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Gross Arnold: Kisvárosi álom I.

Mû veld a cso dát, ne ma gya rázd!
Há rom em ber, ha egy tér ben – mond juk

egy szín ház ban áll, még nem al kot va ló di
cso por tot. Ép pen csak most ott van nak, azo -
nos he lyen. Hogy cso port tá vál ja nak, len nie
kell – a pusz ta együtt lé ten, vá ra ko zá son túl
– va la mi lyen kö zös ügyük nek is. Nincs ez
más képp a kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sok ese -
té ben sem. Ha há rom mû vész ké pe ket rak a
fa lak ra, vagy az ál ta luk il luszt rált köny vek
lap ja it mu tat ja be, még nem jö het ne lét re
va ló di cso por tos ki ál lí tá suk. Õk csak az elõ -
adás ra vár va töl tik az idõt. Ha azon ban a
há rom mû vész nek van nak kö zös ügyei, va -
ló di ta lál ko zá si pont jai, az már más. Ar ról
már be szél ni, ír ni is ér de mes. 

A Nagy Ist ván Kép tár ban 2006 de cem -
be ré ig a ma gyar gra fi ka há rom élõ klas  szi -
ku sa: Gross Ar nold, Kass Já nos és Richter
Ilo na al ko tá sai te kint he tõk meg. A há rom
gra fi kus egy al ko tó ge ne rá ci ót kép vi sel, a
Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lát is egy
idõ ben, ugyan azon mes te rek irá nyí tá sá val
vé gez ték el. Bár út ja ik ez után szét vál tak, az

élet, a gond vi se lés sze le mes  szi re re pí tet te
õket egy más tól, va la hol mé lyen a fel szín
alatt, a lát ha tat lan ban meg ka pasz ko dó gyö -
ke re ik idõ rõl idõ re em lé ke zés re, szám ve -
tés re, ta lál ko zás ra kész te tik õket. Bár a há -
rom mû vész hos  szú év ti ze de kig alig ta lál -
ko zott egy más sal, a rég óta dé del ge tett kö -
zös ki ál lí tás és ta lál ko zás gon do la tá ra
azon nal igen nel fe lel tek.

Kö zös szel le mi gyö ke re ik, gra fi kai mun -
kás sá guk és a könyv vel va ló kap cso la tuk
el le né re elég gé má sok ah hoz, hogy egy más
mel lé tett mun ká ik el sõ pil lan tás ra meg kü -
lön böz tet he tõ ek le gye nek. Ér de mes te hát
meg néz ni õket együtt és kü lön-kü lön is.

Kass Já nos Sze ge den szü le tett 1927. de -
cem ber 26-án. Ke ra mi kus mes ter le ve let
1946-ban ka pott. Az Ipar mû vé sze ti Fõ is ko -
lán ta nult 1946-1949 kö zött, majd a Ma -
gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la gra fi ka sza -
kán vég zett 1951-ben. A lip csei Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst könyv -

mû vé sze ti tan szé ken 1960-1961 kö zött as -
pi ráns. Az Új Írás c. fo lyó irat mû vé sze ti
szerkesztõje1965-1973 kö zött, 1973-tól
pos ta bé lye ge ket is ter vez. 1967-tõl a Ma -
gyar Ipar mû vé sze ti Fõ is ko la gra fi kai tan -
szé kén ta nít.Mun kácsy-dí jas (1954, 1967),
ér de mes mû vész (1977), ki vá ló mû vész
(1986). A Ma gyar Köz tár sa sági Ér dem rend
tisz tike reszt jét 1992-ban kap ta meg. Kos -
suth-dí jas (1999) gra fi kus mû vész.

A Brüs  sze li Vi lág ki ál lí tá son, Moszk vá -
ban, Brnóban, Tor on tó ban, Po zsony ban,
São Paulóban, ma gyar és né met „Szép
könyv” ver se nye ken nyert dí ja kat. Lip csé -
ben, 1966-ban a könyv mû vé sze ti ki ál lí tá -
son „A leg szebb könyv” dí jat kap ta. A Ma -
gyar Fes tõk Tár sa sá ga, az ATIPY ICTA, a
Double Crown Club (Lon don), Com-
pagnons de Lure, va la mint a Né met
Könyv mû vész Szö vet ség tag ja. Sze ged
dísz pol gá ra. 1985 óta ál lan dó ki ál lí tá sa van
Sze ge den, a Mó ra Fe renc Mú ze um Kass
Ga lé ri á já ban. 
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Kass Já nos sok ré tû gra fi kai mun kás sá ga
az iro dal mi és ze nei ins pi rá ci ó ból bon ta ko -
zott ki. A 60-as évek tõl kezd ve biz tos rajz -
tu dás ról árul ko dó, kön  nyed és ele gáns vo -
nal ve ze té sû, sok szor sti li zált, még is exp -
res  szív for ma vi lá gú mû vei hoz zá já rul tak a
szö veg mel lett a rajz au to nóm má vá lá sá -
hoz, a könyv il luszt rá ció fo gal má nak mo -
dern át ér tel me zé sé hez. A kék sza kál lú her -
ceg vá ra cí mû Bar tók-mû ana ló gi á já ból
szü le tett so ro za ta nem csu pán a kul tú ra kü -
lön bö zõ te rü le te i nek ta lál ko zá si pont ja, ha -
nem egy rend kí vül sok ol da lú és gaz dag
élet pá lya szel le mi stá ci ó i nak szim bó lu ma
is lett. A kép zõ mû vé sze ti mel lett a 60-as
évek tõl pub li cisz ti kai mun kás sá ga is je len -
tõs, fõ ként a könyv mû vé szet tárgy kör ében.

Há rom, egy más hoz szo ro san kö tõ dõ
Kass-mûcsoport je le nik meg kü lö nös erõ -
vel a ba jai ki ál lí tá son. Az egyik a szak rá lis,
bib li ai tár gyú al ko tá sok cso port ja: Bib lia-
so ro za tá val, Szent Fe renc cel, Szent
Györg  gyel, a má so dik mû cso port, amely
ma gá ra von ja a fi gyel met, az iro dal mi
ihletettségû Ham let-so ro zat, a har ma dik
pe dig egy Bar tók-em lékmû, s egy Bar tók-
mû re kom po nált szi ta-so ro zat, a Kék sza -
kál lú her ceg vá ra.

Kass Já nos fi nom ele gan ci á val meg raj -
zolt hõ se it, „em lék-mû ve it” a mi to ló gi á -
ból, a Bib li á ból, a ma gyar mon da vi lág ból,
a me se-, az iro da lom, a ze ne vagy a tör té -
ne lem köny vek lap ja i ból me rí ti, min táz za.
Ke ze nyo mán új já szü le tik min den szent és
pro fán: cso da szar vas és el té vedt lo vas,
Noé és Mó zes, her ce gek és her ceg nõk, Ju -
dit és a Kék sza kál lú. Mû vei át tet szõ en
tisz ták, vég te le nül õszin ték és egy ér tel mû -
ek. Ti tok za to sak, va rázs la to san szé pek.

De va jon mi a tit ka a Kass-képekbõl su -
gár zó szép ség nek és erõ nek? Mi lyen for -
rás ból táp lál ko zik a mû vész, ami kor a ki -
fe je zés szép sé gé nek és ere jé nek e cso dá la -
tos har mó ni á ját ké pes meg te rem te ni? Ez a
for rás, ez a ti tok nem más, mint sa ját ma -
gunk õsi, ter mé sze tes, mez te len va ló sá ga:
a gyer mek, a gyer me ki en ter mé sze tes és
ösz tö nös, igaz lét tisz ta ere je. Kass Já nos
gra fi kai lap ja it õszin té nek, erõs ér zel mi
töl te tû nek, a több ször is mét lõ dõ mo tí vu -
mo kat is egy sze ri nek, új ra meg ka pó nak
érez zük. Moz gás áb rá zo lás nél kül is len -
dü le te sek, a di na mi kus zárt ság él mé nye
új ra és új ra ra bul ejt.

Kass Já nos gra fi ká i ban örök ké va ló üze -
net szü le tett:  a me di tá ci ó ra, a szám ûze -
tés re ma nincs idõ, pe dig in nen ered min -
den fon tos ta nul ság – a „nagy mû”. Eb ben
se gít ne künk a mû vész, mi kor mû ve i vel
ki eme li a fon to sat, a lé nye gest. A ve lünk
és ál ta lunk lé te zõ vá lasz tá sok met szés -
pont ját. E vi lá gi kör tánc ban, a szent és a
pro fán egye sü lé sé ben fo gant az a mû vé -
szet, amely a tu do mán  nyal szem ben sza -
bad. Meg is me rés, még is lé lek ün nep, pa -
pír ra lé nye gült ka tar zis, bé kes ség, re -
mény. Min dig itt és most.

Gross Ar nold Er dély ben, Tordán szü le -
tett 1929. no vem ber 25-én. A vi lág há bo rú
után, 1947-ben szö kött át Ro má ni á ból
Ma gyar or szág ra. Ta nul má nya it igen fi a ta -
lon kezd te, a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ -
is ko lát 1953-ban vé gez te el. Mes te rei:
Hincz Gyu la, Ká dár György, Konecsni
György és Koffán Kár oly vol tak. Nagy

ha tás sal volt rá ba rát ja, Kon dor Bé la, va -
la mint Sza bó Vladimir. Mun kácsy-dí jas
(1956, 1967), ér de mes mû vész (1987),
Kos suth-dí jas (1995) gra fi kus mû vész.

Édes ap ja, Gross Kár oly nyom do ka in
ha lad va, aki fes tõ és rajz ta nár volt Er dély -
ben, ma ga is fes tõ ként kezd te pá lya fu tá -
sát. Ko rai ak va rell jei rend kí vü li te het ség -
rõl és kom po zí ci ós, va la mint ko lo ris ta
kész ség rõl tesz nek ta nú bi zony sá got. Fõ is -
ko lai évei alatt a Szép mû vé sze ti Mú ze um -
ban be ha tó an ta nul má nyoz ta a ré gi mes te -
rek, kü lö nö sen Remb randt és Dü rer réz -
kar ca it, s ma ga is ezt a mû fajt kezd te mû -
vel ni. En nek nyo mán Gross Ar nold mû ve -
it pá rat lan tech ni kai tu dás, fi nom vo nal ve -
ze tés, ös  sze fo gott kom po zí ció és tar tal mi-
for mai tisz ta ság jel lem zi. 

Az 1950-es évek ben ala kí tot ta ki egyé ni,
sen ki más sal ös  sze nem té veszt he tõ stí lu -
sát. Mû vé sze te a réz karc tel jes meg újí tá -
sán alap szik. A ko ráb bi egy han gú, fe ke te-
fe hér mû ve ket a szi vár vány szí ne i ben
pom pá zó, sod ró len dü le tû, még is nyu gal -
mat és har mó ni át árasz tó ké pek vál tot ták
fel. Réz kar ca in egyet len négy zet mil li mé -
ter nyi te rü let sem ma rad hat sza ba don, a la -
po kat sa já tos tün dér vi lá gá nak vá ro sai és
la kói né pe sí tik be. Re á lis ele mek bõl al kot
ir re á lis, a szür re á li son is túl nö võ vi lá got.
Va lós rész le tek bõl fel épí tett, sok szor lá to -
má sos nak tû nõ vi lá ga már-már gro teszk be
haj lik, de ké pe in nyo ma sincs torz vagy
de for mált ala kok nak. Az el ren de zés szo -
kat lan sá gá ból adó dik a stí lus de fi ni á lá sá -
nak bi zony ta lan sá ga. Szim bo li ká ja egye di,
nem old ha tó fel sem a kö zép ko ri ol va sat -
tal, sem az is mert kó dok kal. Szentkuthy
Mik lós „karácsonyfa-opusz”-nak ne vez te
el Gross Ar nold mû vé sze tét. A gaz da gon
il luszt rált la po kat mo nok róm vagy po lik -
róm szí ne zés sel nyom ja pa pír ra, hogy azu -
tán kéz zel iga zít sa ki a szí ne zést. 

Egy vallomásásában ar ról ír: an  nyi baj,
gond, bá nat és ször nyû ség vesz kö rül min -
ket a vi lág ban, hogy azt nem sza bad még a
mû vé szet be is been ged ni. „Két ség te len:

A kékszakállú herceg

Szent Ferenc Napvirág
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sû rû vo nal há ló val dol go zom. És az is bi zo -
nyos, ezt az ös  sze ku szá ló dott vi lá got nem
kí vá nom ké pe i men még job ban ös  sze ku -
szál ni. Úgy gon do lom, ha va la ki ké pet
akaszt a fal ra, nem igen sze re ti, ha ijeszt ge -
tik. Fel ol dást is sze ret ne. De per sze a fel ol -
dás nem gon do lat ta lan. Ha ide ált ke res nék,
azt mon da nám: mo zar ti kép kell.”

Mo zar ti min ta. Sok kal töb bet árul el ez
ró la, mint bár mi fé le hos  szú mél ta tás. Hi -
szen érez zük, tud juk, ha lát juk al ko tá sa it:
min den õt szol gál ja, ami élõ, ami szel le mi,
ami anya gi, ami mû vé szet és ami kéz mû -
ves ség, em ber re rá ru há zott ké pes ség, erõ.
Or ga ni kus mû vész, az egye te mes ség ben
gyö ke re zik ki tép he tet le nül, szá má ra a lét
nem el ide ge nü lõ, kre ált fan taz ma gó ria, ha -
nem le he tõ ség, já ték tér a te rem tés egy sé gé -
nek ki fe je zé sé re. Egy éber álom vi lág ként
meg élt, elí zi u mi me zõ vé va rá zsolt ha tal -
mas, gyer me ki en tisz ta és bol dog vi lág.
Szü le tés sze rint is jócs kán utá na kö vet ke zõ -
ként ré szem rõl ez a be- és fel is me rés is ele -
gen dõ vol na rang ja meg ha tá ro zá sá hoz. El -
vég re az év sza ko kat is ne héz meg ha lad ni.

Richter Ilo na a Komárom me gyei
Környén szü le tett 1928. áp ri lis 22-én. A
csa lád 1931-ben Soltvadkertre köl tö zött.
A Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la gra -
fi kai sza kán dip lo má zott 1952-ben, mes -
te re Konecsni György volt. Mû vé sze ti to -
vább kép zés sel töl töt te pá lyá ja in du ló kor -
sza kát 1956-57-ben Svájc ban, Walter Lin-
senmaier tu do má nyos il luszt rá tor nál. 

1955-ban Mun kácsy-díj jal, 1983-ban
Frank furt am Mainban „Die schönsten
Bücher der Bundesrepublik Deutschland”
díj jal, 1984-ben ní vó díj jal, majd „Az év
gyemekkönyv il luszt rá ci ó ja 1988” (IBBY)
díj jal, 1989-ben ní vó díj jal, 1994-ben a Ma -
gyar Köz tár sa ság kör nye zet vé del mi és te -
rü let fej lesz té si mi nisz te ré nek em lék pla -
kett jé vel, 1998-ban Jó zsef At ti la-em lék pla -
ket tel ki tün te tett gra fi kus mû vész.

A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze -
um és a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tu do -
má nyos il luszt rá to ra 1952-60 kö zött. A
ná po lyi Zo o ló gi ai Ál lo más mun ka tár sa -
ként 1960-73 kö zött az in té zet Fa u na e
Flora del Golfo di Napoli cí mû ten ger bi o -
ló gi ai mo no grá fia-so ro za tá nak 39. és 40.
kö te tét il luszt rál ta. A sze ge di Jó zsef At ti la
Tu do mány egye tem Nö vény ta ni Tan szé-
k ének mun ka tár sa 1975-90 kö zött, a müns-
teri Zo o ló gi ai Egye tem ösz tön dí ja sa
1985-86-ban. 

Richter Ilo nát el sõ sor ban a bo ta ni ka ki -
tû nõ ak va rel lis tá ja ként tart ják szá mon.
„Mo dell je i met – vall ja ön ma gá ról –, az ap -
ró, mik ro szko pi kus lé nyek egy-né há nyát
po ro so dó egye te mi pre pa rá tu mok ról is -
mer tem, ahol szín te len ko cso nyás anyag gá
tör pült a leg cso dá la to sabb, leg szí ne sebb
vi lág. Biz ton ság ra vágy tam eb ben a sok bi -
zony ta lan ság ban. Va la mi pél dá ra, ami tõl
meg sze lí dül a ri asz tó is me ret len. Nyo mo -
kat ke res tem, amin el in dul ha tok. Ma gyar
nyo mo kat Ná poly ban.  És meg ta lál tam a
sok év szá za dos ös vényt. A Vico
Donnaregina Ungheresétõl a Stazione Zoo-
logica Apáthy-szobájáig. Ha za ta lál tam Ná -
poly ban. Is me rõs és ba rá tom lett min den.
Ezek a nyo mok ott hont je len tet tek. Pél dát
ad tak, de pél dát kö ve tel tek. Ta ní tot tak, de
fe le lõs sé tet tek min den lé pé se mért. Min -
den vo ná so mért.”  

Egy rajz egy ap ró, mik ro szko pi kus lény -
rõl. A lát ha tó vi lág egyik leg ap róbb te remt -
mé nyé rõl. Egy rajz, egy érin tés. Mint Mi -
che lan ge lo hí res mû vén, Ádám te rem té sén.
Egy fu val lat, egy le he let, egy moz du lat. A
te rem tés ma ga. Egy érin tés, egy csepp élet.
Egy csepp va ló ság. A tö ké le tes ség ma ga.
Olyan is te ni, olyan mû vé szi jel, amely akár
a ten ger egy csepp jé ben rej tõ zõ ap ró lény,
akár az ap ró fû szá lak alatt meg bú vó me zei
vi rág, pi ci han gya: egy má sik va ló ság fe lé
nyit táv la tot. Az õsi, ap rócs ka lé nyek, a te -
rem tés utol só ta núi olyan je len tést hor doz -
nak, amely egy szer re idé zi fel az arany kor
el vesz tett csend jét és a két fé le va ló ság –
menny és föld – kö zé te rem tett el sõ érin tés
me le gét. Akár a vá gyak vég te len szi vár -
vány íve, egy tö ké le tes öle lés bõl fo gant be -
tel je sü lés, a sza bad ság koz mi kus tel jes sé -

ge, a víz zel, a föld del, a le ve gõ vel el ren delt
an gya li nász. Min den kor va la mi kü lö nös
har mó ni át, új és új len dü le tet aján dé koz a
hang ta lan lé te zés nek.

„Ha a tu do mány egy ál lo má son meg áll,
ha ha tárt szab ma gá nak, ak kor a mû vé sze -
tek nek van még ér tel me, van még mit ten -
nie, van még ku ta tá si te re.” Mert a mû al -
ko tás idõt ál ló, és ez zel az egek bõl örö költ
örök ké va ló ság gal kön  nye dén ki sza ba dul a
köz he lyek fog sá gá ból, a perc ka lo da szo rí -
tá sá ból.

Együtt szem lél ve a há rom al ko tó mun ká -
it, el mond ha tó: nem pusz tán azok a bi zo -
nyos gyö ke rek, de szá mos szem lé let be li ha -
son ló ság is fel jo go sít ja õket kö zös ki ál lí tás -
ra. Ilyen a meg szo kott sé má kat el ve tõ tér -
szem lé let, a ter mé szet min tá ját kö ve tõ, egy -
sze rû sé gük ben szép ele mek hasz ná la ta, a
sal lang men tes, õszin te gon dol ko dás és köz -
lés mód, a né ha iró ni á val, né ha ro man ti kus
ízek kel fû sze re zett von za lom a te rem tés, az
élet, az el mú lás és a ha lál klas  szi kus mû vé -
sze ti té mái iránt és a kor társ szel le mû, ám a
bóv lit el uta sí tó gon dol ko dás mód. 

Ke ve sek nek ada tott meg az a hi te les ség,
mel  lyel õk hár man élet mû vü ket te rem tet -
ték. Mert nem kön  nyû az Is ten tit ka i nak
ki kém le lé se, mi köz ben a kém le lõ rend re
ki ta kar ja se be it, le lep le zi ön ma gát. Szá -
muk ra sem volt kön  nyû, de õk nem is ezért
vá lasz tot ták. A mi ér tek re, a tit kok ra egyet -
len kö zös vá lasz, ma gya rá zat lé te zik, egy
mon dat: „ha rá jössz is va la mi re, mû veld a
cso dát, ne ma gya rázd.”

