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Far sang – tél te me tés
A far sang víz ke reszt tõl ham va zó szer dá -

ig tart. A kö zép kor óta a gond ta lan vi ga -
do zás, a tán cos ös  sze jö ve te lek, bá lok idõ -
sza ka. Se reg nyi nép szo kás kap cso ló dott
hoz zá. Ba jai ha gyo má nyai is év szá zad ok -
ra nyúl nak vis  sza. Hos  sza vál to zó, mert a
vé gét az éven te más és más idõ pont ra esõ
hús vét elõt ti negy ven na pos nagy böjt
szab ja meg. Egy kur ta far sang ról szól va
Kar ne vál – Cso ko nai Do rot  tya cí mû ko -
mi kus epo szá ban – így vi gasz tal ta a há -
zas ság ra ácsin gó zó fe hér né pet: „…azt tar -

tom, elég idõ an nak Hat hét is, aki ben vir -
gonc erek van nak. Sõt öt hét alatt is férj -
hez le het men ni, Akit a le gé nyek el akar -
nak ven ni.”

Az idei far sang hos  szá ra nem le het pa na -
szunk. Be le nyú lik a már ci us ba. Van te hát
idõ szó ra ko zás ra, bá lo zás ra. Hí re ink sze -
rint ki is hasz nál ja ezt Ba ja né pe, ha ta lán
nem is úgy, mint haj da nán. Ki csit szí nét
vesz tet te ez is, mint an  nyi más. Azt nem
bán juk, hogy a „pár tá ban ma radt” lá nyo kat
ma nap ság már nem csú fol ja sen ki. De azt

saj nál juk, hogy a sok-sok far san gi mó ka,
az idõ sza kot zá ró egy ko ri vi dám masz ka já -
rás is a múl té, és a ki tá rul koz ni vá gyó élet -
öröm be szo rult az il le del mes pol gá ri bá lok
és a lár más disz kók ter me i be.

Egy va la mi azért ta lán meg ma radt.
Ezek ben a he tek ben most is a sö tét sé get, a
ko mor te let, ve le rossz ked vün ket te met -
jük, és bi za ko dó szív vel vá runk ta va szi ra -
gyo gást, tet tek re ser ken tõ új cé lo kat.

Bá lint Lász ló
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Famatuzsálemek környezetünkben
Az el múlt év vé gén je lent meg Pósfai

György Ma gyar or szág leg na gyobb fái –
dendrománia cí mû köny ve, amely az
érin tet len nek tû nõ ter mé szet han gu la tát
elénk va rá zso ló fo tó i val és szám sze rû
ada ta i val mint egy lel tá rát ad ja ha zánk fa -
ma tu zsá le me i nek. Ezt meg elõ zõ en, szin -
tén a kö ze li múlt ban, több mun ka is fog -
lal ko zott a té má val, kö zü lük ta lán ket tõ
ér de mes leg in kább ki eme lés re. A Nyu gat-
ma gyar or szá gi Egye tem hon lap já hoz
kap cso ló dó http://oregfak.emk.nyme.hu/
internetes ol dal egy faj ta adat bá zi sa a té -
ma iránt ér dek lõ dõk nek. A le kér de zé sek
me gyék kel, te le pü lé sek kel és fa jok kal
kap cso la to san te he tõk. Vá ro sunk ra vo -
nat ko zó an há rom adat sze re pel. (Lásd a
lap alján!)

A má sik for rás Bartha Dé nes Ma gyar or -
szág fa óri á sai és fa ma tu zsá le mei cí mû
össze ál lí tá sa, amely az Er dé szet tu do má nyi
Köz le mé nyek XV. kö te te ként 1994-ben je -
lent meg. Hi á nyos sá ga, hogy Ba ja ha tá rá -
ból szár ma zó adat nem sze re pel ben ne.
Azon ban azt, hogy a Kár pát-me den ce la -
kó it min dig is fog lal koz tat ta az óri ás ra nõtt
és a tör té ne ti ne ve ze tes sé gû fák sor sa, jól
tük rö zi a kö tet vé gén ta lál ha tó szak iro dal -
mi ös  sze ál lí tás, amely több mint száz tu do -
má nyos és is me ret ter jesz tõ cik ket so rol fel
1879-tõl nap ja in kig.

Konk rét pa ra mé te rek kel ne héz egy fa -
óri ás vagy fa ma tu zsá lem jel lem zõ it meg -
ad ni, hi szen a meg íté lés fa fa jon ként, sõt
táj egy sé gen ként (élõ he lyen ként) is el tér -
het. Mennyi sé gi adat ként leg gyak rab ban
a mell ma gas ság ban mért törzs ke rü le tet
(törzskörméretet) köz lik, mi vel ez jól tük -
rö zi a fa élet ko rát, és ala pot ad a törzs tö -
me gé nek meg ha tá ro zá sá ra. Az el sõ két
mun ká ban több Ba ja kör nyé ki fa óri ás is
sze re pel. Az aláb bi át te kin tés Pósfai
György or szá gos fel mé ré se alap ján ké -
szült, ame lyet ös  sze ve tünk az internetes
adat bá zis sal, va la mint sa ját meg fi gye lé -
se ink ered mé nye i vel. A szer zõ ös  sze sen
11 faj (hárs, sze líd gesz te nye, bükk, pla -
tán, tölgy, nyár, fûz, kõ ris, gyer tyán, szil
és éger) egye de it ál lí tot ta sor ba törzskör-
méretük nagy sá ga sze rint.

Leg hos  szabb a tölgy fák lis tá ja, amely
204 fa törzs ke rü le tét (500-980 cm) tar tal -
maz za. A ki mu ta tás ban 11 ge men ci tölgy
ka pott he lyet (515-691 cm-es mé re tek -
kel), kö zü lük a leg na gyobb a Pörbölyi-
erdõben, a Cí mer-fok kö ze lé ben ta lál ha -
tó. Vi szont hi á nyoz nak a fel so ro lás ból a
400 éves nek tar tott, vé dett bácsborsódi

Rá kó czi -fák, ame lyek a fa lu észa ki szé -
lén, a bácsbokodi út mel lett áll nak. Leg -
fris sebb meg fi gye lé se ink sze rint már csak
a leg na gyobb törzskörméretû egyed (600
cm) egész sé gi ál la po ta te kint he tõ tel je sen
jó nak. A kö zép sõ, csúcs szá radt fa ha son -
ló mért ada ta 540 cm; a har ma di ké, amely
már tel je sen ki szá radt, 490 cm. A hely ér -
de kes sé ge, hogy a kö zép sõ tölgy elõtt

szent ké pes osz lop áll. Fel újí tá sa, hely re -
ál lí tá sa a raj ta lé võ már vány táb la alap ján
1987-ben (Bács ka tö rök aló li fel sza ba du -
lá sá nak 300. év for du ló ja em lé ké re) dr.
Ko vács Jó zsef keszt he lyi egye te mi ta nár
és fe le sé ge, Hor váth Ágo ta költ sé gén tör -
tént. A fa lu fe lé esõ, dé li fa elõtt 2000-ben
kop ja fát ál lí tot tak. Ez a hely a vé sés szö -
ve ge sze rint „IV. Bé la ki rály pi he nõ he lye”.

Te le pü lés Ma gyar név La tin név Ke rü let (cm) Meg jegy zés
Ba ja Fe hér nyár Populus alba 660 P.J. 1967
Ba ja Fe ke te nyár Populus nigra 810 Egész sé gi áll.:jó.
Ba ja Fe hér fûz Salix alba 690 P.J. 1967

A bácsborsódi három tölgyfa

Kivonat az internetes adatbázisból
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Hogy valóban pihent-e itt a király, nem
tudhatjuk, de az biztos, hogy nem ezek
alatt a fák alatt.

Ha mé re te alap ján nem ke rül he tett is be
egyik or szá gos adat bá zis ba sem, min den -
kép pen meg kell em lí te nünk azt a ko csá -
nyos töl gyet, amely Ba ja te rü le tén va ló szí -
nû leg a leg idõ sebb. A Ba jai Hon pol gár ban
Bá ná ti Ti bor fog lal ko zott a Dé ri Fri gyes
sé tány és a Páz mány Pé ter ut ca ke resz te zõ -
dé sé nek a Cisz ter Rend ház ud va ra fe lé esõ
ré szén, a hon ala pí tás mil len ni u mi ün nep sé -
gei so rán 1896. má jus 2-án ül te tett há rom
tölggyel, ame lyek kö zül nap ja ink ra csak
egy ma radt meg és ko ra bi zo nyí tot tan 110
év. A lo kál pat ri o tiz mus si ke rét jel zi az a kis
táb la, amely a fa elõtt en nek ál lít em lé ket.

