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Egy re in kább a kö ze ledõ õsz le he le te
érzõdik a le ve gõ ben. Már nem éget a nap su -
gár, s a nap ról nap ra vál to zó szí nek jel zik: a
ter mé szet las san nyu god ni ké szül. Ilyen kor
kö szön te nek ránk Ba ja, Csávoly, Her ceg -
szán tó és Katymár ha tá rá ban Fel sõ-Bács ka
Vodica-kegy he lye i nek val lá si ün ne pei, ame -
lyek kö zül ki emel ke dik Kisboldogasszony
nap já hoz kap cso ló dó an a vá ro sunk mel let ti
Máriakönnye-Vodica bú csú ja. A kegy hely
vé dõ szent jé nek – Szûz Má ri á nak – pat ro ná -
tu sa azért is gyö ke re dzett mé lyen ha gyo má -
nya ink ba, mert Ist ván ki rá ly ne ki aján lot ta fel
or szá gát, Má tyás ural ko dá sa ide jén je lent
meg a Ma don na-kép – Má ria a kis Jé zus sal –
pén ze in ken, II. Rá kó czi Fe renc ku ru cai Má ri -
ás zász lók alatt vo nul tak csa tá ba, és baj ban
gyak ran kér ték-ké rik se gít sé gét a hívõk.

Cím lap ké pün kön jól lát ha tók a Ba já hoz
tar to zó kis tá ji je len tõ ségû kegy hely vál to -
zá sai. Az ere de ti, ki csiny ká pol nát Schmidt
Se bes tyén mé zes ka lá csos és fe le sé ge épí t-
tet te 1811-ben. A már ad dig is lé te zõ bú -
csú já rást el is mer ve, az egy ház me gyei ha tó -
ság elõ ter jesz té sé re VII. Pius pá pa 1817-
ben nyil vá ní tot ta Vodicát kegy hel  lyé és en -
ge dé lyez te a za rán do kok ré szé re a tel jes
bú csút. Mai for má ját a kül sõ fa lán el he lye -
zett táb la sze rint p. Jugh Mik lós ház fõ nök -
sé ge alatt 1931-33 kö zött nyer te el, majd
1934. szep tem ber 8-án p. Zadravecz Ist ván
püs pök szen tel te fel: a benedikálás 75 éves
év for du ló ját a jö võ esz ten dõ ben ün ne pel -
het jük. Ak kor tájt a szak rá lis kis em lé kek
szin tén át épí tés re-át ren de zés re ke rül tek, ki -
épült a két cso da té võ erejõnek tar tott for rás

Szent kút ja, és a késõbbiekben el ké szült a
mû út túl só ol da lán a hoz zá ve ze tõ stá ci ók -
kal a fe dett sza bad té ri ol tár.

A kegy he lyen az el múlt évek ben újabb
fej lesz té sek tör tén tek. Vodica tör té ne tét, a
vi dék vé dett ter mé sze ti ér té ke it, a Fe renc-
csa tor na rend szert, a Ba ja kör nyé ki vi zek
tör té ne ti vál to zá sa it, Bács ka né pe it és a Fel -
sõ-Bács kán kí vü li Szentkutakat be mu ta tó
tan ös vény ke rült ki ala kí tás ra, il let ve igé -
nyes ját szó tér és pi he nõ hely ké szült. Ezek -
nek kö szön he tõ en Máriakönnye-Vodica a
bú csú já ró he lyek ha gyo má nyos fel ada tai
mel lett az ide ér ke zõk szá má ra egye dül ál ló
mó don te szi le he tõ vé a vi dék múlt já ba tör -
té nõ be pil lan tást, a gon do lat cse rét és a lel -
ki meg úju lást.

Dr. Nebojszki Lász ló
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Dik tá to rok év szá za da

A predappiói ko vács mes ter, aki szí ve -
seb ben for gat ja a bo ros po ha rat a pö röly -
nél, vé gül en ged fe le sé ge un szo lá sá nak, és
egy fanói or vos hoz vi szi a gyer me ket. Az
olasz dok tor nem csak jó di ag nosz tá nak,
ha nem ki vá ló jós nak is bi zo nyul. Meg -
nyug tat ja a szü lõ ket, le gye nek csak tü re -
lem mel, meg ol dó dik majd a bambinó
nyel ve. Va ló ban, húsz év sem te lik el, és
Marx igéi ma gas ra szár nyal nak a ha tá sos
for du la tok ban gaz dag, ol dott be szé dû, ki -
tû nõ fel épí té sû szó nok elõ adá sá ban. Az if -
jú Mus so li ni ugyan is hos  szú éve ken át az
új meg vál tót az orosz lán sö ré nyû pró ká tor -
ban vél te fel is mer ni. A népt ri bu ni stá tus el -
nye ré sé ig azon ban rö gös úton kel lett vé -
gig ha lad nia. Benito Amilcare õszin te jel -
lem, fék te len ter mé sze tét már if jú  ko rá ban
sem lep le zi. Elõbb a he lyi is ko la ta ná csol -
ja el, majd két egy há zi tan in té zet csap ja ki.
Fel fo gá sa gyors, esze éles, ezért min den
ne héz ség nél kül érett sé gi zik le, majd ta ní -
tói dip lo mát sze rez. Ön kri ti ká ja még mû -
kö dik, be lát ja, nem ne ki va ló ez a pá lya.
Am bí ci ó ja ma ga sabb ra tör: egész nem ze -
tét kí ván ja – nem is ele mi fo kon – ta ní ta ni.
A ki rá lyi Olasz or szág ha tó sá gai azon ban
ke vés em pá ti át mu tat nak, ezért az if jú szo -
ci a lis tá nak Svájc ba kell emig rál nia. Egyik

élet rajz író ja bal ol da li be ágyazottságára
jel lem zõ ké pet ta lált: egy mun kás gyû lé sen
Le nin tár sa sá gá ban lát ha tó. A nagy vo na lú
hel vé tek to le ran ci á ját azon ban job ban pró -
bá ra te szi, mint Vla gyi mir Il jics, mert õt
Svájc ból is ki zsup pol ják.

Itá lia vé gül vis  sza fo gad ja keb lé re za bo -
lát lan gyer me két. Az orá tor gon do la ta it
írás ban kez di ter jesz te ni, és jó tol lú új ság -
író nak bi zo nyul. Esz mé i nek gyúj tó pa ra -
zsát a La Lotta di Classe (Osz tály harc) cí -
mû lap ha sáb ja i ról szór ja, oly si ke re sen,
hogy mind két el len ér de kelt fel fi gyel a fa -
na ti kus „Mus so li ni elv társ”-ra. Öt íz ben
lesz benn la kó Vik tor Emá nu el bör tö né ben,
a szo ci a lis ták vi szont 1912-ben az Avanti
fõ szer kesz tõi szé ké be in vi tál ják. Agi tá to ri
ha té kony sá gát, tol lá nak fel for ga tó ere jét
bi zo nyít ja, hogy a lap pél dány szá mát két -
sze re sé re nö ve li.

A kö vet ke zõ há rom év a nagy kö pö -
nyeg for dí tás idõ sza ka. A vi lág há bo rú ki -
tö ré se az el va kult mar xis tát vad na ci o na -
lis tá vá for mál ja át. Fa kép nél hagy ja elv -
tár sa it, és egy te he tõs szpon zor jó vol tá ból
Il Popolo d’ Italia né ven új la pot in dít. Ez
az évek múl tán mil li ós pél dány szám ra
duz zad va a fa sisz ta párt hi va ta los or gá nu -
ma lesz.

Ön ként je lent ke zik a had se reg be, és a
harc té ren egy he gyi va dász elit ala ku lat nál,
a bersaglieriknél szol gál. Meg se be sül, így
a há bo rú vé gét az ön fel ál do zó ve te rán
dics fény ében süt ké rez ve éri meg. Mus so li -
ni órá ja ek kor ér ke zik el. A há bo rús ter hek
a sze gény Olasz or szá got ala po san meg -
rok kant ják. A ki rá lyi ha ta lom ár nyé ká ban
sar ja dzó sat nya de mok rá cia igen gyar ló
ké pes sé gû po li ti ku so kat ál lít ref lek tor -
fény be. Így ál lan dó sul nak a kor mány vál -
ság ok. Az or szá gon szo ci á lis ín ség ural ko -
dik el, és ma gas ba szö kik a sze gény nép ré -
te gek elé ge det len sé ge. Az am bi ci ó zus
zsur na lisz ta, aki ben a jö ven dõ Duce vá -
gyai bim bóz nak, a hely ze tet jól ki hasz nál -
ja. Az elé ge det len kis em be rek tö me gé bõl
ös  sze to bo roz za párt had se reg ét, a fa sisz ta
mi lí ci át. (Jel lem zõ, hogy fe ke te egyen ru -
há juk di vat ját egy szél sõ sé ges szo ci a lis ta
irány zat tól, az anar chis ták tól bi to rol ják el.)
A két száz ezer fõ re gya ra po dó, fur kós bot -
ok kal és re vol ve rek kel fel fegy ver zett ha ra -
mia ban dák vé res és ered mé nyes har cok -
ban ve rik szét a ve zér haj da ni szo ci a lis ta
elv társa inak gyû lé se it és tün te té se it. 1919-
ben Mus so li ni meg ala pít ja a Fasci di Com-
battimento pár tot, mely rö vi de sen há -
rommil lió fõ re nö ve li tag lét szá mát. Az

A hu sza dik szá zad, mely bõl a ma élõ ge -
ne rá ci ók em lék anya guk ja vát ös  sze gyûj töt -
ték, a tör té ne lem leg kü lö nö sebb kor sza ka.
A ter mé szet tu do mány te rü le tén so ha nem
lá tott bõ ség gel je lent kez nek a zse ni á lis
egyé ni sé gek, és a mû sza ki tu do má nyok
mû ve lõi gyors fel is me rés sel hasz no sít ják az
alap ve tõ fel fe de zé se ket. Gon dol juk csak
meg: a Wright test vé rek el sõ, kor má nyoz -
ha tó vá fej lesz tett re pü lõ gép ének fel szár -
nya lá sa után hat van négy év vel már szka -
fan der be öl tö zött em ber lép a Hold ra. A ke -
mo te rá pia új ve gyü le te i vel és a gyó gyí tó
gé pek kel fel fegy ver zett or vos tu do mány
olyan em be rek mil li ó it men ti meg, aki ket a
19. szá zad di ag nosz ti ká ja az el há rít ha tat lan
vég zet si ra lom há zá ba zárt. A tu do má nyok,
az em be ri szel lem egyet len szá zad alatt ak -
ko ra ha la dást ér el, mint az elõ zõ öt  év ez -
red ben. Ugyan ak kor iga zat kell ad nunk a
má so dik vi lág há bo rú ide jé bõl vis  sza pil lan -
tó Stefan Zweignek: Eu ró pa a mo rá lis ér -
ték rend le rom bo lá sá val, a fre u di õs-én vad
ösz tö ne i nek fel sza ba dí tá sá val az öt ezer év
elõt ti, pre hisz to ri kus idõ be sül  lyedt vis  sza.

A kor ra ugyan is, mely ben él tünk, kó ros bu -
ja ság gal bur ján zó dik tá tor-po pu lá ció ár nyé -
ka ve tül. Idéz zük most fel kö zü lük a há rom
leg fé lel me te sebb ön kény úr em lé két.

Bár Mus so li ni 1922-es ha ta lom át vé te lé -
tõl Sztá lin ha lá lá ig mind ös  sze har minc egy
év te lik el, e je les fér fi ak, va la mint Hit ler
rend sze ré nek mû kö dé se mint egy száz mil -
lió éle tet olt ki. Hoz zá juk vi szo nyít va At ti -
la, az Ázsi át vé gig dú ló Dzsin gisz kán,
vagy a fran cia had is ten, Na pó le on csak ár -
tat lan gyer mek já té kot ûz tek. A kor tár sak
íté lõ ké pes ség ének meg bíz ha tat lan sá gát
jel zi, hogy ró luk – pá lyá juk fel íve lõ sza ka -
szán – nem vol tak kü lö nö seb ben rossz vé -
le mén  nyel. 1935-ig (ez az Eti ó pia el le ni
tá ma dás idõ pont ja) az ener gi kus Mus so li -
nit Pá rizs ban és Lon don ban Hit ler ha tal mi
am bí ci ó i nak el len sú lyo zá sá ra al kal mas ál -
lam fér fi nak tart ják. Az Egye sült Ál la mok
nem ze ti hõ sét, az óce án re pü lõ Lindberg
ez re dest – aki Hermann Göringgel ba rát -
ko zik – el bû vö li, hogy Hit ler meg kü lön -
böz te tett fi gye lem mel fo gad ja. Ma ga tar tá -
sa nem de vi áns, nem el szi ge telt vé le ményt

tük röz. 1936-ban Ber lin meg kap ja az
olim pia ren de zé sé nek jo gát. A há bo rú elõtt
pe dig egy ame ri kai nagy saj tó or gá num ol -
va só i nak sza va zá sa Hit lert vá laszt ja az „év
em be ré nek”. E meg tisz tel te tés ben Sztá lin
a má so dik vi lág há bo rú ide jén ré sze sül, sõt
õt még a sziú in di á nok tisz te let be li törzs fõ -
nök ké is  vá laszt ják. Tör tént mind ez azt kö -
ve tõ en, hogy a vi lág saj tó már meg le he tõs
rész le tes ség gel be szá molt ar ról, ho gyan
ra gad ták meg ezek a dik tá to rok a ha tal mat,
és milyen esz kö zök kel gon dos kod nak
meg tar tá sá ról. Ter mé sze te sen akad tak
meg vesz te get he tet len íté le tû, jó zan el mék
is. Romain Ro land, Thomas Mann vagy a
po li ti ku sok kö zül Chur chill már a har min -
cas évek ben meg sej tik a ka taszt ró fát, amit
e ször nye te gek a vi lág ra zú dí ta nak majd. A
tör té ne lem me fisz tói tré fá ja lesz, hogy sir
Winston Chur chill, aki el tö kélt el len sé ge a
bol se viz mus nak és a ná ciz mus nak, Sztá -
lin nal fog szö vet kez ni Hit ler el len.

Ha jol junk hát most Mac beth bo szor ká -
nya i nak va rázs üst je fö lé, és idéz zük fel gõ -
zé bõl Eu ró pa e há rom dé mo ni szel le mét.

I. A Duce: Benito Amilcare And rea Mus so li ni
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olasz ki rá lyi kor mány gyön ge sé gé re jel -
lem zõ, hogy el tû ri a de mok rá ci át meg sem -
mi sí tés sel fe nye ge tõ moz ga lom bur ján zá -
sát. A vég ze tes for du lat 1922. ok tó ber 22-
én be is kö vet ke zik. A Marcia su Ro ma
név re ke resz telt fegy ve res ha ta lom át vé telt
a négy had osz lop ban Ró má ba özön lõ fa -
sisz ta mi lí cia hajt ja vég re. A fõ vá ros ut cá -
it a fe ke te in ges ban dák ural ják. III. Vik tor
Emá nu el nek nem ural ko dó jel lem vo ná sa
az áll ha ta tos ság és tett erõ: mi nisz ter el -
nökké ne ve zi ki a puccs ki ter ve lõ jét. Mus -
so li ni gon dos ko dik ar ról, hogy biz to sít sa
fon dor la to san el nyert po zí ci ó ját. Rö vi de -
sen fel ru ház za ma gát a Duce ti tu lus sal.
Kel lõ erél  lyel tu da to sít ja Olasz or szág gal
és Eu ró pá val, hogy a szép sé ges fél szi get
va ló di ura nem az ap rócs ka ki rály, ha nem
a predappiói ko vács iva dék.

A retrospekciótól meg té vesz tett, ne tán
po li ti kai szem pont ok tól be fo lyá solt tör té -
net írás haj la mos a Mus so li ni-re zsim el sõ,
fel szál ló ágá ról va ló meg fe led ke zés re. A
mér ték adó ko ra be li iro da lom ból do ku -
men tál ha tó tény, hogy 1935-ig a Ducét
ki emel ke dõ ké pes sé gû, az eu ró pai nagy -
po li ti ká ra je len tõs be fo lyás sal bí ró sze -
mély nek te kin tik. Az el sõ vi lág há bo rú
Itá li á ban gyors inf lá ci ót in dít el, és a lí ra
1918 után ro ha mo san vesz ti vá sár ló ér té -
két. Ez el sõ sor ban a bér bõl élõ mun ká -
sok, al kal ma zot tak és kis pol gár ok elé ge -
det len sé gét és el ke se re dé sét vál tot ta ki. A
Mus so li ni-kor mány meg fé ke zi a pénz -
rom lást és sta bi li zál ja az ára kat. Olasz or -
szág né hány év alatt le tör lesz ti ál lam -
adós sá gát, és ez zel meg szün te ti a költ ség -
ve tést meg csa po ló ka mat ter het. E két in -
téz ke dés hoz zá já rul a pol gá rok jö ve del -
mé nek emel ke dé sé hez.

Bel föld ön és kül föld ön egy aránt nö ve li
a kor mány te kin té lyét az 1929-es lateráni
egyez mény. Tud nunk kell, hogy 1870-ben
a meg ala ku ló egy sé ges Itá lia ma gá ba ol -
vasz tot ta a több mint ezer éves Egy há zi Ál -
la mot. Ezt az an nek tá lást a pá pa el len sé ges
lé pés nek mi nõ sí tet te, és sem õ, sem utó dai
nem lép ték át öt ven ki lenc éven át a 0,44
km2-re zsu go ro dott Va ti kán ál lam ha tá rát.
A szent atyák te hát ön kén tes fog lya i vá vál -
tak pa rá nyi or szá guk nak. Ugyan ak kor
azon ban lel ki be fo lyá suk, szel le mi ha tal -
muk ki ter jedt olasz hí ve ik re és a leg na -
gyobb vi lág val lás öt kon ti nenst be né pe sí tõ
egy há zi kö zös sé ge i re. Az el len tét fõ ként a
fél szi get pol gá rai kö ré ben oko zott lel ki
meg ha son lást. Ha zá juk hoz a nem ze ti ér -
zés, val lá suk hoz vi szont a hit fûz te õket.
Ezek ös  sze egyez te té sét igen ne héz zé tet te
a Quirinale-pa lo ta (ez a ki rá lyi szék hely)
és a Va ti kán el len sé ges szem ben ál lá sa. A

Duce vi szont meg ol dot ta azt a gor di u szi
cso mót, me lyen tu cat nyi li be rá lis kor mány
kibogozókészsége mon dott csõ döt. Ért he -
tõ, hogy a si ker mind a mé lyen ka to li kus
olasz tö me gek bõl, mind a Ró ma hi tét kö -
ve tõ or szá gok ból ked ve zõ vissz han got
vál tott ki.

Mus so li ni igaz ság ügyi re form já nak fon -
tos ele me a maf fia ha tal má nak meg tö ré se.
Sze mé lyes ok is kész te ti er re. 1924-ben
meg lá to gat egy szi cí li ai kis vá rost, Piana
dei Grecit. Há zi gaz dá ja don Ciccio Cuccia
pol gár mes ter, aki mel les leg a he lyi maf fia
fõ nö ke is. Mi kor vá ros né zõ kör út ra in dul
gép ko csi ján, kö rül dü bör gi a rend õr mo to -
ro sok ket tõs sor fa la. Jó oka van a Ducénak
az óva tos ság ra, hi szen 1931-ig hat me -
rény le tet fog nak el kö vet ni el le ne, és az el -
sõ tûz ke reszt sé gen már át esett. „Ve zé rem
– mond ja le bi lin cse lõ köz vet len ség gel don
Ciccio – az én tár sa sá gom ban Ön tö ké le tes
biz ton ság ban van!” Az, hogy egy nyo mo -
rult kis maf fia fõ nök ter jes  sze ki rá óvó
párt fo gá sát, az ön ér ze tes mi nisz ter el nö köt
a leg ér zé ke nyebb pont ján ta lál ja el.  Ró -
má ba vis  sza tér ve rend õr fõ nök ét, Cezare
Morit Szi cí lia telj ha tal mú kor mány zó já vá
ne ve zi ki. A „vas pre fek tus” köz is mert szi -
go rá ról, és sza bad ke zet kap va ki éli ha tal -
mas ko dó haj la mát. El fo gat ja és hû vös re
te szi a maf fia fõ nö két, Don Vito Cascio
Ferrót. A fa sisz ta ügyész ség azon ban
szem be sül az zal a ne héz ség gel, mely már
a ki rá lyi igaz ság szol gál ta tást is zá tony ra
fut tat ta. A maf fi á nak év szá za dos, be vált
mód sze rei van nak a szem ta núk hall ga tá sá -
nak ki kény sze rí té sé re. Bár a köz vád ló két -
ség te le nül tud ja, hogy a ve te rán maf fi ó zó
lel két húsz gyil kos ság el kö ve té se ter he li,

csak a csem pé szés té nyét si ke rül rá bi zo -
nyí ta nia. A tör vé nyes el já rás fi as kó ja fel -
bõ szí ti Morit. Kar ha tal mi egy sé gei be sú -
gá sok hal vány gya nú ok ok, ké tes si ke rû
raz zi ák alap ján a szi cí li a i ak ez re it ve szik
õri zet be. A fog lyok hall ga tá sát pe dig az
ink vi zí ció ha té kony mód sze re i vel kí ván -
ják meg tör ni. A kín zás sal kikényszerített,
két ség be von ha tó ér té kû val lo má sok alap -
ján meg töl tik Szi cí lia bör tö ne it. Mori há -
rom éves rém ural má nak ter mé sze tes kö -
vet kez mé nye, hogy a maf fia vis  sza hú zó -
dik föld alat ti rej te ké be, és két év ti ze den át
pas  szi vi tás ba bur ko ló dzik. 

A re zsim si ke ré nek köny ve lik el az olasz
mér nö kök le le mé nyes sé gé nek ered mé nye -
it is. 1924-ben kez dik meg épí te ni a vi lág
el sõ au tó sztrá dá ját, mely Ve len cét To ri nó -
val kö ti ös  sze.