Gross Ar nold, Kass Já nos és Richter Ilo -
na tár la ta 2006. de cem be ré ig lá to gat ha tó
Ba ján a Nagy Ist ván Kép tár ban.

Ko vács Zi taTengeri pillangócska

Fürtös gyöngyike
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Sipos Mi hály ma te ma ti kus a Mu zsi kás
együt tes prí má sa, a ze ne kar ala pí tó tag ja.
He ge dû jé vel az egész vi lá got be jár ta. A
Mu zsi kás sal fel lé pett olyan hí res kon cert -
ter mek ben, mint ami lyen a Carnegie Hall
New York ban vagy a Royal Al bert Hall
Lon don ban. De mu zsi kál nak õk is ko lás
gye re kek nek tor na ter mek ben is.

A prí más még ki rán du lá sa i ra is ma gá val
vi szi hang szer ét. No nem fel tét le nül a gya -
kor lás, in kább a ba rát ság, ba rát ko zás mi -
att. Nem volt ez más ként el sõ ge men ci lá -
to ga tá sa kor sem. A me net rend sze rin ti
bus  szal ér ke zett Érsekcsanádra fe le sé gé -
vel, hó na alatt a he ge dû vel. A Veránka-
szigeti szál lás he lyen azu tán ba rá ti kör ben,
vö rös bor mel lett elõ ke rült a tok ból a
hang szer. Még a nem ze ti park – ak ko ri ban
ott leg elé szõ – hucul lo vai is meg ta nul ták
a Szól a ka kas kez de tû nép dalt…

Sipos Mi hály rit kán ad in ter jút, de a Ba -
jai Hon pol gár ral ki vé telt tett. Hogy mi ért,
az – úgy gon do lom – egy ér tel mû en ki de rül
az ál ta la el mon dot tak ból:

„Ré gi ol va só ja va gyok a Ba jai Hon pol -
gár nak. Iga zi pol gá ri lap, amely be mu tat -
ja, hogy mi lye nek is vol tak elõ de ink, mi -
lyen volt az élet Ba ján és kör nyé kén. Fon -
tos, hogy ér de kel je nek a ha gyo má nya ink,
és az is fon tos, hogy fel hasz nál juk ha gyo -
má nya in kat mos ta ni éle tünk ben. A Mu zsi -
kás együt tes nél is alap ve tõ kér dés: ho gyan
él he tünk av val a mu zsi ká val, ami a ré gi ek -
rõl ránk ma radt, men  nyi re fon to sak az õ
ál ma ik, vá gya ik a mai em ber nek. Tud juk,
hogy lé lek ta ni lag, bi o ló gi a i lag erõ sen ha -
son lí tunk a ré geb ben élt em ber hez. Kell
len nie olyan nak, ami a meg vál to zott kö -
rül mé nyek kö zött is hasz nál ha tó: a vers, a
szo ká sok vagy a ze ne, a tánc, ame lyek el -
rin gat nak, az õs idõk be, és az egyén ko rai
gye rek ko rá hoz is vis  sza ve zet nek. Na gyon
mé lyen ben nünk van nak. Ma ál lan dó an
kö rül va gyunk vé ve ze né vel, de ezt a ze nét
sok szor nem ze ne ként hasz nál juk, ha nem
egy faj ta hang fe dés nek, ami sok min dent
el ta kar elõ lünk, ami gá tol ja, hogy gyak -
rab ban el gon dol koz zunk a vi zek rõl, az er -
dõk rõl, hall gas suk a ter mé szet me sé lé sét,
zi ze gé sét, és ezál tal ápol juk a lel kün ket,
mint el múlt kor szak be li õse ink.

A Mu zsi kás együt tes ben cé lunk, hogy
Kár pát-me den ce nép ze né jét ta nul juk, át -
szûr jük az ideg rend sze rün kön, és meg is -
mer tes sük kor tár sa ink kal. Ez vé gül is mai,

mo dern vá ro si ze né lé si for ma – ha tet szik
– ha gyo má nya ink mai mu zsi ká lás ban va ló
meg je le né se, to vább élé se. 

Ter mé sze te sen van nak olyan tö rek vé se -
ink is, ami lye nek ré geb ben nem, vagy nem
úgy vol tak, de szá munk ra va la mi ért ked -
ve sek. Pél dá ul szí ve sen mu zsi ká lunk
klasszi kus ze né szek kel, akik el ját sza nak
egy Bar tók-da ra bot, mi pe dig be mu tat juk
azt a ze nei kör nye ze tet, ami Bar tó kot ins -
pi rál ta az el hang zott mû meg írá sá ra. 

A ze nei ál ta lá nos is ko lák vagy ze ne is ko -
lák, ahol ta nul tunk, erõ sen tá masz kod tak
Ko dály mód sze ré re. Te hát ar ra, hogy elõ -
ször éne kel jünk va la mit, majd utá na ezt az
éne ket hasz nál juk a bel sõ hal lás ki fej lesz -
té sé re majd a szol mi zá lás meg ta nu lá sá ra, a
bo nyo lul tabb dal la mok, az össz hang zat ok
ki fi gye lé sé re, és így to vább. Ko dály ta nár
úr szán dé ka ugyan is az volt, hogy az egy -
sze rû, ha gyo má nyos ének lés tõl el in dul va
mi nél töb ben el jut has sa nak a bo nyo lult,
össze tett, mo dern ze né ig, a gre go ri án tól a
kor társ ze nei tö rek vé se kig.

Ná lunk a Lorántffy ze ne i ben, aho vá én is
jár tam, ké sõbb kü lön fé le fel mé ré se ket vé -
gez tek. Az de rült ki, hogy a ze ne mel lett –
ta lán a rit mus nak kö szön he tõ en – jó spor to -
lók is vol tunk, és ami ta lán már ki csit meg -
le põbb: ma te ma ti ká ban, fi zi ká ban, bi o ló gi -
á ban, sõt tör té ne lem ben, iro da lom ban is
ered mé nye sen vet tük fel a ver senyt a kor -
tár sa ink kal, jól le het he ti hét (7) ének óránk
volt, és mel let te még két kar ének, egy vagy
két ze ne ka ri pró ba, a fõ hang szer, mel lék -
hang szer, né pi tánc és kü lön fé le sze rep lé -
sek. Ér de kes, hogy ezt nem érez tük túl ter -
he lés nek. Gya kor la ti lag egy foly tá ban ze nei
kö zeg ben él tünk. Em lék szem, a fel sõ ta go -
za ton volt olyan ta ná runk, aki úgy kezd te
az órá ját: Na ké rem, ak kor, amíg be írok,
éne kel je nek va la mit. Hát ez olyan szép volt
– mond ta a ta nár úr –, hogy ma csak hár -
man fog nak fe lel ni, utá na pe dig a ple isz to -
cén kor ról me sé lek va la mi olyat, ami rit kán
hall ha tó. Egy ta nár nõ pe dig ki nyit tat ta ve -
lünk az ab la kot, hogy be jöj jön a friss le ve -
gõ, és szin tén ének lés re bíz ta tott. A szü ne -
tek ben zen gett az egész is ko la. Sõt ar ra is
em lék szem, hogy ének órán ki küld tek egy-
egy ta nu lót az osz tály ból – en gem is több -
ször –, hogy itt van egy is me ret len nép dal
kot tá ja, tes sék meg ta nul ni fej ben, jöj jek
vis  sza öt perc múl va, és ak kor én ta ní tom
meg az egész osz tály nak. Ko dály ta nár úr

ha von ta leg alább egy szer el jött meg hall gat -
ni egy ének órát, de az ak kor ép pen Bu da -
pes ten kon cer te zõ hí res mû vé szek is meg -
lá to gat ták is ko lán kat. Egye sek kö zü lük
csak ar ra vol tak kí ván csi ak, hogy ho gyan
zaj lik le egy ének óra, má sok ma guk kal
hoz ták a hang sze rü ket is. Ma ra dan dó em lé -
kem, ami kor a zse ni á lis he ge dûs, Yehudi
Menuhin ját szott a tor na ter münk ben. Én
meg, mint af fé le rossz gye rek, a bor dás fa -
lon fö löt te csim pasz kod tam, és így fö lül rõl,
köz vet len kö zel rõl lát tam a kéz moz du la ta -
it. Má ig ben nem van, ahogy mu zsi kált.
Ugyan ilyen fe lejt he tet len él mé nyem,
ahogy Pablo Casals egy ka ta lán nép dalt ját -
szott ne künk, majd pi páz gat va vá la szolt
kér dé se ink re. Egyi künk azt kér dez te, hogy
Casals bá csi, ho gyan tet szik gya ko rol ni?
Er re azt vá la szol ta, hogy reg ge li után ki me -
gyek a kert be, egy ár nyé kos fa alá hú zom a
nyug ágya mat és le fek szem. És ak kor úgy,
hogy a ha sá ra tet szik ten ni a csel lót? Nem,
nem. De még is ho gyan lesz eb bõl gya kor -
lás? Úgy, hogy fej ben vé gig gon do lom a da -
ra bot. Hogy mi tõl szép, mi a fon tos eb ben a
ze né ben, és ak kor már adód nak az ujj ren -
dek, mind az, ami egy gya kor lás hoz kell. 

Ko dály ta nár úr nem volt ilyen be szé des.
Ami kor meg lá to ga tott ben nün ket, szót la nul
be ült az utol só pad ba. Majd az óra vé gén
egy – ma xi mum két – mon da tot mon dott,
de nem töb bet. Az egyik ilyen mon da ta –
amit na gyon fur csá nak ta lál tunk – ez volt:
Ké rem, a szü net a ze ne na gyon fon tos ré -
sze! Gye rek fej jel per sze nem ér tet tük, hogy
mi kép pen le het a ze né ben az fon tos, ami -
kor nincs is ze ne. Ma, sok év ti zed del ké -
sõbb már tu dom, hogy sok szor az a ren ge -
teg hang csak azért van, hogy meg szü let -
hes se nek azok a bi zo nyos te lí tett szü ne tek.

No, de mi a hely zet ma nap ság? A ze ne -
is ko lák ban he ti há rom, a töb bi ben mind -
össze egyet len ének óra sze re pel a tan me -
net ben. Ezért gon dol tunk ar ra a Mu zsi kás
együt tes sel, hogy el me gyünk éven te öt ven
is ko lák ba, és ott egy in ten zív ze ne órát tar -
tunk sok nép ze né vel, sok uta lás sal Bar tók -
ra és Ko dály ra. Így jöt tünk el már két szer
is Ba já ra és kör nyé ké re. Jó ilyen kor lát ni a
gye re kek sze mét, ahogy rá cso dál koz nak a
hang sze re ink re, a mu zsi ká ra. Va ló szí nû leg
töb ben kö zü lük ezt már nem fe lej tik el, és
be épül az éle tük be. Ta lán ép pen ezért fog -
nak a jö võ ben meg hall gat ni va la mi lyen
szá muk ra új ze nét, vagy ép pen ezért is me -

He ge dû szó Ge menc ben
Csil la go kért ma ga sod tam – s a föld re ha jol tam ma da rak láb nyo mát imád ni

(Vá ci Mi hály)
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rik fel azt, ami csak hang fe dés ként ér el
ben nün ket. Ezt a tö rek vé sün ket egy idõ
után sze ren csénk re fel ka rol ta a MOL, ami
pél da ér té kû a te kin tet ben, hogy te he tõ sebb
em be rek, vál lal ko zá sok se gít sék, tá mo gas -
sák az is ko lá kat, a kul tú rát. Én na gyon
örü lök en nek a le he tõ ség nek, mert így a
nagy kül föl di kon cert je ink mu zsi ká ját,
han gu la tát hoz hat juk el az is ko lák ba, és
jut tat hat juk el él mény sze rû en a ta nu lók hoz
ezt az ér té kes mu zsi kát.

Elõ de ink nek a szo ká sok – köz tük a ze ne
– sok kal fon to sab bak vol tak, mint a mai
em ber szá má ra. De még en nél is lé nye ge -
sebb volt szá muk ra a ter mé szet kö zel sé ge,

meg fi gye lé se, együtt élés a ter mé szet tel.
Mi ként a ze ne – ha oda fi gye lünk – ve ze ti az
ér zé se in ket, ugyan úgy ezt te szi ve lünk a
szél zú gá sa, a pa tak cso bo gá sa, er dõ ben a
le ve lek zi ze gé se, vagy az ég bolt, egy nagy
ho mok fe lü let, víz fe lü let lát vá nya. Mind -
ezek gon doz zák azo kat a rej té lyes agyi hul -
lá mo kat, ame lyek re a mo dern tu do mány is
fel fi gyelt. Ér de kes, hogy a nép ze né szek kö -
zül so kan szí ve sen jár ják az er dõ ket, he gye -
ket, vagy idõz nek vi zek part ján. Bar tók ra is
jel lem zõ volt, hogy szép ter mé sze ti he lyek -
re vo nult vis  sza, hogy a ben ne sû rít mény -
ként, in du lat ként, ze nei õs mag ként fe szü lõ
meg szü le ten dõ mû ve ket vi lág ra hoz za. 

Akik kö ze lebb rõl is mer nek, tud ják ró -
lam, hogy má ni á ku san já rom az er dõt
gom bát, gyógy nö vényt ke res ve. Ez per sze
jó ürügy ah hoz, hogy az em ber fi gyel je a
ter mé sze tet és a sa ját bel sõ vi lá gát, és
hagy ja, hogy ezek va la hogy egy más ra
han go lód ja nak. Az er dõ já rás ná lunk csa lá -
di tra dí ció. Szü le im mel, test vé rem mel
kezd tük, majd fe le sé gem mel, gye re ke im -
mel, most pe dig kis uno kánk kal foly tat juk,
aki leg utóbb ba ba ko csi ban vé gig alud ta a
tú rát, csak ép pen ak kor nyi tot ta ki a sze -
mét, ami kor egy õzi ke sza ladt át elõt tünk,
meg ami kor ma dár csi cser gést hal lott…”

Schmidt Antal

Tornatermi zeneóra Gemenci vendégségben
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Ap ró cso dák
Cí me rek a Türr Ist ván Mú ze um gyûj te mé nye i ben

Kis as  szony ha va van a Ger gely-nap tár
sze rint. Au gusz tus 20. sok ré tû ün nep: Szent
Ist vá né, a ma gyar ál la mi sá gé, a tör vé nyes -
sé gé, az új ke nyé ré – s nem is gon do lunk rá,
hogy a nem zet és ál lam szim bó lu máé, a cí -
me ré és a zász lóé is. 

A he ral di ka (cí mer tan) nyel vét „ma gya -
rít va” mu tat juk be a ma gyar ál la mi cí mer, a
vá ros cí mer, va la mint a me gye cí mer vál to -
zá sa it, meg je le né si for má it a Türr Ist ván
Mú ze um ban ta lál ha tó tár gya kon ke resz tül. 

A mai al kot mány ban le írt cí mer hos  szú
év szá zad ok vál to zá sa i nak ered mé nye. A
he ral di kai sza bá lyok bo nyo lul tak, né hány
alap ve tõ sza bályt azon ban is mer nünk kell:
A cí mer pajzs a leg fon to sabb elem, e nél kül
nincs cí mer. Alak ja vál to zó le het, de ez a cí -
mer lel ke. A cí mer ben szí nek és fé mek
(arany, ezüst) je len nek meg. A sza bály az,
hogy csak egy fé le szín al kal maz ha tó, te hát
nem le het nek a kék nek, vö rös nek stb. ár -
nya la tai, va la mint szín re szín, vagy fém re
fém nem al kal maz ha tó. Ki vé tel a „ter mé -
sze tes szín”, s ez Ba ja cí me ré ben meg is je -
le nik. Az áb rá zo lás sti li zált, so ha nem le het
há rom di men zi ós ér ze tet kel tõ.

A ma gyar cí mer ki ala ku lá sa, sza bá lyok -
ban rög zü lé se év szá za do kat fel öle lõ fo lya -
mat. Mai ele mei, va gyis a ket tõs ke reszt, a
hár mas ha lom és a vö rös-ezüst vá gás (Ár -
pád-sáv nak is mon dott sá vo zás), a pajzs fö -
lé he lye zett Szent Ko ro na a XVII. szá zad
ele jé re ala kult ki. Ez a cí mer kis cí mer né -
ven is me re tes.

Ma gyar or szág ki rá lyai hos  szabb-rö vi -
debb idõn át szá mos te rü let re ki ter jesz tet ték
ural mu kat, így ala kult ki a nagy cí mer. Mint -
hogy a kül po li ti kai vagy egyéb meg fon to lá -
sok mi att egyes tar to má nyo kat nem sze re -
pel tet tek, al kal maz ni kezd ték az ország-
címernek egy olyan vál to za tát is, amely a
„kap csolt ré szek” és „mel lék tar to má nyok”
cí me re i nek csak egy ré szét áb rá zol ta. Ki ala -
kult a „kö zép cí mer.”(Bertényi Iván)

A ma gyar kö zép cí mer nek két vál to za tát
is be mu tat juk. Az egyik az 1895-ben kelt
ren de let ben köz zé tet tek sze rint: a kül sõ
pajzs négy me zõ re osz lik. Bal ra fenn Dal -
má cia, mel let te Hor vát or szág, bal ra lenn
Szla vó nia, mel let te Er dély cí me re. Alul ék -
sze rû en Fi u me. A kö zép cí mert az 1915. évi
tör vény sza bá lyoz za. A két kö zép cí mer
köz ti kü lönb ség csak an  nyi, hogy a cí mer -
pajzs al só, csú csos ré szét meg osz tot ták,  Fi -
u me mel lé Bosz nia-Her ce go vi na cí me ré -
nek egy ré sze is fel ke rült.

Sa já tos tör té nel mi kor ban ala kult ki az
ún. Kos suth-cí mer, va gyis az 1848/49-es
for ra da lom és sza bad ság harc alatt. Ez zel a
cí mer rel még több ször ta lál ko zunk majd
Ma gyar or szág 20. szá za di tör té nel mé ben.
Egy re ne szánsz pajzs nak ne ve zett ala pon a
vö rös-ezüst sá vo zás és a hár mas ha lom és
ket tõs ke reszt osz tot ta pajzs ról le ke rült a
Szent Ko ro na. 

A Kár olyi-kor mány alatt 1918-ban a
Kos suth-cí mert, a Ta nács köz tár sa ság ide jén
sem mi lyet sem hasz nál tak. (Pon to sab ban
az öt ágú csil la gos pe csét tel he lyet te sí tet ték
a cí mert hi va ta los ira to kon.)

A két vi lág há bo rú köz ti idõ ben a ko ro nás
kis cí mer volt hasz ná lat ban. 

A má so dik vi lág há bo rú után is mét „ak tu -
á lis sá” vált a cí mer kér dés. A Kos suth-cí mert
1949-ig hasz nál ták. A mú ze um gyûj te mé -
nyé ben két pa pír ma sé cí mer ta lál ha tó, mely -
rõl le vág ták a ko ro nát eb ben az idõ ben. a
Szentistváni ÁMK épül té nek hom lok za tá ról
– Nagy And rás ter vei alap ján épült 1937-38-
ban –  is ek kor szed ték le a ko ro nát, igaz, a
pajzs tar tó an gyal kák meg me ne kül tek. 

A for du lat évét kö ve tõ en vál to zott a cí -
mer is 1949-ben. Rá ko si Má tyás be szé dé -
ben el ve tet te a Kos suth-cí mer meg ma ra dá -
sát, mert az a száz év vel ko ráb bi ál la po tot
tük röz te. Az új cí mer rõl pe dig ki nyi lat koz -
tat ta, hogy az „…az ön tu da tos szo ci a lis ta
mun kás és dol go zó pa raszt jel ké pe: a ka la -
pács, a vö rös csil lag, a bú za ko szo rú és az
ara nyos bú za ka lász a pi ros-fe hér zöld nem -
ze ti szí nek kel. Aki e cí mert lát ja, ma gya rá -
zat nél kül is rög tön meg ér ti be lõ le, hogy ez
a dol go zók or szá gát jel ké pe zi.” 