A nyár fák nál (ös  sze sen 23 db) mind össze
3 ge men ci fa ada ta (685-698 cm törzskör-
mérettel) olvasható. Pósfai az ál ta la is mert
602-1000 cm ke rü le tû fa egye de ket ál lí tot ta
sor ba, ame lyek kö zött azon ban nem sze re -
pel a http://oregfak.emk.nyme.hu/ inter-
netes ol dal adat bá zi sá ban nyil ván tar tott fe -
hér nyár és fe ke te nyár (lásd fen ti táb lá zat).
Ezeken kí vül a Ba ja mel let ti er dõk ben is ta -
lál ha tó több olyan nyár, amely jel lem zõi
alap ján be ke rül het ne az ar chí vum ba, így
például egy, a Felsõ-Pandúrban általunk
megfigyelt 740 cm ke rü le tû fe ke te nyár. 

Ta lán még en nél is hi á nyo sabb a fûz fák
számbavéte: mind ös  sze 6 fa ma tu zsá le met
(törzskörméretük 698-804 cm kö zöt ti)
ne ve sít a szer zõ, ame lyek kö zött két ge -
men ci sze re pel 698 cm-es és 832 cm-es
adat tal. A már em lí tett internetes lis ta
1967-bõl szár ma zó ba jai ada ta (a pon tos
hely meg ha tá ro zás hi ány zik) 690 cm-es
fa egyed rõl tu dó sít. Mi is megfigyeltünk
két termetes fehér füzet. Mindkettõ az
egy ko ri Felsõ-Pandúr ma jor kö ze lé ben
ta lál ha tó. A Há zi-tó partján állónak
törzskörmérete 720 cm, a Hosszú-tó mel-
letinek 610 cm. A Há zi-tónál lévõ
példányt 2002 ja nu ár já ban lefény ké pez te
a szer zõk egyi ke. A fa méretének érzékel-
tetésére fia a törzs mellé állt. Ta lán nem
vé let len, ha az ilyen, tisz te le tet pa ran cso -
ló fa lá bá nál Fe ke te Ist ván Tüs ke vár cí mû
re gé nyé nek Matula és Tu ta jos kö zöt ti
pár be szé de jut az ar ra já rók eszé be:

– Én is el né zem né ha – mond ta Matula –,
van ben ne leg alább negy ven köb mé ter fa.

– Más is van ben ne, Matula bá csi –
mond ta a fiú, mert úgy érez te, mint ha az
öreg meg bán tot ta vol na –, de én úgy gon do -
lom, azt nem le het mé ter rel meg mér ni …

Mi is úgy érez zük, hogy egy-egy ilyen
fa ma tu zsá lem mel lett nem il lik fej szét
vagy lánc fû részt fog ni, a sor sát a ter mé -
szet nek kell el ren dez nie. Az ál ta lunk

meg fi gyelt két nagy pan dú ri öreg fûz nél
en nek már jól lát ha tó nyo mai van nak:
mind két fa egész sé gi ál la po ta – egy-egy
fõ ág le tö ré sét kö ve tõ en – az el múlt évek -
ben je len tõ sen rom lott. De hát ez a fo lya -
mat is ré sze éle tük nek, s a fák hal dok lá -
suk ban is fen sé ge sek.

A fi gye lem fel kel té sén túl az is cél ja
írá sunk nak, hogy to váb bi he lyi ada tok -

kal, meg fi gye lé sek kel egé szít sük ki ed di -
gi is me re te in ket, sõt az egyes fák hoz kap -
cso ló dó le gen dák és kul túr tör té ne ti ada -
tok ös  sze gyûj té sé nek le he tõ sé get ad junk.
Vár juk te hát azon ol va só ink je lent ke zé -
sét, akik hoz zá szó lá sa ik  köz re a dá sá val
vég sõ so ron fa ma tu zsá le me ink hos  szú tá -
vú meg õr zé sét se gít he tik.

Schmidt An tal - dr. Nebojszki Lász ló

A 720 cm-es törzskörméterû fa 2002. ja nu ár 12-én

Ugyan az a fa 2006 ja nu ár já ban
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Dr. Solymos Ede 80 éves
A Türr Ist ván Mú ze um nyu gal ma -

zott igaz ga tó ja, vá ro sunk dísz pol gá -
ra, a Ba jai Hon pol gár nak kez det tõl
mun ka tár sa, tu dós cikk író ja éle te
újabb ke rek for du ló já hoz ér ke zett.

Nem is olyan ré gen (lám, mi lyen fu -
ra fo ga lom is az idõ), 75. szü le tés -
nap ja al kal má ból Merk Zsu zsa is -
mer tet te ered mé nyek ben gaz dag
élet út ját la punk ban (BH. 2001. feb -

ru ár). Itt és most csak sze re tet tel kö -
szönt jük, és to váb bi mun kás éve ket,
hos  szú, bol dog éle tet, jó egész sé get
kí vá nunk neki.

A Ba jai Hon pol gár szer kesz tõi

Egy ma gá nyos fes tõ bi cik li je
„A mû vész ma ga tar tá sa:

kí vül ál lás és igény az egye te mes ség re.” 
(Ham vas B.)

Szaj kó Ist ván nak a már rég ter ve zett
ba jai ki ál lí tá sán klas  szi kus fes té sze ti mû -
faj ok kö szön nek vis  sza, úgy mint táj ké pek,
csend éle tek, arc ké pek. Ha gyo má nyos mû -
faj ok ban dol go zik, de azok tar tal mi lag
még is új irányt mu tat nak. Még a kez det
kez de tén – az új vi dé ki ipar mû vé sze ti kö -
zép is ko la gra fi kai sza kán, vagy ké sõbb a
zág rá bi kép zõ mû vé sze ti aka dé mi án, tel je -
sen mind egy – tu da to sult ben ne, hogy ha
kép zõ mû vész nek ké szül, elõ ször raj zol ni
kell meg ta nul nia. Ez nem új don ság – már
a re ne szánsz ban is ez volt az alap – de e
klas  szi kus mód szer élet re va ló sá gát ma so -
kan vi tat ják, pe dig vi tat ha tat lan tény, hogy
a kép zõ mû vészet nek, szob rászat nak és az
épí té szet nek a biz tos rajz az alap ja. Szaj kó
ren ge te get raj zolt, és na gyon meg ta nult
raj zol ni. Fi nom, gyen géd ér zé sû raj zai ma
mun kás sá gá nak leg sta bi labb pil lé rei. Ezek
után már nem csak azt fest, amit tud, ha -
nem amit csak akar.

Rajz tu dá sát 1988-ban a bu da pes ti Ba bits
Mi hály köny ves bolt ban is be mu tat ta a vaj -
da sá gi írók ökör nyál fi nom sá gú vo na lak
gu ban cá val ké szült tus rajz port ré in. Majd
1993-ban a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um ban
ál lí tott ki Penovác End ré vel re mek mí vû
vaj da sá gi író port ré két. Rajz tu dá sá nak bi -
zo nyí té ká ul elég len ne csak e ki ál lí tás
ékes sé gét, a Há rom te nor-t em lí te ni, de
van más is.

„Az a me se be li szé na bog lya, ami ben
egy re va ló szí nût le nebb az, hogy ott az el -
ve szett tû, de an nál biz to sabb, hogy a he -
gyén az an gyal áll” – ír ja Pi linsz ky. Ami -
kor édes ap ja nya ran ta meg lá to gat ja Lókú-
ton, gyak ran al szik a szé na bog lyák ban –
me sél te a fes tõ –, és in nen az egyik fest -
mé nyé nek cí me is: Apám ál ma.

Leg tö ké le te sebb fi gu ra tív fes tõ az absz-
traktok kö zött – ál lít ják kri ti ku sai. A leg na -
gyobb szak te kin tély nek ör ven dõ, ko rán el -
hunyt Né meth La jos ter mé szet mû vész nek

ne vez te. Mû vé sze te nem mo dern ke dik,
így él vez he tõ, és meg ér té sé hez nem szük -
sé ges láb jegy zet, és nem el en ged he tet len a
dús fan tá zia sem. Mû vei in kább a szép fi-
gurativitásukkal hív ják fel fi gyel mün ket.
Füg get le ní te ni tud ta ma gát má sok be fo lyá -
sá tól, meg õriz vén sza bad sá gát. Ki ala kí tot -
ta sa ját, egyé ni stí lu sát, a csak nem ki halt
mûnemet új ra élesz tet te, meg ta lál ta az ide -
á lis tech ni ká ját, ki ala kí tot ta a leg job ban
meg fe le lõ mun ka mód szer ét, és a ma ga vá -
lasz tot ta élet for ma ke rek ké tet te mû vé sze -
tét. Min den kor sza ká ban a szép mel lett
dön tött. Nem volt ne héz, mert a szép ség
szen zi bi li tá sá val szü le tett, ava tott ke ze van
a szép hez. Igyek szik meg fes te ni, ami szép,
és ami él mény. Olyan kép zõ mû vé sze tet
mível, ami ne ki is tet szik.