Az 1920-es évek ben Hit ler még cso dá -
ló ja Mussolininek, és pél da ké pet lát a bõ -
vé rû, ener gi kus, szug gesz tí ven szó nok ló
la tin ban. Ez idõ tájt a Duce is ro kon szen -
vez a nem ze ti szo ci a lis ta moz ga lom mal.
1933 után azon ban meg sej ti, hogy Hit ler
sze met ve tett Auszt ri á ra, emi att a vi szony
el len sé ges sé hi de gül. Mi kor 1934-ben a
nem nagy lét szá mú, de erõ sza kos auszt ri ai
né met nem ze ti párt puc  csot hajt vég re és
meg ölik Dolfuss kan cel lárt, Mus so li ni
mar kán san vall szint. Rész le ge sen moz gó -
sít tat, és négy had osz tály von ös  sze a
Brenner-hágón. Kész ar ra, hogy az Inns -
bruck –Salz burg fõ út vo na lat meg száll va
el vág ja a né met véd erõ in vá zi ó já nak fõ
irá nyát. Tart ugyan is at tól, hogy az Auszt -
ri át be ke be le zõ Hit ler vis  sza kö ve te li Dél-
Ti rol Olasz or szág hoz csa tolt pe rem vi dé -
két. A Duce vá rat lan fel pap ri ká zó dá sa a
nyu ga ti de mok rá ci á kat tö ké le te sen meg té -
vesz ti. 1935-ben Pá rizs el ér ke zett nek lát ja
az idõt, hogy meg újít sa az el sõ vi lág há bo -
rú ide jén oly hasz nos szö vet sé gi kap cso la -
tot. A fran cia mi nisz ter el nök, a „fe hér -
nyak ken dõs” Laval Ró má ba uta zik, hogy
a két ha ta lom ba rát sá gi szer zõ dé sét alá ír ja.
E dip lo má ci ai ese mény azon ban a nyu ga ti
de mok rá ci ák kal ka cér ko dó Mus so li ni el sõ
kor sza ká nak zá ró ak tu sa lesz.

A po li ti kai fa ri ze us ság jel lem zõ vo ná sa,
hogy egy sa ját ál lam pol gá ra it sa nyar ga tó
dik tá tor ga lád sá ga ak kor mi nõ sül gya lá za -
tos becs te len ség nek, ha kül po li ti kai part -
ner ként hasz nál ha tat lan ná vagy ve szé lyes -
sé vá lik. Mi vel Abes  szí nia meg tá ma dá sát
kö ve tõ en a Nép szö vet ség gaz da sá gi boj -
kott alá he lye zi Itá li át, Né met or szág erõ -
for rá sai meg nyi tá sá val se gít a nyers anyag -
ok ban sze gény or szá gon. Hit ler e gesz tu sa
meg nye ri, sõt vég leg a ná ci bi ro da lom hoz
lán col ja a Ducét.

Benito Mussolini
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A fa siz mus, mely nek esz mé it Mus so li ni
1915-tõl ter jesz te ni kez di, egy sze rû szer ke -
ze tû ide o ló gia. Alap szö ve te az olasz na ci o -
na liz mus, mely nek tö rek vé se i bõl a Ve zér a
ró mai bi ro da lom rész le ges vis  sza ál lí tá sá -
nak áb ránd ját bon ta koz tat ja ki. A Föld kö zi-
ten gert „Mare nostrummá” kell vál toz tat ni,
me lyet olasz bir to kok vagy Ró má tól füg gõ
va zal lus ál la mok övez nek. Az áb ránd ter -
mé sze te sen meg va ló sít ha tat lan. A nem zet -
kö zi erõ vi szo nyo kat és Itá lia tel je sí tõ ké -
pes ség ét hely te le nül fel mé rõ Duce azon -
ban fog lyá vá vá lik ví zi ó i nak, és ez ve zet el
szé gyen le tes bu ká sá hoz. A „fa sisz ta” mi -
nõ sí tést ma elég kön  nye dén osz to gat ják és
al kal maz zák a nem ze ti szo ci a liz mus ra is.
Lé nye ges kü lönb ség azon ban, hogy a ná -
ciz mus a faj el mé let alap ján áll, és né met
ala pos ság gal ki dol go zott rend sze re Ke let-
Eu ró pa né pe it nem ze ti lé tük meg sem mi sí -
té sé vel fe nye ge ti. Kö zös vo ná sa mind két
rend szer nek, hogy egyaránt el uta sít ják a
pol gá ri de mok rá ci ák ra jel lem zõ li be ra liz -
must és az orosz bol se viz must. Bár az Itá -
li át új ra egye sí tõ „risorgimento” na ci o na liz -
mu sa ele ven ha tó erõ 1918-ban is, a nép ta -
ní tó ko vács iva dék va ló szí nû leg a bu kott
nép bol do gí tók so rát gya ra pí ta ná, ha se gít -
sé gé re nem si et két kö rül mény. Egy részt az
ola szok úgy ér zik, hogy az 1920-as pá ri zsi
bé ke kö té sek nél ki sem miz ték õket. Fél mil -
lió em bert ál doz tak fel a Mo nar chi á val ví -
vott vé res harc ban. Azo kat a te rü le te ket
azon ban, me lyek et nog rá fi ai ala pon és tör -
té nel mi elõz mé nyek okán Itá li át il let ték
vol na – vé lik –, egy ös  sze tá kolt, so ha nem
volt ál lam nak, Ju go szlá vi á nak aján dé koz -
ták. (A köz han gu lat ra jel lem zõ, hogy a ki -
vá ló író, Gabriele d’ Annuzio sza bad csa pa -
ta élén el fog lal ja és több mint egy évig kor -
má nyoz za a Belg rád nak ítélt Fiumét.) A
kár ba ve szett ál do zat okoz ta csa ló dás so -
dor ja a fa sisz ta mi lí ci ák ba a had vi sel tek
kombattáns ele me it. Más részt a Szov jet -
unió meg ala ku lá sa bi zo nyít ja, hogy az utó -
pi á nak vélt mar xi álom fe nye ge tõ va ló ság
le het. Az olasz nagy vá ro so kat vé gig söp rõ
mun kásmeg moz du lás nyug ta la nít ja a kis-
és nagy pol gá ri ré te get. A fa sisz ta mi lí cia
lét szá mát nö ve lik az eg zisz ten ci á ju kat fél -
tõ pol gá rok is. Va ló szí nû, hogy 1922-ben,
mi kor a gyá mol ta lan ki rály kor mány el nö ki
meg bí zást ad Mussolininek, a fa sisz ták ko -
ránt sem kép vi se lik az or szág dön tõ több sé -
gét. Benito Amilcare azon ban a perc em be -
re, aki fe ke te in ges, bi ka csö kös, re vol ve res
le gé nye i vel mó res re ta nít ja a köz ren det fo -
lya ma to san fel dú ló szo ci ál de mok ra tá kat. A
Marcia su Ro ma si ke ré hez nagy mér ték ben
já rul hoz zá, hogy az or szá got ép pen ál ta lá -
nos sztrájk tart ja anar chi kus ál la pot ban.

Ha hin nénk a név-misz ti ká ban, lát nánk
va la mi vég zet sze rû sé get ab ban, hogy a
predappiói szü lõk az Amilcarét vá lasz tot ták
gyer me kük má so dik ke reszt ne vé ül. A nagy
karthagói had ve zér cson kí tott ne ve ta lán su -
gal maz hat ta a Ducénak, hogy ka to nai ba bé -
rok ra pá lyáz zon. Be szé de i ben egy re gyak -
rab ban pél dá ló dzik a hat mil lió szu ron  nyal,
né mi leg meg fe led kez ve ar ról, hogy a mo -
dern há bo rút a szál fegy ve rek nél sok kal ha -
tal ma sabb tech ni kai esz kö zök kel dön tik el.
Az olasz had se reg ütõ ké pes sé gét ugyan is
ala po san túl be csü li. Két ség te len, hogy né -
hány izo lált si ker hoz zá já rul íté le té nek meg -
té vesz té sé hez. 1933-ban Italo Balbo lég ügyi
mar sall hu szon egy amfibiából (re pü lõ csó -
nak) ál ló kö te lé ké vel oda-vis  sza át re pü li az
At lan ti-óce ánt. Az üzem za var nél kü li tel je -
sít mény az olasz re pü lõ gép gyár tás ma gas
szín vo na lát jel zi. A har min cas évek kö ze pén
egy olasz va dász gép 600 km/óra se bes ség -
gel vi lág re kor dot ál lít fel. Ám a hír lap ok
cím ol da lán har so gó köz le mé nyek mit sem
vál to zat nak a saj ná la tos té nye ken. Az olasz
lé gi flot ta had rend jé be so rolt gé pek 1939-
ben se bes ség, tûz erõ, bom ba te her és üze mi
meg bíz ha tó ság te rén el ma rad nak az an gol
és né met gé pek mö gött. A szá raz föl di had se -
reg lö veg anya gát nagy arány ban egé szí tet -
ték ki a Mo nar chi á tól zsák má nyolt ágyúk -
kal. Ezek vi szont már az el sõ vi lág há bo rú
be fe je zé se kor is kor sze rût le nek és el hasz -
nál tak vol tak. A gya log ság so ro zat lö võ
fegy ve rek kel csak gyé ren van fel sze rel ve. A
gé pe sí tett had osz tály ok tank jai in kább mo -
to ri zált kon zerv do boz ok, mint harc ko csik.
A ha di flot ta ugyan a vi lág leg gyor sabb
könnyû cir ká ló i val di cse ked het, ám nyolc
csa ta ha jó ja kö zül négy még el sõ vi lág há bo -
rús épí té sû. A négy új ha jó sem bi zo nyul a
föld kö zi-ten ge ri an gol vérteshajók mél tó el -
len fe lé nek. Az olasz tá bor no kok jól kép zett

ka to nák, tisz tá ban van nak az zal, hogy a had -
se reg nem kor sze rû. A Duce ál tal erõ sza kolt
had jára tok ter ve zé se kor nem is rej tik vé ka
alá el len ve té se i ket. A repülõgéptechnika ki -
vá ló is me rõ jét, Italo Balbót pe dig a Duce
már 1933-ban el tá vo lít ja. Kon ku renst lát az
ün ne pelt óce án re pü lõ ben, ezért a mar sallt
Lí bia kor mány zó já vá ne ve zi ki. Mit sem tö -
rõ dik az zal, hogy a lég ügyi mi nisz té ri u mot
eu ró pai ét te kin té sû ve ze tõ tõl foszt ja meg. E
vesz te ség a lé gi flot ta kor sze rû sí té sé nek el -
ma ra dá sát idé zi elõ.

A ter jesz ke dést, a ró mai bi ro da lom új ra -
te rem té sét Mus so li ni 1939 áp ri li sá ban, Al -
bá nia le ro ha ná sá val kez di. Az aka rat gyen ge
és a fa sisz ta rend szer nek ki szol gál ta tott ki -
rályt rá bír ja: ne vez ze ki a had se reg fõ pa -
rancs no ká vá. A kö vet ke zõ, az 1940-ben
Fran cia or szág el len in dí tott had já ra tot már
a Ve zér uta sí tá sai sze rint ve zény lik le. En -

Italo Balbo
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nek az ak ci ó nak a kez de mé nye zé se csak a
sa kál harc mo do rá hoz ha son lít ha tó. A fran -
cia had se re ge ek kor már Cham pagne harc -
me zõ in tönk re ver te a Wehrmacht. Mus so li -
ni a há bo rút zá ró bé ke tár gya lá son a gyõz te -
sek szék so rá ban kí vánt ma gá nak elõ ke lõ
he lyet ki szo rí ta ni. Nem akart ki ma rad ni a
re mél he tõ leg bõ sé ges zsák má nyo lás ból,
mely már cse kély koc ká zat tal is meg sze rez -
he tõ. A jú ni us 10-iki had üze ne tet kö ve tõ tíz
nap azon ban meg mu tat ja az olasz had se reg
kor sze rût len sé gét, gyen ge sé gét és fõ leg a
Duce tö ké le tes ka to nai di let tan tiz mu sát.

Az olasz-fran cia ha tá ron az Al pok mint -
egy két száz km hos  szú és kö zel száz km
szé les lán cai hú zód nak észak ról dél nek. A
vi dék a zer gék a kõ szá li sa sok bi ro dal ma, az
egyet len gép jár mû vel jár ha tó út a 2100 m
ma gas Kis-Szent-Bernát-hágó. A fõ köz le -
ke dé si út vo na lak az eny hébb dom bor za tú,
ám szûk ten ger par ti sá von hú zód nak. Az
egyéb ként is kön  nyen véd he tõ ge rin ce ket a
fran ci ák jól el he lye zett erõ dök kel tet ték be -
ve he tet len né. Az ola szok két had se reg gel tá -
mad tak, a fran ci ák kb. négy had osz tály nyi
erõ vel véd ték az ir dat la nul hos  szú fron tot.
Azon ban a ke rék poiluk, akik oly gyá mol ta -
lan nak bi zo nyul tak a né met tá bor no kok kal
szem ben, úgy érez ték, hogy Bo na par te ha -
dai ál tal járt Corniche út men tén fel kell nõ -
ni ük a di csõ ha gyo má nyok hoz. Ma ka csul és
ered mé nye sen áll nak el len. A har cok csak
ak kor szûn nek meg, mi kor a fran cia kor -
mány Mussolinivel is fegy ver szü ne tet köt.
A had já rat mér le ge si ral mas. Tíz nap alatt a
ha tal mas túl erõ csak mi ni má lis fran cia te rü -
le tet hó dí tott meg. A vesz te ség vi szont mint -
egy hat száz ha lott és – jól fi gyel jünk – ket-
tõezerszázötven meg fa gyott ka to na. A fagy -
ha lál te hát több mint há rom szor an  nyi har -
cost ej tett el, mint a fran cia fegy ve rek. Ve -
gyük még eh hez hoz zá, hogy az el sõ vi lág -
há bo rú ide jén Mus so li ni bersaglieri had -
nagy, te hát a he gyi va dász ok tiszt je volt, és
az Al pok ban har colt. A gõ zös agyú, mû ked -
ve lõ had úr még ar ról is meg fe led ke zett,
hogy a ma gas hegy ség ég haj la ta jú ni us ban
is ha lá los ve sze del met zú dít hat a hó ha tár fö -
lé me rész ke dõk re. A sze ren csét len ka to ná -
kat nyá ri fel sze re lés sel haj szol ta a há rom -
ezer mé tert meg ha la dó hegy fa lak ra.

Bár a jó zan mér le ge lés so ha sem volt a
Duce erõs sé ge, ek ko ra ku darc ból okul ha -
tott vol na. Azon ban négy hó nap sem te lik
el, és a fõ pa rancs nok meg gon do lat la nul új
há bo rút in dít. A kö vet ke zõ cél pont Gö rög -
or szág. A tá ma dás hoz szük sé ges híd fõ
adott, hi szen az elõ zõ év ben el fog lal ták
Al bá ni át. Badoglio tá bor nagy és a ve zér -
kar tiszt jei már a had mû ve let meg ter ve zé -
se kor fi gyel mez te tik a le sel ke dõ ve szé -

lyek re. Mi kor az exhad ve zér ce ru zá ja vé -
gig szánt a ka to nai tér ké pen és be raj zol ja a
fõ csa pás irá nyát, tü rel me sen el ma gya ráz -
zák, hogy a tá ma dó csa pa to kat csak a völ -
gyek men tén le het fel vo nul tat ni és nem a
hegy ge rin cek re me rõ le ge sen. To vábbá,
hogy és  sze rût len a had mû ve let ok tó ber re
tör té nõ idõ zí té se is. A Bal kán te le zord és
a ka to nák nak nincs té li fel sze re lé sük. Hi á -
nyoz nak a hi deg el vi se lé sé hez szük sé ges
bé lelt há ló zsák ok. Azon ban fe les le ges
min den szó, a Ve zér aka ra ta hajt ha tat lan. A
gö rö gök vi szont ke mény, vi téz el len fe lek -
nek bi zo nyul nak. Szí vó san vé dik a ha tá ron
ki épí tett Metaxas-vonal erõ dít mé nye it, sõt
a di der gõ tal já nok kel lõ el gém be re dé se
után el len tá ma dás ba men nek át. Al bá ni á ba
nyo mul va már Durazzót, az olasz után pót -
lás leg fon to sabb ki kö tõ jét fe nye ge tik. A
ka taszt ró fát a ve zér kar csak csa pat erõ sí tés
be ve té sé vel tud ja el há rí ta ni. A front vé gül
sta bi li zá ló dik, és be kö vet ke zik a róka
fogta csu ka szi tu á ci ó ja. A kis Gö rög or szág
patt hely zet be kényszerítette a hétszerte na -
gyobb, fegy ver csör te tõ Itá li át. A pác ba ke -
rült szö vet sé gest Hit ler nek kell ki se gí te -
nie. 1941 áp ri li sá ban Bul gá ria irá nyá ból
meg in dul nak List ve zér ez re des pán cé lo -
sai, és le ro han ják Gö rög or szá got. Kré tát
Göring ej tõ er nyõ sei száll ják meg, a Luft-
waffe pe dig sú lyos csa pást mér a szi ge tet
eva ku á ló brit ha di flot tá ra. Mus so li nit alig -
ha vi gasz tal ja a ger mán fegy ve rek se gít sé -
gé vel ki ví vott ke ser ves di a dal, hi szen õ az
Ak ro po lisz ra olasz tri ko lort kí vánt tû zet ni.
Amen  nyi ben ma radt vol na né mi kri ti kai
ér zé ke, tar tóz kod na a to váb bi had mû ve le -

tek tõl. Az íté lõ ké pes ség ét mind job ban el -
vesz tõ dik tá tor nem okul a ku dar cok ból.
Tö ké le te sen kép te len né vá lik a ka to nai
erõ vi szony ok re á lis mér le ge lé sé re.

Már Gö rög or szág meg tá ma dá sa elõtt fo -
lya ma to san un szol ja a lí bi ai olasz se reg pa -
rancs no kát, Grazianit, tá mad ja meg az
Egyip to mot bir tok ló an gol had erõt. A mar -
sall ki tar tó an el len ke zik, mert tisz tá ban van
az zal, hogy se re ge nem meg fe le lõ fegy ver -
ze tû, ha di anyag kész le te szû kös, után pót lá sa
aka do zik. 1940 szep tem be ré ben vé gül jobb
meg gyõ zõ dé se el le né re en ged a Duce erõ -
sza kos ko dá sá nak. Ér el kez de ti si ke re ket,
be nyo mul Egyip tom ba, azon ban Wawell
brit tá bor nok ke mé nyen vis  sza vág. El len tá -
ma dá sa a té li hó na pok ban fel mor zsol ja az
olasz had se reg jó ré szét. A ha di sze ren csét
csak Rommel és a né met ex pe dí ci ós had test
ér ke zé se for dít ja meg.

A kö vet ke zõ más fél év ben az af ri kai
fron ton Mus so li ni csak név le ge sen pa ran -
csol, mi vel Rommel szu ve rén sze mé lyi ség,
szí ve sen mel lõ zi még a Wehrmacht ve zér -
ka rá nak in ten ci ó it is. Ud va ri a san meg hall -
gat ja a Ducét, azon ban esze ágá ban sincs,
hogy a mû ked ve lõ stra té gát fõ nö ké nek fo -
gad ja el. Mint is me re tes, az af ri kai há bo rú
1943-ban tö ké le tes ku darc cal vég zõ dik, és
több száz ezer olasz ka to na ke rül a szö vet sé -
ge sek ha di fo goly tá bo ra i ba.

1943. jú li us 10-én Ale xan der tá bor nok
brit és ame ri kai had se re gei meg kez dik Szi -
cí lia el özön lé sét. A szá nal ma san gyen ge
olasz had se reg utol já ra mé ri ös  sze fegy ve -
re it az el len fél lel, mely nek le tag ló zó ere jû
menny kõ csa pá sát a Duce had üze ne te idéz -

A hatalom csúcsán
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te fe jük re. Mind ös  sze ti zen négy nap te lik el,
és a fa sisz ta ha ta lom leg fõbb szer ve, a
Nagy ta nács le vált ja Mus so li nit. Ré gi ri vá li -
sá nak, Gran di nak len dü le tes ti rá dá ja a Ve -
zér fe jé re ol vas sa bû ne it. Mus so li ni ural má -
nak gyen ge sé gét jel zi, hogy egy spon tá nul
ki rob ba nó pa lo ta for ra da lom rom ba dön ti.
Fel bá to ro dik a ki rály is: Badoglio mar sallt
ne ve zi ki mi nisz ter el nök ké, és a Quirinale-
pa lo tá ból tá vo zó, el csa pott Ducét õri zet be
ve te ti. Nincs lát vá nyos kommandóakció:
egy tiszt és négy carabinieri ele gen dõ az
újrómai bi ro da lom det ro ni zált urá nak
lefüleléséhez. Badoglio azon ban hi á ba köt
fegy ver szü ne tet az angolszászokkal, ez út tal
a sokszor se gít sé gül hí vott szö vet sé ges, Né -
met or szág ra gasz ko dik olasz ba rát já nak
meg vé del me zé sé hez.

Bár az Ale xan der tá bor nok pa rancs nok sá -
ga alatt ál ló nyol ca dik brit és a he te dik ame -
ri kai had se reg nyo masz tó fö lény ben van, a
fél szi get ki lo mé ter rõl ki lo mé te rre va ló el -
fog la lá sa húsz hó na pot igé nyel. Kesselring
né met tá bor nagy jó stra té ga, és a fél szi get
dom bor za ta ked vez a tak ti kus, jól meg szer -
ve zett vé de lem nek. Bár hu szon négy had -
osz tá lyá nak nagy ré sze le har colt egy ség, a
ve zér a ve te rá nok ta pasz talt sá gát ki vá ló an

gyü möl csöz te ti. A szi cí li ai gyors gyõ ze lem -
tõl má mo ros an gol szász ok Monte Cassi-
nónál rá döb ben nek ar ra, hogy a te u ton-har -
cos ke mény, szí vós, ve szé lyes el len fél.

Eköz ben Hit ler, a haj da ni ta nít vány, majd
ké sõbb egyen ran gú szö vet sé ges, Mus so li ni
atyás ko dó pro tek to rá vá vá lik. A Ducét
gond dal és jól meg vá lasz tott töm lö cé bõl a
gran-sassói hegyiszállóból az ej tõ er nyõs fe -
ne gye rek, Otto Skorzeny kom man dó ja sza -
ba dít ja ki. A Führer ál tal bá to rít va és buz dít -
va meg kí sér li, hogy a né met front vo nal tól
vé dett Észak-Itá li á ban új raéles  sze a fa sisz ta
rend szert. A Salói Köz tár sa ság né ven meg -
ala kí tott báb ál lam azon ban élet kép te len. Az
is mét meg szer ve zett olasz had se re get a jog -
gal gya nak vó né me tek oly meg bíz ha tat lan -
nak tart ják, hogy még Wehrmacht-tisz tek
ve zény le te alatt sem me rik õket be vet ni.