Az 1949-es ál lam cí mer, „mely más szo -
ci a lis ta or szá gok min tá já ra ké szült, ha zánk
szo ci a lis ta jel le gét va ló ban hang sú lyo zot tan
ki fe je zés re jut tat ta, de ugyan ak kor nem fe -
jez te ki kel lõ súl  lyal ha zánk ma gyar vol tát
(csak egy vé kony há rom szí nû sza lag utalt
er re), s nem kö vet te a tör té nel mi ha gyo má -
nyo kat sem. Emel lett sú lyo san vé tett a he -
ral di ka sza bá lyi el len is: cí mer paj zsot nem
al kal ma zott, s így csak funk ci ó ja ré vén volt
cí mer nek ne vez he tõ. Mind ezen okok mi att
so kak nem ze ti ér zé sét sér tet te. 1956 õszét
nem él te túl.” (Bertényi Iván)
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Né hány hé tig élt a Kos suth-cí mer… Ezt
kö ve tõ en al kot ta meg Légrády Sán dor az
1990-ig ér vé nyes ma gyar cí mert. Ezt kö ve -
tõ en, 1990 jú li u sá ban az or szág gyû lés a ko -
ro nás kis cí mert tet te a ma gyar nem zet és ál -
la mi ság jel kép évé.

A ba jai cí mer tör té ne te ki sebb idõt és lát -
szó lag ke ve sebb gon dot ölel fel. A tö rök
hó dolt ság aló li fel sza ba du lás után 1696-
ban Ba ja sza ba dal ma zott ka ma rai me zõ vá -
ros cí met ka pott, s az ural ko dó tól cí mert is.
Mint hogy a ki vált ság le vél de cem ber 24-én
kelt, a vá ros cí me ré ben Ádám és Éva lát ha -
tó a pa ra di cso mi al ma fa alatt. Cí mer le írás
azon ban nem ma radt fenn. Ezért szám ta -
lan, az al ko tók ér zés vi lá gát tük rö zõ cí mer -
áb rá zo lást is me rünk. A csizmadia céh zász -
la ján – mely a vá ros tör té ne ti ki ál lí tás ban lát -
ha tó – egy sze rel mi je le net nek be il lõ vá ros -
cí mert lát ha tunk a ma gyar cí mer, va la mint
az ural ko dó és fe le sé ge kép má sá nak tár sa sá -
gá ban. Ezen a zász lón Szent Ist ván zsi nó ros,
hu szá ros egyen ru há ban áb rá zol ta tik a ko ro -
na, jo gar és a ket tõs ke reszt mel lett, amint
fel ajánl ja or szá gát a gyer me ké vel ikon sze -
rû en áb rá zolt, fel hõk kö zött meg je le nõ Szûz
Má ri á nak.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni új ha ta lom
el tö röl te a vá ros- és me gye cí me rek hasz ná -
la tát, s csak 1974-ben sza bá lyoz ta a Mi nisz -
ter ta nács – a fel sza ba du lás 30. év for du ló ja
al kal má ból – a he lyi cí mer és zász ló al ko tá -
sá nak rend jét. 

Ez idõ ben jött lét re Ba ja új cí me re, mely -
nek le írá sa a kö vet ke zõ: „A vá ros cí me re
mély kék alap já val a vá rost kö rül öle lõ Du -
nát és holt ága it jel ké pe zi., me lyen arany
ová lis fe lü le ten gyü möl csöt ter mõ fa áll,
alat ta em ber pár. Az õket kö rül ve võ pi ros sá -
vok a vá ros épí tést és a ter mé szet erõi fe lett
gyõ ze del mes ke dõ em bert szim bo li zál ják.”
A tör té nel mi ese mény re, an nak bib li kus tar -
tal ma mi att, uta lás sem tör tén he tett. 

Ba ja Vá ros Ta ná csa 1989-ben al kot ta meg
azt a ren de le tet, mely a mai cí mert és a cí -
mer hasz ná la tot sza bá lyoz za. A cí mer le írá sa
így szól: „ Ba ja vá ros cí me re – felül ko ro ná -
val dí szí tett – ba rokk rá más, tár csa ala kú
paj zson bú za vi rág kék me zõ ben, zöld ta la jon
ál ló bar na tör zsû, zöld le ve lû, arany gyü -
möl csû al ma fa, amely nek tör zsén kö rül csa -
va ro dó zöld kí gyó kú szik fel fe lé. Az al ma fa
alatt a pajzs jobb ol da lán mez te len, ter mé -
sze tes szí nû fér fi alak – a bib li ai Ádám –, a
pajzs bal fe lé ben a fér fi alak fe lé for du ló,
mez te len, ter mé sze tes szí nû nõ alak – a bib -
li ai Éva – áll, al mát nyújt va Ádám nak.” 

A ba rokk rá más cí mer meg ha tá ro zó ja
min den bi zon  nyal a Vá ros há za üveg ab la ká -
nak cí mer ké pe le he tett.

Ez a cí me rünk, s a leíráshoz képest bár -
mely vál toz ta tás megengedhetetlen, hi tel -
te len sé get je lent.

Né hány szó a me gye cí mer rõl. 
Ba ja a tö rök hó dolt ság elõtt Bod rog me -

gyei te le pü lés volt. A tö rök után Bács és
Bod rog vár me gye év ti ze des per ben áll tak,
mi vel a ha tá rok ban meg egyez ni nem tud -
tak. Az ural ko dó 1802-ben az ál dat lan
pört – mi lyet még a vi lág nem lá tott – úgy
ol dot ta meg, hogy a két me gyét egye sí tet -
te. Az így lét re jött Bács-Bodrog vár me gye
cí me ré ben Szent Pál sze re pel a szent hez
tar to zó att ri bú tu mok kal áb rá zol va. Õ volt
lát ha tó Cson ka Bács-Bodrog vár me gye
cí me ré ben is, ami kor a me gye szék hely
Ba ja volt 1921-1941 kö zött. Ez a cí mer
lát ha tó a Bá nyai Jú lia Szak kö zép is ko la –
volt vár me gye há za – hom lok za tán, il let ve
az épü let tel szem be ni úgy ne ve zett tiszt vi -
se lõ há za kon is. 

A Dél vi dék vis  sza fog la lá sá val a me gye -
szék hely is mét Zombor lett, s 1944 õszé tõl
1950-ig is mét Ba ja. Az ek kor két me gye
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog)
ös  sze vo ná sá val lét re ho zott Bács-Kis kun
me gye szék he lye Kecs ke mét lett. Ös  sze -
von ták a cí me re ket is: a füg gõ le ge sen osz -
tott me zõ bal ol da lán Szent Pál, mel let te
egy kun vi téz lát ha tó.

A cí me re ket, zász ló kat, pe csét nyo mó kat
be mu ta tó ki csiny ki ál lí tás ra vár juk lá to ga -
tó in kat au gusz tus 9-tõl a mú ze um eme le ti
ki ál lí tó ter mé be. 

Merk Zsuzsa
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Egy szegény csa lád va cso rá ja
(Bu ko vi na-istensegítsi élet kép –  an no 1930)

Mint ha a ké mény is tud ná, hogy alat ta
szû kö sen van min den bõl, vé ko nyan eresz -
tet te a füs töt a bé kes sé ges, kék ég fe lé.
Alat ta má lécs ka (pu lisz ka) ro tyo gott az
ércüst ben. Ös  sze fog va az ez alatt égõ pár
ha sáb fá val, jól esõ me le get árasz tott az
étel re vá ró öt gyer mek fe lé, nyá lat gyûjt ve
ár tat lan szá jacs ká juk ba.

„Mëgkéne ke verd a má lét, Fe renc” –
szó lott az em be ré re Zena as  szony, aki egy
kö csög aludt te jet tett vi gyáz va az asz tal ra.
A so vány, ma gas em ber, aki fél lá bá ra sán -
tí tott, és be széd hi bás is volt va la me lyest,
ügyel ve el nyom ta a majd nem vé gig égett
ci ga ret tá ját, de nem dob ta el a csik ket.
Ezek bõl is ci ga ret ta lesz, ha ös  sze gyûjt
egypá rat. Óva to san tet te a mel lé nye zse bé -
be. Na pon ta két-há rom ci ga ret ta je len tet te
szá má ra a lu xust. Víz be már tot ta a má lé ke -
ve rõt, mi e lõtt a ke ve rés hez fo gott vol na.
Így nem ra gad hoz zá a drá ga, él te tõ anyag.

So ká ig ke ver get te, és hogy több le gyen
a pu lisz ka, fõtt krump lit is ve gyí tett hoz zá.
Ezt pe dig jól el kell ke ver ni, hogy ne ma -
rad jon cso mós. Igaz, hogy a pu lisz ka mi -
nõ sé gét ront ja, de az éhes has nem kér de zi
so ká ig, hogy mi vel tö mik meg.

A két leg ki sebb gyer mek egy pad mel lé
húz ta a kis szé két. Õk ott kap ta k egy tál ká -

ba ab ból az aludt tej bõl, amit az any juk a
teg na pi nap szám fe jé ben ka pott egypár lej
mel lé. Amíg Zenaném igye ke zett a kö csög
te jet igaz sá go san el osz ta ni, ar ra gon dolt,
két nagy só haj kö zött, hogy va jon hol nap
mi vel tö mi meg, dug ja bé az éhes szá jacs -
ká kat, mi kor eh hez a má lécs ká hoz is
szom széd ko ma as  szo nyá tól köl csö nöz te a
ku ko ri calisz tet. A múlt ko ri köl csönt se ad -
ta még meg, s nem is tud ja, hogy mi kor s
mi bõl fog ja meg ad ni.

Ferencbám elég nek ta lál ta a má lé ke ve -
ré sét. Mi e lõtt a lappittóra (a pu lisz ka alá
hasz nált, négy sar kos fa lap) bo rí tot ta vol -
na, kis ide ig még a tû zön hagy ta, hogy sül-
lenjen. Úgy sok kal job ban el vá lik a pu lisz -
ka az üst tõl. Szép sár ga, dom bo rú élet ke -
rült a deszka-lapittóra, ígé re tes pá rol gás sal
tölt ve be a föl des pad ló jú szo bát. Desz ka-
pad ló ra saj nos nem ju tott.

Egy órát is sze ret tek vol na ven ni, de a
sze gény ség csak a nap ra né zést en ged te
meg óra he lyett. A tü kör is srégtö röt ten
szol gált a szé pít ke zésnél, bo rot vál ko zás -
nál. Fo gya té kos sá gát az zal igye ke zett pó -
tol ni, hogy a so vány ar cot, majd nem meg -
dup láz va, szé les nek, kö vér nek mu tat ta.

„Nyug has sa tok” – szólt rá Ferencbá a
ci va ko dó gye re kek re, akik az üst fe ne ké rõl

kés heg  gyel, kö röm mel igye kez tek fel fe -
sze get ni a koz mát. Hej! be jó ízt köl csön -
zött an nak is az éh ség.

Vég re az asz tal lett a vi lág kö ze pe, a
majd nem csil lo gó napmá lécs ká val a csil -
lag tá nyé rok tól kö rül vé ve. Az anya a
„bölcs”, aki a ki csi bõl is tu dott so kat va -
rá zsol ni.

A gye re kek fé lig me rí tet ték tej jel a ka -
na lat. Így to vább tart a ka nál ál dá sos száj -
hoz emel ge té se. Az apa után Ferenckének
ke resz telt gye rek re szólt rá az ap ja, aki
mo hób ban evett, mint a töb bi. „Szû keb -
ben ëdd te a má lét, s szûrd le a te jet!” A
gyer mek ke zé be egy gon do lat ide jé ig
meg állt a ka nál, s a szü le it szí ven  ütõ cso -
dál ko zás sal mond ta: „Hát ak kor aapa én
mit ëgyek?” Csak az ap ja el szo rult tor ka,
s az anya sze mé ben meg csil la nó könny -
csepp volt er re a fe le let.

Az apa – hogy hely re bil lent se új ra a
meg bom lott har mó ni át – erõl te tett szi go rú -
ság gal an  nyit mon dott: „Ne tuggy csak
annyit! Van ë ami vel bédugd?!” Er re az tán
a ka na lak bé két te remt ve ko cog tat ták a már
majd nem üres tá nyé ro kat, igye kez ve ki me -
rí te ni az utol só csep pet is, mi e lõtt di csér ni
kezd ték vol na azt, aki ételt, italt adott.

Lõrincz Ger gely

A madáretetõ
Né hány éve az er ké lyünk amúgy ki hasz -

ná lat lan, ma ga sabb ré gi ó já ban, az idõ já rás
vi szon tag sá ga i tól vé dett he lyen el he lyez -
tem egy ma dár ete tõt. Nem olyat, amit az
interneten „ma dár ete tõ” cím szó alatt le het
lát ni. Nem fá ból ké szült, ha nem kar ton do -
boz ból. Mint ál ta lá ban minden nek, an nak
is az interneten néz tem utá na, hogy mi lyen
ma go kat kell ki he lyez ni és hogy a sza lon -
na jobb vagy a fag  gyú. Mû kö dött is ren de -
sen, té len sok ma dár meg for dult az er ké -
lyün kön, nagy-nagy örö münk re.

Az el múlt té len ki csi volt a for ga lom.
Áp ri lis ele jén azon ban meg je lent egy éne -
kes ma dár pár és az egyik, mint utó lag ki de -
rült, a hím, ér de kes be mu ta tót tar tott. A do -
boz elõtt, an nak ma gas sá gá ban szár nya it
sû rûn csap dos va meg állt a le ve gõ ben, majd
be szállt a do boz ba és on nan ki né zett pár já -
ra, aki az er kély kor lát ján ül ve fi gyel te.

Most már tud ni akar tam, hogy mi lyen
ma da rak az al bér lõ ink, ezért fel vé te le ket
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ké szí tet tem ró luk, me lye ket tu dós ba rá -
tom nak, Schmidt Tóninak mu tat tam meg,
aki ki de rí tet te, hogy há zi rozs da far kú pár -
ról van szó. Schmidt Egon jó vol tá ból pe -
dig meg tud tam, hogy a hím csak ki vá laszt -
ja a fészkelõhelyet, a fész ket a to jó épí ti.

A to jó igen szor gal ma san hord ta a fé szek
épí té sé hez fel hasz nál ha tó anya got és pár

nap el tel té vel a fé szek el is ké szült. Éle lem -
szer zõ kör út ja ik egyi két ki hasz nál va fe le sé -
gem mel be les tünk a do boz ba, és egy szép,
for más fé szek ben gyö nyör köd het tünk.

Né hány nap múl va meg szûnt a nyüzs -
gés, ami bõl ar ra kö vet kez tet tünk, hogy a
to jó le rak ta to já sa it és azo kon ül. A hím
ugyan né ha meg je lent, a szo ká sos szárny -
csap do sás sal meg állt a le ve gõ ben és be le -
sett a do boz ba, majd le szállt az er kély kor -
lát já ra és a fark tol la it re zeg tet te. Azt is
meg fi gyel tük, hogy a to jó idõn ként ki re -
pült a do boz ból, hogy élel met ve gyen ma -
gá hoz, a hím ugyan is nem ete ti a to jót, mi -
köz ben az ül a to já so kon.

A fi ó kák 2,5-3 hét múl va ki kel tek, és ek -
kor kez dõ dött az iga zi nyüzs gés, ami a fi ó -
kák nö ve ke dé sé vel együtt fo ko zó dott. Most
már a hím is be se gí tett a fi ó kák ete té sé be.

A fi ó kák nö ve ke dé se hihetelenül gyors,
hi szen a to já sok le ra ká sá tól szá mít va há -
rom hét sem telt el, és az el sõ, leg me ré -
szebb fi ó ka már ki is re pült. A fe le sé gem
vet te ész re, de azt hit te, hogy egy fi ó ka ki -
esett a fé szek bõl, mert va ló szí nû leg a szü -
lei ál tal gya ko rolt zu ha nó re pü lés sel hagy ta
el a fész ket, hogy az tán az er kély pa do za ta
fe lett ki ter jes  sze szár nya it, és pu hán lan -
dol jon. Ál ta lá ban a füg göny mö gül szok tuk
fi gyel ni a ma da rak te vé keny sé gét, és most
is iz ga tot tan les tük, va jon mi tör tén he tett a
fi ó ká val, ami kor, nagy meg kön  nyeb bü lé -
sünk re, az asz tal ta ka rá sá ból elõ to tyo gott.
Ké sõbb fel szállt az asz tal ra, majd az er kély
kor lát já ra, az tán el tûnt az er kély rõl. Test vé -
rei csak más nap haj nal ban re pül tek ki, és
reg gel, ami kor ki néz tünk, már ket tõ a vi -
rág tar tón, egy pe dig az er kély kor lát ján
ücsör gött. A szü le ik to vább etet ték õket, és
na gyon ér de kes volt fi gyel ni, ahogy a to jó
vagy a hím röp té ben ad ja át a bo ga rat vagy
a pó kot a fi ó ká nak. 

Az tán a há rom fi ó ka is el ha gyott ben nün -
ket. Mi köz ben írom ezt a kis tör té ne tet, ma -
da ra ink a má so dik fé szek al ja fel ne ve lé sén
is túl van nak, és a szo ká sos, fé szek elõt ti
tánc cal pró bál ják fi ó ká i kat ki re pü lés re ösz -
tö kél ni. A fi ó ká kat még nem lát tuk, re mél -
jük, õk is né gyen lesz nek, és mind an  nyi an
sze ren csé sen meg érik a fel nõttkort, hogy
to váb bi fi ó kák kal ör ven dez tes sék meg a
ter mé szet sze re tõ em be re ket.

Azért egy ki csit druk ko lok, hogy egy
har ma dik köl tés hez az idén már ne le gyen
ked vük, ugyan is na gyon idõ sze rû len ne le -
fes te nem az er kély kor lát ját.

Feny ves Lász ló

Csa lá di kró ni ka – két kép ben
Az aláb bi írá so kat Tóthné Vancsura Már ta bo csá tot ta ren del ke zé sünk re. Az egyi ket nagy any ja, Drescher Ida ve tet te pa pír ra, a má -

sikat édes any ja. A kö zel fél év szá za da le jegy zett két igaz tör té net kö zül az el sõ az elõ zõ szá zad for du ló han gu la tát idé zi fel, a má so dik
az 1956-os év vi szon tag sá ga it: a pusz tí tó du nai ár vi zet, a for ra dal mat és a le ve ré se utá ni ki lá tás ta lan sá got.

Meszélj, Nanyikám!

Hát tu dod, tündikém, mi kor Nanyika ki -
csi lány volt, nyá ron, ami kor vé ge volt az
is ko lá nak, Nanyika ma má ja egy reg gel azt
mond ta:

– Gye re kek, ma az tán jók le gye tek, se -
gít se tek, mert dél ben fe lü lünk a vo nat ra és
meg lá to gat juk a zombori nagy ma mát meg
a nagy pa pát!

Az tán a pad lás ról le hoz tak egy nagy, ot -
rom ba kof fert, és meg kez dõ dött a pa ko lás.
Hej, volt ám kap ko dás és iz ga lom, zene-
bona – hát még az ebéd nél – iga zán, alig csú -
szott le az étel, de vég re csak el jött a nagy
pil la nat, ami kor édes apánk azt mond ta:

– Na, gye re kek, tö röl jé tek meg a szá ja to -
kat, a ko csi már ré gen kint vár a ház elõtt!

A ko csis mel lé tet ték a nagy kof fert, a
ma ma meg a ki csi Ste fi kéje le ül tek a nagy
ülés re, Ida és Mar git a kis ülés re, egy inas
a bak ra.

Ke zet csó kol tunk apu kánk nak, csat tant
az os tor – és re pül tünk! Min den ki meg bá -
mul ta az if jú Drescher kis as  szo nyo kat,
mert ször nyû szé pek vol tunk ám!
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Volt raj tunk egy for ma sö tét kék Ár pád-ru -
ha, vagy eset leg sár ga, és hoz zá – cilin-
derkalap! Mert ak kor a ki csi lá nyok is azt
hord tak.