A fes tõ dol ga örö met és szép sé get nyúj -
ta ni, hi szen a szép ség a mû vé szet lé nye ge.

A ki ál lí tó ter mek nek pe dig a gyö nyör köd te -
tés re hi va tott lát vány tár nak kell len ni ük. A
szép ség be fo ga dá sá ra kor lát la nok va -
gyunk. E ké pek lát tán fenn költ ér zé se tá -
mad az em ber nek, és úgy tû nik, hogy az el -
mé lyül ten rész le te zõ ké pe i ben vis  sza ad ta a
szép ség be csü le tét. A szép ké pek nek igen is
he lyük van a vi lág ban. A csú nyát az em ber
meg néz he ti, de nem sza bad, hogy lás sa.

A bi cik li, Szaj kó fes té sze té ben, min den -
kép pen egy új fe je ze tet ér de mel. Ha jól tu -
dom, el sõ fes tõi mo tí vu ma egy nagy kor -
mány szarv val el lá tott ki csiny ke rék pár volt.
Az óta ez a két ke re kû, egy nyo mú, láb haj tá -
sú köz úti köz le ke dé si esz köz ál lan dó an
vissza té rõ mo tí vu ma a fes tõ nek. Va la mi -
lyen ti tok za tos, sze mé lyes kap cso lat ala kult
ki kö zöt tük. Úgy mond já té kos vi szony ba
ke rül tek. Bi cik li jei ös  sze bo rul nak a bol tok
és kocs mák elõtt, el fek te ti õket a hegy ol da -

Kompozíció kerékpárral és galambokkal
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la kon, völ gyek ben, ját sza do zik ve lük. Meg -
sze lí dí tet te bi cik li je it, és most már, ha fel -
pat tan a nyer gük be – csak a hó tud ja meg -
aka dá lyoz ni, hogy ne így le gyen –, úgy kor -
má nyoz za és oda, aho va csak akar ja.

1992-ben fel fe de zi Lókutat, a Veszp rém
mel let ti kis fa lut, s be köl tö zik a ter mé szet
kel lõs kö ze pé be, „ab ba a fe ne ket len zöld -
be”. Nem ta nul má nyoz za a ter mé sze tet,
ha nem ben ne él. E vi dék ins pi rál ja a fes tõt
és for mál ja a va ló sá got, fes ti a tá jat kö zel -
rõl, tá vol ról, és így szü let nek meg a sa já tos
han gu la tú csend ké pe in a „túl mé re te zett
egek” és a „fo lyé kony tá jak”. Csend ké pek
szü let nek egy za jos nagy vi lág ban. Itt a
sze met pi hen te tõ zöld nek meg szám lál ha -
tat lan ár nya la ta i hoz szü le tett még egy: a
ba ko nyi zöld.

Gon do lom, a csend mi nõ sé ge ha tot ta
meg fes tõn ket, és ez a he lyi pin ce csend
csak ér le li mû vé sze tét. E ne sze zõ en csen -
des táj ban a csend fes tõ je lett, és azt a vi lá -
got fes ti, amely ben él. Csend ké pe i be nagy
elõ sze re tet tel be le ál mo dik egy bi cik lit vagy
egy-két ga lam bot. E ké pek né zé se kor ta -
pint ha tó an kö zel van nak hoz zánk a ma da -
rak, szin te hal la ni a ga lam bok tur bé ko lá sát.

Tisz telt egy be gyûl tek, me rül je nek el e
ké pek vi lá gá ban, „hall gas sa nak” ké pe ket.
Ké pe it pró bál ják meg ne csak ér te lem -
mel, ha nem ér ze lem mel is néz ni, hisz a
ké pek a szem hez és a szív hez egy for mán
szól nak. Úgy néz zék, mint mi kor ze nét
hall gat nak. A Kis her ceg bõl is tud juk: jól
csak a szí vé vel lát az em ber. Ma nagy
szük sé günk van a szív öröm re.

Ke mény és ki tar tó mun ká val si ke rült
ki vív nia he lyét a kép zõ mû vé szet ben, és
így szép szá mú mû ve ta lál utat a mû vé -
szet ked ve lõk höz mind itt hon, mind kül -
föld ön.

Egy ki ál lí tás ak kor jó, ha han gu la ta van,
és ha más képp nem, hát egy-két ké pet a
kép ze le té ben ma gá val visz az em ber. Va la -
ki va la hol azt mond ta: A szép ak kor a leg -
szebb, ami kor csak szép.

Höl gye im és Ura im, a Szaj kó-ké pek
egy sze rû en csak szé pek.

Árok szál lá si Kár oly

(El hang zott Szaj kó Ist ván ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ján ja nu ár 20-án a Jó zsef At ti la
Mû ve lõ dé si Köz pont ban. A ki ál lí tás feb -
ru ár vé gé ig te kint he tõ meg.)

Sáfrán Lász ló

Tör té nel met és mû vé szet tör té ne tet ta ní -
tott ne künk négy éven át, a gö rö gök tõl a
hu sza dik szá za dig ma gyar és egye te mes
tör té nel met, min dent és min den kit, a tan -
terv sze rint ha lad va. Ak kor mi ezt még
nem tud tuk ér té kel ni, de most már lá tom,
hogy szé les lá tó kö rû, mû velt, tá jé ko zott
em ber volt. Ta ní ta ni, ma gya ráz ni, táb lá ra
ír ni nem kü lö nö seb ben sze re tett, men tes
volt min den faj ta pe da gó gu si ex hi bi ci o niz -
mus tól. A 45 per ces óra ál ta lá ban 30-35
per ces fe lel te tés bõl és 10-15 per ces ta ná ri
ma gya rá zat ból állt, a töb bit jö võ órá ra

majd ol vas sá tok el a tan könyv bõl vég szó -
val. Az a ta nár volt, akit ak kor is sze ret ni
le he tett, ha õ ma ga sem mit nem tett en nek
ér de ké ben. Nem mes  sze la kott tõ lünk, ét -
hor dó ban gya log vit te ha za az ebé det csa -
lád já nak. Több ször is el kí sér tem, öröm mel
vet te. Sze re tett be szél get ni, büsz kén me -
sél te, hogy ro ko ni szá lak kö tik õt össze az
ak ko ri ban or szág szer te is mert Poór test vé -
rek kel: Poór Klá ri val, aki a 60-as, 70-es
évek ben a te le ví zió va sár nap es ti po li ti kai
mû so rát ve zet te, és öc  csé vel, Poór Pé ter
ope ra- és tánc dal éne kes sel.

Nagy sze rû hu mo ra volt, de so ha nem süly-
lyedt le egy bi zo nyos szint alá. Nem me sélt
al pá ri vic ce ket, nem hasz nált trá gár ki fe je -
zé se ket. Tu dott ne vet ni sa ját ma gán is, meg -
volt ben ne az in tel li gens em be rek re jel lem -
zõ ön iró nia. Mon dá sa it, po én ja it fel ír tuk, az
érett sé gi ban ket ten fel ol vas tuk. Lát szó lag
egy ked vû en ült a ka ted rán, ál mos sze mek -
kel hall gat ta a fe le le tet, a po én le he tõ sé ge ket
azon ban vil lám gyor san ki hasz nál ta. Ami kor
egyik osz tály társ nõm mû vé szet tör té net-
órán fe lel te tés kor az mond ta, hogy Marcus
Aurelius lovasszobra a csa tá ból ha za té rõ lo -
vat áb rá zol ja, az osz tály fel har sa nó rö hö gé -
se kö ze pet te azon nal ér dek lõd ni kez dett,
hogy ho va tûnt ró la a lo vas.

Alá írá sát több osz tály tár sam is meg pró -
bál ta utá noz ni, ne kem még ma sem je lent
prob lé mát rep ro du kál ni len dü le tes vo nal -
ve ze té sû kéz jegy ét. Saj nos, már csak alig
egy év ti ze det élt, mi u tán le érett sé giz te tett
bennünket.