Mi kor a vég el ér ke zik, és Mus so li ni
Auszt ri á ba pró bál me ne kül ni, né met õr an -
gya la in kí vül fa sisz ta hí vei is ke re ket ol da -
nak. A hat mil lió szu rony ból egy õr na szád -
nyi ka to na sem ma radt, mely a Ducét a rá
va dá szó par ti zá nok tól meg vé del mez né. A
vis  sza vo nu ló gép ko csi osz lo pot ve zény lõ
né met fõ had nagy nak pe dig esze ágá ban
sincs, hogy em be rei éle tét az olasz ge ril lák -

kal ví vott tûz arc ban koc káz tas sa. Így ke rül
Benito Amilcare ádáz el len sé gei, az az a rá
fe ne ke dõ olasz par ti zá nok ke zé re.

A tör té ne lem igen sze szé lye sen szol gál tat
igaz sá got. Hit ler és Sztá lin el ke rü li, hogy
fe je fö lött bí ró sá gi íté let tör jön pál cát. A ná -
luk lé nye ge sen ke ve sebb vért on tó olasz
dik tá tor vi szont né pe ke zé bõl ve szi át meg -
ér de melt bün te té sét.

Az 1946-es nürn ber gi per ben a bí ró ság a
há bo rús bû nö sök re al kal maz egy utó lag fo -
gal ma zott bün te tõ jo gi ka te gó ri át. Ez az ag -
res  szív há bo rúk ki ter ve lé sét és vég re haj tá -
sát szank ci o nál ja. Két ség te len, hogy en nek
a pas  szus nak az alap ján Mus so li nit bí ró ság
elé ál lí tot ták vol na. Vi szont az olasz hegy vi -
dé ket ura ló par ti zán osz ta gok ve ze tõi jo go -
san tar tot tak at tól, hogy a szö vet sé ge sek bí -
ró sá ga csak bör tön bün te tést és nem ha lá los
íté le tet szab na ki. Fi gye lem be kell ven nünk,
hogy a Duce bal si ke rû had já ra tai, me lyek
az el len fe lek nek vi szony lag kis kárt okoz -
tak, az olasz nép tõl több  szá zez res vér ál do -
za tot kö ve tel tek. Ez tet te mo rá li san in do -
kolt tá, hogy bû nö sen fe le lõt len ve zé re fe lett
sa ját hon fi tár sai ítél kez ze nek.

Foly tat juk
Dr. Dá ni el Jó zsef

A fi a ta labb nem ze dék, de ta lán a ré geb -
ben élõk szá má ra is ért he tet len nek tûn het a
so ra im elé big  gyesz tett cím, mely tá vo lab -
bi múl tunk egyik he lyi – má ra már el fe lej -
tett – ha gyo má nyos szo ká sát pró bál ja fel -
idéz ni. El tû nõd het nek so kan azon is, hogy
mi kor és hol volt a Ba já val ha tá ros István-
megye név vel em le ge tett, fa lucs ká vá fej lõ -
dött te le pü lés. Ba ja igye ke zett be ke be lez ni
ezt a la kó he lyet, de pol gá rai ki tar tó an õriz -
ték önál ló sá gu kat. Vé gül sok hu za vo na
után át csa tol ták vá ro sunk hoz, mely in téz -
ke dést tör vé nye sen csak 1893-ban hagyták
jó vá. Ba ja egyik kül sõ ke rü le te lett.

Hol is volt ez a vá ro sunk kal ös  sze nõtt,
ezer szál lal Ba já hoz kö tõ dõ te le pü lés?
Nagy já ból Szentistvántól dél re, a Jó zsef -
vá ros tól észak ra: a Ha tár ut ca (mely még a
haj da nai vá ros észa ki ha tá rát je len tet te,
Ba ját vá lasz tot ta el Istvánmegyétõl) a Dó -
zsa György út és a Bu dai Nagy An tal ut ca,
va la mint a Du na fe lé hú zó dó te rü le ten. A
ma gya rok, rá cok és ci gá nyok ál tal la kott
Istvánmegye né pes sé gé nek leg több je Ba -
já ra járt dol goz ni. Leg in kább ga bo na hom -
bá rok ban és ha jó kon ra ko dó mun kás ként
te vé keny ked tek, a „hangászok” is a vá ros -
ba jár tak mu zsi kál ni. Sok du nai mol nár

fog lal ko zá sú la kos élt itt. Ami kor té len a
ha jó zás meg szûnt a Du nán, a mol ná rok
be vo ntat ták ha jó mal ma i kat a Sugovicára. 

A ne héz idény mun ka után mun kát lan ná
vál tak az istvánmegyei ví zi mol nár ok. Be -
gu bóz tak, leg fel jebb szük ség ese tén vál lal -
tak nap szá mos sá got. A mó do sabb ha jó ma -
lom-tu laj do no sok meg iga zán va ló ra vált -
hat ták azt a köz mon dást, hogy mun ka után
édes a pi he nés. Rá érõ ide jük ben szó ra ko -
zást ke res tek, ahol le he tett, fõ leg a kocs -
mák ban. Azok ból volt elég bõ ven István-
megyében – mint pél dá ul a Fehérló vagy a
Sas –, de Ba ján is. A mu lat sá gok mu lat sá -
ga a far san gi mol nár la ko zás volt va la me -
lyik na gyobb ven dég lá tó üzem ben vagy
ven dég fo ga dó ban. Ezen a vá ros no ta bi li tá -
sai is meg je len tek, élü kön a pol gár mes ter -
rel, el fo gad ták a mol ná rok szí ves lá tá sát, és
ott tar tóz kod tak, ha csak egy-két órá nyi
idõ re is. A mol nár  fog lal ko zá súak bõ ke zû -
ség ük rõl vol tak hí re sek, ezért az ipa ro sok,
ke res ke dõk is kö te les sé gük nek tar tot ták a
kun csaft ja ik mu lat sá gán va ló rész vé telt. A
la ko zás elõ ké szü le tei már jó val a ren dez -
vény dá tu ma elõtt meg kez dõd tek. A mol -
nár le gé nyek ün nep lõ be öl töz ve, vi rág gal
dí szí tett fe hér kö tén  nyel jár ták vé gig az is -

me rõ sö ket, a meg hí van dó kat. Csa lád juk
ké szült az új bá li ru hák meg var rá sá ra, me -
lyet a ma mák és a gyer me kek ré szé re is
meg varr tak, mert a ki csi nye ket is el vit ték a
far san gi bál ba. Folyt a sü tés-fõ zés is, a fa -
mí li ák a finomságokat ma guk kal vit ték a
mu lat ság ra. Meg telt Ba ján az eszem-
iszom dínomdánomon még a Bá rány Szál -
ló is (ma a Tán csics ut cai Ének-Zenei Ál -
ta lá nos Is ko la), más na pig mu la toz tak.
Meg je len tek a tánc vi gal mon vá ros fi a tal -
urai is, akik meg vet ték a ba zár árut áru ló
kucséber ös  szes cu kor ka kész le tét, és szét -
szór ták a tán co lók kö zött.

Meg szûnt a ví zi mol nár ság, meg szûnt a
mol nárjó lét, a mol nár la ko zás, mely fel te -
he tõ en a ré gi es „la ko zik” (lak má ro zik)
szó ról ere dez tet he tõ. El sze gé nyed tek a hí -
res, gaz dag, jó mód ban élõ du nai mol ná -
rok. Istvánmegye há za i ban egy kor a jó lét
és bol dog ság ho nolt, de fel épül tek a gõz -
mal mok – nem kel lett már na pokig a meg -
õrölt liszt re vár ni az õr le tõk nek –, el ma -
rad tak a ví zi mal mok kun csaft jai, és a mol -
ná rok bol dog ön elé gült ség ét a gon dok vál -
tot ták fel. Las sacs kán el ma ra doz tak, majd
vé get ér tek a mol nár la ko zá sok is.

Bá ná ti Ti bor

Mol nár la ko zás
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A fo tó mû vész 70. szü le tés nap ja al kal -
má ból ké pe i bõl au gusz tus 17-én rep re zen -
ta tív ki ál lí tás nyílt a Bér ci-ház ban. 

Idé zet dr. Vajtai Ist ván meg nyi tó já ból:
Pin cék, ke resz tek, Krisz tu sok és Gol go -

ták gyü le kez nek itt. Sze kér ke rék és szö võ -
szék, ol va dó vas szik ra fé nyei, ab ron csok
és don gák sor jáz nak. És sok fé le em ber.
Gyö nyö rû gyer mek sze mek, kucs más ko -
sár fo nó, masz kás le ány, vén sé ges és jó sá -
gos öreg as  szony ok. És mind ezek „Gör bé -
ül” meg csi nál va. Ti pi ku san, egye di en és
fe ke te-fe hé ren is szín or gi á val.

Fe ri lá tás mód já ban és íz lés vi lá gá ban
va la mi utá noz ha tat lan bel sõ rend fe szül.
A fény je len lét ében pe dig sza ba don dús kál
az ár nyé kok ban. Ez a ka rak te risz ti kus lá -
tás mód az õ al ko tá sa i nak le tö röl he tet len
anya je gye. Ké pei ezer kö zül is fel is mer he -
tõk. És ma guk ban hor doz nak va la mi ren -
dít he tet len mo rá lis tisz ta sá got, amely nek
„nem árt se nap, se szél”.

A kiállítás szeptember 30-áig 8-12 és
13-16 óra között tekinthetõ meg.

Gör be Fe renc
fo tó ki ál lí tá sa
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Ta ná rok – apák – fi úk – is ko lák
Au gusz tus el sõ nap jai. A ful lasz tó hõ ség -

nek már nyo ma sincs. Mint ha so sem lett
vol na. Most ép pen az esõ per me tez. A szél
va dul ne ki ru gasz ko dik. Az éj sö tét jé ben va -
la hol egy nyit va fe lej tett aj tót csap dos ko nok
kö vet ke ze tes ség gel. Az asz ta lon pa pír hal -
mok – ren det kel le ne vég re rak ni. Az el múlt
he tek ká ni ku lá já ban nem csak a bé re sek nya -
ká ra ült fel Lac kó. El ve télt öt le tek. Né hány
váz lat. Ré gi és új fény ké pek. Pár le jegy zett
mon dat. Egy kor gon do lat éb resz tõ nek tûnt.
Eszem be jut va la mi… Va la ki rõl, va la hol le -
ír tam va la mit. No sza ne ki, ke res ni! Fel tú -
rom do bo za i mat. Per sze sem mi. Már nem is
tu dom, hogy pon to san mit ke re sek, és per -
sze ma rad az ös  sze-vis  sza papírhalom.

A szél el állt. Az esõ sem per me tez már. A
pu ha csönd ben meg szó lal nak a tücs kök. A
pes ti vo nat most csat tog át a Du na-hí don.
Majd új ra csak a tücs kök ze nél nek. Egy éj -
je li lep ke jár ja ver gõ dõ ha lál tán cát az asz ta -
li lám pa fény ko szo rú já ban. Nagy ren de zõ
ez a tü csök ze nés éj sza ka. Egy szer re mint ha
ke res ni kezd ték vol na egy mást a dol gok,
hogy ös  sze ta lál koz va, egy más mel lé ke rül -
ve, tör té ne te ket kezd je nek me sél ni. Ré gi
tör té ne te ket, már-már fe le dett his tó ri á kat.
Már el ve szett nek hitt em lé ke ket.

Az tán szí ven üt egy mon dat, ami re a mi -
nap akad tam Publilius Syrus szen ten ci á i -
ban: „Mi el ve szett, ke res he ted, de vis  sza
nem kap ha tod.” Szí ven üt, mert ke zem ben
egy ké pes lap, ta lán a múlt szá zad tí zes éve i -
bõl. Raj ta a fel irat: Ba ja / Szent An tal ut ca /
Pol gá ri Is ko la. (Két éve ír tam ró la a lap el sõ
ol da lán, ahol e kép is sze re pelt.) Ide járt két
évet apám és majd’ ne gyed szá zad múl tán
én is. Igaz, ak kor már ba jai Köz pon ti Ál la mi
Ál ta lá nos Is ko la lett a ne ve, amely rõl ma
már csak múlt idõ ben be szél he tünk. Apám
ta ná rai kö zül hár man – Ba logh S. Kár oly,
Hock Kár oly és Lukin Sán dor – en gem is ta -
ní tot tak. Sõt Lukin Sán dor mind ket tõnk nek
osz tály fõ nö ke is volt.

Édes apám bi zo nyít vá nya it ra kos ga tom.
Elõt tem csak nem az ös  szes, 1916-tól. Meg -
sár gult, itt-ott már sza ka do zott pa pír lap ok.
Mint ha egy nagy ke reszt rejt vényt fej te nék.
Idõ rend be ra kom õket – víz szin tes so rok. A
füg gõ le ges so rok, ha nem is ad ják a meg ol -
dást, sej tet nek va la mint. Va la mit, amit
ugyan a té nyek pon to san iga zol nak, még is
mö göt tük bú jik meg a Va la mi. Ma, ami kor
az is ko lák ren ta bi li tá sát mér le ge lik, és a
nem zet nap szá mo sa it sok he lyütt el le he tet -
le ní tik; egy új vi dé ki táv ír da fel ügye lõ öt
gyer me ké vel – a leg ki sebb még egy éves
sincs – va gon la kó vá vá lik, mert ma gyar sá -

guk el vá laszt ha tat lan éle tük tõl. Kis pes ten
köt nek ki, majd há rom év múl tán már Ba ján
van nak, mert ez a vá ros kö ze lebb van Új vi -
dék hez – mond ja nagy apám. Köz ben van
egy ke mény ház épí té si idõ szak a Kor sós ut -
cá ban, de ez már egy má sik tör té net. Mind -
ezek köz ben gon dos kod nak a gye re kek fo -
lya ma tos is ko láz ta tá sá ról. Mi ért? Ol csó do -
log vol na nagy sza va kat ke res ni. Tisz tes sé -
ges do log sem len ne ké nyel mes szo bá ból,
hos  szú évek tá vo lá ból mind ezt meg ten ni.
Csu pán gon dol ja nak be le.

Apá mat 1916-ban írat ják be az új vi dé ki r.
k. ele mi nép is ko lá ba, ahol 1920. jú ni us 30-
án vé gi el a IV. osz tályt. Ér te sí tõ jé ben, csak
ér de kes ség ként, ilyen tan tár gyak is sze re pel -
nek: be széd- és ér te lem gya kor la tok, ma gyar
írás és ol va sás, ma gyar ol va sás (fo lyé kony
ol va sás), ma gyar ol va sás (tar tal mi tár gya -
lás). Bi zo nyít vá nya hát ol da lán ce ru zás meg -
jegy zés: „Bá lint Ár pád IV. o. vég zett 19/20.
tan év ben. 1920/21. tan év ben me ne kült Új -
vi dék rõl a szer bek zak la tá sa elõl”, alat ta tin -

tá val: „Kis pes ti m. kir. ál la mi fõ gim ná zi um
I. osz tály fel vé te li vizs gá la tán meg fe lelt.
Kis pest, 1921. VIII. 29.” Az 1922/23-as tan -
év ben Kis pes ten, a pol gá ri fiú is ko lá ban fo -
lyat ja ta nul má nya it, és 1924. jú ni us 28-án
ál lít ják ki a má so dik osz tály ról a bi zo nyít vá -
nyát, mely nek a hát ol da lán: „Fel vé te tett a
ba jai pol gá ri is ko la / har ma dik osz tá lyá ba /
Ba ja, 1924. szep tem ber 1. / Heckenshoffer
Láz ár / igaz ga tó.”

A Ba ja Vá rosi Pol gá ri Is ko la 1926. jú ni us
29-én ál lít ja ki a ne gye dik osz tály el vég zé -
sé rõl szó ló bi zo nyít vá nyát – osz tály fõ nök:
Lukin Sán dor –, mely nek hát ol da li be jegy -
zé se sze rint 1926. szep tem ber 14-én „fel vé -
te tett” a ba jai m. kir. ál la mi négy év fo lya -
mos fiú fel sõ ke res ke del mi is ko la I. év fo lya -
má ba. Itt tett érett sé gi vizs gát 1930-ban.

Majd el te lik egy em ber öl tõ nyi idõ. Had se -
re gek ma sí roz nak ke resz tül-ka sul, nem csak
Eu ró pán, és so kak szá má ra az em ber öl tõ nyi
idõ csu pán em ber élet nyi idõt je len tett csak.
Azu tán el csen de sült a vi lág, és an nak az is ko -
lá nak a fa lai kö zött ta lá lom ma gam, ahol
apám két évig ta nult, és ahol az ott töl tött hat
év em lé ke ze te sen szép ré sze lesz éle tem nek.
Pe dig az 1949-1955 kö zöt ti évek nem volt
kön  nyû idõ szak. Még is, va la hogy nem so kat
érez tünk be lõ le. Én leg alább is nem. Ott hon a
ta ná rok meg kér dõ je lez he tet le nek vol tak, s fel -
tét len tisz te le tük re ne vel tek. Az is ko lá ban a tu -
dás be csü le té re, a tisz tes ség re, õszin te ség re,
egy más meg be csü lé sé re ne vel tek.

Em lék szem, egy ci gány fiú ke rült egy szer
az osz tá lyunk ba, s mi el kezd tünk maxim-
kázni. Ját szot tak ab ban az idõ ben a mo zi ban
egy szov jet fil met. Maximka volt a cí me,
mely egy né ger ha jós inas ról szólt, aki nek az
éle tét a le gény ség po kol lá tet te. Egy osz tály -
fõ nö ki órán Lukin ta nár úr hos  szan és ko -
mo lyan ar ról be szélt, hogy nem a kül sõ je -
gyek alap ján kell va la kit meg ítél ni, és kép -
zel jük el, ha ve lünk is ezt ten né va la ki…
Egy élet re meg je gyez tem.

Lukin Sán dor ta nár úr há rom évig volt
osz tály fõ nö köm. Ma gyar iro dal mat és
nyelv tant, az õ sza va i val él ve, pa raszt nyelv -
tant ta ní tott. Ami kor a Tol dit ta nul tuk, na po -
kon át: Mik lós a me zõn – tíz sor szó ta go lás,
volt a há zi fel ada ta. Más. Be tû rend be szed te
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az ige kö tõ ket: Ab ba, egy re, alá, ál tal... vé gig
vis  sza, haza; és be kel lett vág ni. Jegy re fe lel -
tünk be lõ le. Majd a hasz ná la tát a kö vet ke zõ -
képp de monst rál ta: Volt egy össze csuk ha tó
ka pu kul csa. Ez volt az ige kö tõ. Egy nagy
patkómágnese, mely az igét je len tet te. Ha a
kul csot a mág nes elé tet te, az ma gá hoz rán -
tot ta. Egy be ír juk, mond ta. Ha mö gé, el ej tet -
te. Kü lön ír juk, je gyez te meg. Ha pe dig egy
köny vet tett a kulcs és a patkómágnes kö zé,
a kulcs új fent le esett. Ha az ige kö tõ és az ige
kö zé egy szó ke rül, kü lön ír juk – mond ta.
Belénk vésõdött.

Na gyon szé pen raj zolt és írt, bár jobb ke -
zé nek el sõ mu ta tó ujj per ce egy gyer mek ko ri
bal ese te foly tán hi ány zott, mely az tán idõk
fo lya mán fe gyel me zõ esz köz zé vált. Ha a
de lik vens hi bá zott, a fe je búb já ra mért kop -
pin tás sal, kok szi nak be cé zett du gó val, ho -
no rál ta a ta nár úr. Egy al ka lom mal – szü lõi

ké rés re – meg szün te té sét je len tet te be, ün ne -
pé lye sen. Mi re az osz tály kó rus ban: du gót
ké rünk, ta nár úr! Lát ha tó an meg ha tó dott, és
mind egyi künk ka pott egy sze re tet-kok szit.

Mi kor nyug díj ba ment, el ma gá nyo so dott.
Hi tes for dí tó is volt, szerb-hor vát nyel ven.
Sok szor lát tam: a pos ta ré gi, üveg te tõs csar -
no ká ban az író pult két vé gén lé võ sö tét bar -
na asz tal kák va la me lyi ké nél ül ve ír ja szép
kal lig ra fi kus be tû i vel az ok ira to kat, a fi á ról
me sél ve min den ki nek.

Na pi ven dég volt az Urá nia mo zi – az
sincs már – ki len ces er kély pá ho lyá ban. Volt,
hogy mind a két, vagy va sár na po kon mind -
há rom elõ adást vé gig néz te, s ha már un ta az
elõ adást, elõ vet te zseb lám pá ját, és a Mu zsi -
ka cí mû fo lyó ira tot ol vas ta.

A hó fe hér ha jú Ba logh S. Kár oly ta nár úr
raj zot és mér tant ta ní tott. Bi ro dal ma a rajz -
te rem a rajz ba kok kal – mert az is volt az is -

ko lá nak. Mér tan órán, ha va la ki túl fe szí tet te
a húrt, jobb ke zé nek két uj já val meg fog ta a
pá ci ens bal bar kó ját, kis sé meg emel te, s
ami kor az már kez dett emel ked ni az ülõ ké -
tõl, ugyan az zal a kéz zel meg kap ta a ma ga,
le fe lé csúsz ta tott, le gyin tett „po fon ját”. Az
„ügy” ez zel le ren de zõ dött, és so ha sen ki se -
ho va nem je lent ge tett. Egy mon da tá ra a mai
na pig há lá san em lék szem: Szor gal mi raj -
zom lát tán je gyez te meg: „Ugye te na gyon
sze retsz raj zol ni.” Egy ilyen mon dat tól szár -
nya kat le het kap ni.