– Nanyikám, mi is az a ci lin der ka lap?
Olyan, mint a lám pa ci lin de re?

– Nem, tündikém, ki csit ala cso nyabb és
szé le sebb, ép pen meg állt egy kis lány fe je
búb ján, de nem baj, gu mi tar tot ta. Az
enyém szür ke volt. (Szép le he tett, mond ja
õ, meg gyõ zõ dés nél kül.) Na és fé nyes volt
és ke mény. 

Na mind egy, már a vas út nál vol tunk, ká -
szá lód tunk le fe lé. Jött két hor dár, le emel ték
a nagy kof fert, az inas ment je gyet vál ta ni,
sze gény ma mám pe dig ve szõ dött a há rom
cse me técs ké vel, és olyan pi ros volt és me -
le ge volt sze gény nek – és so kat ki kap tunk,
mi kor ra vég re el he lyez ked tünk egy II. osz -
tá lyú sza kasz ban. Jaj, el sõ dol gunk volt a
ci lin der ka la po kat le ven ni és be dob ni a tás -
ka tar tó há ló ba, azu tán ki dug tam a fe je met
az ab la kon, hogy az in du lást él vez zem, de
ó, mit, az az kit lát nak sze me im?!

– Len ke! Len ke! Ti is utaz tok? A Grószi
is? Jaj, ide gyer tek! Ti ho vá men tek? Hód -
ság ra? Jaj, de jó, Zomborig együtt le szünk!

(– Ne ki a bálj, szól há tul a ma mám…)
Len ke pe dig egy sze rû en és fi no man: 
–  Nem utaz ha tunk együtt, mert mi el sõ

osz tá lyon uta zunk.
Hát per sze, ilyen szép ró zsa szí nû bébé ru -

há ban meg csip ke bébékalapban csak el sõ
osz tá lyon le het utaz ni – és pon to san a mel -
let tünk lé võ el sõ osz tá lyú bár sony ülé ses
sza kasz ba ká szá lód tak.

A ka la uz – („Mi az, Nanyikám?”) – meg -
vár ta, míg min den kö vér ma ma, grószi meg
kis lány sze ren csé sen a he lyé re tá pász ko dott,
be csap ta az aj tó kat, éle set sí polt, in du lást ki -
a bált, és a kis gõz ma si na nagy pö fé ke lés sel,
sis ter gés sel szép ko mó to san el in dult.

Ne gyed órá ig ment, az tán va la me lyik fa -
lu si ál lo má son meg állt, fel szed te, le tet te az
uta so kat – köz ben be-be ku kucs kál tam a
szom széd fül ké be Len két meg ci bál ni –, hát
las san, de biz to san el ju tot tunk Zomborba.

– Zombor! – ki ál tott a ka la uz és mi si et ve
sze de lõdz köd tünk, rak tuk a fe jünk búb já ra
a ci lin de re ket – de ó jaj, csak ket tõ volt a há -
ló ban, Ste fi kéé nincs se hol. Mi cso da iz ga -
lom, kap ko dás, ke re sés – nincs és nincs!

Nagy ne he zen rá jöt tünk, hogy egy szél ro -
ham vi het te ki az ab la kon, ami kor én ki nyi -
tot tam és Len ké vel tár sa log tam. Tu dod, én
már ak kor is rossz má jú vol tam, és akár hogy
szi dott a ma mám, azt gon dol tam ma gam -
ban: úgy is för tel me sen állt a Ste fi ko pasz
fe jén. Na, in du lás ki fe lé! Az ál lo más elõtt
nagy pa pánk cso da szép fo ga ta várt – két kö -
vér, fi cán ko ló, tü zes pa ri pá val – és most

már iga zán re pül tünk. Vé gig a szép fõ ut cán,
jobb ról, bal ról  fe hér, vi rág zó bok rok kö -
zött. Gyö nyö rû volt. Az tán egy tárt ka pu nál
be for dult a fo gat, olyan szé pen csat tog tak a
lo vak pat kói a ka pu al ja kõ koc ká in, úgy sze -
re tem ezt hall gat ni, min dig, ahány szor jöt -
tünk men tünk – és meg állt hir te len a fo lyo -
só be já ra tá nál.

A tárt aj tó ban ott állt már a mi göm bö lyû
nagy ma mánk…

– Ach! Grûß Got, Kinder! Is ten ho zott,
jajj, me lyi ket pu szil jam meg, gyer tek, gyer -
tek! Mar csa! Se gíts a kof fert le ven ni, az tán
hoz ha tod a ha bos cso ko lá dét meg a ma zso -
lás kug ló fot!

A hall ban már szé pen meg volt te rít ve, és
mi il lõ kéz mo sás után be te le ped tünk.

Mar csa hoz ta a sok jót és mi bol do gan et -
tünk, me sél tünk, kér dez tünk, di cse ked tünk.

De egy szer csak nagy gyerekzsivaly a ke -
ra mi tos ka pu alatt, meg nagy trap po lás, ki -
a bá lás, kur jon ga tás: Hol a Zsida Mar git? –
és jön nek az uno ka test vé rek a szom széd ból,
a Pis ta, Ma ris ka, La jos ka (alig ti pe gett) –
na, volt já ték, vi ga lom a szép tá gas, ár nyas
ud va ron.

Így telt a nap, és más nap ra gyo gó hús vét -
va sár nap ra vir rad tunk. Ezen a na pon az
egész csa lád temp lom ba vo nult. Nagy pa pa,
nagy ma ma, pa pák, ma mák és az egész raj
szé pen fel öl töz te tett gye rek. Még kesz tyû
is volt raj tunk, ami bi zony Pis ta kö lök nek
nem tet szett, mind a tíz uj ját ki fe szí tet te.
Ste fi ké nek ha mar ho zat tak egy szép csip -
ke ka la pot a ko pasz fe jé re – eb ben ki csit
csi no sabb volt.

A temp lom ban cso da szép volt min den, az
ol tá ron vi rá gos ágak és édes töm jén il lat,
füst emel ke dett az ég fe lé.

Az tán szép rend ben ha za bal lag tunk.
Hát, mi kor be lé pünk a ház ba, lát juk ám,

hogy a szem ben lé võ or go na bok rok alatt pi -
ros lik va la mi – fu tunk, fu tunk, hát egy nagy
karoskosár pi ros, sár ga, kék, zöld, min den -
fé le szí nû to jás, hús vé ti to jás, nyu szi ka to jás
– hát még a sok já ték, mind a nyu szi ka toj -
ta! – nem, nem is le het el mon da ni, hogy
örül tünk, uj jong tunk. De egy szer csak
hopp! Va la mi fe hér ug rik ki a bo kor ból,
kép zeld, két fe hér nyu szi ka, na gyon el fá -
rad tak és ki csit el szu nyó kál tak a bo kor al -
ján. Hát ez volt a leg na gyobb öröm! Két
ele ven, fe hér nyu szi! A mi szép, fe hér ha jú
nagy ma mánk ott ült köz tünk és ve lünk
örült, ka ca gott, de a fe hér nyu szi ká kat nem
en ged te agyon ba bus gat ni.

Dél után az tán át men tünk a Pistáékhoz, és
ott folyt a já ték. Tu dod, a zombori ut cák
mind csu pa ár nyék, mert sok fát ül tet tek a
ré gi jó öre gek a szé les jár dák szé lé re két-há -
rom sort is, és es te fe lé ide ül nek ki az em -

be rek. Pa dok is van nak, és itt dis ku rál nak az
öre gek, ját sza nak a gye re kek.

Egy szer csak fél re ve rik a ha ran go kat és a
na gyok mon do gat ják: Tûz van! A jö võ-me -
nõ em be rek is: Tûz van!

Va la hol ház ég!
Mi lyen is le het, ami kor va la hol ház ég!

Egy egész ház? – kér dez get tük. De csak
ül tünk to vább. Jó idõ múl va egy em ber
jött, in kább fu tott li heg ve és már mes  szi rõl
ki ál tot ta:

– Te kin te tes úr! Te kin te tes úr! Jaj, jaj, le -
égett a ház!

Ak kor is mer tük meg, egyik szõ lõnk vin -
cel lér je volt.

Na hát, és mi itt nyu god tan ül tünk!
Más nap nagy pa pa, Pis ta bá csi, Kár oly

bá csi, Gyu la bá csi be fo gat tak és 3-4 ko csi is
ro bo gott ki a kis szõ lõ be – bi zony szo mo rú
lát vány volt. A ge ren dák füs tö lög tek még, a
te tõ itt-ott be sza kadt, és ap ró gye re kek sír -
do gál tak. De na gyon ha mar fel épít tet ték és
szebb, jobb lett, mint a ré gi volt. Mi pe dig
ha mar el fe lej tet tük, mert min den nap új
örö met ho zott.

Egy szer a kis szál lás ra, más kor a nagy
szál lás ra, kis szõ lõ be, nagy szõ lõ be, csár dá -
ra rán dul tunk ki.

Így él tünk Zomborban azon a szép hús -
vé ti va ká ci ó ban, vagy nyá ron, vagy ha a
hár mas, de in kább né gyes név nap ra men -
tünk oda. De ak kor is na gyon jó volt, ami -
kor csép lés volt a szál lá so kon és egész na -
po kat ott tölt het tünk.

És kép zeld, ma gas szal ma bog lyák ra
mász tunk fel lét rán az egyik ol da lon, a má -
si kon le csúsz tunk, és ha na gyon szé pen kér -
tük, ak kor sza bad volt es te a bú zás zsá kon,
pa raszt sze kér te te jén  ha za sze ke rez ni –
ilyen kor vé gig nó táz tuk az egész utat.

Na, most jó éj sza kát, Csimbilimbi!
Ugye, so kat me sél tem? Sok pu szit küld

Nanyikád

A zombori Erzsébet-liget a XIX. sz. végén
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Már mö göt tünk az Óesz ten dõ sok-sok
ba já val, nyo mo rá val együtt…

Most ne ked írok Ki csi kém, aki itt ülsz az
asz tal nál, más fél éve sen, göm bö lyû, ara nyos
for mács ká id dal, gesz te nye szí nû rö vid ha -
jacs ká val, pi sze or rocs ká val, és nagy fon tos -
kod va girbe-görbéket raj zolsz egy ré gi
könyv re. Ne ked írok most, mert mi re meg -
nõsz és meg ér te néd, anyu ka ta lán már el fe -
lej te né el me sél ni ne ked mind azt, amit most
sze ret nék más fél éves ki csi éle ted del kap -
cso lat ban.

Ezer ki lenc száz öt ven öt jú ni u sá ban szép
kis er dész lak ba ho zott ha za anyu ka a ba jai
kór ház ból, Veránka szi ge té re. Az er dész há -
zat kö rül öle li az er dõ csend je – és az egész
szi ge tet a Du na ezer szép sé ge.

Bi zony sok gond dal ne vel get tünk Na-
nyiszkáddal, mert nem volt anya te jecs ke,
táp sze rek és a mé hecs kék, meg az öreg Vi -
ca te hén ad ták az ele de le id.

Nagy tél kö szön tött ránk. Vas ta gon be fa -
gyott kö rü löt tünk a Du na-ág, az Öreg-Du -
nán jég he gyek tor lód tak és áll tak ös  sze.
Nagy ag go da lom ban vol tunk: csak sem mi
ba jod ne le gyen, mert or vost hív ni, or vos hoz
men ni le he tet len… Fél éves ko rod ban a Jó is -
ten cso dá ja men tet te meg az éle te det. Ki csi
ko sár kád ban fel tet tünk a há ló szo ba asz tal -
ká já ra, mert az ebéd lõ ben ta ka rí tot tunk. Te
pe dig ad dig rug da lódz tál jó ked vû en, míg a
ko sár szé pen le csúsz kált a sí kos asz tal ról.
Nagy or dí tás ra sza lad tunk be Nanyival.

Nem is lát szot tál ki a ko sár alól. Resz ket -
ve fel kap ta lak, nem is mer tem rád néz ni,
be tört-e a fe jed, vagy az or rod, a szin tén
ijed té ben resz ke tõ na gyit kér dez tem. Kezd -
tem moz gat ni pi ci ka rocs ká id, lá bacs ká id,
nem tört-e ki – és cso dá la tos, sem mi, sem -
mi ba jod nem tör tént. Csak so ká ig sír tál és
na po kig nyug ta lan vol tál, Nanyi el sem
moz dult mel lõ led. Anyu ká nak bi zony nem
sok ide je ju tott szá mod ra. A sok jó szág,
kert, mo sás min den idõt el vitt.

Már azt hit tük, sze ren csé sen el mú lik a tél,
mi kor már ci us ele jén fent rõl rob bant gat ni
kezd ték a Du na je gét. A jég meg in dult és jött
a jég ár, fal va kat, vá ros ré sze ket árasz tott el.
Ta nyá kat és föl de ket, és per sze a mi kis szi -
ge tün ket is. Már ci us 11-én reg gel már kez -
dett be jön ni a víz a la kás ba. A bú to rok már
fel vol tak emel ve, kis ágyad egy vas ágy ra
he lyez ve, na gyi dí vá nya is. Ott ku po rog ta -
tok ket ten Nanyival, míg apó, anyó jött-
ment egész nap az egy re nö vek võ ár ban. Es -
té re már csiz ma szá rig ért a víz a szo bák ban.
A vertfalú kis ház nem nyújt ha tott biz ton sá -
got, ki hur colt apó ben nün ket egyen ként a
há tán a mun kás szál ló ba. Ott eme le tes ágya -

kon vár tuk a reg gelt, és néz tük a szo bá ban
az egy re so ka so dó vi zet. Más nap már nem
le he tett fû te ni sem, mert a kály ha fé lig víz -
ben állt, se te jet me le gí te ni ne ked, se pe len -
kát mos ni. Apó még köz le ke dett sze gény a
hos  szú szá rú ha lász csiz mák ban, de mi ve led
csak az ágy te te jén ül tünk. Per sze anyu ka
nem igen bír egy hely ben tét le nül ül ni. Va la -
mer re men ni kell, ki utat kell ke res ni, mert
ne ked me leg koszt, me leg szo ba, szá raz pe -
len ka kell. El in dul tam két itt le võ hû em ber -
rel ki a Vén-Du ná ra, meg néz ni, ki bír ná-e a
jég csó na kos tól Nanyit, gye re ket. A töl té sen
evez tünk, ahol ak kor bu kott át a víz, s így
még nem volt be fagy va. Mert hi de gek vol -
tak na gyon. Ahogy áradt, úgy fa gyott. Szar -
va sok, egy-két ki tar tó õzi ke sza ladt csó na -
kunk elõtt a tér dig érõ víz ben, 2-3 vad disz -
nó né zett far kas sze met ve lünk, majd ki ál tá -
sunk ra men tet te ve szély ben lé võ éle tét. Ki -
ér tünk a Vén-Du ná ra. A jég erõs nek lát szott,
de a két em ber ki je len tet te, hogy a ter hes
csó na kot eset leg nem bír ja el, s ha be sza kad,
ak kor se vis  sza, se elõ re. Nem resz kí roz hat -
juk. Csa ló dot tan, két ség be es ve evez tünk
vis  sza a kis ház hoz, amely olyan szo mo rú an
állt a víz kö ze pén. Ahogy a ka pu fö lött
beeve zünk, lá tom, hogy a má sik ka pu fe lõl
egy pon ton kö ze le dik, tö ri a je get. Alig tud -
tam vis  sza tar ta ni a meg kön  nyeb bült sí rást:
Jó az Isten! Ó, na gyon jó az Is ten. Te és a na -
gyi meg vagy tok ment ve. Gyor san ös  sze -
kap kod tuk a leg szük sé ge seb be ket, és a pon -
ton el in dult ve lünk a jég táb lák közt a fák
alatt. Apó meg a két em ber itt hon ma radt a
jó szá got men te ni. Apó utá nunk szólt: „Ha
tudsz, gye re vis  sza, a víz még nõ ni fog.” Kis
mó zes ko sa rad ba jól be bu gyo lál va ha mar el -
alud tál. Te még nem tud tál sem mi rõl. Nem
lát tad a fé lel me sen szép jég vi zes er dõt, nem
él vez ted a 2-3 km-es szánutat a pon ton nal a
jég há tán, nem érez tél örö met, mi kor 3 órai
ví zen va ló, jég közt va ló uta zás után meg lát -
tuk a szá raz föl det. Sze kér re rak tak min ket,
és vág táz tunk vé gig a töl té sen, vé dõ ho mok -
zsák ok, mun ká sok kö zött a pörbölyi vas út -
ál lo más ra, hogy el ér jük a vo na tot. A vo nat
az or runk elõtt füs tölt el. Az tán vár tuk a kö -
vet ke zõ, es te fél 9 órai vo na tot, azt mond ták,
ta lán nem is megy már, mert a víz el ér te a
vas út ka vics ágyát és a híd pil lé re ket is ki -
kezd te. Tán jobb len ne Pest nek ke rül ni. Ha
va la mi baj lesz, ho gyan vál lal ha tom a fe le -
lõs sé get ér ted és a Nanyiért? Töp reng tem.
De egy szer csak be fu tott a vo nat, azt mond -
ták to vább en ge dik. Nem volt idõ töp ren ge -
ni. Is me rõ sök fel rak tak a vo nat ra min ket, a
moz dony fü tyült és el in dult. Be le a sö tét éj -
sza ká ba. Utas nem volt sok. Sze mük az ab -

lak ra ta padt, szá ju kat ös  sze szo rí tot ták, és
bá mul tak ki a sö tét be. A 15-20 per ces út egy
örök ké va ló ság volt. Nem lát tunk sem mit,
nem tud tuk, hol les ránk a vég zet, imád koz -
tunk… A vo nat cam mo gott, mint egy be teg
med ve, és a ka la uz nem kér te a je gye ket. Ó,
nem ma ga mért ag gód tam, csak a te kis tö ré -
keny éle te dért, és sze gény Nanyiért, mert ti
ket ten je len te tek a leg töb bet az éle tem ben.
Vég re… Ba ja… Gyön gyi nena várt és me -
leg szo ba, és me leg tej ne ked és for ró tea
Nanyinak.

Azt már nem me sé lem el, ho gyan jött az -
tán Anyu ka vis  sza Apó hoz, s a kis ház hoz,
ho gyan men te get tek ki a víz bõl ezt-azt,
még sok ne héz na pot át él ve. De Te jó he -
lyen vol tál Nenánál, s ott vol tál több mint
egy hó na pig. – Mert a kis vá lyog ház ös  sze -
ros kadt. Ott hon nél kül ma rad tunk. – Mi kor
kész lett a fás kam rá ból ké szült kis nyá ri lak,
ki hoz ta lak új ból. És egész ta vas  szal és
egész nyá ron kis ágyacs kád ban kis ket re -
ced ben vol tál egye dül, míg Anya fõ zött,
mo sott, ve tett, ka pált, csir ké ket ne velt és
jött-ment egész nap. Jó kis lány vol tál, ara -
nyos. Egy éves ko rod ban már le vitt anya a
Vén-Du ná ra fü röd ni. Az volt ám az él ve zet!
Már úgy csi nál tál, mint aki úszik, prüsz köl -
tél, spric cel tél, ka cag tál. Mond ták is az is -
me rõ sök, hogy „az any ja lá nya lesz”.

Azu tán el múlt a nyár. Fa gyos kod tunk a
nyá ri lak ban már, mert az új ház bi zony ke -
ser ve sen épült. Vég re az el sõ ha va zás nap -
ján be köl töz het tünk két kis luk ba. De még -
is me leg hely re.

Köz ben a vi lág ban is nagy ese mé nyek
vol tak. Ok tó ber ben Bu da pes ten ki tört a sza -
bad ság harc a tieznkét évi orosz el nyo más
el len. – Re mény és bi za ko dás ka pott láng ra
a már el csüg gedt lel kek ben. – De az orosz
csa pa tok le ver ték a ma rok nyi ma gyart. Ta -
lán va la men  nyi ked vez ményt ki vív tak a hõs
har co sok, re mény ked tünk és el csüg ged -
tünk, és új ból re mény ked tünk. Te még
mind ezt nem tu dod. És azt sem, hogy a vi -
lág há bo rú ve szé lye egé szen kö zel van, és
sok-sok min den rossz vár még ránk és rád.