Bá rány Lász ló

Fé lel me tes ké mia órá i nak han gu la tá ra
még tisz tán em lék szem. Órá it nem sze ret -
tük, mert az óra kö zi szü net ben fel kel lett
men nünk a II. eme le ti ké mi ai elõ adó ba,
ahol hû vös és bü dös volt: a ha tal mas ho -
dály ban a pa dok lép csõ ze te sen fel fe lé
emel ked tek, elöl hos  szú asz tal ter pesz ke -
dett kü lön bö zõ ké mi ai inst ru men tu mok kal,
mö göt te a fé lel me tes táb la, amely re raj zok,
áb rák, ért he tet len egyen le tek ke rül tek. So -
ha nem érez tem ma gam an  nyi ra ma gá -
nyos nak, mint ami kor re me gõ gyo mor ral a
zöld szí nû, több ré szes táb lá ra kel lett ír nom

Elmosódó emlékem két „bélás” tanárról
„Csak a sze re tet el fo gó dott sá gá val tu dok ír ni ró la; a sze re tet a leg ma ga sabb igé nyes ség,

és az el fo gó dott ság ta lán a leg iga zibb mér ték.” (Il lés End re Schöpflin Ala dár ról)
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a ké mi ai egyen let eke, a ta nár úr pe dig, tíz
mé ter tá vol ság ra tõ lem, a te rem sar ká ban
áll va vész jós ló nyu ga lom mal fi gyelt.

Egyet len más tan tárgy ese té ben sem vált
szét ilyen mar kán san a tár gyat ta ní tó ta nár
irán ti sze retet és a ta ní tott tárgy utá la ta. Ha
tan tár gyát nem is, Bá rány Lász lót még is
min den osz tály tár sam sze ret te. Va la mi
múlt szá zad ele ji agg le gény ele gan cia jel -
le mez te, min dig gon do san, sõt vá lasz té ko -
san öl tö zött: zöld vagy bar na szí nû öl töny,
pasz tell szí nû va salt ing, nyak ken dõ, mel -
lény, tü kör fé nyes ci põ. Fe hér mun ka kö -
peny ét csak a ké mi ai kí sér le tek al kal má val
öl töt te fel, sok szor még ak kor sem.

A kí sér le tek hez oly kor igény be vet te a di -
á kok se gít sé gét is. Egy szer en gem kért
meg, hogy tart sak be le a vas tag fa lú üveg -
edény be egy vé kony pi pet tát. Már az ön ma -
gá ban ne vet ni va ló volt, ahogy az ap ró ve -
gyi anyag da rab ka sis te reg ve fel-alá szá gul -
do zott az edény ben lö työ gõ szí nes fo lya dék
te te jén, eh hez még hoz zá já rult a ta nár úr

ko moly, szak sze rû ma gya rá za ta – a kény -
sze rû ség bõl vis  sza tar tott ne ve tés ro ha mok
az el vi sel he tet len sé gig fo koz ták iz ga tott sá -
go mat. Ahogy az ilyen kor tör vény sze rû en
be szo kott kö vet kez ni, re me gõ ke zem ben
el tört a pi pet ta, az osz tály fel nye rí tett, a ta -
nár úr mor gott va la mit, és elõ vett egy má si -
kat, de a kí sér let fe lé nél azt is el tör tem.
Gyom rom görcs be rán dult, a te rem ben el -
sza ba dult a po kol. Be hú zott nyak kal vár tam
a meg ér de melt le to lást, a szi dást, a ki a bá -
lást, az el len õr zõm be va ló be írást, az in tõt,
a ro vót, az is ko lá ból va ló ki csa pást, a to váb -
bi ta nul má nyok tól va ló vég le ges el til tást –
ezek a le he tõ sé gek egyet len pil la nat alatt át -
fu tot tak az agya mon. De sem mi ilyes mi
nem tör tént, a ta nár úr az osz tály las san csil -
la po dó ál ta lá nos de rült sé ge kö ze pet te a
gyen ge el mé jû ek irán ti el né zõ sze re tet tel ar -
ra kért, hogy a har ma dik pi pet tát, ha le het,
ne tör jem el, mert nincs több.

Sze ret tük ezt az ál szi go rú, csen des, ma -
gá nyos, me leg szí vû ta nárt, aki két év vel fi -

a ta labb öcsé met is ta ní tot ta. Egy szer, sok-
sok év vel ké sõbb anyám ta lál ko zott ve le a
vá ros ban, és mond ta ne ki, hogy mind két
fia na gyon sze ret te õt. Anyám sze rint ezen
el cso dál ko zott, de lát ha tó lag jólesett ne ki.

Ha Ba ján jár va meg lá tom a III. Bé la
Gim ná zi um épü le tét, amely be nem csak
én, de gye re ke im is jár tak, e két ta nár min -
dig eszem be jut. Iga zi pe da gó gu sok vol -
tak, egy ki ha ló ban lé võ pe da gó gus nem ze -
dék ta lán utol só tag jai. Ma már lá tom, mi -
lyen so kat kap tam tõ lük, men  nyit kö szön -
he tek ne kik. Sze ret tem azo kat az éve ket,
és szí ve sen em lék szem vis  sza rá juk, va ló -
szí nû leg azért, mert ak kor vol tam fi a tal.
Más idõk jár tak, má sok vol tunk mi a 60-as
évek ben, mint a mos ta ni gimisek, vagy õk
is ugyan olyan ok, mint mi vol tunk ak kor,
csak a kö rül mé nyek vál toz tak meg gyö ke -
re sen az el múlt év ti ze dek alatt – ki tud ná
ezt ma már meg mon da ni?

Al bert Sán dor

Ami kor szer zõ jük a fen ti em lé ke zõ so ro kat ír ta, nem sej tet te, hogy mire megjelennek, szo mo rú ak tu a li tá suk tá mad. Mind nyá jun kat,
akik is mer tük, sze ret tük, meg döb ben tett a hír, hogy Bá rány Lász ló ta nár úr né hány nap pal ka rá csony elõtt vá rat la nul el hunyt. Három
évtizedig tanított a III. Béla Gimnáziumban. Csa lád ja, ta nít vá nyai és volt kollégái mel lett szer kesz tõ sé günk tagjai is gyá szol ják õt.

A ma dár lány
Far kas L. Zsu zsa gra fi kái

Sza bad nak hitt, sok szor még is rög höz
kö tött lé te zé sünk korlátaitól va ló szün te len
sza ba du lásvágy irá nyít ja éle tünk. De ez így
van jól, ko runk ban így is van rend jén. Ha
ki ol vas tuk a köny vet, ha vé gig néz tük a fil -
met, ha le fény ké pez tük a vá rost, ha fel épí -
tet tük a há zat, ha le fes tet tük a pa let tánk ról

a szí ne ket, és már nem ta lá lunk töb bé szá -
munk ra sza ba don lé te zõ anya got, nyers -
anya got, új har mó ni á kat, egy szer csak el -
jön a vál to zás, a vál toz tat ni aka rás ide je.

Ez a pil la nat el jött Far kas L. Zsu zsa éle -
té ben is. Az újat aka rás, a gon do la tok más
ru há ba tör té nõ öl töz te té se, a lát vány mi nõ -

sé gé nek vál to zá sa. Per sze nem fel tét len
va la mi fé le cir ku szi lát vá nyos ság ra kell
gon dol ni, va la mi meg is mé tel he tet len att -
rak ci ó ra. Ép pen el len ke zõ leg: õ ma is a
sza ba don lé te zõ, ke zünk nyo mán új ra for -
má ló dó anyag vég te len egy sze rû sé gé ben
rej lõ univerzálisat ke re si. 

Néz zük sor ban: itt van mind járt a leg fur -
csább, ám leg ak tu á li sabb, s ezért leg ké -
zen fek võbb anyag, a koc ka kõ – az ép pen
most új já szü le tõ ben lé võ ba jai Szent há -
rom ság tér egy pont ja. Fur csább, kü lö nö -
sebb kap cso la tot el sem tu dok kép zel ni,
mint amit Far kas L. Zsu zsa  a fi nom, le he -
letvé kony, ér zé ki en haj lé kony, tö ré keny
hi deg tû és ak va tin ta-tech ni ka és a sú lyos,
sû rû, in kább ba ná lis ba zalt koc ka kö zött te -
rem tett. Szin te sze re lem mel ta nul má nyoz -
za anya gát, for má ját, tol la ezer nyi haj szál -
eré vel fon ja kör be. Nem ret ten meg a
spon tán mó don be lõ le fa ka dó su gal la tok
me rész sé gé tõl, és nem for dul el a bá tor kí -
sér le tek tõl sem.