A szál fa egye nes tar tá sú Hock Kár oly ta nár
úr volt a har ma dik ta ná rom, aki ta ní tot ta apá -
mat, s mi vel jó tor ná sza volt, szí ve sen em lé -
ke zett rá a ta nár úr. Volt egy hat szög le tes re
gya lult kemélyfa bot ja. Vé gé vel kop pant va a
föl det, ütöt te az üte met a me net gya kor lat ok -
nál. A mi kor vo nal ba kel lett ren de zõd ni a tor -
na te rem ben, s rend sze rint gör be lett az egye -
nes vo nal, úgy tud ta a par ket tán, a sor elõtt
víz szin te sen el dob ni a bot ját, hogy a sor
mind járt ki egye ne se det, pe dig lá bat sem ért.

Ké sõbb, évek múl tán gya kor ta lát tam jel -
leg ze tes alak ját fel tûn ni a ba jai ut cán. Már
ré gen nyu ga lom ba vo nult, de tar tá sa még
min dig a ré gi. Meg is mert. Ha ta lál koz tunk,
ked ve sen el be szél ge tett ve lem. Rend sze rint
ha zá ig kí sér het tem. Ott la kott az Arany Já -
nos ut cá ban – az sincs már meg. Egy idõ
után nem mu tat ko zott töb bet. Azt mond ják,
meg tört, és nem akar ta, hogy úgy lás sák.

Õk hár man vol tak szá mom ra a foly to nos -
ság, a bi zo nyos sá ga an nak, hogy ami ér ték
volt, az to vább ra is az ma rad. Az, hogy fel -
néz het tünk apá ink ra, ab ban ne kik is ré szük
van, és ta lán mi is meg kap tuk tõ lük azt, ami -
ért ta lán a mi fi a ink is fel néz nek majd ránk,
sze rény re mé nye ink sze rint. 

El telt az éj sza ka. Már vi lá go so dik, és én
vé gig gon dol tam majd’ száz évet. Akár egy
idõ uta zás. Bej ha tom a fü ze tem. Va ló ban ren -
det kel le ne rak ni, és nem csak az asz ta lo mon.

Bá lint At ti la

Az 1926-ban végzett IV. polgári fiúiskolai osztály
Alulról a második sorban ülõ tanárok:

balról a harmadik Hock Károly, középen Heckenshoffer Lázár igazgató.
Az igazgató balján Lukin Sándor osztályfõnök, jobbról a második Balogh S. Károly

Gel lért püs pök és a Jó is ten
Az Eu ró pa-szer te be kö vet ke zõ je len tõs

gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai vál to zá -
sok, a ha tal mi és ka to nai vi szo nyok át ren -
de zõ dé se, a ke resz tény ség kö ré ben a vi lág -
vég-vá ró kiliaszta vagy millenarista el kép -
ze lé sek el ter je dé se kö vet kez té ben az ez red -
for du ló ide jé re a te o ló gi ai-fi lo zó fi ai iro da -
lom mély pont ra ju tott, ál ta lá nos gon dol ko -
dás be li med dõ ség jel le mez te, je len tõs hit tu -
do má nyi mû vek nem ke let kez tek. Eb ben a
szel le mi vá kuum ban új és új já é le dõ eret nek
ta nok je len tek meg, ame lyek kö zül ha zánk -

ban a du a lis ta jel le gû, szent há rom ság-ta ga -
dó bo gu mil ta nok hir de tõi je len tet ték a fõ
ve szélyt. Ezt a vi lá gi ha ta lom is ész lel te:
Ist ván ki rály ok le ve le it „az is te ni tel jes ség”
vagy „az egy és oszt ha tat lan Szent há rom -
ság”, il let ve „az Atya, Fiú és Szent lé lek ne -
vé ben” fo hás  szal kez di. A fi á hoz, Im re her -
ceg hez in té zett In tel me i ben pa dig fi gyel -
mez te ti õt: „Ha va la ha a ha tal mad alatt
akad ná nak olya nok – ami tá vol lé gyen –,
akik a Szent há rom ság nak ezt az egy sé gét
meg osz ta ni vagy ki seb bí te ni, avagy na -

gyob bí ta ni pró bál ják, tud jad: azok az eret -
nek ség kút fe jé nek szol gái, és nem az anya -
szent egy ház fi ai.” És ek ko ri ban tûnt fel Ma -
gyar or szá gon a ve len cei szár ma zá sú, rend -
kí vül mû velt, ma gas tu do má nyos fel ké -
szült sé gû, ön ma gá val és má sok kal szem ben
is szi go rú er köl csi kö ve tel mé nye ket tá -
masz tó szer ze tes, Gel lért, akit Ist ván ki rály
fia ne ve lõ jé vé majd ma ro si (csanádi) püs -
pök ké ne ve zett ki. A szent  éle tû fér fiú, fel -
is mer ve a ha zánk ban je lent ke zõ eret nek ség
jel le gét, azon nal so rom pó ba lé pett el le ne.



Bajai Honpolgár10 2008. szeptember

Saj nos a Szent há rom ság ér tel me zé sé re és
vé del mé ben írott mû ve, „Az is te ni örök ség -
rõl” (De divino patrimonio) el ve szett, vagy
lap pang. Ta ní tá sai még is re konst ru ál ha tó ak.
Ko runk ra ma radt ugyan is egy má sik mû ve,
a Deliberatio supra hymnum trium puero-
rum, amely se gít sé günk re le het eb ben. 

Az El mél ke dés a há rom if jú him nu szá -
ról cí mû mû vé ben Dá ni el pró fé ta köny ve
3. fe je ze té nek 57-65. ver sét elem zi. A tör -
té net sze rint Nabukodonozor ba bi lo ni ki -
rály a bál vány imá dást meg ta ga dó há rom
zsi dó fi út tü zes ke men cé be ve tet te, akik ott
az igaz Is ten di csõ í té sé re és ma gasz ta lá sá -
ra szó lí tot ták fel – him nuszt zeng ve – a vi -
lág min den te remt mé nyét. E him nusz el sõ
ki lenc ver se a tár gya te hát, de ez a né hány
sor le he tõ sé get te remt Gel lért szá má ra,
hogy te o ló gi ai és fi lo zó fi ai fel fo gá sát szin -
te tel jes sé gé ben ki fejt se. 

A him nusz szer ke ze té bõl és tar tal má ból
kö vet ke zõ en két alap prob lé mát kell meg -
vá la szol nia, az egyik on to ló gi ai jel le gû, az
Is ten di csõ í té sé re fel szó lí tot tak, „Is ten va -
la men  nyi te remt mé nye” ho gyan vi szo -
nyul nak a Te rem tõ höz; a má sik gno sze o ló -
gi ai jel le gû, ho gyan ké pes az em ber (ese -
tünk ben a ke men cé be ve tett há rom if jú)
meg is mer ni az Is tent, min de nek te rem tõ -
jét. Gel lért fi lo zó fi á ja ma gá tól ér te tõ dõ en
val lá sos ob jek tív ide a liz mus, az az fel tét le -
nül vall ja, hogy a szel le mi prin cí pi um (Is -
ten) lé te meg elõz te az anya gi vi lág lé tét.
Is ten ma ga volt az õs egy ség, hir de ti
Dionysios Areopagiteshez ha son ló an. „Az
Is ten ség tel jes sé gét azért mond ják egy nek,
mert meg szám lál ha tat lan... Tud ni kell pe -
dig, hogy az egy a szám »magva«, nem pe -
dig szám. Ezért az Is ten böl cses sé ge mér -
he tet len. Mind azo nál tal egy nek mond juk –
hogy ár nyal tab ban ele mez zük a dol got –,
mert õ egye tem le ge sen min den az egy nek
mint egy ség nek a ki tün te tett vol ta ré vén,
és vis  sza for dít ha tat la nul oko zó ja a min-
den nek és az egy nek. Ugyan is nincs sem -
mi olyan lé te zõ, amely ne fog lal ná ma gá -
ban az egyet, de ami kép pen min den szám
egy szer smind ma gá ban fog lal ja az egy sé -
get, és ezt az egy sé get mond ják ket tõ nek
is, tíz nek is és fél nek, har mad nak és ti zed -
nek is, úgy min den és minden nek a ré sze
ma gá ban fog lal ja az egyet, és min den csak
az ál tal lé te zik, hogy egy ség. De – mint
hal lot tad – az õ böl cses sé ge mér he tet len”
(Ps 146, 5). (A „nu me rus”-nak, a szám nak
– sze rin tünk – a „nummus”, a pénz da rab
adott ne vet, és nagy szá ma foly tán ru ház ta
rá ezt az el ne ve zést.) Is ten te hát úgy van
ben ne a szám ban, mint a szám for rá sa, de
még is meg szám lál ha tat la nul. Ugyan is ön -
ma gá ban ele ve min dent egy for mán meg -

elõz és ma gá ban fog lal. A te o ló gia te hát az
is te ni to ta li tást – ame lyet egye sek tearchi-
ának óhaj ta nak ne vez ni – mint minden nek
az okát di csõ í ti az „egy” szó val, pél dá ul
egy az Atya is ten, egy az Úr Jé zus Krisz tus,
és ma gát a Szent lel ket egé szen nyil ván va -
ló an az is te ni to ta li tás oszt ha tat lan egy sé -
gé nek ne ve zik. Az el sõd le ges szel lem te -
rem tett te hát min dent, „ami for mát ölt
ugyan, de még sincs ben ne e for má ban”,
ugyan ak kor „min dent be tölt, min den ben
és min den tõl fog va van, õ ma ga az egész.”
Ki fej ti, hogy a fi lo zó fu sok kö zép (medi-
um) fo gal má tól tá vol áll az ál ta la kép vi selt
kö zép fo gal ma, amely ben Aristotelésre cé -
loz, aki sze rint az el sõ, kö zép sõ és utol só
vi szony la tá ban a kö zép olyan in dí tó,
amely ma ga is in dít ta tik. Gel lért azon ban
Maximus Confessorra ha gyat koz va ezt
úgy ér tel me zi, hogy Is ten a vi lág lét fo lya -
ma tá ban je len van, és a te remt mé nye ket
fenn tart ja. Eb ben nyil vá nul nak meg Krisz -
tus lé nye gi tu laj don sá gai, köz ve tí tõ-meg -
vál tó sze re pe. Is ten te hát a ma ga lét tel jes -
sé gé ben õs-oka minden nek, ugyan ak kor a
ma ga tel jes sé gé ben min de nütt je len van,
jól le het az em ber szá má ra fel fog ha tat la -
nul. Ép pen ezért nem gyõ zi – ugyan csak
Dionysioshoz ha son ló an – hal moz ni a fel -
sõ fo kú jel zõ ket, ha az is ten ség rõl van szó.
„Õ min den nagy ság rend nél na gyobb, va -
gyis ab szo lút nagy ság, fen sé ges ma gas ság,
a leg na gyobb lé te zõ erõ, mely ben ben ne
rej lik a tel jes fel ség, a tö ké le tes lát ha tat lan -
ság, fel fog ha tat lan ság, ki fe jez he tet len ség,
a tel jes anyag ta lan ság, a min den ti tok nál
tit ko sabb ti tok za tos ság.” Is ten „min de nek
fö lött bölcs”, ab szo lút jó, a Szent há rom ság
„tel jes sé ge ter mé szetfe let ti” stb. A super
prepozicióval ös  sze tett igék is rend sze re -
sen va la mi fé le em be ri ké pes sé get meg ha -
la dó, em be ri fel fog ha tó sá gon túl mu ta tó, e
vi lá gi böl cses sé gen túl nö võ cse le ke de tet
je lez nek, ha son ló kép pen a ve le ös  sze tett
jel zõk és ha tá ro zók. Bár Gel lért nél – ta lán
itá li ai ve he men ci á já ból kö vet ke zõ en – tö -
me gé vel for dul nak elõ a leg kü lön fé lébb
fo gal mak kap csán a fel sõ fo kú és túl zó fo kú
jel zõk, itt még is in kább Johannes Scotus
ha tá sá ra kell gya na kod nunk. 

Is ten ter mé sze tes lé nye ge, hogy lát ha tat -
lan, ám bár elõt te sem mi nem le het el rejt -
ve, õ a min dent át fo gó böl cses ség stb.
Ugyan ak kor az örök ké va ló Is ten, aki ma ga
az idõk vég te len sé ge és az örök ké va ló ság
ide je, ér te lem sze rû en nem csak min de nek
ke let ke zé sé nek oka, ha nem vég cél ja is, te -
hát „a kez det, a kö zép és a vég az õ ha tal -
ma foly tán van.” Gel lért egész mû vén vé -
gig vo nu ló gya kor la ta, hogy amit egyik he -
lyen el mond az Atya is ten rõl, má sutt azt ál -

lít ja a Fiú is ten rõl, Krisz tus ról, megint má -
sutt pe dig ugyan an nak bi zony sá gát fej ti ki
a Szent lé lek rõl. A gon do la tok nak ez zel az
egy más ra ve tí té sé vel pró bál ja ki vé de ni,
hogy a Szent há rom sá got egy más tól el vá -
laszt ha tó funk ci ók ra s eb bõl kö vet ke zõ en
el kü lö nü lõ is te ni tel jes sé gek re bont sák.
Ki eme li, hogy „csak egyet len lé lek van:
Is ten. Ugyan így kell ér tel mez nünk a tel jes -
sé get is, no ha azt mond juk, hogy az Atya
tel jes sé ge a Fiú, a Fiú tel jes sé ge a Szent lé -
lek, az Atya pe dig a tö ké le tes tel jes ség
ben nük és ve lük. Va ló já ban te hát nem be -
szé lünk há rom tel jes ség rõl, ha nem az
Atya, a Fiú és a Szent lé lek egyet len tel jes -
sé gét hir det jük, amely a tel jes Szent há -
rom ság egy sé ge. Ka to li ku sok vol nánk,
ezért a Szent há rom ság egy azon lé nye gé -
ben nem en ge dünk meg kü lön böz te tést, el -
len ke zõ leg, hir det jük oszt ha tat lan egy sé -
gét.” (Ha son ló meg kö ze lí tést lát tunk Ist -
ván ok le ve le i ben és az In tel mek ben is.) Is -
ten te hát a transz cen den tá lis õs egy ség, az
õ lét tel jes sé gé bõl ré sze se dik mi den, ami
lé te zik, mert „min den tõ le, be lõ le és ál ta la
van.” Mi köz ben cá fol ni igyek szik, hogy a
Szent há rom ság tag jai kü lön-kü lön önál ló
is ten sé gek len né nek (tritheizmus), ki kell
vé de nie azt a modalista herezisig vis  sza -
ve zet he tõ ál lás pon tot is, hogy a há rom -
ság ban vol ta kép pen ugyan azon Is ten há -
rom meg je le né si for má ját kell fel té te lez ni.
Ez  az em be rek szá má ra fel fog ha tat lan Is -
ten ség csak a sa ját ki nyi lat koz ta tá sai ré -
vén is mer he tõ meg, s csak olyan mér ték -
ben, aho gyan ki nyi lat koz tat bi zo nyos té -
nye ket ön ma gá ról. Így az óko ri zsi dó ság
tu da tá ban Te rem tõ Atya, a min den ség ura -
ként per szo ni fi ká ló dott. Bár nyil ván va ló,
hogy Gel lért „az egy és oszt ha tat lan Szent -
há rom sá got” ho gyan ér tel me zi, még is –
kü lö nö sen ak kor, ami kor ószö vet sé gi ki -
fe je zé se ket, idé ze te ket, pél dá kat ér tel mez,
ma ga is az õs ere de ti Atya is ten kép zet hez
tér vis  sza.

Ez a fel fo gás azon ban, amely sze rint
min den, ami van, Is ten tõl és be lõ le van, és
kí vü le nin csen sem mi, kön  nyen a pan-
theizmus út já ra ve zet het. És ha Is ten „min -
den min de nek ben”, ahogy Szent Pált, il let -
ve Johannes Scotust kö vet ve Gel lért is
vall ja, ezt a csap dát ne héz el ke rül ni. El fo -
gad ja (a fent vá zol tak el le né re) mon da ni -
va ló ja ér de ké ben azt az is te ni mun ka meg -
osz tást cél zó, le egy sze rû sí tõ egy há zi fel fo -
gást, hogy az Atya a te rem tõ, a Fiú a meg -
vál tó, a Szent lé lek pe dig a meg szen te lõ is -
te ni sze mély. (Az el kö vet ke zõk ben ezt az
Atya is ten ké pet pró bál juk kö rül jár ni, a
Szent há rom ság to váb bi tag ja it más ta nul -
mány ban kí ván juk mél tat ni.)
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A Deliberatióban több he lyütt ele mez
hos  szabb-rö vi debb pas  szu so kat a Te rem tés
köny vé bõl, bár azt is ki je len ti, hogy még na -
gyon so kat kel le ne er rõl – már mint a te rem -
tés rõl – ér te kez ni, amíg min den vi lá gos sá
nem vá lik. Az alap prob lé mát az okoz za,
hogy a Ge ne zis ben ho gyan ér tel mez he tõ a
tohu vabohu (abyssus), amely fe lett le be gett
az Is ten lel ke a te rem tést meg elõ zõ en. Ha
ká osz nak for dít ják, amely bõl az Is ten meg -
al kot ta a koz moszt, hi ány zik a lét el sõ ség
moz za na ta, ha pe dig ûr nek, sem mi nek for -
dít ják, el kell fo gad ni – aho gyan ezt a te o ló -
gia ta nít ja –, hogy Is ten a sem mi bõl te rem -
tet te a vi lá got. Mi vel pe dig a sem mi bõl nem
le het va la mi, így hall ga tó la go san azt kell
fel té te lez ni, hogy Is ten min dent, ami van,
ön ma gá ból te rem tett, te hát min den ma gá -
ban hor doz za is te ni ere de tét. Úgy tû nik,
hogy Gel lért vagy nem is mer te, vagy nem
fo gad ta el Eriugenának azt az el mé le tét,
hogy anyag a szel le mi dol gok (men  nyi ség,
mi nõ ség) ta lál ko zá sá ból jön lét re, ezért va -
la hány szor in go vá nyos ta laj ra té ved, ki je -
len ti, hogy „Is ten a sem mi bõl te rem tett meg
min dent”, s ezt to vább a di a lek ti ka esz kö ze -
i vel nem bon col gat ja, sze rin te ép pen ez – a
ki nyi lat koz ta tás – a di a lek ti ka cso dá ja. Ez
már az is te ni fi lo zó fia ré sze, amely em be ri
lép ték kel mér he tet len és fel fog ha tat lan.

Is ten az „el sõd le ges lé te zõ, az „el sõd le -
ges lé lek”, a leg szen tebb, õ te hát a te rem tõ
szubsz tan cia, tõ le szár ma zik min den, õ a
vi lág min den ség, a föld, az ég bolt és a csil -
la gok, a vi zek, ten ge rek, a lég és a szá raz -
föld, az élõ vi lág és az em ber te rem tõ je, a
sze lek, szel le mek, po kol stb. al ko tó ja. Min -
den ha tó és ma gas sá gos, vég te len ir gal mú
is te ni fel ség.

Is ten az örök fé nyes ség, s mint ilyen, el -
kép zel he tet len és el mond ha tat lan, sza vak kal
ki nem fe jez he tõ egye dül igaz fény és ön ma -
gá ban el vi sel he tet len ra gyo gás. Itt tet ten ér -
he tõ a dionysiosi ne ga tív fi lo zó fia. Gel lért
ugyan is azt ál lít ja, hogy „Is ten tö ké le tes vi -
lá gos ság és a leg na gyobb ho má lyos ság”,
majd ki fej ti, hogy Is ten el vi sel he tet len fé -
nyes sé gé nek va kí tá sát nem tud juk el vi sel ni,
mert hoz zá ké pest „min den más fény szu -
rok fe ke te fel hõ és ned ves szé ná ból fel szál ló
füst.” Is ten az ab szo lút fény, így az em ber
szá má ra fel fog ha tat lan, s nem a lé nye gét,
ha nem a fel fog ha tat lan sá gát il le tõ en sö tét -
ség. Is ten a ki mon dott szó ál tal te rem tet te a
vi lá got. A ki mon dott szó ben ne kel lett hogy
fog lal tas son a ki mon dó ban, így õs ere de ti
ve le, ki mond va te rem tõ ere jû anél kül, hogy
az ere de ti vál toz na, s ami ki mon da tott, vég -
te le nül sok szo ro zód hat az ere de ti fo gyat ko -
zá sa nél kül. (Va ló já ban ez a kom mu ni ká ció
ter mé sze tes me cha niz mu sá nak és fo lya ma -

tá nak on to ló gi ai elv vé eme lé se.) Ószö vet sé -
gi elõz mé nyek (pl. Ps 32, 6; 148, 5 stb.) után
leg egyér tel mûbb Já nos evan gé li u ma: „Kez -
det ben volt az Ige, és az Ige Is ten nél volt, és
Is ten volt az Ige. Ez kez det ben Is ten nél volt.
Min den õál ta la lett, és ná la nél kül sem mi
sem lett, ami lett” (Jn 1, 1-3). Nem vé let le -
nül ez a leg töb bet idé zett szent írá si hely Gel -
lért nél. Az Ige Krisz tus: ez „az õ egy sze rû
bo nyo lult sá ga”, a „min dent át fo gó böl cses -
ség”, a „ma gas sá gos aka rat meg je le ní tõ je”,
ugyan ak kor „az egész Is ten ség tel jes sé ge.”
Krisz tus a Ver bum (Logosz), aki ál tal Is ten a
lét be szó lít ja a nem lé te zõ ket. Az Új szö vet -
ség ben õ „a fé nyes sé ges ki nyi lat koz ta tás”,
amely ál tal vég be ment a meg vál tás, s en nek
Gel lért leg alább ak ko ra fon tos sá got tu laj do -
nít, mint ma gá nak a sem mi bõl te rem tés nek.
Evi den cia szá má ra így az Atya és a Fiú egy -
sé ge. (Nem har so gó an, de ál lást fog lal az ak -
kor még le zárt nak nem te kint he tõ „fili-
oque”-vitában a filioque mel lett. Kö vet ke -
ze te sen hang sú lyoz za, hogy a vi lág élet re hí -
vá sa kor sze rep lõ Ige – Ver bum – azo nos
Krisz tus sal, Má ria fi á val – így el ke rü li az
adopcionista herezis út vesz tõ jét is.) Mint té -
rí tõ nek, pré di ká tor nak és lel ki em ber nek kü -
lö nö sen fon tos a Szent lé lek ke gyel me, de ez
már át ve zet a gno sze o ló gia te rü le té re. Úgy
tû nik, a Szent lé lek az is te ni lét bõ ség ki ára -
dá sa az em be ri ér te lem be, amely fel szen tel,
be avat s fel vi lá go sít, mi köz ben örök és fel -
fog ha tat lan; õ a Szent há rom ság ös  sze tar tó
ere je (ra gasz tó anya ga), a szent ke net bir to -
ko sa, amely fel ken a leg rej tet tebb is te ni tit -
kok meg is me ré sé re is, me lye ket csak az õ
„ere jé vel töl te kez ve” is mer he tünk fel. 