Az el múlt év már elõt tünk sza lad, lát juk
már, mit ho zott és mit vitt el, de az új esz -
ten dõ ti tok kal tel ve tor nyo so dik a há tunk
mö gött, fé lel me sen.

Any ja már nem vár sem mi jót. Fá radt, na -
gyon fá radt az el múlt év tõl, a sok hi á ba va ló
ro bot tól, a sok küsz kö dés tõl – de ha a Te két
kis bar na sze med rá ne vet, el fe lejt min den
ros  szat, bajt és bá na tot és tud ja, hogy ér ted
kell és Ér ted ér de mes vé gig küsz köd ni egy
új esz ten dõt, és még so kat, vagy ke ve set,
ahogy a Jó is ten en ge di.

Le vél kis lá nyom nak



2006. augusztus12 Bajai Honpolgár

A Bács ká ban élõ mé hé sze ti te vé keny sé -
get vég zõ em be rek re min dig az ös  sze fo gás,
a ten ni aka rás, a ter mé szet sze re te te volt
jel lem zõ. 1875-ben meg ala kult a Bács-
Bodrogi Mé hész Egye sü let. A má so dik vi -
lág há bo rú után Ba ján mû kö dött az or szág
egyik leg na gyobb mé hé sze ti szö vet ke ze te,
a Dél-Bács-Megyei Mé hé sze ti Szö vet ke -
zet. 1981-ben 690 fõ volt a ta gok szá ma. A
szö vet ke zet fenn ál lá sá nak 25. év for du ló ja
al kal má ból Nem zet kö zi Mé hé sze ti Ki ál lí -
tást ren de zett 1982-ben. Kü lön bö zõ okok
mi att a gaz dál ko dás ered mé nyes sé ge csök -
kent, ami a rend szer vál tás után meg szû nés -
hez ve ze tett. A bács kai mé hé szek az or szág
más tér sé ge i ben mû kö dõ mé hész kö zös sé -
gek hez csat la koz tak. Ez az ál la pot azon ban
nem tar tott so ká ig, hi szen 2000. ja nu ár 17-
én öt ven mé hész meg ala kí tot ta az Or szá -
gos Ma gyar Mé hé sze ti Egye sü let he lyi
szer ve ze tét, a Ba ja és Kör ze te Mé hész Klu -
bot. A klub tag ja i nak szá ma rö vid idõn be -
lül meg ha lad ta a száz fõt. Az ered mé nyes
te vé keny ség ha tá sá ra a kö zös ség önál ló
egye sü le tet ho zott lét re. 2001. de cem ber
11-én Ba ja és Kör ze te Mé hész Klub Egye -
sü let né ven. A kö zös ség ere jét ered mé nyei
mu tat ják: a mé hek nyu gal mi idõ sza ká ban
két he ten te klub na pot tar ta nak, 70 fõ ré szé -
re mé hé sze ti szak képesítést adó képzést
szer vez tek, kül- és bel föl di mé hész szer ve -
ze tek kel ala kí tot tak ki és ápol nak szo ros
kap cso la tot, 2000-tõl min den év no vem ber
má so dik hét vé gé jén re gi o ná lis/or szá gos
mé hé sze ti ta lál ko zót ren dez nek, szaklapot
je len tet nek meg, kül- és bel föl di szak mai
uta kat szer vez nek, nem utol só sor ban lét re -
hoz ták a Ge men ci Mé hé sze ti Gyûj te ményt
és Méz mú ze u mot, és életre keltették a
Szent Ambrus Méz Lovagrendet

Az egye sü let tag ja i nak szá ma meg ha lad -
ja a 150 fõt, ös  sze sen több mint 10 000
méh csa lá dot gon doz nak. A ta gok Ba ján
van nak leg töb ben, je len tõs szá mú a Csá-
talján mé hész ke dõk szá ma. Igen ak tí vak a
Bátmonostoron, Érsekcsanádon, Garán,
Sükösdön, Csávolyon, Nemesnádudvaron,
Vas kú ton, Nagybaracskán és Her ceg szán -
tón mû kö dõ mé hé szek. Katymárról,
Szeremlérõl, Dusnokról, Rém rõl, Bá tyá ról,
Csikériáról, Kun ba já ról is kép vi se li né hány
fõ a mé hész tár sa kat. Becs lé sek sze rint a ré -
gi ó ban ér té ke sí tett méz men  nyi sé ge meg -
kö ze lí ti a 1000 ton nát, ez az or szá gos ter -
més mint egy 6-8%-a. Az ér té ke sí tés ál ta lá -
ban fel vá sár ló kon ke resz tül tör té nik. A tér -
ség ben kép vi sel te ti ma gát min den je len tõs
ha zai méz ex por tõr vál lal ko zás.

Szent Amb rus Méz Lo vag rend
Im már két esz ten de je mû kö dik Ma gyar -

or szág el sõ méz lo vag rend je, a Szent
Amb rus Méz Lo vag rend. Szá mos al ka -
lom mal szí ne sí tet tük a ha zai és kül föl di
mé hész ren dez vé nye ket, rek lá moz tuk a vi -
lág leg jobb mé zét – a ma gyar mé zet. Több
al ka lom mal vet tünk részt szak mai kon fe -
ren ci á kon, ahol az ága zat jö võ jé rõl, esé -
lye i rõl volt szó. Köz ben foly to nos meg -
úju lás jel le mez te a lo vag ren det, hi szen a
ma rok nyi lo vag elõtt ál ló fel ada tok egy re
so ka sod tak. Gya ko ri eset volt, hogy rög -
tön zött in ter jú kat kér tek tõ lünk a mé di ák
kép vi se lõi. Min den egyes sze rep kö rünk a
méz fo gyasz tás ösz tön zé sé re irá nyult. Ki -
dol goz tuk a rend zász lós mé zé nek – a nap -
ra for gó méz nek – mél tó cso ma go lá sát,
amely pá rat la nul sze met gyö nyör köd te tõ
lát vány. Ak tí van köz re mû köd tünk egye sü -
le tünk ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ban.
Kü lö nö sen so kat se géd kez tünk a Bács kai
Mé zes Na pok prog ram – mely Dél-Ma -
gyar or szág leg na gyobb, nem zet kö zi leg is
el is mert mé hész ren dez vé nye – szer ve zé -
sé ben és le bo nyo lí tá sá ban. Az egyet len or -
szá gos méz ver seny – a Ma gyar or szá gi
Méz- és Mé hé sze ti Ter mék ver seny – rang -
já nak, szín vo na lá nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben „Ver seny és Mi nõ sí té si Sza bály zat”
ter ve ze tet ké szí tet tünk. Egye sü le tünk – a
Ba ja és Kör ze te Mé hész Klub – ve ze tõ sé -
gé nek fel ké ré sé re pá rtat la nul és szak sze rû -
en vet tünk részt a ver seny re ér ke zett ter -
mé kek bí rá la tá ban. Egy re szé le sebb kö rû
ha zai és kül föl di szak mai kap cso la to kat
ala kí tot tunk ki és tar tunk fenn. A mé hé -
szek vi lág ta lál ko zó ján, az Apimondián Ír -
or szág ban sze mé lyes je len lé tünk kel is fel -
hív tuk a fi gyel met a ma gyar és kü lö nö sen
a bács kai méz ki vá ló mi nõ sé gé re.

Mé hé sze ti Gyûj te mény és Méz mú ze -
um, Ge menc

A gyûj te mény lét re ho zá sá nak cél ja a
mé hé sze ti ter mé kek rek lá mo zá sa, a mé -
hé szet mint fog lal ko zás be mu ta tá sa. Ez -
zel együtt, a Tol na Me gyei Mé hész szer -
ve zet köz re mû kö dé sé nek kö szön he tõ en
is, olyan ér té ket te rem tet tünk, amely kü -
lön le ges nek szá mít a tér ség ben. Eu ró pa
leg na gyobb ös  sze füg gõ ár té ri er de je, a
Ge menc, az itt ta lál ha tó er dei vas út, a Du -
na, a tér ség adott sá ga fe lejt he tet len él -
ményt nyújt az ide lá to ga tó ven dé gek nek,
tu ris ták nak. A Ge men ci Mé hé sze ti Gyûj -
te mény és Méz mú ze um szem lél te ti a mé -
hé szet tel jes ver ti ku mát, igaz, nem a ko -
runk ban hasz ná la tos esz kö zök be mu ta tá -
sá val. A kö zel múlt ban még hasz nált esz -
kö zök né mi „mú ze u mi” be nyo mást kel te -
nek a lá to ga tók ban. A la i ku sok szá má ra
szak ava tott ve ze tõ te szi em lé ke ze tes sé a
lá tot ta kat. A cso por tok nak elõ ze tes je lent -
ke zés ese tén méz kós to lást, méz vá sárt
biz to sí ta nak az egye sü let tag jai.

Ba ja és kör ze te mé hész kö zös sé ge

Mézlovagok a Bácskai Mézes Napokon

Régi méhkasok
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Mé hek Nap ja Ge menc ben
A Ba ja és Kör ze te Mé hész Klub min den

év má jus else jén Pörbölyön a Du na-Drá va
Nem ze ti Park te rü le tén az er dei kis vas út
vég ál lo má sá nál, a Mé hé sze ti Gyûj te mény
és Méz mú ze um elõtt tart ja a Mé hek Nap -
ját. A ren dez vény a ta vaszt, a mé he ket, a
meg úju lást kö szön ti. Az ese mény re vár juk
a mé hé sze tet, mé hé sze ti ter mé ke ket, a ter -
mé sze tet, a ki rán du lást ked ve lõ is me rõ sö -
ket, ba rá to kat. A je len lé võk – az er dei kis -
vas úton – ki rán du lást te het nek a Du na-
Drá va Nem ze ti Park te rü le tén, szak mai
elõ adá so kat hall gat hat nak. A Ge men ci
Mé hé sze ti Gyûj te mény és Méz mú ze um
egész na pos nyit va tar tás sal vár ja az ér -
dek lõ dõ ket. A mé zes cse me gé ket ked ve lõk
ter mék be mu ta tón és vá sá ron hó dol hat nak
szen ve dé lyük nek.

Ma gyar or szá gi Mé hész
Klu bunk 2000-ben in dí tot ta út já ra a két -

ha von ta meg je le nõ Ma gyar or szá gi Mé hész
cí mû szaklapot, me lyet nap ja ink ban a mé -
hész tár sa da lom mint „második” or szá gos
szak la pot tart szá mon. Az évek so rán az ol -
va sók szá ma meg dup lá zó dott, az ér dek lõ -
dés fo lya ma tos. A klub lap ban meg ta lál ha -
tók köz ér de kû ak tu a li tá sok, szak mai tud ni -
va lók, méz pi a ci in for má ci ók. Az ágazat
szereplõinek tá jé koz ta tói, hí rei rend sze re -
sen he lyet kap nak a ki ad vány ban.

A bács kai mé zek
A bács kai tér ség ter mé sze ti adott sá gai,

az ár té ri er dõk-me zõk, a jó mi nõ sé gû szán-
tóterültetek op ti má lis méh le ge lõt biz to sí -
ta nak az itt  élõ mé hé szek te vé keny sé gé -
hez. A vál to za tos er dei és szán tó föl di kul -
tú rák, nö vény fa jok le he tõ vé te szik, hogy a
mé hé szek ne csak kom mersz mé zet, ha -
nem ki vá ló mi nõ sé gû faj ta mé ze ket ter mel -
je nek. A bácskában élõ mé hé szek ál tal elõ -
ál lí tott is mer tebb mé zek:

Akác méz: Szí ne víz tisz ta, né ha hal vány -
sár ga, rit káb ban zöl des ár nya la tú. Íze kel le -
mes, gyen gén akác vi rág il la tú. So ká ig fo -
lyé kony ma rad. Nyug ta tó ha tá sú, aján lott a
gyo mor sav-túl ter me lés mi at ti emész té si za -
va rok gyó gyí tá sá ra. Fer tõt le ní tõ ha tá sa mi -
att fõ leg kö hö gés el len ja va sol ják. Kis gyer -
me kek nek és idõ seb bek nek kü lö nö sen aján -
lott rend sze res fo gyasz tá sa. Na túr fo gyasz -
tás ra, ita lok íze sí té sé re ki vá ló an al kal mas.

Vi rág méz: A mé zet me zei vi rá gok ból,
gyógy nö vé nyek rõl gyûj töt ték a mé hek, emi -
att a leg ér té ke sebb mé zek kö zé tar to zik, mi -
vel a ter mé szet gyógy ászat ban is hasz nált
nö vé nyek rõl szár ma zó nek tár ré vén a méz
ha tás te rü le te is ki szé le se dik. Erõ sí ti a szer -
ve zet vé de ke zõ rend sze rét. Szí ne hal vány -
bar nás szín tõl a sö tét bar ná ig er jed, ez függ a
ben ne lé võ mé zek ös  sze té te lé tõl. Haj la mos
a kris tá lyo so dás ra. Na túr fo gyasz tás ra, sü te -
mé nyek íze sí té sé re egy aránt al kal mas.

Selyemfûméz: Iga zi hungarikum. A nap -
fé nyes Du na-Ti sza kö zén lé võ er dõ szé le -
ken jú ni us és jú li us ban a kü lön le ge sen csá -
bí tó an il la to zó va don ter mû nö vé nyek bõl a
ká ni ku lai nap su ga rak csa lo gat ják elõ a nek -
tárt a mé hek szá má ra. Szí ne víz tisz ta vagy
kis sé sár gás ár nya la tú. Erõs, jel leg ze tes ízû,
il la tos méz. Las san kris tá lyo so dik. Ez a
méz táp ér té ké vel, nyom ele me i vel, ás vá nyi
sók kal dú sít va erõ sí ti szer ve ze tün ket. Eny -
he vér nyo más csök ken tõ.

Ámorfa méz: Az ámorfa a Du na-part leg -
ér té ke sebb cser jés nö vé nye mé ze lés szem -
pont já ból. Jú ni us ban bó dí tó il lat tal csa lo gat -
ja a mé he ket. Szí ne tük rös, hal vány bar na. A
méz élet ta ni ha tá sa ki vá ló. Nö ve li az ér rend -
szer el len ál lóké pes sé gét, erõ sí ti a szí vet és
sza bá lyoz za a szív mû kö dést. Erõ sí ti a szer -
ve zet vé de ke zõ rend sze rét. Na túr fo gyasz -
tás ra, éte lek és ita lok íze sí té sé re is ki vá ló.

A méz sok kal több, mint csu pán nya lánk -
ság, csá bí tó édes ség. Cuk rai olya nok, ami -
lye nek a gyü möl csök ben és a szõ lõ ben ta lál -
ha tók. Egy sze rû en, kön  nyen fel szí vód nak.
A méz szer ves sa vai ja vít ják az ét vá gyat, az
emész tést. A méz sok ol da lú táp lá lék, több fé -
le szük sé ges anyag gal lát ja el az em ber szer -
ve ze tét. Fel ve szi a küz del met a bak té ri u -
mok kal, tá mo gat ja az emész tést, a má jat, a
víz ki vá lasz tást, táp lál ja az iz mo kat, nyug ta -
tó, eny he has haj tó. Kül sõ leg seb ke ze lés re is
al kal mas. Me lyik más éde sí tõ szer rõl le het
mind ezt el mon da ni? 

A méz idõ vel meg sû rû sö dik, ki kris tá lyo -
so dik a méz szõ lõ- és gyü mölcs cu kor ará -
nyá tól füg gõ en. Ma gas gyü mölcs cu kor ese -
tén a méz so ká ig fo lyé kony ma rad. Ha a szõ -
lõ cu kor ará nya ma ga sabb, a méz gyor san sû -
rû sö dik, kris tá lyo so dik. Ez nem be fo lyá sol ja
bel sõ ér té két. A kris tá lyos mé zet fo lyé kony -
 nyá te het jük, ha ma xi mum 40 Cel si us fo kig
me le gít jük, de vi gyáz zunk, mert a ma ga sabb
hõ mér sék let ká ro sít ja a mi nõ sé get.

Vadas Gábor

Mézkóstoló Méhek mézes lépen

Méhes Gemencben
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A nö vé nyek és az em ber
I. Az egész ség re ár tal mas nö vé nyek

Ezen új so ro zat nak szánt, nö vé nyek rõl
szó ló le írá so kat aján lom szí ves fi gyel -
mük be, ked ves ol va só im, ab ban a re -
mény ben, hogy si ke rül újat vagy ér de ke -
set is mon da nom az élõ vi lág e nél kü löz -
he tet len or szá gá ról. A több fé le hasz no sí tá -
sú nö vény vi lág be mu ta tá sát – az elõ zõ so -
ro zat hoz kap cso ló dó ki egé szí tés ként
szán va – az em ber egész sé gét ve szé lyez -
te tõ fa jok szám ba vé te lé vel kez de m.

Alap té tel ként fo gal maz hat nánk meg:
min den élõ egyed tar tal maz hat olyan spe -
ci fi kus – több nyi re szer ves – ve gyü le tet,
amely egy má sik élõ egyed be jut va ott
ide gen anyag ként sze re pel, s kü lön fé le
re ak ci ó kat vált hat ki ab ban az ér zé keny -
ség függ vé nyé ben. A nö vé nyek és az em -
ber kap cso la tá ban is vég te le nül sok pél da
hoz ha tó fel e te kin tet ben. A nö vé nyek
nyers vagy fõtt ál la pot ban fo gyaszt va
alap ve tõ táp anyag for rást je len te nek szá -
munk ra. Ezen élet te vé keny ség so rán jut
szer ve ze tünk fe hér jék hez, szén hid rát ok -
hoz, zsí rok hoz, de a fon tos vi ta mi nok és
ás vá nyi anya gok pót lá sa is a táp lál ko zás -
sal va ló sít ha tó meg. Ter mé sze te sen az el -
fo gyasz tott anya gok (ele mek, ve gyü le -
tek) men  nyi sé ge és mi nõ sé ge egy aránt
fon tos le het az em be ri szer ve zet szem -
pont já ból. A gö rög dinnyé bõl, meggy bõl,
al má ból jó val na gyobb tö me get tu dunk
el fo gyasz ta ni egy al ka lom mal, mint di ó -
ból, man du lá ból vagy olaj bo gyó ból azo -
nos éh ség ér zet csil la pí tá sá ra. De még ke -
ve seb bet eszünk meg az éret len, íz te len,
me leg dinnyé bõl, ke se rû man du lá ból,
avas di ó ból. Va gyis az él ve ze ti ér ték, a
mi nõ ség is fon tos fel té tel a nö vé nyi ter -
mé kek fo gyasz tá sá nál. Még az is mert
gyógy nö vé nyek hasz ná la ta kor is ér de mes
be tar ta nunk a szak em be rek ál tal ja va solt
men  nyi sé gi elõ írá so kat és az el ké szí té si
tech no ló gi át, mert nem vé let len szü le mé -
nye a böl cses ség nek az aláb bi gon do lat:
„kis men  nyi ség ben gyógy szer, nagy
mennyi ség ben mé reg” – ko moly, meg -
szív le len dõ igaz sá got hor doz, ame lyet a
gyógy sze rek ada go lá sa so rán is ál ta lá nos
gya kor lat ként foly ta tunk.