De nincs ez más képp egyet len új mû vé -
vel sem. Kö zön sé ge sen egy sze rû ek leg fris -
sebb mun ká i nak „fel fe de zett jei”: a ba zalt -
koc ka, a koc ka kõ, a fal fir ka, a fá ba, az ut cai
pa dok desz ká já ba vé sett je lek, nyo mok, aKõemlék II.
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tol lu kat le ve tett ma da rak, ma dár em be rek és
a töb bi ek. Ve lük, ál ta luk és ben nük a túl ipa -

ro so dott, túl po li ti zált, el vá ro -
si a so dott, el szür kült, egy ne -
mû vé vá ló vi lág el le ni gú -
nyos, iro ni kus po lé mia szó -
csö vé vé akar vál ni. A kor társ
vi lág nap ról nap ra el hasz ná -
ló dó tár gyi és emo ci o ná lis
ré gé sze ti le le te it tár ja fel, iro -
ni kus mo sol  lyal kö vü let ként
he lye zi lap ja i ra, mint egy
kon zer vál va õket. De bár mit
emel is föl, bár mi lyen té mát
tûz is toll hegy re, min dig vég -
te len sze re lem mel ta nul má -
nyoz za anya gát. Vég te len
sze re tet tel ha jol fö lé jük.

Mint ha Far kas L. Zsu zsa
gra fi kái oly kor szin te ter mé -
sze ti je len ség gé vál ná nak,
mint azok a kü lö nös alak za -
tok, ame lye ket a ten ger vi ze
mar a szik lák ba, kö vek be,
vagy az esõ csepp jei hagy -
nak a ho mok ban.

A mû vész igaz em be ri és
szel le mi mi vol ta ölt tes tet
leg újabb gra fi ká i ban: az
anyag ban, a tû ser ce né sé nek
hang já ban, és szí né ben, sza -
vak együt te se ként azon a

meg is mé tel he tet len mó don, amely a mû -
vész stí lus sá vált szel le mi sé gé bõl fa kad.

A ma dár lány át vál to zott. Mint az egyik
leg na gyobb klas  szi kus hõ se.

„Egy lány állt elõt te a fo lyó kö ze pén:
ma gá nyos volt és hall ga tag, és ki bá mult a
ten ger re. Olyan volt, mint akit va rázs lat
vál toz ta tott va la mi fur csa és szép ten ge ri
ma dár rá. Hos  szú, kar csú, csu pasz láb szá -
rai fi no mak vol tak, mint a gé mé, s csak ott
nem vol tak hó fe hé rek, ahol egy sma ragd -
szín mo sza tocs ka olyan for mán ta padt rá -
juk, mint a test nek va la mi sa já tos bé lye ge.
(…) Ma gá nyos volt és hall ga tag, és ki bá -
mult a ten ger re, és meg érez te, hogy a fiú is
ott van, és te kin te te hó do lat tal bo rul le
elõt te, a lány pil lan tá sa úgy for dult fe lé je,
mint aki nyu godt egy ked vû ség gel tû ri bá -
mu la tát, és nincs ben ne sem fe les le ges sze -
mé rem, se bu ja vágy. (…) Egy vad an gyal
je lent meg elõt te, a ha lá los if jú ság és szép -
ség an gya la, az élet szép, ki rá lyi kö re i nek
küldötte…” (James Joyce: A ma dár lány)

Szá mom ra James Joyce sza vai és Far kas
L. Zsu zsa gra fi kái ugyan ar ról be szél nek.
Ar ról, hogy a lát ha tó uni ver zum nem más,
mint ké pek és szim bó lu mok kert je, ame -
lyek szá má ra a kép ze let (az az a mû vé szet)
sa ját he lyet és ér té ket je löl ki.

Kovács Zita

Far kas L. Zsu zsa tár la ta 2005. már ci us
5-ig meg te kint he tõ a Ba jai Bel vá ro si Be -
mu ta tó te rem ben.  

Simorgh

Bajai lakos is kutatta az örökmozgó titkát
Vi lág ra szó ló ta lál má nyo kat al ko tó zse ni

volt a ba jai szü le té sû Kliegl Jó zsef, aki
olyan rend kí vü li dol go kat fe de zett fel,
mint pél dá ul a be tû sze dõ gép, a hang jegy -
író gép. Ut ca vi se li ne vét, és szob rász mû -
vész ük uno ká ja, Kliegl Sán dor ál tal al ko -
tott szob ra ott áll a Fe ren ces-temp lom dé li
ol da la mel let ti kis park ban. A kö ze lé ben
ne vez ték el a De ák Fe renc ut cá ból nyí ló –
a DÉMÁSZ Rt. és a Türr Ist ván Mú ze um
kö zöt ti – rö vid ke közt az elekt ro ni ka nagy
mû ve lõ jé rõl, a bá csi szü le té sû, de ba jai kö -
tõ dé sû (if jú sá gá nak szín te re volt vá ro sunk,
itt járt is ko lá ba, itt érett sé gi zett) Dé ri Mik -
sá ról, aki nek szá mos egyé ni és társ szer zõs
ta lál má nya ka pott sza ba dal mat.

Min dig vol tak olyan pol gá ra ink, akik
fel ta lál tak ki sebb-na gyobb je len tõ sé gû
dol go kat, me lyek a ba ja i ak al ko tói te vé -
keny sé gét di csé rik. És olya nok is, aki ket
csak rög esz méjük ûzött. Kö zé jük so rol hat -
juk Petrich Kár oly arany mû vest, aki elõbb
az Új ut ca 14, majd a Tóth Kálmán ut ca
26. szám alatt la kott, és sza ba dal ma zás ra

be adott ta lál má nya szán dé ka sze rint nem
ki sebb do log volt, mint a per pe tuum mo bi -
le, az az az örök moz gó. A le he tet len min -
dig csá bí tot ta az élénk fan tá zi á jú em be re -
ket. Egy kor a böl csek kö vét (az al kí mia tit -
kos cso da szer ét) ke res ték, mely gyó gyí ta -
ná a be teg sé ge ket, le gyõz het né az öre ge -
dést, és se gít sé gé vel ke vés sé ér té kes fé -
mek bõl ara nyat le het ne elõ ál lí ta ni.

Petrich Kár oly még har minc éves sem
volt, ami kor meg szál lott ként kezd te ku tat -
ni az örök moz gó tit kát. Az em be ri ség tör -
té ne te so rán so kan pró bál koz tak ez zel.
Min den sza bad ide jét és pén zét kí sér le te i -
re for dí tot ta, és mint egy négy év ti zed nyi
mun ká já nak ered mé nye ként 1931. már ci -
us 6-án je len tet te be „Erõ gép” név vel ta -
lál má nyát.

El is mer te té se kö rül sok prob lé ma volt.
Ele in te be je len té sét is el uta sí tot ta az Or szá -
gos Ta lál má nyi Hi va tal, olyan in dok lás sal,
hogy az „ter mé szet el le nes és fi zi kai le he -
tet len ség”. Petrich több ször is meg is mé tel -
te a be je len tést, de rend re el uta sí tot ták. Az -

tán 1941. jú ni us 6-án ér te sí tést ka pott a
Ma gyar Ki rá lyi Sza ba dal mi Bí ró ság tól,
hogy 9.282/1941. szám alatt „Ön mû kö dõ
gép” ne vû ta lál má nyá ról szó ló be je len té sét
el fo gad ták. De csak a be je len tést, s ez nem
je len tet te a sza ba dal maz ta tást.

A fel ta lá ló át vál tó ké szü lé ke ki vi te le zé-
s ének tit kát nem árul ta el, ki pró bá lá sát így
nem iga zol hat ta szak ér tõi vé le mény, bár
egy hat súl  lyal mû kö dõ mo dellt is mel lé -
kelt a be ad vány hoz. A ta nul mány rész le tes
le írá sá nak má so la tát azon ban csa tol ta ké -
rel mé hez, hogy jo gi sza bá lyo zás sal ol ta -
lom ban ré sze sít sék, és ezt dr. Fehérváry
De zsõ ba jai köz jegy zõ alá írá sá val és pe -
csét jé vel hi te les nek nyil vá ní tot ta.