Eti kai né ze te i nek alap ja, hogy Is ten a
leg fõbb jó, aki min dent jó nak te rem tett, a
rossz ugyan is nem te remt mény – s eb ben
is mét csak Eriugena nyom do ka in ha lad –,
mert nem az Is ten lé nye gé ben van, és nem
az õ lé nye gé bõl fa kad, ha nem a hi te ha gyott
an gyal, a sá tán ta lál má nya. Az em ber cél ja,
hogy a jót fel is mer ve a lé lek hét fé le aján dé -
ka se gít sé gé vel és az is te ni ke gye lem ré vén
– amely nél kül „sen ki nem nyer het sem mi
jót”, de amely re min den is ten fé lõ em ber
szá mít hat, mert „az Is ten ma ga a sze re tet”
(1 Jn 4, 16) – Is ten hez tér jen. Esz té ti ká já -
nak alap gon do la ta is az, hogy Is ten a ki -
mond ha tat lan ab szo lút szép ség, akit az ál -
ta la te rem tett cso dá la tos ter mé sze ti va ló -
ság ról kell az em ber nek fel is mer nie. A te -
rem tett vi lág ból kö vet kez tet ni le het az al -
ko tó vég te len sé gé re, mér he tet len sé gé re,
aki nek szép sé gét csak az üd vö zült lel kek
fog hat ják fel a ma ga mély sé gé ben és tel jes -
sé gé ben. A bel sõ em ber le tisz tult lá tá sa ve -
zet el oda, hogy vá gya koz zék az Is ten hez
va ló vis  sza té rés re. 

A vi lá gi fi lo zó fi át, ame lyet Isidorus His-
palensis alap ján õ is há rom rész egy ség re
(fi zi ka, eti ka, lo gi ka) ta gol, mu lan dó nak te -
kin ti, s ma ga ha tá roz za meg, hogy mit te -
kint „va ló di fi lo zó fi á nak.” „Van egy olyan
ter mé szet – ír ja –, amely min den fi zi kán
felül áll, és ma ga az el sõd le ges fi zi ka, aki -
tõl el vá laszt ha tat lan a fe lül múl ha tat lan eti -
ka és a fe lül múl ha tat lan lo gi ka. A hal ha tat -
lan böl cses ség vért jé vel nem ren del ke zõ
csu pasz fi lo zó fu sok be szél tek ugyan fi zi -
ká ról, eti ká ról, lo gi ká ról, de az iga zi fi zi kát
nem is mer ték, a cso dás eti ká ról nem tud -
tak, a fel fog ha tat lan lo gi kát nem ér tet ték.
De elõt tünk fel tár ta szel le mé vel az, aki el -
jött meg ta pasz tal ni a mi ha lan dó mi vol tun -
kat, és eti kus sá ten ni azt, ami ko ráb ban eb -
sze rû volt, ám bár em be ri. Az a fi zi ka,
amely rõl mi be szé lünk, a ha tal mas Atya,
aki tõl az örök ké va ló Fiú szár ma zik; az eti -
ka ama örök ké va ló Fiú, aki az Atyá tól szár -
ma zott, s szep lõ te le nül lett éret tünk em ber -
ré; szent és cso dá la tos volt, amíg az em be -
rek sze me elõtt, kö zöt tünk élt e föl dön tes -
ti mi vol tá ban. A lo gi ka az Atyá ból és a Fi -
ú ból ára dó Szent lé lek, amely az apos to lok
ré vén meg vi lá go sí tot ta az egész vi lá got az
imá dan dó Szent há rom ság meg is mer te té sé -
vel, és rá ve zet te a he lyes vizs gá ló dás leg tö -
ké le te sebb mód sze ré re.” Az Atya is ten te hát
Gel lért misz ti kus ér tel me zé sé ben ez a „ter -
mé szet fe let ti fi zi ka”.

Ter mé sze te sen a vá lasz té kos stí lu sú püs -
pök szám ta lan olyan fo gal mat al kal maz Is -
ten re, ame lyek már nem a te o ló gi ai fej te ge -
té sek mély sé gé bõl ered nek. A min den ség
aty ja, a te rem tõ mel lett meg je le nik a cse lek -
võ al ko tó, a leg fõbb irá nyí tó, a Szent írás
szer zõ je, a tit kok fel fe dõ je, az ál dás szét osz -
tó ja, az igaz bí ró, az égi or vos, az idõ és az
ele mek ura. Min den vo nat ko zá sá ban fel be -
csül he tet len. Õ az igaz ság, a böl cses ség és a
szent ség te rem tõ lel ke, az imá dat egyet len
igaz le té te mé nye se, az örök ké ál dott.

Oly kor az ószö vet sé gi ki fe je zé sek hasz -
ná la tá ban tri vi á lis ké pek is meg je len nek: a
di a dal mas Is ten le tö ri a go no szok szar va it,
ki irt ja az ör dög go nosz sá gát, bár em ber
szá má ra lát ha tat lan, még is meg je le nik em -
ber ké pé ben is, a sza ma rat is szó szó ló já vá
te szi, ha rag ját csak a víz özön eny hít he ti, ál -
do za tul csak szarv val ren del ke zõ ál la tot fo -
gad el, ugyan ak kor ir gal mas is, aki ér tünk
fi át is fel ál doz za (aki ha lá la kor lel két Né ki
ajánl ja) stb.

Gel lért nek az Is ten és em ber kap cso la tá -
ra vo nat ko zó is me ret el mé le ti né ze tei a
patrisztikai ha gyo má nyok ra épül nek. Is ten
meg is me ré sé ben – mint em lí tet tük – dön tõ
az is te ni ki nyi lat koz ta tás, ám ez nem min -
den em ber re ter jed ki, ha nem csak az er re
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ér de me sek re, akik ma guk is tö rek sze nek
meg is me ré sé re. Az em ber eré nyei ál tal kö -
ze led het Is ten hez, aki nek szent aka ra tát
ma ra dék ta la nul vég re kell haj ta nia, áll ha ta -
to san és szün te le nül di csõ í te ni, fel ma gasz -
tal ni és ál da nia kell õt. Meg nyi lat ko zik Is -
ten ha tal ma, tel jes sé ge te remt mé nye i ben,
sõt az is te nes em be rek ben (pró fé ták, apos -
to lok, ige hir de tõk stb.) is. Az is te ni te o ló gia
meg ér té sé nek ké pes sé gé hez az ak tív el -
mél ke dõ élet ve zet el, és a lel ki élet, amely
el tá vo lo dott min den tes ti ség tõl. A ter mé -
keny szem lé lõ dés, a ki für kész he tet len
misz té ri u mo kon és a vég sõ dol go kon va ló
el mél ke dés ré vén tá rul hat fel a szen tek
elõtt – akik kö zé a him nusz be li zsi dó fi ú kat

is so rol ja – a ki nyi lat koz ta tás ál tal az is te ni
böl cses ség mér he tet len kin cse. A meg is me -
rés nek ez a mód ja tu laj don kép pen a diony-
siusi (Platontól át vett) theoria mód sze re.

Gel lért te hát va ló di tu do mány nak az is te -
ni su gal la tú szent igék ben va ló el mé lye -
dést, azok meg ér té sé re va ló tö rek vést és az
így meg szer zett tu dás to vább adá sát, ta ní tá -
sát te kin ti. Az el mél ke dés ak kor ve zet el az
is te ni meg vi lá go so dás hoz, ha az em ber lel -
ki vé „több, mint em ber ré”, a he lyes élet vi -
tel és a me di tá ció ré vén al kal mas sá vá lik az
is te ni ki nyi lat koz ta tás be fo ga dá sá ra.

Az el sõ ma ro si (csanádi) püs pök tel jes
Szent há rom ság-ta ná nak be mu ta tá sá hoz
ter mé sze te sen a má sik két is te ni sze mély -

rõl (Jé zus ról és a Szent lé lek rõl) val lott né -
ze te i nek elem zé se is szük sé ges, me lyek re –
mint már em lí tet tük – majd más ta nul má -
nyok ban ke rí tünk sort.

(Gel lért idé zett mû vé nek kri ti kai ki adá sa
és ma gyar for dí tá sa: Ka rá cso nyi Béla-
Szegfû Lász ló: Deliberatio Gerardi More-
senae Aecclesiae Episcopi Svpra Hymnum
Trium Pverorum Ad Isingrimum Liberalem.
Sze ged, Scriptum K., 1999.)

Szeg fû Lász ló

(Gellért püspök nagy valószínûséggel
990 évvel ezelõtt, 1018-ban érkezett Ma-
gyarországra. A katolikus egyház szentje,
napja szeptember 24.)

1838-ban ar ról írt a Tár sal ko dó lap ba jai
tu dó sí tó ja, hogy „Azon élet hasz nú ta pasz ta -
lás, melly okok’ és oko za tok’ vi szon tag sá -
gos láncza ál tal szá za dun kat tõkéletesen
meggy õzé arrul: hogy a’ pol gá ri jó lét’ ’s
köz bol dog ság’ ki fej té se szo ros kap cso lat ban
va gyon a’ köz lé lek kel; a’ diszesb vá ro sok’
pol gá ra it, multnál sok kal de rül tebb ko runk -
ban ar ra ösz tön zi, hogy in kább cseng je nek
a’ nemesb, szí vet ’s lel ket mû ve lõ és kedv -
de rí tõ tár sas kö rök, mint némelly gyar lóbb
lel kek’ ál fé nyû hiúskodása után; mert azok -
ban a’ köz ér tel mes ség , test vé ri ro kon ér zet,
csi nos tár sal ko dás, va la mint min de ne ket
iga zi vi lá gos ság ba ’s va ló di egyensulyba
hoz: úgy szin te a’ jó zan íz lést, miveltséget,
ár tat lan fel vi lá go so dást, és köz erõt ne ve li.
Ezen, min den nemesb ér zel mû keb let hûn
me len ge tõ igaz ság és meg gyõ zõ dés ál tal ih -
let tet vén Ba ja vá ro sá nak szebb lel kû pol gá -
rai, szin te el ha tá roz ták ma go kat, fo lyó julius
1sõ nap já tól kezd ve, ha son ló mulatva-
oktató, szivet ’s lel ket egyiránt müvelõ, a’
mun ka után ár tat lan idõ töl tést ’s édes örö -
mö ket szü lõ „ol va só egye sü let be” összeál-
lani, melly egy szer smind üd vös irányaul,
pénztárábul te en dõ sze gé nyi se ge del me zé -
sek ál tal, az em ber ba rá ti sze re tet’ szent kö te -
les sé gét tûzvén-ki”. 

1838. jú li us 4-én a Bá rány szál ló fel sõ
ter mé ben, amit a ké sõb bi ek ben az egye sü -
let szá má ra bé rel tek ki, ren dez tek egy több
mint száz fõs la ko mát és ez zel hi va ta lo san
is meg ala kult az egye sület. A Ba jai Jó té -
kony Ol va só Egye sü let nem az el sõ „ol va -
só kö re” volt vá ro sunk nak, az 1820-as
évek vé gén a vá ros ban la kó ne me sek már
ala kí tot tak egy ka szi nót, amely nek er re az

idõ re szép könyv tá ra is volt. A pol gá rok
azért alakították meg egyesületüket, hogy
sa ját ka szi nó juk le gyen, ahol ös  sze jö ve te -
le ket szer vez het nek, vagy egy sze rû en csak
be szél get het nek, játsz hat nak egy más sal.
Tag ja i ról szin te sem mit sem tu dunk, vi -
szont fenn ma radt az el sõ tiszt vi se lõ ka r
név so ra, mely a kö vet ke zõ volt: 

El nök: Sá mu el Ist ván, a vá ros fõ bí ró ja,
el nök he lyet tes: Lazárovics Dá ni el, pénz -
tár nok: id. Schönberger And rás arany mû -
ves, igaz ga tó sá gi tag ok: Benger Já nos épí -
tõ mes ter, ta nács nok, Kõmives Mi hály,
Kresztanics Kár oly, Nagy Jó zsef, Novák
Jó zsef ács mes ter, Petrovics Ist ván vá ro si
al jegy zõ, Petrovics György, Radulovics
György, Rosenmann Pál vá ro si ren des or -
vos, Stamphl Jó zsef, Thür Ja kab vá ro si
kültanácsnok, vas ke res ke dõ, Zora György.

Eb bõl a név sor ból csu pán Thür Ja kab
(1789-1840) ne ve mond va la mit, aki Türr
Ist ván édes ap ja volt. Raj ta kí vül pe dig id.
Schönberger And rás ne ve ér de mel még fi -
gyel met, hi szen õ volt az, aki 1841-ben
em lék köny vet adott ki a ba jai tûz ká ro sul -
tak kö zül az ár vák és öz ve gyek, va la mint
a pol gár õr ség ja vá ra. A Pes ten – hi szen
ak ko ri ban még nem volt Ba ján nyom da –
ki adott Denkbuch des großen Brandes in
Ba ja 1840 am 1ten May te hát a Ba jai Jó -
té kony Ol va só Egye sü let szel le mi sé gé ben
szü le tett. Nem csak a tûz vésznek és az azt
kö ve tõ ada ko zá si és hely re ál lí tá si mun -
kák nak ál lít em lé ket, ha nem be mu tat ja a
tûz vész elõt ti vá ro si éle tet is. A krónikási
hû ség gel be mu ta tott ese mé nyek mel lett a
tûz vész rõl írt köl te mé nye ket is ta lá lunk a
könyvben. 

1841-ben si ke rült új já a la kul nia az egye sü -
let nek Jovanovits Pál buz gal má nak ered mé -
nye kép pen, de a sza bad ság harc bu ká sa után
a töb bi egye sü let tel együtt az ol va só egy le tet
is be til tot ták, hi szen se hol sem volt sza bad a
pol gá rok nak gyü le kez ni ük. 1848 elõtt vi -
szont még egy fon tos dol got si ke rült az egye -
sü let nek meg va ló sí ta nia, fel épí tet te sa ját
szék há zát. Ez az épü let a mai Du na Szál loda
kör nyé kén le he tett, a Sugovica-part fel öl
volt, s egy kor a Va sár na pi Új ság szép raj zot
is kö zölt ró la. Az épü let fel épí té sé hez Ba ja
vá ros ta ná csa in gye ne sen bo csá tot ta az egye -
sü let ren del ke zé sé re a tel ket, mert az „a Vá -
ros közdiszére ’s a’ közmivéltség emel ke dé -
sé re lett”. Ezen kí vül még tég la és mész anya -

A vá ros el sõ ol va sóköre
170 év e ala kult a Ba jai Jó té kony Ol va só Egye sü let
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got is kap tak a vá ros tól, a töb bi költ sé get két
fo rin tos rész vé nyek ki bo csá tá sá ból fe dez ték.
A rész vé nye ket el vi leg vis  sza fi zet te vol na
tag ja i nak az ol va só egye sü let, de 1849-ben
az egye sü let va gyo na el úszott.

Öt év vel ké sõbb, 1854-ben kezd te meg
új ra a mû kö dé sét, „meg szer zett ma gá nak
egy pár száz da rab köny vet”. Eb ben az idõ -
ben a ka szi nó nak már több ezer kö te tes
könyv tá ra volt, vi szont csak ke vés tag ja, s
nem volt sa ját hely sé ge. Ek kor ve tõ dött fel,
hogy az ol va só kör rel ké ne egye sí te ni. A Va -
sár na pi Új ság 1859-es tu dó sí tá sa sze rint:
„Ez esz me an  nyi val in kább pár to lók ra ta lált,
mint hogy ez ál tal a két tár su lat közt évek óta
tar tott surlódás megszünvén, kü lön ben is a
tár su lat jö võ je biz to sabb kar ba he lyez te té se
szük sé ges sé vált. Az ak ko ri ol va só-kö ri el -

nök Kar dos Dá ni el a casinó ré szé rõl köny -
 nyen megnyeretett, s rö vid ta nács ko zás után
az egye sü lés ha tá ro zat ba ment”. Az egye sí -
tést elõ se gít het te az is, hogy az ol va só kör el -
nö ke ek kor kardosfalvi Kar dos Dá ni el
(1798-1858) ba jai ne mes volt. Az egye sí tés
után az „új” egye sü let nek a ne ve „casino”
lett, te hát a Ba jai Jó té kony Ol va só  Egye sü -
let be le ol vadt a ka szi nó ba. Ez az oka an nak,
hogy az 1861-ben meg ala kult Ba jai Pol gá ri
Ol va só kör csak rész ben utód ja a Ba jai Jó té -
kony Ol va só Egye sü let nek. Más rész rõl egy
tel je sen új egye sü let nek te kint he tõ, amely -
nek meg ala ku lá sa már egy má sik tör té net.
Ér de kes mó don még is története na gyon
sok ban ha son lít a Ba jai Jó té kony Ol va só
Egye sü letére, hi szen szintén a pol gá rok kü -
lön egye sü le te ként kezd te, de pár év múl va

is mét fel me rült a gon do lat, hogy a Nem ze ti
Ka szi nó val egye sí te ni kel le ne. Ezt az egye -
sí tést ak kor az ol va só kör tag jai meg aka dá -
lyoz ták, s így az még több év ti ze den ke resz -
tül mû köd he tett.

A Ba jai Jó té kony Ol va só Egye sü let et is
az a gon do lat hív ta élet re, amit ké sõbb a
Ba jai Pol gá ri Ol va só kör foly ta tott, s ami -
vel a Va sár na pi Új ság már idé zett tu dó sí -
tó ja kezd te írá sát. „Egy re han goz tat juk, s a
ki a dol gok mé lyé be lát, nem ké tel ke dik
raj ta töb bé, hogy a ma gyart mellynek
lételét ed dig, ön ere jén kivül õsi in téz mé -
nyek biztositották, a je len idõ ben csu pán
miveltsége tart hat ja fenn, csu pán az, ha a
szel le mi té ren ki küz di ma gá nak az egyen-
ranguságot más nem ze tek kel.”

Fábián Borbála

Türr István mûvelõdéspolitikai tevékenységérõl
(Részlet a Vízgazdálkodás 1975. 6. és 1976. 1. számában megjelent tanulmányból

Türr – él ve a ki egye zés ál tal biz to sí tott
am nesz tia le he tõ sé gé vel – vis  sza tért Ma -
gyar or szág ra. Az el sõ sor ban ka to nai si ke -
rek idõ sza ka után éle té nek új pe ri ó du sa
kez dõ dött el itt hon. A szé les lá tó kör rel, ér té -
kes ta pasz ta la tok kal ren del ke zõ Türr több
te rü le ten igyek szik ha zá ja hasz ná ra vál ni.

Az el sõ itt hon töl tött évek je len tõs ré szé -
ben – a víz ügyi, gaz da sá gi kez de mé nye zé -
sek, vál lal ko zá sok mel lett – Türr kul túr po -
li ti kai te vé keny sé get fejt ki. A pol gá ri fej -
lõ dés út ján elöl já ró nyu ga ti or szá gok pél -
dá ján okul va, a gya kor la ti em ber ér zé ké -
vel fel is mer te a fel nõt tek ok ta tá sá nak fon -
tos sá gát a nem zet elõ re ha la dá sa szem pont -
já ból. Ha zánk ban – a tár gyalt idõ sza kot
meg elõ zõ en – az írás tu dat lan ok és a cse -
kély ok ta tás ban ré sze sül tek hely ze té vel lé -
nye gé ben nem tö rõd tek, pe dig a kor igé -
nyei egy re nyil ván va lób bá tet ték a kér dés
meg ol dá sá nak hal asz ha tat lan sá gát.

Igaz, kel lõ fi gyel met a fel nõt tek ok ta tá -
sá ra for dí ta ni alig ha le he tett mind ad dig,
amíg a gyer me kek kö te le zõ ok ta tá sa is
meg ol dat lan volt. Az el sõ ma gyar fe le lõs
kor mány köz ok ta tás ügyi mi nisz te re, Eöt -
vös Jó zsef ugyan már ko ráb ban fel ve tet te
a kép vi se lõ ház ban a nép ok ta tás szük sé ges -
sé gét, ja vas la tát azon ban lé nye ge sebb vál -
to zá sok nem kö vet ték.

Az ügy más fél-két év ti zed múl tán sem
volt idõ sze rût len, sõt, ren de zé se egy re sür -
gõ seb bé vált, a le ma ra dás pe dig a nyu gat-
eu ró pai ál la mok mö gött e té ren is nö ve ke -
dett. Az Eöt vös szor gal ma zá sá nak ered mé -
nye ként 1868-ben el fo ga dott XXXVIII. tc.,

amely ha zánk ban kor sza kot nyit va kö te le -
zõ vé tet te a 6-12 éves gyer me kek is ko lai
kép zé sét, re ményt kelt he tett a fel nõtt ok ta -
tás kér dé sé nek meg ol dá sá ra is. Be bi zo -
nyo so dott azon ban, hogy a re mény alap ta -
lan volt, hi szen a nép ok ta tá si tör vény kö -
vet ke ze tes vég re haj tá sa nem si ke rült.

A fel nõt tek ok ta tá sá nak ál la mi esz kö zök -
kel va ló meg ol dá sa – leg alább is egy elõ re –
le he tet len nek tûnt. Utalt er re ma ga Türr is
ab ban a fel hí vá sá ban, ame lyet Ba ján tett
köz zé 1868. szep tem ber 30-án: „Az ál lam
nem ké pes ar ra, hogy mind azt, amit a nép -
ok ta tás ter jesz té se igé nyel, köz költ sé gen
esz kö zöl je.” („Nép ok ta tás” és „nép ne ve -
lés” fo ga lom alatt Türr a fel nõt tek ok ta tá sát
és ne ve lé sét ér ti.) E nagy lel ke se dés sel fo -
ga dott fel hí vás ban fej tet te ki elõ ször el kép -
ze lé se it a „nép ne ve lé si szö vet ség” meg ala -
kí tá sá ról. Ter ve ze te sze rint az or szág kü -
lön bö zõ ré sze iben meg szer ve zen dõ nép ok -
ta tá si kö rök mun ká ját köz pon ti ve ze tõ ség
irá nyí ta ná, s en nek prog ram ja je len te né az
egyes kö rök mû kö dé sé nek alap ját. Úgy
vél te, hogy kü lö nö sen azok szá má ra kell
ik ta tást biz to sí ta ni, akik nek élet ko ra 14-30
év kö zött van, és is ko lai ta nul má nyo kat ter -
mé sze te sen már nem foly tat nak.