Egy nö vény mint egy kis ve gyi anyag-
gyár mû kö dik éle te so rán. A kör nye ze té -
bõl fel vett, több nyi re egy sze rû, szer vet len
ele mek bõl, ve gyü le tek bõl épí ti fel sa ját
test anya gát, mi köz ben a fe les le ges sé vá ló
anya go kat ki vá laszt ja, ame lyek egy ré sze
el tá vo zik a szer ve ze té bõl (pl. víz, il ló ola-

j ok), má sok tartalékanyagként (pl. ke mé -
nyí tõ) vagy vég ter mék ként rak tá ro zód nak
a kü lön bö zõ szer vek ben: gyö kér ben, szár -
ban, le vél ben, vi rág ban, il let ve ter més ben.
Az egyes élet sza ka szok ban, év szak ok ban
leg több ször el té rõ men  nyi sé gû és mi nõ sé -
gû ve gyü le tek kép zõd nek egy-egy nö -
vény ben. Ezért for dul hat elõ, hogy egy
fej lõ dõ nö vényt nem min den fej lõ dé si
sza ka szá ban hasz nál ha tunk pl. élel me zé si
vagy gyógy ásza ti cé lok ra, mert a kép zõ dõ
ve gyü le tek kö zött nem kí vá na to sak is le -
het nek, ame lyek ki kezd he tik egész sé gün -
ket. Más nö vé nyek egész éle tük ben tar tal -
maz nak olyan anya go kat, ame lyek em be -
ri fo gyasz tás ra al kal mat lan ná te szi azo kat.

Me lyek a mér ge zõ nö vé nyek?
Mér ge zõ ha tá sú az a nö vény, amely bõl

kis men  nyi sé get el fo gyaszt va át me ne ti za -
var tá mad alap ve tõ élet mû kö dé sünk ben,
il let ve sú lyo sabb eset ben tar tós, kó ros el -
vál to zá sok ke let kez het nek szer ve ze tünk -
ben. E mé reg ta ni ha tást to xi ci tás nak ne ve -
zi az or vos tu do mány. Az el fo gyasz tott
men  nyi ség a leg fon to sabb té nye zõ, de
egyéb fel té te lek is be fo lyá sol hat ják a mér -
ge zés ki me net ét: nyer sen, vi zes vagy al -
ko ho los ki vo nat ban, be szá rí tott por for -
má já ban, kül sõ leg vagy bel sõ leg tör té nõ
al kal ma zás, a fo gyasz tó élet ko rá tól, ér zé -
keny sé gé tõl egy aránt mó do sul hat a ká ro -
sí tó ha tás. Je len írás ban csak a szû kebb
kör nye ze tünk ben gyak ran fel lel he tõ fa jo -
kat és ha tá su kat em lí tem a tel jes ség igé -
nye nél kül. A szá ras nö vé nyek (a ha rasz -
tok, nyit va- és zár va ter mõk) ne gyed mil li -
ós fa ja kö zül 1000 a bi zo nyí tot tan mér ge -
zõ ha tá sú! A mér ge zõ anya gok na gyobb
cso port jai az aláb bi ak:

1. Az al ka lo i dok: nit ro gén tar tal mú
szer ves ve gyü le tek, ame lyek a szer ve zet -
be ke rül ve gyors élet ta ni ha tást okoz nak.
El sõ sor ban az ideg rend szer re hat nak, iz -
gat ják, át me ne ti vagy tel jes bé nu lást idéz -
het nek elõ. Egy-egy nö vény ben né hány,
de a kö zön sé ges mák ban kö zel 30 al ka lo -
i da ta lál ha tó. A nyers mák gu bó tej sze rû
ned ve a le ve gõn meg bar nul va be sû rû sö -
dik, ame lyet ópi um nak ne vez nek. E ká bí -
tó szer nem csak a tör té nel mi idõk kez de -
tén, ha nem nap ja ink ban is sok prob lé ma
oko zó ja. Fõ al ka lo id ja a mor fin, amely
igen erõs fáj da lom csil la pí tó ként is me re -
tes. Narkotikus, bó dí tó ha tá sa meg szün te -
ti a pá ci ens szo ron gá sát, fé lel mét, és idé -

zi elõ az eu fó ri kus (kel le mes köz ér ze tû)
ál la po tot. A nagy ve szélyt az je len ti, hogy
ún. dependenciát (füg gõ sé get) in du kál, s
mor fi nis tá vá te szi fo gyasz tó ját. A mor fin -
ból elõ ál lí tott he ro in az egyik leg ke mé -
nyebb drog ként el ter jed ve okoz nap ja ink -
ban is vég ze tes em be ri tra gé di á kat. A
kez de ti kel le mes/eu fó ri kus köz ér ze tet ki -
pi rult bõr, csil lo gó szem, visz ke tõ orr, kö -
hö gés majd há nyás kö ve ti, mi köz ben erõs
szom jú ság ér zet, fá radt ság, ká bult sá gi tü -
ne tek, sül  lye dõ vér nyo más, erõ sen szû kü -
lõ pu pil la jel zi az elõ re ha la dó mér ge zõ -
dést a pá ci ens nél. Leg sú lyo sabb eset ben
esz mé let vesz tés, csök ke nõ test hõ mér sék -
let, lég zés bé nu lás kí sé re té ben a ha lál is
be áll hat. A mor fin az anya tej jel együtt ki -
vá lasz tó dik, így a köz vet ve fo gyasz tó
cse cse mõ is mér ge zõd het! Mellékalka-
loidjai, a ko de in, pa pa ve rin, narkotin fon -
tos gyógy szer ipa ri alap anyag ok. A mák
ro ko nai, a pi pacs, a vé re hul ló fecs ke fû is
al ka lo id tar tal muk mi att okoz hat nak ha -
son ló mér ge zé se ket. A bur go nya fé lék
csa lád já ba tar to zó do hány, be lén dek, eb -
szõ lõ csu csor, nad ra gu lya, csat ta nó
masz lag, de ma ga a ter mesz tett bur go nya
szá ra, vi rá ga, bo gyó ter mé se, va la mint a
gu bók ból ta vas  szal elõ tö rõ vi lá gos haj tá -
sok ugyan csak al ka lo id tar tal muk mi att
le het nek ve szé lye sek. A bog lár ka fé lék hez
tar to zó pi ros ló hu nyor, si sak vi rág-fa jok, a
li li om fé lék kö zül az õszi ki ke rics mér ge -
zõ vol ta emel he tõ ki.

2. A glükozidok: cuk rot és nem cu kor -
sze rû anya go kat tar tal ma zó szer ves ve -
gyü le tek. Ami kor ezek a szer ve zet ben le -
bom la nak, a nem cu kor sze rû kom po nens
ak ti vi zá ló dik, amely erõs mé reg ként az
ideg rend szer re és a szív re hat. A csont hé -
jas gyü möl csök (ke se rû man du la, cse -
resz nye, meggy, sár ga ba rack) mag jában
ta lál ha tó glükozidokból fel sza ba du ló ci -
án hid ro gén sú lyos ideg mé reg ként is me -
re tes. (A mag hé jat for ralt víz zel el tá vo lít -
va a mé reg anyag zö me is el tû nik!) A gyû -
szû vi rág fa jok, a gyöngy vi rág, a le an der,
a ta va szi hé rics glükozidjai szív gyógy -
szer alap anya gai, de túl ada gol tan mér ge -
zést okoz hat nak. Sa já tos glükozidcsopor-
tot ké pez nek a szaponinok, ame lyek víz -
zel ol d ha tók. Egye sek kö zü lük a vö rös -
vér tes te ket old ják (pl. a vad gesz te nye ter -
més ki vo na ta), má sok emész tõ szer vi
gyul la dá so kat okoz hat nak (pl. kon koly,
ku tya tej-fa jok).
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3. Il ló olaj ok: a vi rá gok ban vagy a nö -
vény egyéb szer ve i ben ki vá lasz tó dó vég -
ter mé kek tõl szár ma zik az egyes fa jok jel -
leg ze tes „vi rág il la ta”, amely a kel le mes és
az egé szen bû zös szag ér ze tet vált ják ki
ben nünk. Egyes nö vény csa lá dok jel leg ze -
tes il ló olaj cso por to kat tar tal maz nak. Az
er nyõ sök csa lád já ba tar to zó ánizs, ko ri an -
der, kö mény a jel leg ze tes fû szer il la tok ter -
me lõi, míg az aja ko sok csa lád já ban a le -
ven du la, a men ta-fa jok jel leg ze tes il ló olaj
for rá sok. A fész ke sek kö zül a ka mil la, az
üröm a spe ci á lis il lat hor do zók. E ve gyü le -
tek bõr- és nyál ka hár tya-iz ga tó, hó lyag hú -
zó ha tá suk kal okoz hat nak kel le met len sé -
ge ket. A bo ró ka, a med ve talp-fa jok mé -
reg anya gai is ha son ló ha tá sú ak.

4. Toxalbuminok: szin tén mér ge zõ, al -
ka lo id sze rû fe hér jék, ame lyek pon tos
szer ke ze te és ha tás me cha niz mu sa még jó -
részt is me ret len. Az akác fa kér ge és mag -
ja, a ri ci nus mag ja vö rös vér sejt ki csa pó,
ér ká ro sí tó ha tást ki vál tó ve gyü le te ket tar -
tal maz. A ri ci nus dí szes mag já ból el fo -
gyasz tott 3-4 szem több tu dat lan gyer mek

ha lá lát okoz ta már! A fol tos bü rök mag já -
ban és le ve lé ben ta lál ha tó koniin ne vû  al -
ka lo i da erõ se to xi ci tá sa az óko ri Szók ra -
tész-per vég ki me ne te le óta vált hír hedt té.
A pert el vesz tõ fi lo zó fust a büröklével töl -
tött mé reg po hár ki ita tá sá val, az az ha lál lal
bün tet ték ie. 399-ben.

Vé gül az ed dig nem em lí tett erõs mér -
ge zõ nö vé nyek lis tá ját aján lom ked ves ol -
va só im fi gyel mé be: ádáz, al kör mös, aloé,
anya rozs, arany esõ, bó dí tó ba ra boly, csi -
kó fark, er dei paj zsi ka, fa gyöngy, far kas al -
ma, fe ke te bo dza, gyil kos csomorika, ka -
pot nyak, kecs ke rá gó, mo csá ri zsur ló, sós -
ka bor bo lya, ti sza fa. Is mer jünk meg kö zü -
lük mi nél töb bet, hogy nem kí vá na tos ha -
tá sa ik tól ma gun kat és má so kat is meg óv -
has sunk!

A nö vé nyek egész ség ká ro sí tó ha tá sa i ról
egy, al ler gi ák ról szó ló ko ráb bi írá som ban
is megemlékeztem.

Né hány ta nács a mér ge zé sek kel kap cso -
la to san:

Csak biz to san meg ha tá ro zott/is mert nö -
vényt fo gyas  szunk! Is me ret len/gya nús

nö vé nyi részt még kí ván csi ság ból se kós -
tol gas sunk! A „há zi te rá pi át” csak or -
vos/gyógy sze rész tud tá val aján la tos al kal -
maz ni. A gye re ke ket kel lõ idõ ben és ha tá -
ro zott ság gal szok tas suk a pre ven tív ma ga -
tar tás ra: fi gye lem fel hí vás sal, fel vi lá go sí -
tás sal stb.!

Mér ge zés gya nú ja ese tén csak az ele mi
elsõsegélynyújtási te en dõ ket vé gez het jük
el (hány ta tás, fo lya dék ita tá sa, befúvásos
lé le gez te tés), a to váb bi ak hoz gyors or vo si
se gít sé get kér jünk!

Gya nú ese tén õriz zük meg a fel lel he tõ
nö vé nyi ter mé ke ket, s jól fi gyel jük meg a
pá ci ens tü ne te it, hogy se gít hes sünk a
hely szín re ér ke zõ szak em be rek nek!

Az ehe tõ nö vé nye ket fo gyasz tás elõtt
ala po san mos suk meg, hogy a por ként le -
ve gõ bõl rá ke rült ve szé lyes szen  nye zõ dé -
sek ne ke rül hes se nek szer ve ze tünk be!

A vegy sze rek kel ke zelt nö vé nyek fo -
gyasz tá sa kor fel tét le nül tart suk be az elõ -
írt „élel me zé si vá ra ko zá si idõt”, amely a
per met sze rek cso ma go lá sán  ol vas ha tó!

Dr. La ki Fe renc

Di csõ és szo mo rú múl tunk em lé kei kö -
zött ku tat va egy kis vis  sza pil lan tást te -
szek mis más adóz ta tá si dol gok ról. A leg -
fõbb adóz ta tó az ál lam, de adóz tat hat nak
vá ro sok is. Mos ta ná ban, ami kor az új
adóz ta tá si rend szer kö vet kez té ben az
adó ter hek nö ve ked nek, a je len le gi adó po -
li ti ká ról nem szó lok, de em lé kez te tek ar -
ra, hogy pl. az 1848-as már ci u si for ra da -
lom kö ve te lé sei kö zött még a kö zös te -
her vi se lés sze re pelt.

A vi gal mi adó szo mo rú sá ga i ról szó lok,
ami kor fel idé zem, hogy 1926-ban Ba ján
az egyik tör vény ha tó sá gi bi zott sá gi ülé -
sen a vi gal mi adó be ve ze té sé rõl tár gyal -
tak, ami szo kat lan nak tûnt, mert így ta lán
a sí rást is meg kel lett vol na adóz tat ni,
mert hisz sír va vi gad a ma gyar. Vol ta kép -
pen a ven dég lõ sö ket akar ták meg adóz tat -
ni. A hoz zá szó ló kép vi se lõk el mond ták,
hogy be ve ze té sé vel töb be ke rül ne az el -
len õr, mint a be fo lyó jö ve de lem. Úgy jár -
na a vá ros ez zel az adó faj tá val, mint a
hal evõ elõ de ink ál tal be ve ze tett hal fo -
gyasz tá si adó val. Kép zel jék el, ilyen is
volt, mely vég el gyen gü lés ben halt meg,
tény le ge sen rá fi ze tett vá ro sunk. Dr.
Vojnics pol gár mes ter az em lí tett köz gyû -
lé sen rá mu ta tott ar ra, hogy a vá ros nak
mi lyen költ ség ve té si ne héz sé gei van nak,
így él het ne Ba ja a vi gal mi adó be ve ze té -

sé nek jo gá val, és ezt az adót nem a korcs -
má ro sok fi zet nék, ha nem a ka szi nók,
ven dég lõk, ká vé há zak, korcs mák, mo zik
szó ra ko zó ven dé gei. A pol gár mes ter ér -
ve lé se el fo gad ha tó – mond ta az egyik fel -
szó la ló –, meg va ló sít ha tó olyan he lyen,
ahol az élet lük te tõbb, mint vá ro sunk ban,
és na gyobb ke re se ti le he tõ sé gek van nak.
Kü lön ben is – mond ta de rült sé get kelt ve
– a ven dég nem azért megy el szó ra koz ni,
hogy zak las sák, ha nem azért, hogy a fe le -
sé ge pö rö lé se elõl me ne kül jön, s ha len ne
ilyen adó, az az üz le tek ro vá sá ra men ne.
Min den ke ser gés el le né re a na pi rend rõl a
té mát nem vet ték le.

A vi gal mi adó be ve ze té se sem mi ség
ah hoz, hogy 1937-ben Fabinyi pénz ügy -
mi nisz ter nek eszé be öt lött, a par la ment
elé ter jesz ti az agg le gény adó be ve ze té sét.
Mi cso da os to ba ság volt! A hírt kö zöl te a
he lyi lap, volt nagy fel há bo ro dás Ba ján
is. Ar ról be szél tek la ko sa ink, hogy csak
ak kor len ne igaz sá gos eset le ges be ve ze -
té se, ha nem csak a fér fi ak ra, ha nem a
nõk re – az agg szü zek re – is vo nat koz na.
Ám igaz ta lan len ne adó ter hek kel bün te tõ
hely zet be hoz ni vén lá nyo kat, ami ért nem
evez tek be a himen ré vé be. De igaz ság ta -
lan len ne nem csak az agg szü zek, ha nem
az öreg le gé nyek szá má ra is, akik szí ve -
sen meg nõ sül né nek, és még szí ve seb ben

meg há za sod ná nak, ha len ne ál lá suk és
biz tos ke re se tük, vagy ha a lá nyos szü lõk
nem ab ból a re á lis szem pont ból néz ték
vol na lá nyuk kí nál ko zó par ti ját, hogy mi -
bõl fog nak meg él ni, és biz to sít va van-e
jö võ jük. Úgy spe ku lál tak, hogy olyan võ -
re nincs szük sé gük, akit az tán ne kik kell
el tar ta ni uk, mert ak kor in kább ne men jen
férj hez a lány, úgy csak õt kell el tar ta ni.
Ké sõi ka ján vé le mé nyem sze rint jobb lett
vol na, ha a kor mány még is fog lal ko zott
vol na az agg le gény- és agg szûz adó be ve -
ze té sé vel, de va ló ban csak a sa ját por tá -
ján. Be is kre pált ak kor a hib bant pénz -
ügy mi nisz te ri ja vallat.

Az adóz ta tás ról – mely kö te le zõ jel le -
gû és rend sze res hoz zá já ru lás az ál lam
költ sé ge i hez – úgy ál ta lá ban el mond hat -
juk, hogy az em be rek (adó alany ok) se hol
a vi lá gon nem sze ret nek adóz ni, mi, ma -
gya rok sem. Tár sa dal munk egyet len ré te -
ge sem ked ve li. Elõ for dul, hogy el tit kol -
nak jö ve del me ket, sá pí toz nak, la men tál -
nak, kó rus ban zen gik pa nasz da lu kat.
Úgy vé lik, jö het az adó, de az érint sen
má so kat. Az öröm szer zé sek egyik for rá -
sa, hogy min den fi fi ká val, prak ti ká val ar -
ra tö rek sze nek egye sek, hogy ki ke rül jék
az adó fi ze tést, jog ta lan ha szon szer zés
mi att csal nak is.

Bá ná ti Ti bor

Haj da ni adóz ta tá si elegy-belegy
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A köz vi lá gí tás kez de tei Ba ján
Az el sõ ut cai lám pák

Az el sõ köz vi lá gí tá si lám pák ese té ben
az egyik leg fõbb gon dot a vi lá gí tó anyag
be szer zé se je len tet te, amely leg alább
olyan drá ga volt, mint ma guk a lám pák.
Ezt a má ra már el fe le dett vi lá gí tó anya got
az olaj mal mok ban, a sutukban rep cé bõl
saj tol ták.

Ba ja azon ke vés te le pü lé sek kö zé tar to -
zik,ahol már a re form kor ban is vi lá gí tot -
ták az ut cá kat olaj lám pák kal. (Kecs ke -
mét nek csak 1856-tól volt köz vi lá gí tá sa, s
bár Sza bad kán már ko ráb ban ál lí tot tak
lám pá kat, de csu pán a fõ tér re.) Az el sõ ba -
jai lám pák he lyé rõl 1833-ban a fe ren ce sek
Historia Domusa így tu dó sít: „A na gyobb
vá ro sok pél dá já ra már az elõ zõ hó nap ban
né hány ut cá ban köz lám pá kat he lyez tek el,
hogy hold vi lág nél kü li es té ken eze ket az
ut cá kat meg vi lá gít sák.” Le het, hogy a
Szent há rom ság tér re is ke rült né hány lám -
pa, mert – bár nem a je len le gi he lyén – itt
állt a vá ros há za, és régen egyébként is
szokás volt a szentek szobrai, képei elõtt
gyertyát, világot gyújtani.

Az el sõ ut cai lám pák cél ja a di vat kö ve -
té sén túl a vá ros köz biz ton sá gá nak nö ve lé -
se volt, amely el sõ sor ban a ke res ke dõk nek
és az ipa ro sok nak állt ér de ké ben. A le vél -
tá ri ira tok ta nú sá ga sze rint az el sõ lám pá -
kat a ba jai pol gá rok nem csak meg vet ték,
ha nem a  hoz zá va ló olaj ról – s va ló szí nû -
leg meg gyúj tá suk ról is – gon dos kod tak. A
vá ro si ta ná csa a 80 lám pá ból mind ös  sze
hat da ra bot vá sá rolt, s a fenn tar tá sát is
csak ezek nek a lám pák nak fi zet te. Ezt a
hat lám pát Sontag An tal pes ti bá do gos sal
csi nál tat ta 105 fo rin tért, és en  nyi be ke rült
a vi lá gí tá suk is. Az ut ca vi lá gí tás nak ak ko -
ra si ke re volt, hogy a vá ros ve ze tõi kö zül
töb ben igé nyel tek a sa ját há zuk elé, ut cá -
juk ba lám pást. 