Al kal mam volt el ol vas ni a tö mör le -
írást, s meg val lom, tel je sen ért he tet len
volt szá mom ra. Ar ról nem ta lál tam sem -
mi fé le ada tot, hogy az öt let gaz dag fel ta -
lá ló te vé keny sé gé nek mi lett a vég ered -
mé nye. De ada tok nél kül is biz tos le het a
tip pünk: sem mi.

Bá ná ti Ti bor



2006. február8 Bajai Honpolgár

Szak rá lis he lyek Ba ja kör nyé kén
Az új já é ledt Vodica-Máriakert Her ceg szán tón

A Kos suth La jos ut ca észak ke le ti vé gén
Her ceg szán tót el hagy va – a ré gi vár me -
gyei úton, a fa lu tól mint egy 700-800 mé -
ter re – gon do san ápolt kör nye ze tû út szé li
kõ ke reszt ma ga so dik. Itt rá tér ve az Igali-
fõcsatorna (egyes tér ké pe ken Mo csá ros
In go vány, a he lyi ek aj kán Gálvocsa vagy
Gálbocsa) part já hoz ve ze tõ, egyik ol da lán
facse me ték kel mos ta ná ban be ül te tett dû lõ -
út ra, ju tunk a 2004. szep tem ber 8-án új já -
é ledt Vodica-Máriakert kegy hely hez.

Vályi And rás Ma gyar Or szág nak le írá sa
cí mû, 1796-ban meg je lent köny vé ben így
jel le mez te az ak kor még Szántovának (az
el ne ve zést az 1904. évi bel ügy mi nisz te ri
ren de let vál toz tat ta Her ceg szán tó ra) ne ve -
zett köz sé get: „Ma gyar, és sokacz fa lu

Bács Várm. föl des Ura a’ Kir. Ka ma ra, la -
ko sai ka to li ku sok; sokaczoknak hi vat tat -
nak a’ ka to li kus Rátzok, mint hogy a’ rátz
be szé det na gyon meg vonnyák; fek szik
Csataliához 6000, Gakovához 6200 bétsi
öl nyi re; határja há rom nyo más bé li, ’s leg -
in kább két sze res bú zát te rem, földgye fe -
ke te, er de je van, szõ le je kö zép sze rû,
nádgya igen ke vés, piatzok Ba ján; a’ Ma -
gya rok ké zi mun ká val, a’ töb bi ek pe dig
ser té sek bõl sze rez nek kész pénzt.” Ak ko -
ri ban a ha tár nak a mai Vodica-Máriakert
kö rül el te rü lõ ré szét nagy részt le ge lõ nek
és ka szá ló nak hasz nál ták: a nap ja ink ban
ide lá to ga tók em lé ke ze te és az írott for rá -
sok meg õriz te két, a kegy hely ki ala ku lá sá -
hoz kap cso ló dó le gen da is eh hez a te rü let -
hez kö tõ dik.

A he lyi ek el mon dá sa sze rint egy kor a
jó szá got az it te ni ré ten le gel tet ték és a te -
rü le ten ásott kút vi zé bõl itat ták (a tör té net
egyik tar tal má ban azo nos, de szö ve gé ben
kis sé el té rõ vál to za tát dr. Gorjánácz
Zsivkó a Hrvatski kalendar 1994-es kö te -
té nek 170-171. ol da lán ír ta le). Kisboldog-
asszony nap ja elõtt egy al ka lom mal e he -
lyütt töb ben fü vet ka szál tak, s köz ben
egyi kük – aki min dennap dél ben is imád -
ko zott – el ment a kút hoz ví zért. Amint kö -
tél re kö tött kor só ját tel je sen el me rí tet te, a
víz fel szín hul lá moz ni kez dett. Meg ijedt,
ám ek kor a kút ban vi lá gos ság tá madt, s
ben ne a Szûz anya jelent meg, karjában a
kis ded Jé zus sal. A kép meg vál to zott, s utá -
na a fér fi nak úgy tûnt, mint ha egy as  szonyt
lát na ke zé ben kis lán  nyal. Vis  sza ment tár -
sa i hoz, s el me sél te a tör tén te ket. Mind nyá -
jan a kút hoz si et tek, de a je le nés bõl már
sem mit sem lát tak, csak va la mi nagy bel sõ
nyu ga lom száll ta meg mind nyá ju kat. A
fér fi szé gyell te ma gát: õ lát ta a je le nést,
míg tár sai nem. Ott hon el me sél te a tör tén -
te ket: egye sek el hit ték, má sok nem. A
meg élt ké pek ha tá sa éj jel nem hagy ta nyu -
god ni és alud ni; más nap is mét el ment a
kút hoz, ahol az elõ zõ na pi kép fo gad ta.
Ös  sze sen há rom al ka lom mal is mét lõ dött
meg a je le nés. Gon dol ko dó ba esett, vé gül
meg vi lá go so dott el mé jé ben, hogy kö ze leg
Kisboldogasszony nap ja, s va ló já ban
Szent An nát lát hat ta a kis ded Má ri á val. A
je le né sek em lé ké re a kút mel lett fûz fát ül -
te tett, és tör té ne tét so kak nak el mond ta. A
he lyet be ke rí tet ték, utóbb kis ká pol nát épí -
tet tek. A kegy hely gon do zá sa so rán a fá vá
ma ga so dott fûz fa el szá radt al só ága it le

akar ták nyes ni. Azon ban min den ki nek
meg fáj dult a ke ze, aki a meg nõtt fûz fá ról
szá raz ágat akart le vág ni. Így nem bán tot -
ták, s a fa idõ vel tel je sen el szá radt és el -
kor hadt, ek kor új fü zet ül tet tek he lyé re.

Utób bi ról a her ceg szán tói Gorjánácz
Má ria (szü le tett 1913-ban) a nagyszüleitõl
hal lot tak alap ján a kö vet ke zõ vál to za tot is -
me ri: A kegy hely fûz fá ja el szá ra dó ré sze i -
nek le fû ré sze lé se kor a be vá gott ágak füs -
töl ni kezd tek (nem lob ban tak láng ra), ezért
a mun kát ab ba hagy ták. El mon dá sa sze rint
a szent hely te rü le te – mint egy 100 négy -
szög öl – egyik õse, Periskity Mar tin ado -
má nya (ez az adat em lí tés re ke rül a kö vet -
ke zõ be kez dés ben rész le te zés re ke rü lõ
Mándity Zsivkó-cikk 100. ol da lán is).

A kegy he lyet lá to ga tók má sik tör té ne te
sze rint az 1830-as évek ben a Bab ina leða
el ne ve zé sû ha tár ré szen szán tó Joza Grli in
két ség be es ve vet te ész re, hogy ök rei elõ -
ször hát só lá buk ra áll nak, majd le tér del nek
és fe jü ket le hajt ják (a le gen da tar tal má ban
azo nos vál to za tát Mándity Zsivkó a
Hrvatski kalendar 1997-es kö te té nek 99-
101. ol da lán ír ta le). A föld mû ves ek kor
egy kö ze li fûz fán fé nyes ség kö ze pet te –
kar ján a kis Jé zus sal – Má ria alak ját is mer -
te fel. Meg il le tõd ve tér delt le, s han go san
imád koz ni kez dett; ké sõbb fel néz ve már
csak tá vo lo dó és hal vá nyo dó fé nyes sé get
lá tott. A föld mû ves ek kor ök re i vel a fa lu ba
si e tett, hogy min den ki nek el mond ja a tör -
tén te ket. A szántovaiak azon nal a je le nés
he lyé re si et tek; re mél ték, hogy õk is lát ják
a Szûz anyát a kis Jé zus sal. Ahogy ter jedt a
hír, úgy nõtt a tö meg, s es té re már szin te a
fa lu tel jes la kos sá ga ös  sze gyûlt. So kan
imád ko zás sal és Má ria-da lo kat éne kel ve

A Vodica-Máriakerthez ve ze tõ út le ága zás
ele jén ál ló kõ ke reszt

A kegy hely a Mo csá ros In go vány part -
ján, 88-as ma gas sá gi je lû pont nál fek szik

(el sõ vi lág há bo rú utá ni tér kép)
Vi rá gos kert

a kegy hely kö rül az 1950-es évek ele jén
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itt töl töt ték az éj sza kát. A kö vet ke zõ na -
pok ban dél utá non ként a he lyi e ken kí vül
jöt tek a kör nye zõ fal vak la kói is: min den -
ki ab ban re mény ke dett, hogy a nem min -
den na pi ese mény a sa ját ba já ra és gond já -
ra is ked ve zõ ha tás sal lesz.