Óva tos ság ból szük sé ges nek tar tot ta han -
goz tat ni:„A nép ok ta tá si kö rök bõl ki le gyen
zár va nem csak min den val lá si és po li ti kai
kér dés fe sze ge té se, de ál ta lá ban min den vi -
tat ko zás, mely a nép ta ní tá si kö rön kí vül
esik, mert ez csak meg ha son lást szül, s
egye nest a Bá bel-to rony za va rá hoz ve zet az
is me ret ter jesz tés min den hasz na nél kül.”

Eöt vös Jó zsef, aki a kor mány ban most is
a val lás- és köz ok ta tás ügy tár ca tu laj do no -
sa, tá mo gat ta a ter vet, s azon nal meg bí zást
adott Türrnek a nép ok ta tá si szö vet ség meg -
ala kí tá sá ra és kö rök szer ve zé sé re. Türr a
reá jel lem zõ lel ke se dés sel kez dett a fel adat
vég re haj tá sá hoz. Elõ ször szü lõ vá ro sá ban,
Ba ján si ke rült lét re hoz nia egy kis kört, s
így alig há rom hét tel a vá ros ban el hang zott
fel hí vá sa után, ok tó ber 20-án rö vid meg -
nyi tó be szé dé vel meg kez dõ dött a ha zai fel -
nõtt ok ta tás. A vá ros há za nagy ter mé ben
össze gyûlt hall ga tók nak a fõ gim ná zi um
két ta ná ra, Czirfusz Fe renc és Vidovits
Bonaventura tar tot ta az el sõ órá kat.
Ugyan eb ben az idõ ben Kecs ke mé ten, Sza -
bad kán és más – el sõ sor ban bács kai – hely -
sé gek ben is szer vez ték a kö rö ket. Türrben
a ka to na szó lalt meg, ami kor az ok ta tás
prog ram já ba ja va sol ta a ka to nai gya kor la -
to kat és a test edzést is, ame lye ket ez idõ -
ben ha zánk ban fe les le ges nek tar tot tak. Vé -
le mé nye sze rint a nép ok ta tá si kö rök egyik
fel ada ta e té ves né zet el osz la tá sa.

Türr, aki a szabadkõmíves pá ho lyok lét -
re ho zá sá ban is sze re pet vál lalt, ezek tag ja -
it is igye ke zett a nép ok ta tá si kö rök szer ve -
zé si mun ká já ba be von ni, mert a pá ho lyok
mû kö dé sé nek egyik fõ  irá nya ép pen a
„köz er köl csi ség és a mû ve lõ dés ter jesz té -
se”. A szer ve zés szer te ága zó mun ká já ban
Türrnek fõ kép pen Irá nyi Dá ni el nyúj tott
se gít sé get. Irá nyi a fel nõt tek ok ta tá sát el -
sõ sor ban az ál lam fel ada tá nak ítél te, de a
kér dés meg ol dá sá hoz a tár sa da lom se gít -
sé gét is szük sé ges nek tar tot ta. Türr is el en -
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ged he tet len nek lát ja az együtt mû kö dést,
az zal a kü lönb ség gel, hogy õ a tár sa dal mi
ös  sze fo gás el sõd le ges sé gét val lot ta, érez -
he tõ en Eöt vös ha tá sá ra, akit a ba jai fel hí -
vás ban is idéz: „Ha van fel ada ta, amely nek
meg ol dá sá ra az ál lam min den ha tal ma
elég te len – az a nép ne ve lés; oly fel adat ez,
me lyet csak a nép ma ga old hat meg.”

Irá nyi, kép vi se lõi te kin té lyét fel hasz nál -
va, kez det tõl fog va ar ra tö re ke dett, hogy az
or szág gyû lés sel olyan tör vényt fo gad tas son
el, amely az ál lam kö te les sé ge ként ha tá roz -
ná meg a fel nõt tek ok ta tá sá nak meg szer ve -
zé sét és irá nyí tá sát. Eöt vöst a mi nisz te ri
tiszt ség be kö ve tõ Pauler Ti va dar tá mo gat ja
a ter vet, igye ke ze tü ket azon ban nem kí sér te
si ker, mert „A fel nõtt sze mé lyek ele mi ok -
ta tá sá nak elõ moz dí tá sá ról” szó ló tör vény ja -
vas lat, ame lyet a kor mány 1869. no vem ber
30-án ter jesz tett az or szág gyû lés elé, nem
emel ke dett tör vén  nyé.

A kor mány ál tal a fel nõtt ok ta tás cél já ra
biz to sí tott anya gi tá mo ga tás igen sze rény
volt, s e tény is hoz zá já rult ah hoz, hogy a
nagy len dü let tel meg in dult moz ga lom or -
szág szer te, kü lö nö sen a fal vak ban, fo ko za -
to san le las sult. Türr és Irá nyi ve ze té sé vel a
szer ve zést en nek el le né re foly tat ták. Ket -
tõ jük mun ká já nak je len tõ sé ge ak kor sem
csök kent, mi u tán Pes ten 1870-ben meg -
ala kult a Nép ok ta tá si Köz pon ti Kör, mert a
fel ada tok túl nyo mó ré szét to vább ra is õk
vé gez ték el. Türr lett a Kör el nö ke. A fo ko -
zó dó ne héz sé gek mi at ti el ke se re dé sé ben
tesz em lí tést Türr ar ról a „meg fog ha tat lan
és szé gye ní tõ kö zö nyös ség rõl”, amel  lyel
az ér tel mi ség igye ke ze tü ket kí sér te. „Pe -
dig – ír ja A fel nõt tek ok ta tá sa ér de ké ben
címû kéz ira tá ban – va ló ban itt az ide je,
hogy a föl vi lá go sult ság e szá za dá ban már
egy szer mi ma gya rok is ko mo lyan hoz zá -
fog junk más culturállamok pél dá ja nyo -
mán az ön mû ve lés hez, hogy – mi nél töb -
ben egye sít ve fil lér je in ket – al kal mat
nyújt sunk azok nak is a ta nu lás ra, kik bár -
mely okok nál fog va a ren des is ko lá zás ál -
dá sa i ban nem ré sze sül het tek.”

A kor mány és né hány szerv ado má nya i -
ból, va la mint a tag dí jak ból be folyt ös  sze -
get Türr több íz ben 1000-2000 fo rint „elõ -
leg gel” egé szí tet te ki, hogy az ok ta tást za -
var ta la nul foly tat ni le hes sen. Türr tá mo ga -
tá sá ra szük ség is volt, mert a tan fo lyam ok
részt ve või szá má ra in gye ne sen biz to sí tott
tan sze rek és tan köny vek meg vá sár lá sa, il -
let ve el ké szí té se sok pénzt igé nyelt.

A Kör mun ká ját ös  sze fog la ló évi je len -
té sek – a fel me rült gon dok el le né re – szép
ered mé nyek rõl szá mol nak be. Az ál ta lá -
ban 6 hó nap idõ tar ta mú kur zu sok részt ve -
võ i nek (gyá ri mun ká sok, ka to nák, var ró -

nõk, önál ló ipa ro sok, ke res ke dõ- és ipa ros -
ta nu lók, se gé dek, szol gák, napszámosok)
na gyobb ré sze meg ta nult ír ni és ol vas ni az
egy sze rû, több nyi re er köl csi tar ta lom mal
bí ró ol vas má nyok alap ján. A Kör mû kö dé -
sé nek el sõ tíz esz ten de jé ben csak nem 16
ez ren vet tek részt a tan fo lyam okon.

Türr több ször idõt sza kí tott ma gá nak ar -
ra, hogy a kö rök ben leg több ször er köl csi
té má jú fel ol va sá so kat tart son.

A fel nõtt ok ta tás lé nye gé ben ál ta la lét re -
ho zott szer ve ze té ben Türr mint egy más fél-
két év ti ze dig fej tett ki igen ak tív te vé keny -
sé get. Ezt kö ve tõ en kü lön bö zõ jel le gû
meg bí za tá sai, vál lal ko zá sai mi att egy re
ke ve sebb idõt for dít hat az õt, mint el nö köt
il le tõ ügyek in té zé sé re. Kap cso la ta a Kör -
rel nem sza kadt meg tel je sen, hi szen az el -
nök sé gi ülé sek egy ré szén meg je lent, de a
ko ráb bi hoz ha son ló mér ték ben már nem
vál lalt te vé keny sé get.

Az 1902-1903-as tan év rõl ki adott je len -
tés ben utol já ra adott han got an nak a sa já tos
meg gyõ zõ dé sé nek, „hogy egye dül a mû -
velt ség ben és az er kölcs ben va ló ha la dás az
a ha ta lom, mely a nép jó lét alap ját meg ve ti, s
egész be teg tár sa dal munk hely ze tét meg vál -
toz tat ni ké pes.” Eb ben a hit ben kezd ték meg
mû kö dé sü ket a nép ok ta tá si kö rök, cél ja i kat
azon ban – mint ír ja – „csak ke ve sen ér tet ték
meg, s azon ke ve sek nagy ré sze is ki dõlt im -
már a zász ló alól, új erõ ket pe dig meg nyer -
ni a mai köz önyös és el anya gi a so dott ko -
runk ban már alig si ke rült, ho lott so ha nem
volt na gyobb szük ség a mi mun kánk ra”.
He lye sen lát ta meg, hogy a fel nõtt ok ta tás
ren de zé sé nek „szük sé ges sé ge a szo ci á lis
moz gal mak kal nap ról-nap ra emel ke dik és
kö ve te lõb ben lép elõ tér be.” El kép ze lé sei
gya kor la ti lag a mun kás moz ga lom mû ve lõ -
dé si-ok ta tá si for ma i ban va ló sul nak meg.

A fel nõtt ok ta tás ügyé ben vég zett mun -
ká já hoz szo ro san fû zõ dött az a tö rek vé se,
hogy a tu do mány és kul tú ra ered mé nye it
min den em ber szá má ra hoz zá fér he tõ vé te -
gye. En nek ér de ké ben ala kí tot ta meg
1869-ben a Cor vi na Tár su la tot, amely nek
cél ja az is me ret ter jesz tés. A Cor vi ná ról cí -
mû köny vecs ké je elõ sza vá ban ír ja: „Ter -
jesz te ni az is me re te ket azon kör ben, mely -
nek ar ra leg fõbb szük sé ge van, az in tel li -
gen sebb em ber nek fel emel ni ma gá hoz az
is me re tek ben ná lá nál alan tabb ál ló pol gár -
tár sa it a köz mû ve lõ dés ter jesz té se ál tal, ez
az iga zi demokratia, ez az iga zi egyen lõ -
ség re tö rek vés.”

A Tár su lat több mint 30 ki ad ványt je len -
te tett meg és ter jesz tet te azo kat igen ol csó
áron vi dé ken és a fõ vá ros ban egy aránt. E
ki ad vány ok ké pez ték a meg ala ku ló nép -
könyv tá rak egyik ré szét. Trefort Ágos ton

val lás- és közoktatásügy mi nisz ter tá mo -
ga tá sá val mû kö dött az 1870-es évek ben az
a bi zott ság, amely nek fel ada ta a nép -
könyv tá rak meg szer ve zé se volt. Az el nö ki
tisz tet Türr töl töt te be.

Türr az or szág gaz da sá gi éle té nek fel len -
dí té sét nem tar tot ta le het sé ges nek a ne ve lés,
a köz mû ve lõ dés, az er kölcs fej lesz té se nél -
kül. Ki vé te les ké pes sé gé nek,a jö võ be ve ze -
tõ re á lis hely zet fel is me ré sé nek bi zo nyí té ka
az is, hogy a gaz da ság, a kul tú ra egy sé ges -
sé gét és köl csön ha tá sát val lot ta.

Az ál ta lá nos em be ri sza bá lyok ról, az er -
kölcs rõl, a mun ká ról sok cik ket írt és több
elõ adást, fel ol va sást tar tott épp úgy, mint a
mû ve lõ dés fon tos sá gá ról. Az em be ri kö te -
les sé gek rõl cí mû, 1871-es ira tá ban örök
er köl csi-em be ri sza bá lyo kat igyek szik
meg fo gal maz ni (ezt az írá sát is több ször
fel ol vas ta a nép ok ta tá si kö rök ben tett lá to -
ga tá sa al kal má val.)

Ezek kel a kér dé sek kel kap cso la tos írá -
sai, elõ adá sai is szé les lá tó kör rõl, gaz dag
is me ret anyag ról ta nús kod nak. A mind má -
ig fi gye lem re mél tó, ér té kes gon do la tok
azon ban utó pisz ti kus, ide a lisz ti kus tö rek -
vé sek kel ke ve red nek.

Türr 1880 no vem be ré ben elõ adást tar tott
Frank lin Benjamin éle té rõl és ta na i ról. Elõ -
adá sá ban – Frank lin pél dá ja kap csán – jó -
részt sa ját er köl csi-em be ri né ze te it fog lal ta
ös  sze. A mun ka, a szor ga lom szük sé ges sé -
gét és be csü le tét kü lö nö sen han goz tat ta.
Idéz zük az elõ adás né hány rész le tét: „A
mun ka a jól lét szer zõ je! ... A rest oly las san
ha lad, hogy rög tön utol éri a sze gény ség … a
bor, já ték, a la ko ma csak nö ve lik szük ség le -
te in ket és fo gyaszt ják va gyo nun kat... Ná -
lunk, ha va la ki vel leg alább fél órát el nem
be szél az em ber min den fé le üres dol gok ról,
sért ve ér zi ma gát az il le tõ, pe dig épen ná -
lunk vol na leg na gyobb szük ség a do log hoz
lát ni, s hogy a mun kánk után fenn ma ra dó
idõt önmívelésünkre for dít suk.”

Elõ adá sát – az anya gi-po li ti kai vi szo -
nyok fi gyel men kí vül ha gyá sá val, túl fû tött
lel ke se dés sel – így fe jez te be: „…az édes -
anyák s ta ná rok azok, akik a jó zan és fér fi -
as ne ve lés ál tal a nem zet er köl csi, szel le mi
és így anya gi jó lé té re nagy be fo lyást gya -
ko rol hat nak és fog nak is gya ko rol ni,
(mert) at tól függ Ma gyar or szág jö võ je.”

Kubatov Já nos

(Hivatkozott tanulmányukban – Vízgaz-
dálkodás, 1975. 6. és 1976. 1. sz. – a szer-
zõk bõséges jegyzetanyaggal jelölték forrá-
saikat és azok lelõhelyét. Az augusztusi és e
havi számunkban közölt részletek esetében
– lapunk jellege miatt – ezek közlésétõl
szíves engedelmükkel eltekintettünk.)
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Bécs ostroma, az oszmánok hanyatlása
A csá szár vá ros, Bécs meg hó dí tá sa, és

ezen ke resz tül az egész Eu ró pa fö löt ti ura -
lom meg szer zé se rég óta dé del ge tett ál ma
volt az Osz mán-tö rök Bi ro da lom min den -
ko ri ural ko dó i nak. En nek el le né re a tör té -
ne lem so rán a tö rö kök mind ös  sze két szer
tet tek kí sér le tet a bi ro dal mi szék hely be vé -
te lé re: elõ ször a tö rök ál lam fény ko rá ban,
I. Szulejmán ide jé ben (1529-ben), majd
1683-ban. Vég ered mény ben mind két ost -
rom si ker te len ma radt, ám ez utób bi, épp
325 év vel ez elõt ti ese mény vi lág tör té nel -
mi je len tõ sé gû nek bi zo nyult: a tö rök Bécs
alatt el szen ve dett ve re sé ge in dí tot ta el azt
a más fél év ti ze den át tar tó vis  sza hó dí tó
há bo rút, amely nek vé gén Ma gyar or szág
nagy ré sze meg sza ba dult az év szá za dos
osz mán ura lom tól.

Elõz mé nyek
Az osz má nok ál la ma a 17. szá zad de re -

kán ki lá bal ni lát szott több év ti ze des vál sá -
gá ból, mi u tán a Köprülü di nasz ti á ból szár -
ma zó, egy mást kö ve tõ nagy ve zí rek ke -
mény kéz zel ren det te rem tet tek a gaz da -
ság ban, és ke le ti irány ban si ke res hó dí tá -
so kat is foly tat tak. Azt már ke ve seb ben
lát ták, hogy az ún. Köprülü-restauráció re -
form jai nem vol tak kel lõ en mély re ha tó ak,
és a bi ro da lom nem tu dott a Nyu gat-Eu ró -
pá ban idõ köz ben le zaj lott gaz da sá gi és tár -
sa dal mi fej lõ dés hez fel zár kóz ni, rá adá sul
ha di tech ni ká ja és had szer ve ze te is el ma -
radt a nyu ga ti ha tal ma ké hoz ké pest. Igaz,
hogy a hos  szú bé ke idõ szak ban ez nem de -
rül he tett ki, hi szen a vas vá ri bé ke (1664)
óta nem volt ko moly har ci konf lik tus Bécs
és Isz tam bul kö zött.

1676-ban IV. Mehmed szul tán új nagy -
ve zírt ne ve zett ki Ka ra Musztafa sze mé -
lyé ben, akit kor tár sai pénz éhes és zsar no ki
ter mé sze tû em ber nek ír tak le, és aki fi a ta -
lon a szul tán bi zal mi em be ré nek szá mí tott.
Ha ta lom ra ju tá sá val az osz mán ál lam új -
ból ag res  szív kül po li ti ká ba fo gott, és hitt
ab ban is, hogy meg sze rez he ti a „né me tek
arany al má ját”, Bé cset is. (Egyes men de -
mon dák sze rint Bécs ben a ma ga szá má ra
kü lön szul tán sá got akart vol na lét re hoz ni.)
Op ti miz mu sát el sõ sor ban az táp lál ta, hogy
té ves kö vet kez te tést vont le Thö köly Im re
ma gyar kurucvezér ka to nai és po li ti kai si -
ke re i bõl. A Ki rá lyi Ma gyar or szá gon az
1664 után ta pasz talt ál ta lá nos elé ge det len -
sé get és a pro tes tán sok ül dö zé sét ki hasz -
ná ló fel vi dé ki gróf ugyan is ku ru cok ból ál -
ló ir re gu lá ris se re gé vel is ural ma alá tud ta
haj ta ni a Fel vi dék je len tõs ré szét, ahol tö -

rök jó vá ha gyás sal 1682-re önál ló, va zal lus
fe je de lem sé get ho zott lét re. Thö köly ered -
mé nye it a Por ta egy ér tel mû en I. Li pót csá -
szár és a bé csi ud var gyen ge sé gé nek tu laj -
do ní tot ta. Va ló já ban azon ban Bécs azért
nem szá mol hat ta fel gyor san Thö köly ele -
ve gyen ge lá ba kon ál ló fe je de lem sé gét,
mert had ere jé nek nagy ré sze a bi ro da lom
nyu ga ti fe lé ben ha da ko zott a XIV. La jos
fran cia ki rál  lyal rend sze re sen ki úju ló há -
bo rúk ban. Ka ra Musztafa vi szont úgy ítél -
te meg, hogy a Thö köly kö rü li dip lo má ci -
ai bo nyo dal mak – 1682-ben I. Li pót en -
ged mé nye ket tett a ma gya rok nak, er re a
Fel vi dék egy ré sze el pár tolt a ku ruc fe je -
de lem tõl – jó ürü gyet je lent het nek egy új
há bo rú ki rob ban tá sá ra, amely nek so rán a
Habs bur go kat vég leg ki ûz he ti Ma gyar or -
szág ról, és en nek meg ko ro ná zá sa le het ne
Bécs be vé te le. Ab ban is bíz ha tott – rész -
ben jog gal –, hogy a Habs burg-ura lom mal
elé ge det len ma gya rok je len tõs ré sze is a
tö rö kök mel lé áll, egy – tö rök fenn ha tó ság
alatt lét re ho zan dó – új ra egye sült Ma gyar -
or szág re mé nyé ben.

A csá szá ri ud var nem kí vánt há bo rúz ni,
és az osz mán ké szü lõ dés hí ré re Isz tam bul -
ba küld ték Alberto Caprara tá bor no kot az -
zal, hogy „akár mi lyen conditiók alatt a tö -
rök Por ta el mé jét csen de sít se meg”. A fenn -
ál ló bé ke meg hos  szab bí tá sa he lyett a kö vet
le ve lé ben már csak a kö vet ke zõ ket ír hat ta a
csá szár nak: „Ha erem min den lük te té sé vel
egy-egy le ve let ír hat nék, csak is azt mon da -
nám min dig és min dig, hogy Fel sé ged nek
nem ma rad hát ra más, mint a kard hoz nyúl -
ni... Sem mi ki lá tás a bé ké re...”

Bécs nek így nem ma radt más hát ra, mint
a há bo rú ra ké szü lõ dés, elõ ször a dip lo má cia
se gít sé gé vel. A csá szá ri dip lo ma ták elõbb si -
ke re sen meg nyer ték III. (So bi es ki) Já nos
len gyel ki rályt a tö rök el le nes szö vet ség
ügyé nek, aki len gyel és lit ván se re gé nek lét -
szá mát je len tõ sen meg nö vel te, és Bécs ost -
ro ma ese té re ka to nai se gít ség nyúj tás ra kö te -
lez te ma gát. En nél is na gyobb dip lo má ci ai
ered mény nek szá mí tott a ko ráb ban fran cia -
ba rát po li ti kát foly ta tó Ba jor or szág meg nye -
ré se; Mik sa Emá nu el vá lasz tó fe je de lem né -
mi anya gi kár pót lás fe jé ben ugyan csak tá -
mo ga tást ígért. Raj tuk kí vül még Szász or -
szág csat la ko zott a tö rök el le nes ko a lí ci ó hoz.
Bran den burg meg nye ré se vi szont egy elõ re
nem si ke rült, a fel tö rek võ po rosz ál lam ural -
ko dó ja, I. Fri gyes Vil mos in kább a fran cia
szö vet sé get pre fe rál ta, s majd csak a fel sza -
ba dí tó há bo rúk so rán csat la ko zott a tö rök el -
len har co lók hoz. A szö vet sé ge ket XI. In ce
pá pa is meg erõ sí tet te, sõt je len tõs pénz ösz -
 szeg gel tá mo gat ta is.

