de gyak rab ban szür -
kés kék to já sok szá ma jel lem zõ en 5-7, de
ese ten ként né hán  nyal több is le het (át la -
gos mé re tük 114x74 mil li mé ter). A to jó
ál ta lá ban a to já sok fe lé nek le ra ká sa után
kezd a köl tés be, a fi ó kák 34-38 na pos kot -
lá si idõt kö ve tõ en jön nek a vi lág ra. A gú -
nár mind eköz ben a fé szek kö ze lé ben õr -
kö dik. A fi ó kák ki ke lés és né hány na pos
fé szek ben tar tóz ko dás után szü le ik kel ter -
ri tó ri u muk fel fe de zé sé re és együt tes táp -
lá lék szer zés re in dul nak, nagy já ból négy
hét múl tán vál nak ké pes sé önál ló an el lát -
ni ma gu kat. Min den na pos ele sé gü ket a
kör nye zet ví zi nö vé nyei je len tik, de a víz -
ben élõ ki sebb csi gá kat, rá ko kat és ro var -
fé lé ket is fel ve szik. A csa lád a nyár fo lya -
mán együtt ma rad.

A ki fej lett büty kös hat  tyú fe hér ré vá ló
tol la za ta egy ben ivar érett sé gé re is utal.
Amíg a vad hat  tyúk fi ó ká i nak pi héi szür -
kék-szür kés bar nák, ad dig a több nyi re bel-
tenyésztett, az em ber ál tal ki ala kí tott élõ -
he lye ken élõ pél dá nyok utó da i nak már el -
sõ toll ru há jú fe hér, emel lett a ki fej lett ma -
da rak lá ba hús szí nû ma rad (a va don élõ ké
szür kés fe ke te lesz).

Szól ni kell a Föl dünk min den ré szén elõ -
for du ló ma da rak ko moly oda fi gye lést kö -
ve te lõ meg be te ge dé sé rõl, a ma dár inf lu en -
zá ról: a H5N1 ví rust már több, ter mé szet vé -
del mi szem pont ból ve szé lyez te tett faj ból is
ki mu tat ták. Kö zü lük ke rült né hány év vel
ez elõtt a fi gye lem kö zép pont já ba a 2006.
feb ru ár 6-án vi dé kün kön, Nagybaracska
mel lett, le gyen gült ál la pot ban meg ke rült,
majd ha ma ro san az em lí tett be teg ség ben el -
pusz tult – ter mé szet vé del mi szem pont ból
vi ta tott meg íté lé sû – büty kös hat  tyú. Az or -
szág tel jes te rü le té re ki ter je dõ meg fi gye lé -
sek több fer tõ zött hattyú és más ma dár fa jok
pél dá nya i nak meg ta lá lá sá hoz ve zet tek. A
ké sõb bi ek ben a be teg ség to vább ter je dé sét
si ke rült meg aka dá lyoz ni, emel lett je len tõs
erõ fe szí té sek tör tén tek a prob lé ma le küz dé -
sé re. Ugyan ak kor a vé del mi te vé keny ség
to vább ra is fon tos, mi vel sok ma dár faj nagy
tá vol sá go kat re pül be éven te és kö zü lük
egye sek leg in kább az em ber köz vet len kör -
nye ze té ben ta lál ják meg életterüket.

A büty kös hat  tyúnak két, kül le mé ben ha -
son ló eu ró pai ro kon át ismerjük. Az Eur ázsia
leg észa kibb ré sze in fész ke lõ, a büty kös nél
nagy já ból ne gyed ével ki sebb mé re tû kis
hattyú (Cygnus columbianus) el sõ ma gyar -
or szá gi bi zo nyí tó pél dá nyát 1899-ben Kis -
kun fél egy há za kö ze lé ben ta lál ták. Hos  szú
szü net után 1975 vé gén fi gyel ték meg is mét,
et tõl kezd ve elõ for du lá si ada tai meg sza po -
rod tak. Az or ni to ló gu sok sze rint en nek va ló -
szí nû oka, hogy a 20. szá zad utol só ne gye dé -
tõl a ko ráb ban fõ te le lõ te rü let nek szá mí tó
Brit-szi ge tek he lyett az ál lo mány egy ré sze a
té li idõ szak ban in kább az eu ró pai szá raz föl -
det vá laszt ja. A büty kös hat  tyú hoz ha son ló
mé re tû, Ma gyar or szá gon a 17. szá zad kö ze -
pé ig még fész ke lõ éne kes hat  tyú (Cygnus
cygnus) a nagy mo csár te rü le tek le csa po lá sát
kö ve tõ en a há bo rí tat lan észak ra, az az Eur -
ázsia észa ki és Grön land dé li tá ja i ra hú zó dott
vis  sza. Em ber ke rü lõ vi sel ke dé sét és bi zal -
mat lan sá gát né pi el ne ve zé se is jel zi: vad -
hattyú. Test tar tá sa jel leg ze tes: egye nes, kis sé
elõ re nyúj tott nyak jel lem zi. Meg ha tá ro zá sá -
hoz fon tos tud ni, hogy csõ re az orr nyí lá sok
alá ter je dõ en sár ga és nincs raj ta bü työk. Az
éne kes hat  tyút a 20. szá zad ban az or ni to ló gi -
ai szak iro da lom ok tó ber és áp ri lis kö zött rit -
kán meg je le nõ té li ven dég ként jel le mez te. A
ha zai ter mé szet vé del mi tö rek vé sek si ke ré -
nek (az az is mét let tek szá má ra meg fe le lõ
élõ he lyek) köny vel he tõk el az 1990-es évek -
tõl egy re gya ko ribb éne kes hattyú meg fi gye -
lé sek, ame lyek elõ re ve tí tet ték a vis  sza te le pü -
lés le he tõ sé gét. Az el sõ fi ó ká kat ve ze tõ, fész -