Egy is me re tlen he lyi nép köl tõ meg éne -
kel te a cso dás Má ria-je le nést, a nap ja ink ra
fenn ma radt vál to zat a kö vet ke zõ:

Minnyájunknak örö mé re lészen
mert ná lunk bíz cso da tör tént szé pen.
Mes  szi vi dé ket e hír be jár ta
cso da tör tént Szán tó ha tá rá ba’.
Az ég bõl szál lott õ bíz alá ja,
s gyer me két õ a ke zé ben tart ja.
Men  nyei fény volt ott kö rü löt te,
ko ro ná ja csil la gok tól fény let te.
Józa bá csi né má vá vál to zott,
igaz cso dát el sõ íz ben lá tott.
Bol dog as  szony szent sza va kat szóla
s egy öreg fûz alá mu to ga tott:
„Alat ta a for rás most fel fa kad,
ám mon dok ne ked én még sza va kat:
Aki hí võ, ide gyak ran jöj jön,
mert e he lyet én most meg szen te lem!
Né ped itt öröm mel éne kel jen.
Is tent sze res se, õt ne fe led je!”
A je le né sek ki vizs gá lá sa után Klobu-

siczky Pé ter ka lo csai és bá csi ér sek 1838-
ban szen tel te fel és nyil vá ní tot ta za rán dok -
hel  lyé Vodica-Máriakertet. A XIX. szá zad
vé ge fe lé a kegy hely kör nye ze té ben szõ -
lõs ker te ket te le pí tet tek, ame lye ket a II. vi -
lág há bo rú után fo ko za to san meg szûn tet -
tek, és nap ja ink ra szán tó föl di nö vény ter -
mesz tés jel lem zi a ha tár részt.

A kegy hely ki csiny ká pol ná já nak épí té si
ide jé rõl és épít te tõ jé rõl több adat áll ren -
del ke zés re. Ba lázs Jó zsef gond nok nap ló -
sze rû en ve ze tett Historia Domusában (al -
cí me Máriakert kegy hely tör té ne te 1948- )
ta lál ha tók uta lá sok ez zel kap cso la to san.
Az 1949. no vem ber 15-én tett be jegy zés
rész le te a kö vet ke zõ: „Ma vol tam Vö rös

Ferkó bá csi nál és né mi kis meg be szé lést
foly tat tam Ve le. Csak an  nyit tud tam meg
tõlle, hogy a je len le gi ká pol na 70-72 év vel
ez elõtt épült.” Te hát, az adat sze rint a ká -
pol na 1877-79 kö zött épült. Az 1957. feb -
ru ár 3-án író dott, a ká pol na épí té se elõt ti
idõ szak ra és az épít te tõ sze mé lyé re vo nat -
ko zó uta lás: „… a mos ta ni fi a tal fûz fa he -
lyén ál lott a ré gi fûz fa és ar ra akasz tot tak
rá egy Má ria ké pet és ott tisz tel ték a Bol -
dog sá gos Szt. Szü zet. Akor épít tet te a 9 la -
pon em lí tett Vö rös Ferkó bá csi ap ja a meg -
le võ Kis ká pol nát. Ez a fûz fa tör zse még
az én gye rek ko rom ba is meg volt és igen
sok ké pecs ke és aprób por ce lán szob rocs -
ka dí szí tet te és volt az od vá ba be dug dos -
va. Ké sõbb ez a fa törzs el tûnt.” A már
idé zett Gorjanácz Má ria ál tal is mert száj -
ha gyo mány sze rint az épí tés ide je 1882,
és „… kolluti né met em ber épí tet te a ré gi
ká pol nát, az a sváb, aki nek a fia itt kap ta
vissza a lá tá sát.”

A gond nok 1949. jú li us 22-i fel jegy zé sé -
ben ír ta, hogy „Én kis ko rom tól em lé kez -
tem ar ra, hogy ott két kút volt egy köz vet -
len a ká pol na mö gött egy pe dig a fûz fá hoz
kö zel.” A fel tárt nyo mok alap ján a fel sõt, a
ká pol na mö göt tit tar tot ták a ré gi for rás
kút já nak, ame lyet a ba jai Gaj dos Já nos
ala kí tott át for rás sze rû csur gó-ká pol ná nak.
A kegy kép is új já szü le tett: „Ugyan ak kor
el he lyez tük az ol tár ban azt az õsi Má ria
ké pet is me lyet az idõ vas fo ga már oly
csunán meg ron gált. Ezt a Má ria ké pet új ra
öl töz tet tük és ja ví tat tuk a szán tói apá cák -
kal. A mun ká kat raj ta M. Sibilla szán tói
szü le té sû nõ vér és M. For tu na nõ vér vé -
gez ték el igen szé pen. Új ha jat is ra gasz -
tot tak a Szt. Szûz ké pé re mert már a ré gi
ru hács ká já val együtt tönk re ment.”

Egy kor Pün kösd kor, Nagyboldogasz-
szony és Kisboldogasszony nap ján tar tot -
tak itt bú csút. A kö ze li fal vak la kó i nak ér -
dek lõ dé sét mu tat ja, hogy jöt tek hí võk
Béregrõl, Kollutról (1904 óta Kül lõd),
Bezdánból, Csa ta al já ról (1904 óta Csátal-
ja) és al kal man ként más he lyek rõl is. Az I.
vi lág há bo rút kö ve tõ en meg hú zott új or -
szág ha tár mi att el ma rad tak a kí vül re kedt
te rü le tek rõl ad dig ér ke zõ za rán do kok. Vál -
to zást a II. vi lág há bo rú évei hoz tak, ab ban
az idõ szak ban is mét szá mos dél vi dé ki hí võ
ke res te fel a kegy he lyet. A csur gónál 1948-
1949 kö zött vég zett mun kálatok köz ben
fel me rült a ká pol na bõ ví té sé nek gon do la ta,
majd he lyet te in kább a domb te tõn, a ré gi
vár me gyei út mel lett épí ten dõ temp lom
épí té sé nek szán dé ka kör vo na la zó dott. A
ter vek el ké szí té sé vel Pus kás Mi hály ba jai
épí té si vál lal ko zót bízták meg. Az el ké szült
raj zok sze rint a két tor nyú temp lom hos  sza

20 m, szé les sé ge 9 m, to rony ma gas sá ga 28
m lett volna, és a szál lí tá sok nél kü li költ sé -
ge i re 185 ezer fo rin tot irá nyoz tak elõ. A
meg in du ló lel kes szer ve zé si mun kák, ter -
ve zett or szá gos fel hí vás és ado mány gyûj -
tés len dü le tét a ko ra be li vi szo nyok elõbb
le fé kez ték, majd le ál lí tot ták. A min ta nyo -
mat ban meg ma radt, de sok szo ro sí tás ra már
nem ke rült fel hí vás tel jes szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

Ked ves Ka to li kus Test vér!
Má ria-kert kegy he lyen ös  sze se reg lõ hí -

vek nek nincs temp lo muk.
Oly sok szor könny szö kik a sze münk be,

mi kor több fa lu né pe Má ria ün ne pen ösz -
 sze jön a Máriakerti Bol dog as  szony kegy -
he lyen és temp lom hi á nyá ban sem a gyó -
nás, sem az ál do zás nem vé gez he tõ el, de
még szent mi se hall ga tá sa sem. A je len le gi
kis ká pol ná ban alig fér el 3-4 em ber. Oly
sok szor és so kat se gí tett már ben nün ket a
Szûz anya, így el ha tá roz tuk, hogy temp lo -
mot épí tünk tisz te le té re. De saj nos, egy
aszá lyos esz ten dõ szûk ter mé se után a mi
sze gény fa lunk e költ sé get nem ké pes
egye dül el vi sel ni. Ipa ro sa ink, amit egy
egy sze rû fa lu si ipa ros tud, azt in gyen fog -
ják el vé gez ni. Mi több ség ben pa rasz tok a
nap szá mos mun kát és a fu va ro kat vál lal -
juk.

De ez mind nem elég… Azért for dul -
tunk a jó Is ten ne vé ben ked ves ka to li kus
Test vé rünk höz, hogy se gít sen ben nün ket
szí ves ado má nya i val.