A Ka ra Musztafa ál tal ve ze tett se reg lét -
szá ma vi ta tott; a tel jes osz mán had erõ mint -
egy 230 ezer fõ bõl áll ha tott, de en  nyi en bi -
zo nyo san nem vet tek részt a had já rat ban.
1683. már ci us 31-én mint egy 168 000 fõ
gyûlt ös  sze Dri ná poly ban, de eb ben a szám -
ban nem csak a re gu lá ris had erõ ér ten dõ. A
tö rök se reg hez csat la koz nia kel lett a va zal -
lus fe je de lem sé gek (a krí mi ta tár kán ság,
Ha vas al föld, Mold va, Er dély és Thö köly
fel sõ-ma gyar or szá gi ál la ma) ál tal kül dött
se gély ha dak nak is. A se reg má jus 3-án ér te
el Belg rá dot; itt ne vez ték ki Ka ra Musztafát
a had já rat ve ze tõ jé nek (szeraszkirnak), és a
szul tán ma ga itt is ma radt a hadjárat ide je
alatt. A tö rök höz csat la ko zó Thö köly ab ban
bí zott, hogy si ke res had já rat ese tén mos ta ni,
bi zony ta lan fe je de lem sé gét egy tö rök véd -
nök ség alatt ál ló önál ló ma gyar ki rály ság fö -
löt ti ura lom ra cse rél he ti – már csak ezért is
Bécs ost ro mát ja va sol ta a nagy ve zír nek, és
azt kér te tõ le, hogy a tö rök ha dak le he tõ leg
mi nél ke ve seb bet tar tóz kod ja nak Ma gyar or -
szá gon, mert eze ket a te rü le te ket ma ga sze -
ret né hó dol tat ni. (Apa fi Mi hály er dé lyi fe je -
de lem hoz zá ké pest meg le he tõ sen kel let le -
nül vett részt a had já rat ban, ka to nái ko moly
had mû ve le tek ben nem is vet tek részt.)

Eköz ben a csá szá ri had ve ze tés is kí sér le -
tet tett a ma gyar had erõ ki ál lí tá sá ra, de a du -
nán tú li és al só-ma gyar or szá gi ne me sek in -
kább Thö köly hez csat la koz tak. Es ter házy
Pál ná dor a kö vet ke zõ tar tal mú ki ált ványt
tet te köz zé: „Hogy így Is ten áldásábúl igaz
Magyari szí vel lé lek kel me hes sünk Vé rün -

Ka ra Musztafa osz mán nagy ve zír
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ket, s Or szá gun kat szom jú ho zó Tö rök igá ja
alól alól sza ba dít suk föl, eggyet ért vén keg-
gyelmes Urunk eö Föl sé ge, s több
körösztény ha zánk se gít sé gé re jö võ sok
szép ha dak kal…” Sza va i nak op ti miz mu sa
ek kor alig ha tûn he tett in do kolt nak, Ma gyar -
or szág fel sza ba dí tá sá ra ek kor még sen ki
nem gon dol ha tott ko mo lyan. A las sú és kö -
rül mé nyes se reg szer ve zés ered mé nye ként a
ma gyar or szá gi vár me gyék bõl és az oszt rák
te rü le tek rõl mint egy 20 000 em ber gyûl he -
tett ös  sze – fõ képp a vég vá ri ka to nák ból és
föl des úri ma gán had se re gek bõl.

Bécs ost ro ma
A tö rök se reg fel vo nu lá sa nagy sá gá hoz

ké pest gyor san ha ladt; egye dül az eszé ki fo -
lya mi át ke lés je len tett aka dályt, mert a ré gi
fa híd nem bír ta a ter he ket, és újat kel lett épí -
te ni. Ám a se reg még jú ni us fo lya mán el ér -
te Szé kes fe hér várt, az után pót lá si vo na lak
biz to sí tá sa mi att pe dig jú li us 1-jén kör be zár -
ta Gyõrt, bár a vár ost ro má ba nem fo gott be -
le. (Ta ta, Pá pa és Veszp rém vé dõi fel ad ták a
vá ra kat, ame lyet for má li san Thö köly fe je de -
lem sé gé hez csa tol tak.) A csá szá ri ha dak
újon nan ki ne ve zett fõ pa rancs no ká nak,
Lotharingiai Kár oly nak – mi u tán a szö vet -
sé ges had erõ egy elõ re nem ér ke zett meg, és
nem volt még vi lá gos a tö rö kök ha di cél ja
sem – ek kor mind ös  sze kb. 40 000 ka to na
állt ren del ke zé sé re, ám õk is meg le he tõ sen
szét szór tan ál lo má soz tak. Kár oly meg kí sé -
rel te a tö rök fõ se re get el té rí te ni sejt he tõ cél -
já tól az zal, hogy már jú ni us ele jé tõl ost ro -
mol ni kezd te az 1664 óta tö rök ké zen le võ
Ér sek új várt, ám Ka ra Musztafa ezt ak ci ót fi -
gyel men kí vül hagy ta, és to vább ma sí ro zott
nyu gat fe lé. Az oszt rák ha tárt az osz mán se -
reg már jú li us 4-én el ér te, és a tö rök elõ õrs -
ként mû kö dõ krí mi ta ta árok be is tör tek szá -
mos te le pü lés re, ahol ke gyet le nül fosz to gat -
tak és le mé szá rol ták a véd te le nül ma radt la -
kos sá got. Idõ köz ben Sop ron is az osz má nok

ke zé re ke rült, és a so ká ig az el len ál lás és be -
hó do lás kö zött he zi tá ló du nán tú li ma gyar
fõ urak je len tõs ré sze Thö köly nek es kü dött
hû sé get. Köz tük volt Bat thyá ny Kris tóf gróf
is, aki nek „áru lá sát” nyu ga ton még pro pa -
gan da vers is meg örö kí tet te: „Te két ku la csos
Bat thyá ny, / Alat to mos csel szö võ, / Ki rá -
lyod dal szem be száll ni / Nem átallsz, te hit -
sze gõ. / A ma gyar: áru ló, hit sze gõ, / Be csap -
ja Is tent s a vi lá got, / Fegy vert fog, har col s
nem lát ja õ, / Hogy hí rén az áru lás se bet vá -
gott.” Va ló já ban azon ban a ma gya rok nak
ke vés vá lasz tá sa volt; ko moly had erõ hí ján
el len ál lá suk ér tel met len lett vol na, rá adá sul
egy elõ re Bécs bõl is csak ag gasz tó hí re ket
hall hat tak. 

1683 nya rán ugyan is már a tö rök-ta tár
erõk ke gyet len ke dé se i tõl ret te gett Bécs
kör nyé ke. A Bécs hez kö zeli Regelsbrunnál
a savoyai dra go nyo sok harc ba bo csát koz -
tak a krí mi ta tá rok kal, de sú lyos ve re sé get
szen ved tek Giráj kán se re gé tõl; pa rancs no -
kuk, Savoyai La jos (a ké sõb bi tö rök ve rõ,
Savoyai Je nõ báty ja) az üt kö zet ben ha lá los
se be sü lést szer zett. Hainburg erõd je egy
hé tig el len állt az ost rom lók nak, de az tán a
vé dõk le vá gott fe jét a nagy ve zír lá ba elé
rak ták. Vi lá gos sá vált, hogy Lotharingiai
Kár oly had ere je nem ké pes fel tar tóz tat ni a
tö rö kö ket. Bécs ben pá nik tört ki, és eb ben
a hely zet ben a csá szár és ud var tar tá sa jú li -
us 7-én el hagy ta Bé cset. A me ne kü lés
elõkészítése olyan kapkodva folyt, hogy az
útihintókat sem tudták idõre felszerelni, így
az ural ko dó nak és ter hes sé ge utol só hó nap -
já ban lé võ fe le sé gé nek egy ide ig gya log
kel lett men nie. Az ud var tar tást és kor -
mány hi va ta lo kat a biz ton sá go sabb tá vol -
ság ra lé võ Passauba he lyez ték át, az Ud va -
ri Kan cel lá ria pe dig Schärding vá ro sá ban
mû kö dött to vább. Kár oly újabb ve re sé gé -
nek hí ré re pe dig mint egy 80 ezer la kos me -
ne kült el pá nik sze rû en a fõ vá ros ból.

Mind azo nál tal Bécs fris sen mo der ni zált,
ha tal mas védmûveivel ko moly erõ dít mény -
nek szá mí tott, rá adá sul a vár vé dõk tü zér ség
te kin te té ben lé nye ge sen job ban áll tak az ost -
rom lók nál, ugyan is Ka ra Musztafa iga zán
ha té kony ost rom lö ve ge ket nem ho zott ma -
gá val, ho lott a tö rök ké zen lé võ ma gyar or -
szá gi erõ dít mé nyek bõl  a prob lé mát meg old -
hat ta vol na. A má sik, utóbb dön tõ nek bi zo -
nyu ló hi bát pe dig az zal kö vet te el, hogy mi -
köz ben elõ ha dai már jú li us 12-én el ér ték a
vá rost, az ost rom gyû rû csak egy hét tel ké -
sõbb zá rult be tel je sen a vá ros kö rül, és ad -
dig ra si ke rült a vé del met meg szer vez ni. (Rá -
adá sul az ost rom gyû rû ko ránt sem bi zo nyult
át jár ha tat lan nak: élel mes ke res ke dõk mind -
két fél lel tud tak üz le te ket köt ni, és a hí re ket
is mind vé gig si ke rült ki csem pész ni az ost -
rom lott vá ros ból.) A vá ros védmûveit az újo-
lasz rend szer ha gyo má nya i nak meg fe le lõ en
nem me re dek fa lak és tor nyok ké pez ték, ha -
nem fõ leg szé les sán cok és ár kok rend sze re,
ame lyek a lö vé sek kel és ak nák kal szem ben
nyújt hat tak vé del met, más részt biz to sí tot ták
azt, hogy a vé dõk a tá ma dók ra a le he tõ leg -
na gyobb tûz erõt ad has sák le. Az el len ség
összes elõ re nyo mu lá si vo na lá nak tûz alá vé -
te lé hez elõ re ug ró, hos  szú szár nyú bás tyá kat
épí tet tek, sõt a be lõ he tõ te rü let tá gí tá sá ra
ezek re egy rá adás épít ményt (öv pár kányt) is
fel húz tak. A bás tyá kat pe dig egy be fa la zott
sánc, az ún. kurtina kö töt te ös  sze. Mi u tán ez
szá mí tott a védmû leg se bez he tõbb ré szé nek,
ezért a bás tya és a kurtina elõtt egy kb. 20
mé ter szé les és 8 mé ter mély árok hú zó dott,
ame lyet itt-ott víz zel is fel töl töt tek. Ahol nem
volt víz az árok ban, ott ún. ravelineket (há -
rom szög ala kú, elõ re tolt fa la zott véd-
mûveket) he lyez tek el. Elv ben a bás tyák ról
és a kurtináról a vé dõk tü zér sé ge a tel jes vár -
ke rü le tet el len õriz het te.

A vá ros pa rancs nok az ak kor 45 éves, ta -
pasz talt had ve zér nek szá mí tó Ernst Rüdiger

Lotharingiai Károly

Bécs vá ro sa és erõ dít mény rend sze re a 17. szá zad ban
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Starhemberg gróf volt, aki nek ere de ti leg alig
hat ezer ka to na állt ren del ke zé sé re, ám még
az ost rom gyû rû be zá ru lá sa elõtt Kár oly a vá -
ros ba küld te a gya log sá gát, és fel fegy ve rez -
ték a vá ros ban ma radt céh be li ipa ro so kat és
di á ko kat is, de így is ös  sze sen csak kb. 16
ezer fõ vár ta a tö rök tá ma dást. A ka to nák
zsold ju kat elõ re meg kap ták, amely re egy -
részt a pá pai se gély, más részt a Bécs be me -
ne kí tett ma gyar egy há zi va gyon nyúj tott fe -
de ze tet. Bécs elõ vá ro sa it ki ürí tet ték és fel -
éget ték. Va la men  nyi csá szá ri had erõt Bécs be
ren del tek, ame lyek a Du na bal part ján vá ra -
koz tak Lotharingiai Kár oly pa rancs nok sá ga
alatt. Az ost rom gyû rû be zá ru lá sa után mint -
egy 90 000 fõs tö rök ha dat le he tett lát ni a vá -
ros ból, s ez a had erõ mint egy 23 km ke rü le -
tû kör ív men tén ölel te kö rül a vá rost. A gyû -
rû be zá ru lá sa után a tö rö kök azon nal hoz zá -
kezd tek az üteg ál lás ok és ost rom ár kok ki épí -
té sé hez. (A csá szár vá ros ost ro má nak kez de -
té vel egy idõ ben Thö köly kí sér le tet tett Po -
zsony be vé te lé re, ám Lotharingiai Kár oly
ha ma ro san ki szo rí tot ta on nan, és a fe je de lem
a to váb bi ak ban nem tu dott tö rök szö vet sé ge -
sé nek ko moly se gít sé get nyúj ta ni.)

A vá ros ost ro ma jú li us 14-én kez dõ dött
meg, mi u tán a vé dõk Ka ra Musztafa ka pi tu -
lá ci ó ra fel szó lí tá sát el uta sí tot ták. A tö rök fõ -
ve zér egyik had mér nö ke, Ah med bej ja vas -
la tá ra fõ képp a vár dél nyu ga ti ré szén ta lál ha -
tó Burg- és Löbl (Löwel)- bás tyák lö ve té sé -
re kon cent rált, mert ezt ítél te a vár leg gyen -
gébb pont já nak. Ha té kony ost rom ágyúk hi á -
nyá ban a nagy ve zír az ost ro mot fõ képp az
ak ná szok, il let ve ár ká szok se gít sé gé vel kí -
ván ta meg nyer ni, ame lyek ré vén a tö rök ja -
ni csá rok arány lag ha mar a vár fa lak kö ze lé be
ju tot tak. A ha tal mas tü zér sé gi tá ma dás sal kí -
sért ak na há bo rú mind két fél szá má ra ha tal -
mas vesz te sé gek kel járt, kü lö nö sen olyan -
kor, ami kor si ke rült rést váj ni a vé del mi
rend szer be. Ezen túl a du nai ár hul lá mot ki -

hasz nál va tö rök gá lyák ról is tûz zú dult Bécs
bel vá ros ára. Ro ham ro ha mot kö ve tett, de a
vé dõk hõ si es el len ál lá sá nak kö szön he tõ en a
kurtina elõt ti já ra tot is csak au gusz tus 6-án
kel lett fel ad ni. In nen a harc leg in kább a
Burg-ravelinnál folyt, amely las san rom hal -
maz zá vál to zott. A vá ros ban vérhasjárvány
tört ki, és egy re na gyobb gon dot oko zott az
élel mi szer-tar ta lé kok el osz tá sa is. Szep tem -
ber ele jé re már csak négy ezer harc ké pes fér -
fi ma radt a vá ros ban, és vi lá gos sá vált, hogy
a vá ros eles tét csak fel men tõ se reg meg ér ke -
zé sé vel le het meg aka dá lyoz ni. Ez még ak kor
is igaz volt, ha tud juk, hogy tö rö kök vesz te -
sé ge is el ér te már a 40 000 fõt, har ci mo rál -
juk is csök kent, és az élel mi szer-el lá tás sal
ne kik is ko moly gond ja ik vol tak.

Idõ köz ben azon ban gyü le ke zett a fel men -
tõ se reg. So bi es ki Já nos már jú li us ban szer -
vez ni kezd te a se re gét, amely na gyobb aka -
dá lyok nél kül jut ha tott el a Du na tér sé gé be,
Bécs tõl észak ra. (Igaz, az ere de ti leg meg -
ígért 40 000 he lyett csak 21 000 ka to ná val
ér ke zett, de így idõ ben meg ér kez he tett.) A
to váb bi szö vet sé ge sek, va la mint Lotharin-
giai Kár oly bi ro dal mi ka to ná i val együtt
mint egy 65 000 fõs szö vet sé ges had erõ gyûlt
ös  sze (eb bõl kb. 30 ezer lo vas). A fõ pa rancs -
nok sá got a len gyel ki rály ra ru ház ták, és
meg egyez tek ab ban, hogy az ös  szes csa pa tot
Tullnnál von ják ös  sze, a Bé csi-er dõn ke resz -
tül köz vet le nül vo nul tak Bécs fe lé. (Ka ra
Musztafa újabb hi bát kö ve tett az zal, hogy
sem a du nai át ke lést nem aka dá lyoz ta, sem a
Bé csi-er dõ fe lé ve ze tõ uta kat nem zár ta le,
mert úgy ítél te meg, hogy az ost ro mot a fel -
men tõ se reg ér ke zé se elõtt be tud ja fe jez ni.)
Szep tem ber 9-én a vé dõk a Stephansdomból
ki lõtt ra ké ták kal igye kez tek fel hív ni szo rult
hely ze tük re a fi gyel met. Ezt kö ve tõ en a tö -
rök ha di ta nács úgy dön tött, hogy az idõ köz -

ben ész lelt fel men tõ se reg gel szem ben  csak
a tö rök had erõ egy ré szét ve tik be (ez is mint -
egy 75-80 ezer em bert je len tett), míg a ja ni -
csá rok kal to vább foly tat ták az ost ro mot.

A fel men tõ se reg is szep tem ber 9-én
kezd te meg elõ re nyo mu lá sát a Bé csi-er dõn
át az elõ zõ leg meg ál la pí tott csa ta rend ben: a
bal szár nyat Lotharingiai Kár oly, a cent ru -
mot Georg Friedrich Waldeck her ceg, míg a
leg erõ sebb jobb szár nyat So bi es ki ve zet te. A
fel vo nu lás a ki épí tet len út vo na lak mi att an -
nak el le né re is ve szé lyes volt, hogy nem üt -
köz tek szá mot te võ el len ál lás ba. (60 mus ké -
tás és olasz ön kén te sek be vet ték az ad dig tö -
rök ál tal el len õr zött leopoldsbergi ká pol nát,
ez zel biz to sí tot ták a ma gas la tot.) Ugyan ak -
kor az út vi szo nyok mi att a tü zér ség nagy ré -
szét és a had tá pot is hát ra kel lett hagy ni, így
a ka to nák 2 na pon ke resz tül ét len-szom jan
ma sí roz tak a vá ros fö löt ti he gyek be, aho vá
szep tem ber 11-én es te ér kez tek meg. A
meg ér ke zõ len gyel ki rály in nen le te kint he -
tett az ost rom lott vá ros ra, ami rõl utóbb így
szá molt be: “...elõ ször a tö rök ir dat lan nagy
tá bo rát és a tá vol ban Bécs vá ro sát pil lan tot -
tuk meg, de ahe lyett, hogy me zõk vá lasz ta -
ná nak el tõ le, sok kal in kább er dõk, sza ka dé -
kok és egy na gyon ma gas hegy (a Nussberg)
fek szik elõt tünk, ame lyek rõl sen ki sem szólt
egy ár va szót sem ne künk.”

A tö rö kök se re gü ket, amely nagy já ból ha -
son ló nagy sá gú volt, mint a ke resz tény szö -
vet sé ge se ké, a Du na és a Bécs fo lyó kö zött
ál lí tot ták fel. Szom bat ról va sár nap ra vir radt,
ami kor min den el dõlt.

A kahlenbergi üt kö zet 
A szö vet sé ge sek a Kahlenberg lej tõ jén épp

tü zér sé gi ál lá sok ki épí té sén dol goz tak, ami -
kor a Ka ra Mehmed pa sa ál tal ve ze tett tö rök
elõ re tolt csa pa tok szep tem ber 12-én haj na li
öt óra táj ban meg tá mad ták a csá szá ri elõ õr -
sö ket. A tá ma dó kat vis  sza ve tet ték, majd a
fel men tõ se reg bal szár nya azon nal tá ma dás -
ba ment át, mely hez ha ma ro san a cent rum is
csat la ko zott. Az ál lá sa i kat csak ké sõbb el -
fog la ló len gye lek csak dé li egy óra kö rül
avat koz tak a küz de lem be, de meg je le né sük
hí ré re Ka ra Musztafa ka to ná i nak egy ré szét
vis  sza von ta. A len gyel ne héz lo vas ság (ak kor
õket hív ták hu szá rok nak) el len kül dött ta tár
se géd erõ ele ve kedv te le nül har colt a csil lo gó
vért je i ben fé lel me tes lát ványt is nyúj tó len -
gye lek kel. Egy tö rök kró ni kás így em lé ke -
zik: „A gya u rok (…) osz tá lyai sö tét kék vér -
te ze tük ben vi har fel hõk ként tûn tek fel a
hegy ol da lon. (…) Mint ha fe ke te szu rok lá va
folyt vol na le a hegy rõl, hogy min dent, ami
út já ba ke rül, agyon nyom jon és fel per zsel jen.
Így tá mad tak az zal a szán dék kal, hogy két
ol dal ról ka rol ják át az isz lám har co sa it...”

Ernst Rüdiger Starhemberg, Bécs vé dõ je

III. So bi es ki Já nos len gyel ki rály
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A len gyel ne héz lo vas ság ro ha mát nem is
si ke rült fel tar tóz tat ni, és a jobb szár nyon a tö -
rök front – mi u tán Lotharingiai Kár oly is
jobb ra ve zet te csa pa ta it – ös  sze rop pant. A tö -
rök bal szárny ugyan tar tot ta még ma gát, ám
a csa ta lé nye gé ben el dõlt. Ka ra Musztafa
egy utol só kí sér let tel ágyú tûz zel igye ke zett
fel tar tóz tat ni a tá ma dó kat, de azok át tör ték a
tö rök-ta tár véd vo na lat, és egye ne sen a nagy -
ve zír tá bo rát kezd ték el ro ha moz ni. Ez pá ni -
kot kel tett a tö rö kök so ra i ban, akik egy ide ig
el ke se re det ten vé del mez ték a cent ru mot
nagy ve zír sát rá val, ám ha ma ro san ma ga Ka -
ra Musztafa is fu tás nak eredt se re gé nek ma -
ra dé ká val együtt. Ka ra Musztafa ál lí tó lag
kész volt a csa ta me zõn meg hal ni, ám vé gül
en ge dett a rá be szé lés nek, és el hagy ta tá bo rát
Gyõr fe lé. (Elõt te még szá mos fog lyot meg -
öl tek.) A kahlenbergi üt kö zet ben a szö vet sé -
ge sek mint egy 2000, a tö rö kök nagy já ból 10
000 em bert ve szí tet tek. Bécs vé dõ i nek eköz -
ben a ja ni csá rok több tá ma dá sát vis  sza kel -
lett ver nie, mi köz ben szo ron gó szem ta núi
vol tak a csa ta tör té né se i nek is. Vé gül dél után
2 óra kor, ami kor a tö rö kök el len ál lá sa már
ös  sze om lott, és a Badeni La jos õr gróf ál tal
ve ze tett dra go nyo sok el ér ték a Schottentort,
Starhemberg el ren del te a ki tö rést. Ek kor a
két tûz kö zé szo rult ja ni csá rok is kény te le nek
vol tak el me ne kül ni, így a vá ros 74 nap ost -
rom után fel sza ba dult.