ke lõ párt 2005 nya rán az Ipoly men ti mo csa -
rak egyi ké ben fe dez ték fel. Az em lí tett ma -
da rak re cens meg fi gye lé se i rõl a te re pi ma da -
rá szok internetes hon lap ján ér de mes tá jé ko -
zód ni  – www.birding.hu –,  ott fo tók kal do -
ku men tált ada tok ta lál ha tók. 

A szó lás mon dás ok gyak ran éke sen ta -
nús kod nak ta lá ló meg fi gye lé sek rõl, jel -
lem vo nás ok frap páns meg fo gal ma zá sá ról
és bölcs in tel mek rõl-ta ná csok ról. Kö zé jük
tar toz nak a hat  tyúk kal kap cso la to sak is, a
tel jes ség igé nye nél kül adunk kö zü lük
köz re né há nyat. Nem fe hér hat  tyú az, ki -
nek tar ka a tol la – az az csak az az iga zán
tisz ta jel lem, aki nek min den tet te, min den
meg nyi lat ko zá sa ki fo gás ta lan, fedd he tet -
len. Hat  tyú a lu dak kö zött – tart ják egy kö -
zös ség leg ki vá lóbb em be ré rõl. Hol ló volt
az elõtt, most már hat  tyú vá vált. vagy Hol -
ló vol tam, hat  tyú vá let tem – mond ják a

meg õszült em ber re. Van nak olya n mon dá -
sok, ame lyek ön ma guk ért be szél nek: Hi á -
ba für dik a csó ka, nem lesz hat  tyú be lõ le,
to váb bá Fe hér hol ló, fe ke te hat  tyú az igaz
ba rát ság. (Margalits Ede: Ma gyar köz mon -
dás ok és köz mon dás sze rû szó lá sok. Bu da -
pest, 1896. 316. ol dal)

A büty kös hat  tyú né pi ne vei sze líd haty -
 tyú, pú pos or rú hat  tyú és né ma hat  tyú (Cher-
nel Ist ván: Ma gyar or szág ma da rai. Bu da -
pest, 1899. II. kö tet 137. ol dal, ugyan eze ket
em lí ti Ke le men At ti la: Ma da ras könyv. Bu -
ka rest, 1978. 127. ol dal). Az el ne ve zé sek
alap ját a ma dár sa já tos sá gai ké pe zik.

A büty kös hat  tyú je len le gi hely ze te nem
in do kol ja vé dett sé gét. Ugyan ak kor ná lunk
elõ for du ló ro ko nai kö zül az éne kes hat  tyú
és a kis hat  tyú vé det tek, mind ket tõ ter mé -
szet vé del mi ér té ke 50 000 Ft. 

Dr. Nebojszki Lász ló

Bajai Honpolgár20 2012. április

Meg je le nik min den hó nap el sô nap ján
ISSN 1416-4469

Fõszerkesz tô:
Bá lint László

A szerkesztõbizottság tag jai:
Bálint Attila, dr. Dá ni el Jó zsef,

Jász Ani kó, Kothencz Kelemen, Ko vács Zi ta,
dr. La ki Fe renc, dr. Mayer János,

dr. Nebojszki László

Lap ala pí tó:
Új vá ro si Ál ta lá nos Mû ve lô dé si Köz pont

Kiadó:
Ba jai Hon pol gár Ala pít vány

Az ala pít vány szám la ve ze tô bank ja:
OTP Bank Nyrt. Bajai Fiókja

Számlaszám: 11732033 20030119

Pos ta cím:
6500 Ba ja, Olt ványi Im re u. 14.

Telefon: 79/325-599

Nyom dai mun kák:
Ar cu lat Nyom da Kft.

Ba ja, At ti la u. 15. Tel.: 79/428-944

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

Öt fi ó kás büty kös hat  tyú csa lád a Priszpa ta von. A kép jobb ol da lán lát ha tó hím fe szül -
tebb ma ga tar tá sá ról a to jó hoz ké pest me re vebb test tar tás, a fi gye lõ po zí ció és a kis sé ki -
ter jesz tett má sod ren dû eve zõ tol lak árul kod nak.

A hos  szú nyak elõnyt je lent a víz alat ti táp lá lék szer zés ben: ki sebb mély ség nél a me der -
fe nék rõl is ké pe sek ele sé get sze de get ni

Büty kös hat  tyú portré

A csa pat tag ja i nak szárny csa pá sa in jól meg -
fi gyel he tõ a büty kös hat  tyú röp té nek moz du -
lat so ro za ta. A ma dár eve zõ tol lai re pü lés
köz ben jel leg ze tes fü tyü lõ han got ad nak.