A vi lá gí tás ra szánt pénz azon ban el fo -
gyott, és 1834 jú ni u sá ban ab ba ma radt a vi -
lá gí tás. Csu pán két év vel ké sõbb foly tat -
ták. Ismét a Historia Domust idézzük: „Az
1833. év má jus hó nap já ban az ut cák vi lá -
gí tá sá ra fel ál lí tott lám pá kat, me lyek vi lá -
gí tá sát a kö vet ke zõ és a leg utóbb el múlt
év ben szü ne tel tet tek az olaj és a be szer zé -
sé hez szük sé ges alap hi á nya mi att, most
is mét meg gyúj tot ták, mi u tán a vá ros köz -
pénz tá rá ból er re a cél ra 1500 vál tó fo rin tot
irá nyoz tak elõ.” Eb ben az év ben ad ták elõ -
ször ha szon bér be a lám pá kat, a bér lõ
Lauth Mik lós volt 1836. áp ri lis 1-jétõl.
Ek kor 73 „ha rang for ma” lám pá ja volt a

vá ros nak, amely bõl ha tot ké szít te tett a vá -
ros, de 68 da rab nak fi zet te a vi lá gí tá si
költ sé ge it, lám pán ként 20 vál tó fo rin tot.
Va gyis a há rom év vel ko ráb bi ál la pot meg -
for dult, most már a leg több lám pát a vá ros
tar tot ta fenn. A „ha rang for ma” lám pák ról
azt kell tud ni, hogy ezek ben a kor szak leg -
kor sze rûbb vi lá gí tó esz kö ze, az Argand-
lámpa égett, me lyet ek kor még rep ce olaj -
jal töl töt tek meg. Ké sõbb ezt a lám pa szer -
ke ze tet a gáz-, majd a pet ró le um lám pák nál
is al kal maz ták.

A vi lá gí tás a XIX. szá zad el sõ fe lé ben
még lu xus nak szá mí tott, s a vá ros 1840-es
nagy tûz vé sze után, mi kor az új já épí tés re
kel lett a pénz, is mét nem gyúj tot ták meg
az ut cai lám pá kat. Csak 1846-ban ren del -
ték el újó lag az éj je li köz vi lá gí tást a köz -
biz ton ság ér de ké ben, va la mint a vá ros dí -
szé re. Bár szó ba ke rült, hogy majd a la ko -
sok szer zik be is mét a lám pá kat, vé gül
még is a vá ro si ta nács bíz ta meg Scherk
Ist ván hely be li bá do gos mes tert a lám pák
ké szí té sé vel, ja ví tá sá val és a kö vet ke zõ
év ben a vi lá gí tá sá val is.

1848-ban még volt vi lá gí tá sa a vá ros -
nak, mert jú ni us ele jén ugyan is még a vi -
lá gí tá si idõ szak meg hos  szab bí tá sá ról in -
téz ked tek, de az 1850-es évek ele jén csu -
pán né hány köz épü let nél – a vá ros há zá -
nál, ka szár nyák nál – volt vi lá gí tás. 1855-
ben a pol gár mes ter in dít vá nyoz ta, hogy „a
kü lön ben is esztendõnkint a té li hó na pok -
ban tellyesíteni szo kott utszai éj je li ki vi lá -
gí tást nem csak a’ vá ros dí sze eme lé se, ha -
nem kü lö nö sen sze mély és va gyo ni köz -
bá tor ság te kin te té bõl mi nél elõbb élet be
lép tet ni kel le ne”. – „Pol gár mes ter Úr in -
dít vá nya he lyes lés sel vé tet vén, mi u tán
csak ugyan az utszai köz vi lá gí tás nem
csak a’ vá ros dí sze, ha nem va gyon és sze -
mély biz ton ság te kin te té bõl fo ga na to sí ta -
ni szük sé ges, Rajcsányi Jó zsef ta nács nok
urra bizatván miképen az e’ czélra meg kí -
ván ta tó olaj és szol gá lat te kin te té ben a’
tavali szer zõ dés irá nyán ár lej tést tart ván,
egy uttal a’ lám pák ban ta pasz ta lan dó hi á -
nyo kat is kel lõ kép kijavitatván hasz nál ha -
tó vá te gye Tanátsnok Urak pe dig oda uta-
sitatván miképen a 854. év be foganatosi-
tott kivilágitásra há rom évek re fel aján lott
ön kén tes öszleteket bészedvén je len té sü -
ket ide terjeszék.” Scherk Ist ván bá do gos -
mes ter vál lal ta a lám pá kat 1 kraj cá rért,
ami azért is elõ nyös volt, mert a lám pák
már ja ví tás ra szo rul tak. 

Az 1850-es évek kö ze pén az ál la mi ha -
tó sá gok fõ ként a köz biz ton ság rom lá sa
mi att egy re több te le pü lést kö te lez tek az
éj sza kai ut cai vi lá gí tás be ve ze té sé re. Ba ja
vá ro sát er re nem kel lett kö te lez ni, de a
csá szá ri ki rá lyi já rás ha tó ság 1855-ben a
bör tön, vagy ahogy ak kor hív ták, „bün-
höcz”, jobb meg vi lá gí tá sát ren del te el –
min den bi zon  nyal az eset le ges szö ké sek
meg aka dá lyo zá sá ra. A vá ros azon ban el -
uta sí tot ta ezt, mi vel sze rin tük a „kér dé ses
uczácskában uczára ki né zõ ház nincs, és a
prés há zi épü let mind a négy ol dal ról lám -
pák kal van el lát va a köz bá tor sá got il le tõ -
leg biz to sít va hi szi.”

A köz vi lá gí tás 1855-ös új ra in du lá sa
után a vi lág há bo rú kat és az 1920-as évek
vál sá gos éve it le szá mít va Ba ján a köz vi -
lá gí tás már fo lya ma tos volt, bár a gáz vi -
lá gí tás be ve ze té sé ig csak idõ sza ko san
mû köd tek a lám pák a té li hó na pok ban. Ez
az idõ szak ál ta lá ban szep tem ber tõl áp ri lis
kö ze pé ig tar tott, ami re éven te – ál ta lá ban
nyá ros – ár lej tést hir det tek. A hir det -
ményt a kö vet ke zõ he lye ken füg gesz tet -
ték ki: Ke res ke del mi Casino, Fe hér ha jó
Ká vé ház, Pol gá ri Egy let, Orosz lán fo ga -
dó, Bá rány fo ga dó, Egyen lõ sé gi Kör he -
lyi sé ge i ben, és a vá ro si do bos is ki do bol -
ta. 1860-ban je len tek meg az el sõ osz lo -
pos lám pák a ba jai ut cá kon. A Ba jai Köz -
löny már ci us 12-i szá ma így írt er rõl:
„Ba ja vá ro sa gabnapiacza és fõutczája
nagy elõny ben ré sze sült, nyer vén osz lo -
po kon ál ló nagy men  nyi sé gû lám pát. A
fõutczai lám pák csak nem a gõz ma lo mig
ter jed nek, s így egy ar ra la kó jó ba rá tunk -
nak csak né hány perczig kell sö tét ség ben
men nie, ha nincs hold vi lág.” 

Az el sõ nagy vál tás a ba jai köz vi lá gí tás
tör té ne té ben az 1860-as évek kö ze pén
tör tént, ami kor a nö vé nyi olaj hasz ná la -
tá ról át tér tek a pet ró le um hasz ná la tá ra,
ami sok kal na gyobb vi lá gos sá got adott,
meg kö ze lí tet te a gáz lám pák fé nyét. Ko -
rán, már az 1870-es évek ele jén fel me -
rült, hogy gáz gyá rat épít se nek a vá ros -
ban. 1874-ban szer zõ dést is kö töt tek
Eggels Kár oly ber li ni vál lal ko zó val, de
vé gül csak 1886-ban épült fel a gyár egy
má sik vál lal ko zó, Riedinger L. A. jó vol -
tá ból. A gáz lám pák meg je le né se nem -
csak vi lá gí tá sá nak mo der ni zá lá sát je len -
tet te, ha nem Ba ja vá ro si rang já nak méltó
ki fe je zé sét is.

Fá bi án Bor bá la



2006. augusztus 17Bajai Honpolgár

Már ton Zsolt nem ké szült köl tõ nek, de
még csak ér tel mi sé gi pá lyá ra sem, a vers -
írás mes ter sé gét sem ta nul ta so ha. Né hány
ma gán éle ti vál sá got és sze mé lyes tra gé di -
át kö ve tõ en, már har minc éves ko ra után
ta lált rá a köl té szet re, amely most már –
úgy tû nik – múl ha tat lan sze rel me ma rad.
Sa ját be val lá sa sze rint fõ képp fu tás köz -
ben, a ko co gás rit mu sá ra (má sik hob bi ja
ugyan is a hos  szú táv fu tás) nyer ih le tet ver -
se i hez, mi köz ben egyéb ként egy hen tes üz -
le tet üze mel tet. Alig egy év vel a Meg érett
idõ után im már má so dik önál ló kö te té vel
je lent ke zett a kö zel múlt ban.

Aki for mai bra vú ro kat, vir tu óz sor -
szer ke ze te ket, a vég le te kig csi szolt rí me -
ket, bo nyo lult met ru mok al kal ma zá sát
ke re si a köl té szet ben, az itt ter mé sze te -
sen rossz he lyen ko pog tat. Már ton Zsolt
nem for ma mû vész, vél he tõ en nem is lesz
az so ha. Ha vi szont õszin te, meg fon to -
lás ra ér de mes gon do la to kat, iz gal mas
kép zet tár sí tá so kat vá runk a lí rá tól, ak kor
min den képp ér de mes kéz be ven ni a Fér -
fi hû ség bal la da cí met vi se lõ kis kö te tet.
Mert az egy sze rû for mák el le né re sok -
szor vil lan az ol va só agyá ba a gon do lat:
„Ezt én is ír hat tam vol na!” És ez sem ke -
vés ma nap ság, a köl té szet tel el len sé ges
vi lá gunk ban.

A kö tet nagy já ból fe le rész ben tar tal maz
bal la dá kat és más, vá lo ga tott ver se ket. A
kö te tet an nak hát lap ján is mer te tõ – és
egyút tal a bo rí tót ter ve zõ – Bartos End re
fes tõ mû vés  szel el len tét ben én a bal la dá -
kat ér zem a kö tet ke vés bé si ke rült da rab -
ja i nak. Még ak kor is, ha ezek nek két ség -
kí vül sa já to san sej tel mes han gu la ta van,
ám né ha az az ol va só ér zé se, hogy a köl -
tõ túl so kat akart a tör té net bõl el mon da ni,
és a bal la dák ra oly jel lem zõ sû rí tés ke -
vés bé ér vé nye sül ben nük. A kö töt tebb
for ma pe dig mint ha a szer zõt is kor lá tok
kö zé szo rí tot ta vol na. A bal la da szó nak itt
egyéb ként mind az ara nyi, mind pe dig a
vil lo ni ér te lem ben van lét jo go sult sá ga.
Vil lon ne ve egyéb ként az egész kö tet tel
ös  sze füg gés be hoz ha tó, ugyan is a 15.
szá za di fran cia köl tõ zse ni ál tal kép vi selt
sza bad élet fel fo gás, a szív és az ész vi tá -
ja, a ka land ra/ bûn re va ló csá bí tás és az
et tõl va ló vi szoly gás, egy nyu god tabb
élet vá gya mind meg ta lál ha tók a kö tet
leg jobb da rab ja i ban.

Sok kal ér té ke sebb nek gon do lom a kö tet
ki sebb ter je del mû ver se it, ame lyek ben
ugyan nem je len nek meg rend kí vül ere de -

ti té mák, ám meg kö ze lí té sük min den képp
fi gye lem re mél tó. Alap ve tõ en a ma gán -
élet, a min den nap ok köl té sze te ez, amely -
ben a fõ té mák a sze re lem, a csa ló dás, a
ba rát ság, az apai sze re tet, de egyes mû vek -
ben – ha bur kol tabb for má ban is – he lyet
kap a köz élet, és a po li ti ka egyes je len sé -
gei is pel len gér re ál lít tat nak. Né hány, fi lo -
zo fi ku sabb köl te mény pe dig el jut a
minden nek a lé nye gét fir ta tó „létértelem-
kérdésig”, amely re per sze csak újabb kér -
dé sek le het nek a vá la szok. Ami tõl a ver sek
iga zán él ve ze tes sé vál nak, hogy szer zõ jük
a leg ko mo lyabb té mák hoz is já té kos ság -
gal, hu mor ral kö ze lít, és ön ma gá ra, de az
õt kö rül ve võ vi lág ra is iro ni ku san te kint,
mi köz ben tisz tá ban van köl té sze te korlá-
taival. Nagy szó, hogy nem akar több nek,
böl csebb nek lát sza ni ön ma gá nál, és épp
et tõl lesz nek hi te le sek a ver sek, ame lyek
lát ha tó an nagy mû gond dal ké szül tek. A
ver sek ben fel ele ve ní tett élet hely ze tek
rész ben va ló sak, rész ben nyil ván a kép ze -
let szül te õket, ám va ló szí nû leg csak egy
jó val ala po sabb elem zés tud ná fel tár ni a
ha tá ro kat a fik ció és a va ló ság kö zött.
Vég sõ so ron azon kis em ber élet szem lé le-
t ét tük rö zik a ver sek, aki in kább el szen ve -
dõ je, leg fel jebb szem lé lõ je, de csak rit kán
ala kí tó ja sor sá nak és kö zös sé ge tör té ne té -
nek. Ami lye nek a leg töb ben va gyunk.

Már ton Zsolt újabb kö te te így me le gen
ajánl ha tó a ver set ol va só kö zön ség nek, fõ -
képp azért, mert ver sei nem csak köl tõ jük -

rõl, ha nem leg alább an  nyi ra mi ró lunk szól -
nak, és mai bács kai, ma gyar va ló sá gunk ból
táp lál koz nak, és egy ge ne rá ció élet ér zés ét
tük rö zik. És azt sem le het el ta gad ni, hogy
el sõ kö te té hez ké pest a köl tõ sok kal le tisz -
tul tabb, lényegretörõbb is lett. (Már ton
Zsolt mind két kö te te meg ren del he tõ a szer -
zõ hon lap ján: www.zsoltmarton.hu)

Dr. Mayer Já nos

Íze lí tõ ül két vers a kö tet bõl:

Ku tya va gyok

Sze kér után kö tött, rü hes ku tya va gyok,
Csó vá lom a far kam, min dent meg uga tok,
Ba kon ül az Is ten, min dig hát tal ne kem,
Túl rö vid a lán com, meg nem elõz he tem.

Szé pen jár a két ló, nem ver nek fel nagy port,
Hos  szú út ra me gyünk, föl dig ér az ég bolt,
Jó ne kem itt há tul, jobb ra-bal ra me gyek,
Mo so lyog a gaz dám, kö rü löt tem le gyek.
Meg unom, hogy lep nek, foly ton be lém csíp nek,
Be ka pok hát egyet, nincs ne ve az íz nek.

Ki érünk egy rét re, vad vi rág gal te le,
Gyö nyö rû az élet, bú nak nincs itt he lye.
Ha utol ér a vi har, ko csi alá fu tok,
Mon dok egy-két imát, az tán elõ bú jok.

Sze re tek így él ni, oly vi dám nak lát szom,
Ne ve tek az ég re, nem za var a lán com.
Erõ sek a lo vak, so se lá tom õket,
Rá juk bí zom ma gam, nem akar nak töb bet,
Meg hagy ják a hi tem, hogy én to lom õket.

Vi gasz-e?

Vi gasz-e élõ nek, kel te fé nyes nap nak,
Ha nyu ga ton a gyász ba, su ga rai hal nak?
Vi gasz-e szél nek, a ró nán szabad vág ta,
Ha odébb a hegy nél, ha lá lát már lát ja?
Vi gasz-e a ka lász nak, kö ze leg a nap ja?
Vi gasz-e bo gár nak, vi rá ga fá nak,
Ha csõ ré ben vég zi, fé szek alj ma dár nak?
Vi gasz-e ma dár nak az ég,
Ha a go lyó a szí vét, s a bé két té pi szét?
Vi gasz-e ku tyá nak, hogy a tél rö vid,
Ha bõ rét a szö gön, már a le gyek kö pik?
Vi gasz-e sze re lem, er dei vad nak,
Ha acél csap da fo gai, lá ba i ba mar nak?
És vi gasz-e gyer mek nek, hogy az élet örök,
Ha any ja ko por só ján, ko pog nak a rö gök?

A mindennapok balladái
Már ton Zsolt új ver ses kö te té rõl
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Öt ven éve Di ák olim pia volt Ba ján
Az 1956. áp ri lis 29-e és má jus 2-a kö -

zött Ba ján ren de zett dél-ma gyar or szá gi
kö zép is ko lás sport ta lál ko zó hi va ta los
meg ne ve zé sé ben csak az áll ha tott, hogy
Di á kok az olim pi á ért, de min den ki Di ák -
olim pi á nak mond ta, a rész ve võk nagy
szá ma és a ver seny szám ok szé les ská lá ja
mi att ta lán nem in do ko lat la nul. Sem elõt -
te, sem az óta nem volt Ba ján s va ló szí nû -
leg az or szág ban sem ha son ló nagy sá gú
di ák sport ren dez vény. Har minc há rom is -
ko la két ezer ver seny zõ je (kü lön a lá nyok
és a fi úk) hét sport ág ban, ezen be lül ti -
zen há rom at lé ti kai szám ban ve tél ke dett
egy más sal, és a le bo nyo lí tás ban 153 ren -
de zõ, szer ve zõ és ver seny bí ró vett részt.

A Di ák olim pia meg ál mo dó ja, szer ve -
zõ je, mo tor ja Hor váth Lász ló, a III. Bé la
Gim ná zi um ak ko ri testnevelõtanára volt.
A ver se nyek elõ ké szí té sén kí vül õ fá ra do -
zott leg töb bet a szük sé ges anya gi tá mo -
ga tá sok meg szer zé sé ért is. Töb bek kö zött
si ke rült meg nyer nie az ügy nek a ma gyar
lab da rú gó-vá lo ga tot tat. Pus kás ék Ba ján
tar tott edzõ mér kõ zé se (egy-egy fél idõt
ját szot tak a két ba jai fut ball csa pat tal) je -
len tõs be vé telt ho zott.

Az öt ven éve tör tén te ket jú ni us 16-án a
vá ros há za ta nács ter mé ben ju bi le u mi em -
lék ülé sen idéz ték fel az egy ko ri rész ve -
võk és a sport sze re tõ ér dek lõ dõk. Az
1957 óta Fran cia or szág ban élõ, de szü lõ -
vá ro sá hoz õszin te szív vel ra gasz ko dó
Hor váth Lász ló ott el hang zott vis  sza em -
lé ke zé sé bõl köz lünk rész le te ket az aláb -
bi ak ban.

B. L.

Kedves Sportbarátaim!
Kedves Hallgatóság!
Az 1956-ös év kü lön le ges, ese mé nyek -

ben dús, cso dá la tos, ret te ne tes és egy ben
di csõ sé ges esz ten dõ volt. Ba ját és kör -
nyé két, a Moh ácsi-szi ge tet a du gó vá ösz -
 sze tor ló dott jég táb lák mi att még az ide i -
nél is ma ga sabb víz ál lás nál ön töt te el e
Du na. Min den úszott a már ci u si ára dás -
kor! Há zak, utak, ker tek víz alatt áll tak,
de sport lé te sít mé nye ink egy ré sze is. Az
ok tó be ri for ra dal mat min den ki is me ri,
vagy sze mé lyes él mény ként, vagy le írá -
sok ból. E két óri á si ese mény – a ter mé -
sze ti csa pás és a po li ti kai föld ren gés – kö -
zé éke lõ dött be a Di ák olim pia…

Né hai Sza bó Lász ló (Muf ti), volt
testne-velõtanárom ol tot ta be lém a
nagysza bá sú sport ren dez vé nyek vá gyát

és sze re te tét. Az év vé gi tor na ün ne pé lyek
mel lett õ kez de mé nyez te a leg jobb ta nu ló
és leg jobb spor to ló di á kok ös  sze tett ver -
se nyét is. A mens sana in corpore sano a
Di ák olim pia el gon do lá sa és cél ja is, hisz
az at lé ti ka, tor na, fut ball, ko sár lab da, ké -
zi lab da, röp lab da és asz ta li te nisz sport -
ágak nak egyen lõ sú lyuk van ben ne. Ki -
me rí tik az ak ko ri is ko lai test ne ve lés és
tan terv majd nem min den sport ágát.