Ahogy az már len ni szo kott, az eu fó ri á ba
ke rült gyõz te sek ha tal mas fosz to ga tás ba
kezd tek, an nál is in kább, mert a tö rö kök
min den tar ta lé ka, be le ért ve a fegy ve re ket és
szá mos kin cset is, a gyõz te sek bir to ká ba ke -
rült. A mér he tet len zsák mány nagy ré szé re
So bi es ki tet te rá a ke zét. A len gyel ki rály 13-
án lé pett be Bécs be, bár a csá szá ri had erõ
egy ré sze az el len ség azon na li ül dö zé sét re -
mél te. Li pót csá szár a gyõ ze lem rõl ér te sül ve
más nap szállt ha jó ra, és 14-én részt vett a

Stephansdomban tar tott há la adó mi sén. A
temp lom te te jé rõl pe dig le sze det ték az 1529
(a vá ros el sõ tö rök ost ro ma) óta dí szel gõ fél -
hol dat, mi vel a tö rö kök meg szeg ték azon es -
kü jü ket, mi sze rint so sem fog ják lö vet ni a
szé kes egy ház épü le tét. A két ural ko dó
Schwechat kö ze lé ben ta lál ko zott egy más -
sal, de ta lál ko zó ju kat be ár nyé kol ta, hogy a
har ci di csõ ség egy ér tel mû en a len gyel ural -
ko dó ra esett a vá rost el ha gyó csá szár ral
szem ben. Tö rök el le nes had já ra tu kat az tán
szep tem ber 18-ától kezd ték új ra.

A tö rök ve re ség kö vet kez mé nyei
Bár Bécs si ker te len ost ro ma nagy presz -

tízs vesz te ség volt az osz má nok szá má ra, eb -
bõl tá vol ról sem kö vet ke zett egy ér tel mû en
ma gyar or szá gi ural muk ös  sze om lá sa. I. Li -
pót csá szár – aki egy elõ re to vább ra sem kí -
vánt el hú zó dó há bo rú foly tat ni – azon nal
bé ke aján la tot kül dött a Bu dá ra vis  sza vo nu ló
tö rök nagy ve zír hez, Ka ra Musztafa azon ban
ezt vis  sza uta sí tot ta, és lé nye gé ben ez zel a

dön tés sel pe csé tel te meg a ma gyar or szá gi
tö rök ura lom sor sát, hi szen an nak el fo ga dá -
sa ese tén a hó dolt ság még év ti ze de kig is
fenn ma rad ha tott vol na. A tö rök nagy ve zír
bûn ba kot is ta lált Bécs alat ti ku darc ra Ib ra -
him bu dai pa sa sze mé lyé ben, akit ar ra hi vat -
koz va vé gez te tett ki, hogy el sõ ként me ne -
kült el a kahlenbergi csa ta tér rõl. (Va ló já ban
épp õ volt az, aki fi gyel mez tet te a ke resz -
tény fel men tõ se reg okoz ta ve szé lyek re.)
Ám ma ga Ka ra Musztafa sem ke rül het te el
a sor sát; az újabb ve re sé gek után de cem ber -
ben Belg rád ban meg kap ta a se lyem zsi nórt a
szul tán tól. (Ér de kes ség, hogy ami kor 1688-
ban a csá szá ri ak egy idõ re be vet ték Belg rá -
dot, a nagy ve zír sír ját ki fosz tot ták, és ko po -
nyá ját Bécs be szál lí tot ták „örök em lé kül” az
1683-as ost rom ra.)

A há bo rú így foly ta tó dott, de im már újabb
ke resz tény si ke rek kel: a tö rö köt ül dö zõ szö -
vet sé ge sek elõbb ok tó ber 9-én Pár kány mel -
lett ver ték szét az új bu dai pa sa, Ka ra
Mehmed ál tal ve ze tett tö rök se re get, majd
mind ös  sze négy na pos ost rom mal meg adás -
ra kész tet ték Esz ter gom tö rök õr sé gét is.
Thö köly fe je de lem sé ge szin te ma gá tól hul -
lott szét; hí ve i nek nagy ré sze vis  sza tért a
csá szár hû sé gé re. Az iga zán lé nye ges for du -
lat azon ban ez után kö vet ke zett be: XI. In ce
pá pa kez de mé nye zé sé re 1684 ta va szán
meg ala kult a Szent Li ga, amely hez a Habs -
bur gok, Len gyel or szág és Ve len ce tar to zott.
(És leg alább ek ko ra fegy ver tény nek szá mí -
tott, hogy a pá pai dip lo má ci á nak azt is si ke -
rült el ér nie, hogy az osz má nok kal ko ráb ban
több ször is együtt mû kö dõ Fran cia or szág
sem le ges ma radt.) A szer zõ dõ fe lek meg ál -
la pod tak ab ban, hogy egyi de jû leg in dí ta nak
tá ma dást az Osz mán Bi ro da lom el len: Len -
gyel or szág Podóliába és Mold vá ba tör be, a
Habs bur gok Ma gyar or szá gon, Ve len ce pe -
dig a Bal ká non tá mad. A had já rat ok ugyan
nem vol tak egy for mán si ke re sek, de a há -
rom fron tos há bo rú mi att a Por ta Ma gyar or -
szá gon kép te len volt kel lõ en ha té kony el len -
ál lás ki fej té sé re. A tö rö kök Bécs alat ti ve re -
sé ge pe dig ar ra éb resz tet te rá az eu ró pai
nagy ha tal ma kat, hogy az egy kor ret te gett
tö rö kök már nem kép vi sel nek le gyõz he tet -
len ha tal mat, és az eu ró pai ál la mok ös  sze fo -
gá sa ese tén a kon ti nens je len tõs ré szé rõl tör -
té nõ ki szo rí tá suk ra is esély kí nál ko zik.

Emi att Ma gyar or szág te rü le tén egy más -
fél év ti ze den át tar tó, vé res há bo rú kez dõ -
dött meg, de eb ben már jó részt a ke resz tény
szö vet sé ge se ké volt a kez de mé nye zõ sze -
rep, az Osz mán Bi ro da lom de fen zí vá ba szo -
rult. A há bo rút le zá ró kar ló cai bé ké vel
(1699) pe dig Ma gyar or szág nagy ré sze vég -
ér vé nye sen fel sza ba dult a tö rök ura lom alól.

Dr. Mayer Já nos
I. Li pót

né met-ró mai csá szár és ma gyar ki rály

A kahlenbergi üt kö zet



Mi cso da meg le pe tés! Megint ha lász lét
fõz nek Ba ján! Ám ez út tal nem csak fõ zik
ha lász lét, de süt nek is ha lat, sõt, halpörköl-
tet is ké szí te nek. A hal la ko ma szer ve zõi
Ba já ra vár ják a Ma gyar or szá gon ren de zett
kis tér sé gi és re gi o ná lis fõ zõ ver se nyek dí -
ja zott ja it, de mel let tük ama tõr és pro fi sza -
kács mes te rek is ked vük sze rint süt het nek-
fõz het nek. 

A II. Vén dió Or szá gos Hal la ko mák Ver -
seny egyik szer ve zõ jé vel, Martonosi At ti lá -
val be szél get tünk. 

Az idei hal la ko ma mi ben lesz más, mint a
ta va lyi?

A ren dez vény szer ke ze té ben ugyan az lesz,
mint ta valy. Erõ sí te ni sze ret nénk a szak mai
részt: a Türr Ist ván Mú ze um mun ka tár sa i nak
se gít sé gé vel ki ál lí tást ren de zünk, az idén ta -
vas  szal el hunyt ne ves nép rajz ku ta tó, dr.
Solymos Ede cso dá la tos fo tó anya gá ból vá -
lo ga tunk. Az Or szá gos Hal la ko mák Ver seny
dél elõtt jén több gaszt ro nó mi ai elõ adás is lesz
az If jú sá gi Ház ban „A LÉ” Ha lak és bo rok a
te rí tett asz ta lon cím mel. A fõ té ma a hal,
mint szim bó lum. A hal mint jel kép megje-
lenik a mûvészet-ben, az egyházi életben. A
ki ál lí tás és kon fe ren cia mel lett csó nak szép -

ség ver seny is lesz. Ter mé sze te sen idén sem
ma rad hat el a bor kós to lás, és ami meg le pe -
tés, lesz méz bir kó zás is.

Mi lyen hal éte lek ké szül nek a ver se nyen?
Akár csak ta valy, a részt ve võk idén is

négy ka te gó ri á ban mu tat hat ják be fõ zõ tu -
do má nyuk for té lya it: ba jai ha lász lé, egyéb
ha lász lé, hal pör költ és sült hal ka te gó ri á -
ban fog nak ver se nyez ni a Pe tõ fi-szi ge ti or -
szá gos hal la ko mán. A ta va lyi ta pasz ta la -
tok ból ki in dul va vár ha tó, hogy ezen a ren -
dez vé nyen is ínycsiklandó éte lek ke rül nek
majd te rí ték re. 

Ho gyan bí rál nak?
Ha lász lé ese té ben a színt, a kül le met, az

ál la got, az ízt, az il la tot, a hal hús ízét és kon -
zisz ten ci á ját, va la mint az össz be nyo mást
pon toz zuk. Pör költ és sült ka te gó ri ák ban az
öt le tet, a té ma vá lasz tást, az étel tá la lá sát, il -
la tát, ízharmóniáját, fû sze re zé sét és az össz -
be nyo mást ér té ke li a zsû ri.

Idén is pénz dí jas lesz a Vén dió Or szá gos
Hal la ko mák Ver se nye?

Igen. Most is dí jaz ni fog juk a leg job ba kat:
ka te gó ri án ként az el sõ há rom he lye zett 50
ezer, 30 ezer, il let ve 20 ezer fo rint pénz dí ja -
zás ban ré sze sül.

Kik ve het nek részt a hal la ko mán?
Ba já ra vár juk a Ma gyar or szá gon ren de -

zett he lyi, kis tér sé gi és re gi o ná lis fõ zõ ver se -
nyek dí ja zott ja it, de ama tõr és pro fi sza kács -
mes te rek is in dul hat nak. Ér de kes ség, hogy
eb ben erõ söd ni lát szik a nem zet kö zi jel leg:
eb ben az év ben már nemcsak Szlo vé ni á ból,
ha nem Er dély bõl és Szer bi á ból is vá runk
ver seny zõ ket.  

Lõrinczi Csa ba
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Maruzsa Zoltán könyvérõl
Az oszt rák kül po li ti ka a szö vet sé ges meg -

szál lás tól az eu ró pai in teg rá ci ó ig cí mû
köny v mél tán kelt he ti fel a szû kebb tör té -
nész és tu do má nyos „szak ma”, a ta ná rok és
a szé le sebb la i kus ér dek lõ dõ kö zön ség fi -
gyel mét. Már az ele jén ér de mes le szö gez -
ni, iga zi hi ány pót ló mû rõl van szó. Köz vet -
len szom szé dunk hu sza dik szá za di, tá gabb
ér te lem ben vett, po li ti ka- és tár sa da lom tör -
té ne té rõl a nyolc va nas évek ele je óta nem
ké szült iga zán ér té kel he tõ össze fog la ló
mun ka. A könyv nem az egész hu sza dik
szá zad, pon to sab ban az 1918 után meg szü -
le tõ Auszt ria his tó ri á ját vá zol ja, ha nem
alap ve tõ en a má so dik új já szü le tés után,
1945-öt kö ve tõ en ki ala ku ló, mû kö dõ és va -
ló di lét jo go sult sá got szer zõ Má so dik Köz -
tár sa ság kül po li ti ká ját mu tat ja be. 

A le írt szö veg ol va sá sa köz ben az ele jén
és a vé gén tá mad hat né mi hi ány ér ze te az ér -
dek lõ dõk nek, hi szen a tör té ne ti be ve ze tõ le -
het ne pi cit rész le te sebb, se gí ten dõ az or szág
rö vid tör té ne tét nem is me rõk ori en tá ló dá -
sát. Az El sõ Köz tár sa ság el hú zó dó fo lya -

ma tos vál sá gá nak, a „kon ku rens fa siz mus”
és az Ansch luss be mu ta tá sa to vább erõ sí te -
né a könyv vi tat ha tat lan új sze rû ség ét és ér -
de me it. A be fe je zés ese té ben ta lán szo kat -
lan nak tûn het a túl zott tö mör ség. Kü lö nö -
sen az oszt rák nem zet tu dat ról szó ló fe je zet
ten né szük sé ges sé az 1945 elõt ti éra ci zel -
lál tabb meg je le ní té sét. A nem ze ti iden ti tás
gyö ke rei egy szer re je len tet ték a tar to má nyi,
mo nar chi kus és tra di ci o ná lis kö tõ dést, ép -
pen Ignaz Seipel kan cel lár a hú szas évek -
ben és ké sõbb a ka rak te re sen autoriter
Engelbert Dollfuss rend szer fo gal maz ták
meg elõ ször (az iro da lom és ér tel mi ség
mel lett: Zweig, Roth stb.) en nek tar tal mi
sok szí nû sé gét. Ter mé sze te sen az 1945 utá ni
„új” Auszt ria nem nyer he tett le gi ti má ci ót a
hi va tás ren di ál lam tól, de a té nyek rög zí té se
mi att a ké sõb bi „G” mun ka cso port több te -
kin tet ben tá masz ko dott a ko ráb bi gon do la -
tok ra (Még, ha ez nem is tûnt sza lon ké pes -
nek! ) Az igé nyes és rész le tes, 3 fõ fe je zet -
re és 16 al fe je zet re ta go ló dó le írás meg kö -
ve tel ne egy nagy vo na lúbb ös  szeg zést.

A szám ta lan új don sá got és egyé ni szem -
lé let mó dot tük rö zõ szem pont fel vo nul ta tá -
sát a gaz dag és tu da to san ös  sze vá lo ga tott
le vél tá ri for rás és ide gen nyel vû szak iro -
da lom te szi tel jes sé. A ma gyar ol va só kö -
zön ség ilyen szer te ága zó és plasz ti kus ké -
pet még nem kap ha tott a hi deg há bo rú ke -
mé nyebb és pu hább sza ka sza i ban egy aránt
si ke re sen po li ti zá ló, sem le ges sé gét tar ta -
lom mal meg óv ni ké pes Auszt ri á ról, mely
sú lyos vi ták után az EU csat la ko zást is jó -
részt köz meg egye zé sen ke resz tül tel je sí -
tet te. Pél da ér té kû az a po li ti ka egy ség,
ahogy az oszt rák po li ti kai elit több sé ge a
hõn áhí tott ál lam szer zõ dés ér de ké ben, az
ös  szes egyé ni szem pon tot fél re té ve kö zö -
sen ügy kö dött an nak lét re ho zá sá ért.

Dr. Szat má ri Pé ter

Dr. Maruzsa Zoltán PhD fõiskolai
adjunktus az Eötvös József Fõiskola
oktatója. Könyve a fõiskolai könyvtárban
mûködõ HISZI-ben (Hallgatói Informá-
ciós és Szolgáltató Iroda) megvásárolható.

Hely re iga zí tás

La punk au gusz tu si szá má ban a For -
mák és ará nyok vi lá gunk ban címû cik k
el sõ áb rá já nál a szem lél te té sül be mu ta -
tott tég la lap ok ol dal ará nyai saj ná la tos
mó don el tor zul tak. Az áb rán meg adott
szá mok nak meg fe le lõ ol dal ará nyú tég la -
lap ok he lye sen a kö vet ke zõk:

Ol va só ink szí ves el né zé sét kér jük.

Ba ján megint a hal kö rül fo rog a vi lág
II. Vén dió Or szá gos Hal la ko mák Ver se nye – 2008. szep tem ber 27.



A vá ro sunk ban és a kör nyé kén vi rág zó
nö vé nyek kö zött se be sen to va sur ra nó röp -
té vel tû nik ki az a ka csa far kú lep ke
(Macroglossum stellatarum), ame lyet ci ká -
zó moz gá sa és nek tár szer zé si tech ni ká ja
alap ján leg in kább a ko lib rik hez le het ha -
son lí ta ni. (Elõ for dult már, hogy egyes meg -
fi gye lõk fog ság ból meg szö kött ko lib ri nek
vél ték.) Egy szer re csak – szin te a sem mi bõl
ér kez ve – jel leg ze tes le be gés sel fel buk kan a
vi rág elõtt, amely bõl ezt kö ve tõ en hos  szú
pödörnyelvével ki szi vat  tyúz za a szá má ra
na gyon ér té kes ener gia for rás nak szá mí tó
nek tárt, majd szem mel ne he zen kö vet he tõ
(fény ké pe zõ gép pel pe dig egy ál ta lán nem),
el ké pesz tõ en gyors és vá rat lan irány vál toz -
ta tás sal to vább száll. Ha vé let le nül fü lünk
mel lett re pül el, ak kor hal la ni a szárny csa -
pá sai kel tet te zú gó han got is. Elõ zõ ek alap -
ján ta lán ért he tõ, hogy a fo lya ma tos és ki -
szá mít ha tat lan moz gás nagy ban meg ne he -
zí ti meg fe le lõ mi nõ sé gû kép ké szí té sét ró la.

A ka csa far kú lep ke szür kés bar na szí nû
és raj ta ke reszt be fu tó, fe ke te szí nû vo na -
lak kal tar kí tott elül sõ szár nya i nak hos  szú -
sá ga 1,8-2,3 cen ti mé ter kö zöt ti; a há tul só
szár nyak sár gás bar nák vagy na rancs szí nû -
ek, sze gé lyü kön sö té tek. Tes té nek fel tû nõ
ré sze a la pí tott for má jú, két ol da lán fe ke te-
fe hér szí nû, meg nyúlt pik ke lyek kel tar kí -
tott és szé les szõr pa mat ban vég zõ dõ pot ro -
ha, amely meg je le né sé ben fa rok ra em lé -
kez tet (a név adás alap ján va ló szí nû leg ka -
csá ra ha son lít). Min den eset re a meg ol dás
lát ha tó an – mint a ko lib rik nél – a re pü lés
köz be ni kor mány zás ki tû nõ esz kö ze: jól
meg fi gyel he tõ mind ez, ami kor szem vil la -
nás nyi idõ alatt le fé kez, majd egy hely ben
le beg a ki vá lasz tott vi rág elõtt. A lep ke
csáp jai vas ko sak, az iva rok ha son ló szí nû -
ek. A nõs tény to já sa it a rü gyek, il let ve a vi -
rá gok kö ze lé be rak ja; az egy hét után ki ke -

lõ zöld szí nû – far ku kon kék szar vacs ká val
ren del ke zõ – her nyók táp nö vé nyül a ga laj,
a mü ge és a csil lag húr fa jo kat vá laszt ják.
Bá bo zó dá suk a ta laj fel szí nén tör té nik,
majd egy hó nap múl tán jön nek elõ az imá -
gók. A ná lunk lát ha tó lep kék több nyi re
má jus ban Eu ró pa dé li ré szé rõl ér kez nek,
és itt akár két nem ze dé kük is ki fej lõd het.
A má so dik nem ze dék pél dá nyai ál ta lá ban
szep tem ber ben dél re vo nul nak (át te le lé se
Ma gyar or szá gon nem jel lem zõ), s itt lep ke
alak ban vé sze lik át a ne he zebb idõ sza kot.

A szen der fé lék hez (Sphingidae) tar to zó
zö mök al ka tú, kis ter me tû ka csa far kú lep ke
a csa lád töb bi tag já tól leg in kább ab ban tér
el, hogy nap pal is re pül (meg fi gyel he tõ
esõ ben épp úgy, mint a nap leg me le gebb
órá i ban). A csa lád tag ja i nak kö zös, al ka ti
sa já tos sá ga a kes keny szárny, il let ve az
áram vo na las és or só ala kú test fel épí tés:
mind ezen jel lem zõk te szik le he tõ vé a nagy
se bes sé gû és ki tû nõ re pü lést, il let ve a le be -
gõ táp lál ko zást. A ka csa far kú lep ke el ter je -
dé si te rü le te ki ter jed a Föld kö zi-ten ger
me den cé jé re, Eu ró pá ra és Ázsi á ra. Leg jel -

lem zõbb élõ he lyei a ré tek, az er dei tisz tá -
sok, vá ro si par kok és ker tek. Tu laj don kép -
pen bár hol szá mít ha tunk fel buk ka ná sá ra,
még a vá ro si er ké lyek kor lát ja i hoz rög zí -
tett mus kát lilá dák elõtt is. A meg fi gye lé -
sek sze rint ta lán nem túl zó az a meg ál la pí -
tás, hogy a töl csé res pár tá jú vi rá go kat ked -
ve li el sõ sor ban. Gya ko ri sá ga el le né re ér -
de mes fi gye lem ben ré sze sí te ni és gyö -
nyör köd ni ben ne, amint sa já tos tech ni ká -
já val vi rá ga ink ból táp lál ko zik.

Dr. Nebojszki Lász ló

Vé den dõ véd te le nek: a kacsafarkú lepke

Be fé ke zõ szárny csa pás ok kal, spi rál sze rû en fel te kert pödörnyelvvel fel tû nik a lep ke…

…ez után a ki vá lasz tott vi rág elõtt le beg ve, hos  szú pödörnyelvével nek tárt szí vo gat,
majd vil lám gyor san to vább áll
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