A Di ák olim pia nem szü let he tett vol na
meg a ki vá ló test ne ve lõ kar tár sak és ba rá -
tok ha son ló gon dol ko dá sa, vá gya és se -
gít sé ge nél kül. Az egy csa lád hoz, a test -
ne ve lé si csa lád hoz tar to zók test vé ri, de
ve tél ke dés re min dig kész ba rát sá ga és
szel le me ho zott ös  sze min ket ide, Ba já ra
1956. áp ri lis vé gén…

Hi va ta lo san a sport ta lál ko zó ren de zõ je
a ba jai III. Bé la Gim ná zi um DISZ szer ve -
ze te. El nök: Sza bó Ba lázs igaz ga tó (aki
nél kül a Di ák olim pi át meg ren dez ni szer -
ve ze ti leg le he tet len lett vol na. Kö szö nöm
ne ked, Ba lázs ba rá tom, lel kes és ha tá sos
igaz ga tói hoz zá já ru lá so dat.) El nök he lyet -
tes: Bor so di Ist ván igaz ga tó he lyet tes, tit -
kár: Hor váth Lász ló testnevelõtanár, ren -
de zõk: a ba jai III. Bé la Gim ná zi um va la -
men  nyi ta ná ra.

A ver senyt ren de zõ  bi zott ság ok tag ja i -
nak olyan hos  szú a név so ra, hogy csak
egye se ket tu dok em lí te ni kö zü lük. 

A fo ga dó bi zott ság el nö ke Sza bó Ba lázs
igaz ga tó és tagjai jó né hány ta nár is ko -
lánk ból. 

A gaz da sá gi bi zott ság el nö ke Ba jai Ist -
ván szá za dos (Ba jai szá za dos ba rá tom a
vas kú ti lak ta nya gaz da sá gi fõ nö ke egy he -
tes ki he lye zés re vit te ki a ka to ná kat, az
üres lak ta nyá ban így le he tett el he lyez ni
kb. 2000 di á kot. A több száz ki lo mé te res
te le fon vo nal ki épí té se és mû köd te té se is
az õ ér de me.) Ta gok: Al bert Jó zsef,
Biczók Sán dor. 

A ver seny bi zott ság el nö ke Dila Dé nes
ba rá tom (aki szé les szak tu dá sá val és em -
ber sé gé vel az egyik fõ osz lo pa volt szer -
ve ze tünk nek), ta gok: az ak ko ri test ne ve -
lõk, Sztrikinácz Jó zsef és ne je, Tár nok
Lászlóné, Kiszely Zoltánné, Bog nár
Mag da (Jávorné), Rittlop Pálné, Pal los
Józsefné, Ren des Béláné, Hock Kár oly,
Laj tai Nán dor, An tal Gá bor. 

A tech ni kai bi zott ság el nö ke Werner Fe -
renc, ta gjai töb bek kö zött Szat má ri Já nos
(Szatyi ba rá tom), Tax Im re ba rá tom stb. 

A pro pa gan da bi zott ság el nö ke Fa ze kas
Ist ván ba rá tom, aki so ha sem tá ma dott en -

gem cik ke i ben, de négy szem közt sok szor
meg kap tam a ma ga mét, el nök he lyet tes
Fel vi dé ki Pis ta is ko la tár sam. 

A költ ség ve té si és ügy vi te li bi zott ság
el nö ke Ma jor Fe renc, a ren de zõ bi zott ság
el nö ke dr. Hol lós Sán dor ba rá tom, tag jai
Fekete-Kovács Gyõ zõ ba rá tom és volt ta -
nár tár sa im a III. Bé lá ból. Ös  sze kö tõ: Sáf -
rány Lász ló ta nár kol lé gám. A ren dez vé -
nyek le bo nyo lí tá sá ban se gít sé get nyúj tott
a Test ne ve lé si Fõ is ko la igaz ga tó já nak ve -
ze té sé vel a TF 30 ta gú kül dött sé ge és a
vá ro si TSB, Ványa Lász ló és a mel lette
mû kö dõ tár sa dal mi szak szö vet sé gek...

A négy na pos ös  sze tett ver senyt a le á -
nyok nál a pé csi Leöwey Klá ra Gim ná zi -
um nyer te, má so dik a pé csi Köz gaz da sá -
gi Tech ni kum, har ma dik a ba jai Bá nyai
Jú lia Köz gaz da sá gi Tech ni kum lett. Fi úk -
nál az el sõ he lye zett a ba jai III. Bé la Gim -
ná zi um, má so dik a kecs ke mé ti Pi a ris ta
Gim ná zi um, har ma dik a dom bó vá ri Gõ -
gös Ig nác Gim ná zi um...

Most, hogy vis  sza gon do lok er re az
1956-os év za va ros kö rül mé nyei kö zé
szo rult és emi att el hal vá nyult em lé kû
sport ren dez vény re, az jár a fe jem ben: va -
jon volt-e ak kor Ba ján egyet len va la mi re
va ló sport em ber is, aki va la mi lyen for má -
ban nem vett vol na rész e négy na pos ren -
dez vé nyek? Öt ven év után elér zé ke nyül -
ve kö szö nöm meg nek tek, élõk nek és
meg hal tak nak ál do za tos se gít sé ge te ket.
Le het mon da ni, hogy „szép mu lat ság, fér -
fi mun ka volt”.
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Halárverés 
Ami kor több mint 50 éve el kezd tem a

du nai ha lá szok éle té nek ku ta tá sát, még
több olyan idõs ha lás  szal be szél het tem,
akik már az I. vi lág há bo rú elõtt ezt a mes -
ter sé get ûz ték. El mond ták töb bek közt,
hogy a mes te rek nek meg volt a ki ala kult
ve võ kör ük, és jól fel fo gott ér de kük volt,
hogy ezt min den idõ ben el lás sák hal lal.
Mi vel a ve võ kör be nem csak a ba jai és
kör nyék be li fo gyasz tók tar toz tak, ha nem a
pes ti nagy ke res ke dõk is, ez te kin té lyes
men  nyi sé get je len tett, amit rossz víz já rás
ese tén nem tud tak ki fog ni. Ilyen kor nem
volt mit ten ni, más hon nét kel lett vá sá rol ni.
Ez a „más hon nét” az em lé kek sze rint
Apatin volt, a hí res ha lász köz pont, ahol
nem csak jobb fo gá sok es tek, de ma guk is
ke res ked tek, s nem is kel lett mes  szi re
men ni, hisz a szom széd ban volt a Ko pá csi
rét, a  Du na és a Drá va ös  sze fo lyá sá nál. Az
ár vi zek jó vol tá ból szin te egész esz ten dõ -
ben víz alatt ál lott, s Ko pács, a ha lász fa lu
szin te csak ha lá szat ból élt. Mi vel a te rü let
a bélyei fõ her ce gi ura da lom tu laj do na volt,
a Ha lá sza ti Tár sa ság ba tö mö rült ko pá csi
ha lá szok áren dál ták a ha lá sza ti jo got, és
szép jö ve del met biz to sí tot tak az ura da lom -
nak. Olyan men  nyi ség ben fog ták a ha lat,
hogy min den ked den, csü tör tö kön és
szom ba ton tar tot tak „mé rés na pot”, ami -
kor mes  sze föld rõl ér kez tek ha lá szok és
hal ke res ke dõk, töb bek közt a „Gyõ ri hal
ve võ Bár ká sok”, vagy a sze ge di fisérek,

akik a Ti szán eresz ked tek le bár ká ik kal,
majd von tat ták fel a Du nán az ár ve rés re.

A hely be li ek per sze ké szül tek a vá sár ra.
Elõ re osz tá lyoz ták a ha lat: há ló zsák ok ba,
„csú csok ba” rak ták. Ap ró hal nak szá mí tott
a ke szeg, ve gyes hal volt a csu ka, dévér,
balin, jászkeszeg, com pó, ká rász ból a na -
gyobb pél dá nyok, már na. Kü lön csúcs ba
ke rült a ponty,a har csa, sül lõ és ke cse ge.

Az ár ve rést a „manikulás” (ma ni pu láns,
gaz da sá gi in té zõ) – aki rend sze rint erdõ õr
is volt – ve zet te. Min den faj tát és min den
ha lá szét kü lön-kü lön bo csá tot ták ka la pács
alá. Az ár ve rés után kez dõ dött a mé rés. A
manikulás fel je gyez te, hogy me lyik ha -
lász tól men  nyit vá sá rol tak, s ezt be ír ta
köny vé be. Ha na gyobb men  nyi sé get kel -
lett le mér ni, azt nem csúcs ban, ha nem hal -
ko sár ban akasz tot ták a ka ros mér leg re.
Egy-egy ilyen fûz ves  szõ bõl kö tött ko sár ba
80 ki ló hal is be le fért. A ke szeg nek vi szont
kü lön mé rõ csú csot kö töt tek, kb. 40 cm át -
mé rõ jû, 2 cm szem bõ sé gû zsá kot, amit
ves  szõ ka ri ká ra fe szí tet tek, hogy a hal ne
tör je ös  sze ma gát. Más kor gúzs ba fûz ték,
úgy árul ták: a sze mü kön ke resz tül egy fûz -
ves  szõ re szed ték, majd a ves  szõ vé gét ösz -
 sze kö töt ték, min den gúzs egy ki lõ ha lat
tar tal ma zott.

Volt ke res ke dõ, aki szal má val bé lelt ko -
csi ra pony vát vagy ha las gyé kényt te rí tett,
er re ön töt te a ha lat, nyá ron je get is szór tak
rá, a te te jé re zöld gyom nö vényt tet tek,

hogy ne me le ged jen olyan kön  nyen. Má -
sok víz zel telt hor dók ba tet ték a ha lat,
pok róc cal le ta kar ták, s azt ab ronc  csal szo -
rí tot ták le. Szál lí tot ták még bár ká ban vagy
gõz ha jón is. Az iga zi nagy hal vá sá rok per -
sze õs  szel vol tak, ami kor az idõ hû vö -
sebb re for dult, s kön  nyebb volt a ha lat
szál lí ta ni.

A ha lá szok he ten te két al ka lom mal kap -
ták meg a hal árát, a maniklás az er dész -
lak ban csü tör tö kön ren dez te a ki fi ze tést és
va sár nap dél után a vég le ges el szá mo lást.
Õ nem ré sze sült az el adott hal árá ból, mert
õt a bér lõ fi zet te.

A ba jai ha lá szok em lé kei kö zött nem
sze re pelt ko pá csi hal ár ve rés, csak apatini
vá sár lás. Meg fe le lõ mé re tû bár ká val le -
eresz ked tek Apatinba, ott – nyil ván ke res -
ke dõk tõl – meg vá sá rol ták a szük sé ges
men  nyi sé get, az tán ló val vagy em be ri erõ -
vel von tat va a Fe renc csa tor nán jöt tek vis-
sza Ba já ra. A szá zad ele jén már kis von ta -
tó ha jók – pro pel le rek – is köz le ked tek a
csa tor nán, ak kor már azt is igény be vet ték,
de vol tak „hi va tá sos” von ta tók, fõ leg
szeremleiek. Az I. vi lág há bo rú vé get ve tett
en nek a tá vol sá gi hal ke res ke dés nek, hisz a
ha tár mi att a csa tor nát már nem le he tett
ha józ ni, kény te le nek vol tak meg elé ged ni a
hely ben fo gott zsák mán  nyal, ami – saj nos
– egy re ke ve sebb lett. A ko pá csi ha lá szat -
nak vi szont már csak az em lé ke él.

Dr. Solymos Ede

Hol vagy, Citi?
(Nyílt le vél dr. Vajtai Ist ván hoz)

Meg szok tuk, hogy köz tünk vagy.
Kór há zi fõ or vos ként a be te gek rõl és a

szak má ról sze re tet tel, el kö te le zett ség gel
be szél tél. Igaz ga tói fel ada ta id kap csán a
„ke mény ke dés” ve ze tõt és dol go zót egy -
aránt meg vi se lõ ter hét vál la don hord tad.
Ál lan dó an ön vizs gá la tot tar tot tál. Tet te id
szük sé ges sé gé nek, mód já nak mér le ge lé se
dön té se id után is ott mo tosz kált hom lo kod
mö gött.

A kép vi se lõi mun ka ki szé le sí tet te te vé -
keny sé ge det. Az új te rü let re új len dü let tel
ve tet ted be ma gad. For ra dal már ként újat,
job bat akar tál. Né ha a szá lak azon ban ösz -
 sze ga ba lyod tak. Tud tál örül ni a si ker nek, s
el szo mo rod tál, ha hát ra moz dí tók kal ta lál -
koz tál, és a „gabaly” meg ma radt.

A szak ma, ab ban vol tál Te iga zi.

Eb bõl a biz ton ság ból fel sza ba dul tan
tud tál fes te ni, raj zol ni, fo tóz ni. Él ve zet
volt al ko tá sa i don lát ni azt, amit ma gunk
ész re sem vet tünk vol na. Én Vajtairól ne -
vez tem el ezt a stí lust. Van olyan is me rõ -
söm, aki Hon pol gár-ol va só, úgy vá sá rolt
la pot, hogy a tar ta lom jegy zék ben a Vajtai
ne vet ke res te. Írá sa id to vább bõ ví tet ték a
ró lad tud ha tó is me re te ket. Az írott mun ka
szi go rú mû faj. Ezt is jól mû vel ted.

A verbalitásról is egy ke ve set. Él ve zet
volt ve led tár sa ság ban len ni. A ko moly
té mát nem ba ga tel li zál tad el. Szim pa ti ku -
san ke zel ted a szak mai és a tár sa sá gi hu -
mort. Sok szor vi dám szto rik kal mú lat tad
ve lünk az idõt.

Szép há zas sá go tok utol só éve it a sö tét
fel le gek alatt is sze re tõ em ber ként él té tek

meg. Ma gam ban hor dom azt a Vajtait, aki
ak kor gyö nyö rû, de szo mo rú ké pek ben
be szélt ne kem ar ról az idõ szak ról.

Az tán meg vál toz tál, el tûn tél, hi ány zol.
Ezek az élet mo za i kok ma rad tak meg ben -
nem, má sok ban va ló szí nû en nél is több.
Bár mi lyen is a sors, a jó, az ér ték nem
sem mi sül het meg. Más színt, más ér tel -
met kap hat sok min den, ami ál tal gaz da -
god ha tunk is.

Né hány he te még mes  szi rõl lát ta lak az
ut cán, nem tud tunk be szél ni. Gye re visz -
 sza, Citi! Ne ta gadd meg tõ lünk meg lé võ
ér té ke i det!

Vá la szod vár ja
Dr. Szentjóbi Sza bó Ti bor

és még sok ba rá tod, is me rõ söd



A nap pa li lep kék mé re te it te kint ve egyik
leg na gyobb és ta lán leg szebb ma gyar or szá -
gi kép vi se lõ je a fecs ke far kú lep ke (Papilio
machaon): a ki fej lett ro var szár nya i nak
fesz tá vol sá ga 8 cen ti mé ter kö rü li, és ívelt
hát só szár nya it – ne vé hez hû en – egy-egy
ke cses farokszerû nyúl vány dí szí ti. A cit -
rom- vagy mus tár sár ga alap szí nû szár nya -
kat fi nom fe ke te raj zo la tuk mel lett ki sebb-
na gyobb fe ke te ré szek ta gol ják. Elõ zõ ek
mel lett há tul só szár nya i nak bel sõ szeg le té -
ben tég la vö rös folt, kül sõ sze gé lyü kön pe -
dig kék fol tok so ro za ta lát ha tó. Kar csú tes -
té nek vé gén ülõ vi szony lag kis fe jét – a
meg fi gye lé sek sze rint – elül sõ lá ba i nak
szõr szá la it fé sû ként hasz nál va tisz to gat ja. A
lep ke vi rá gon csak rö vid ide ig pi hen meg,
vagy száll le táp lál koz ni; több nyi re ele gán -
san vi tor lá zik, meg za var va erõ tel jes szárny -
csa pás ok kal vil lám gyor san me ne kül.

A fecs ke far kú lep ké nek éven te jel lem zõ -
en két, ese ten ként há rom nem ze dé ke fej lõ -
dik. Báb alak ban te lel át, amely bõl a ki fej -
lett imá gó áp ri lis vé gén – má jus ele jén bú -
jik elõ. A nõs tény egye sé vel le ra kott pe té i -
bõl kb. 1 hét múl va kel nek ki a fel tû nõ szí -
ne ze tû her nyók, tel jes ki fej lõ dé sük 4-5 hé -
tig tart. Jel leg ze tes sé gük, hogy ve szélyt
érez ve fe jük mö gül két na rancs szí nû szar -
vat tol nak ki, és kel le met len il la tot árasz ta -
nak. Táp nö vé nye ik er nyõs vi rág za tú nö vé -
nyek: fõ leg a ka por, a mu rok, a pet re zse -
lyem és a sár ga ré pa le ve le it fo gyaszt ják. A
her nyók kb. 34-40 mil li mé ter hos  szú sá gú -
ak bá bo zó dás kor, majd a nagy já ból há rom
hét idõ tar ta mú tel jes át ala ku lást kö ve tõ en
búj nak elõ a lep kék. A pe te ra kást és a her -
nyó ál la po tot kö ve tõ en az új nem ze dék
szep tem ber ben bá bo zó dik.

A pil lan gó fé lék (Papilionidae) leg na -
gyobb vál to za tos sá gu kat a tró pu so kon érik

el (ez az iga zi ha zá juk), Eu ró pá ban a csa lád
tag ja i nak faj szá ma igen cse kély. Amíg a
for ró égö vön élõ pil lan gók nagy ré sze az
er dõk lomb ko ro ná já nak la kó ja, ad dig a
kon ti nen sün kön élõ fecs ke far kú lep ke el -
sõ sor ban a nyílt te rü le tek élõ vi lá gát szí ne -
sí ti. Eu ró pá ban élõ ro ko nai a csak Kor zi -
kán és Szar dí ni án ho nos kor zi kai fecs ke -
far kú lep ke (Papilio hospiton) és a
Mediterráneumban el ter jedt dé li fecs ke far -
kú lep ke (Papilio alexanor).

A fecs ke far kú lep ke or szá go san el ter jedt,
így Ba ján és kör nyé kén is bár hol elõ for dul -
hat. Ked ve li a kör nye zõ te rep leg ma ga sabb
pont ja it, ahol a hí mek te rü le tet fog lal va vár -
ják a nõs té nye ket. Pél dá ul vá ro sunk ha tá rá -
ban, a Gó lya sor tól észak ra fek võ volt szov -
jet ka to nai gya kor ló te rü let kö ze pén ál ló ki -
sebb dom bon (ezen állt ko ráb ban a tel jes te -
rü let re rá lá tást biz to sí tó ma gas fi gye lõ to -
rony) szin te min dig meg fi gyel he tõ te rü let -
õr zõ hím fecs ke far kú lep ke. A ma ga tar tás -
for ma va ló szí nû leg a tró pu so kon be vált
stra té gia mér sé kelt égö vi vi szo nyok ra al kal -

ma zott vál to za ta: ott az er dõk ki emel ke dõ
ré szei gyak ran az iva rok egy más ra ta lá lá sát
se gí tõ ta lál ka he lyek, és ha son ló ról le het szó
az it te ni nyíl tabb tér sé gek dom bo ru la ta in is.
A Kár pát-me den ce he gyes-dom bos vi dé ke -
in – akár a vá ro sok ban is – meg fi gyel he tõ
ez a te rü let fog la lá si vi sel ke dés: hegy te tõ kön
vagy ki lá tók kör nye ze té ben gyak ran lát ni
ker ge tõ zõ fecs ke far kú lep ké ket.

Vé dett, ter mé szet vé del mi ér té ke 2000
fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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