Év szá zad ok mu lasz tá sát pó tol juk, de bí -
zunk Ka to li kus Test vé re ink meg ér tõ szí vé -
ben és se gí te ni aka rá sá ban. Egy ben tisz te -
let tel kér jük ked ves Ka to li kus Test vé rün -

A csur gó-ká pol na az 1950-es évek ben

Vodica-Máriakert ter ve zett temp lo má nak
elöl né ze ti raj za, felül a kegy kép
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ket, hogy a mel lé kelt be fi ze tõ lap há tul ján
kö zöl je ve lünk azok cí mét, akik nél ha ké -
rünk, a se gí tõ kéz re ta lá lunk. So ha el nem
mú ló há lá val és sze re tet tel gon do lunk ked -
ves jó te võ ink re. Áld ja meg õket és hall -
gas sa meg ké ré se ik ben a jó sá gos Is ten és
se gít se meg min den vál lal ko zá sunk ban a
Bol dog sá gos Szûz Má ria.

Her ceg szán tó-Má ria kert, 1950. szent
évé ben.

Min den se gít sé get há lá san kö szön
Ve res Mi hály
pá pai ka ma rás, plé bá nos
Ba lázs Jó zsef
kegy hely-gond nok
A ke gyes ado mány be fi ze té sé re csek ket

mel lé kel tünk. F.k.: Ve res Mi hály „Sza bad -
ság” nyom da Ba ja

Köz ben a ká pol nán és kör nye ze tén szá -
mos szük ség sze rin ti ki sebb kar ban tar tást
vé gez tek el, és igye kez tek Má ria iga zi vi -
rá gos kert jé vé ten ni: mus kát lit, szeg fût, fu -
tó ró zsát és szá mos más vi rá got ül tet tek,
illetve ápol tak a gon do zók. A kegy hely hez
tör té nõ kö zös sé gi ki me ne te lek és ren dez -
vé nyek a ké sõb bi ek so rán fo ko za to san le -
csök ken tek-meg szûn tek, s Vodica-Mária-
kertet a XX. szá zad vé gé ig a hely be li ek
jel lem zõ en egyé ni leg lá to gat ták.

Vodica-Máriakert vi zé hez több cso dás
gyógy ulás is kö tõ dik, ezek egyi ké nek em -
lé két õr zi a ká pol ná tól dél re há lá ból ál lí tott
Má ria-szo bor, ame lyet négy fa osz lop ál tal
tar tott te tõ véd. Egy majd nem tel je sen vak
kis fiú mos ta sze me it imád sá ga után Vodi-
ca vi zé vel, s a ti ze dik al kal mat kö ve tõ en
meg ja vult a gye rek lá tá sa. A for rás víz ben
tör té nõ für de tés után egy, a kö ze li Kol-
lutról szár ma zó, gyer mek pa ra lí zis ben
szen ve dõ kis lány gyógy ult meg. Az I. vi -
lág há bo rú harc te re i re ve zé nyelt ka to nák
in du lá suk elõtt itt imád koz tak sze ren csés
vis  sza té ré sü ket kér ve vé dõ szent jük höz, a
szán tói Szûz anyá hoz.

A XIX. szá zad vé gén nagy szá mú ró mai
ka to li kus szántovai sokac hí võ nyel vi-li -
tur gi kus okok ból át tért a gö rög ke le ti hit re.
Õk 1897-1899 kö zött a fa lu temp lo ma he -
lyett Vodica-Máriakert ká pol ná ját lá to gat -
ták. Az el sõ pra vosz láv, fá ból ké szült ke -
resz tet 1897 kö rül ál lí tot ták, az el kor ha dá -
sok mi att a má so di kat az 1930-as évek ben,
a har ma di kat az 1960-as évek ben és ne -
gye dik ként, 2004-ben, a ma lát ha tót.

Az egy ko ri vár me gyei út szé lén, a kegy -
hely hez ve ze tõ út ele jén ál ló, a II. vi lág há -
bo rú után ro mos sá vált ke resz tet 1998-ban
Var ga Im re Ró kus (szü le tett 1923-ban,
csa lád ja köz vet le nül a Vodica-Máriakert
mel lett ál ló, ma már le bon tott ta nyá ján élt)
ál lí ttat ta hely re. Ér de kes ség, hogy az im -

már be ton ból ké szült alap és a he lyet öve -
zõ ke rí tés kör alap raj zú (a kör alap rajz öt -
le te Im re bá csi nyu ga ti ha di fog sá ga so rán
lá tott ke reszt-ki ala kí tá sok ból szár ma zik).
A ka pu két ol da lán el he lye zett, a za rán do -
kok meg pi he né sét szol gá ló egy-egy pad a
ré gi ke reszt da rab ja i ból ké szült.

Vodica-Máriakert éle té ben fon tos dá tum
lett 2004-ben Kisboldogasszony nap ja: a
her ceg szán tó i ak össze fo gá sá nak ered mé -
nye ként meg újult ki csiny ká pol nát és kör -
nye ze tét szent mi se ke re té ben ek kor szen -
tel te fel dr. Bá bel Ba lázs kalocsa-
kecskeméti ér sek (a kegy hely tör té ne té ben
a má so dik ide látogató ér sek). Az óta a hí -
vek oda adó gon dos ko dá sá nak és fel ügye -

let ének kö szön he tõ en a kegy hely és kör -
nye ze te ren de zett ál la pot ban van, egész
év ben lehet látogatni. A 2005. évi Kis-
boldogasszony na pi, Po lyák Im re plé bá nos
atya ce leb rál ta szent mi sé re Her ceg szán tón
kí vül fõ leg Moh ács ról és Ho mo rúd ról jöt -
tek za rán do kok. A he lyi hí vek leg in kább
ke rék pár ral és sze mély gép ko csi val ér kez -
tek, csak né há nyuk tet te meg gya lo go san
az utat.

A kegy hely jö võ je szem pont já ból fon tos
és ör ven de tes az a tény, hogy a za rán do kok
kö zött mind egyik kor osz tály tag jai meg ta -
lál ha tók. A ké sõb bi ek ben ta lán ér de mes
len ne meg fon tol ni a temp lom tól vagy a fa -
lu szé lé tõl in du ló pro ces  szi ós jel le gû za -

Dr. Bá bel Ba lázs kalocsa-kecskeméti ér sek 2004-ben meg ál dot ta a fel újí tott ká pol nát

Az új ra szen te lé si ér se ki mi se 2004-ben
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Po lyák Im re atya mi sé je 2005-ben, Kisboldogasszony nap ján A za rán do kok el kö szön nek a kegy hely tõl

rán dok la tot. Jó len ne ja ví ta ni az ide ve ze tõ
föld út mi nõ sé gén, mert szá raz idõ ese tén
az au tók moz gá sa mi at ti por, ned ves idõ -
ben a sár ne he zí ti Vodica-Máriakert meg -
kö ze lítését.

Kö szö ne te met fe je zem ki Po lyák Im re
her ceg szán tói plé bá nos nak Vodica-Mária-
kert tör té ne té nek fel dol go zá sa so rán nyúj tott
se gít sé gé ért, ta ná csa i ért. Kö szö net il le ti a
már el hunyt Ba lázs Jó zsef kegy helygond -

nok csa lád ját, va la mint Gorjánácz Má ria,
Nagy Fe renc és Var ga Im re Ró kus he lyi la -
ko so kat, akik se gí tõ im vol tak a cikk el ké szí -
té sé hez szük sé ges ada tok ös  sze gyûj té sé ben.

Dr. Nebojszki Lász ló

Õk is tud ták, mi a sze re lem
Jelky ka lan do zott, Tóth Kál mán pár ba jo zott

Mi, ba ja i ak úgy is mer jük vá ro sunk hí -
res sé ge i nek min den di csõ tet tét, akár az
egy szer egyet. Da li ás hõ se ink rõl nem tud -
juk, de leg in kább nem is akar juk el kép zel -
ni, hogy ne kik is vol tak em be ri gyen ge sé -
ge ik, bot lá sa ik, sõt né há nyan kö zü lük bi -
zony a há zas ság tö rés re vo nat ko zó is te ni
pa ran cso lat el len is vé tet tek. Még is, mind -
ezek kel együtt tisz tel jük õket, sõt a li e zo -
nok, tit kok vagy ép pen a fér fi kön  nyek
még in kább kö zel hoz hat ják hoz zánk éle -
tük tör té ne tét.

A tût és a cér nát ván dor bot ra cse ré lõ vi -
lág uta zónk, Jelky And rás szá mos ka land ját
meg iri gyel he tik a fér fi ak. Ab ban az idõ ben
egy suj tás sal var rott dol mány 1 fo rint 75
denárba ke rült, egy se lyem mel bé lelt posz -
tó nad rá got pe dig 40 denárért ké szí tettek el
a mes te rek. Mint tud juk, az ere de ti leg a
kül ho ni ta pasz ta lat szer zés re in du ló if jú
sza bó le gény ván dor lá sai so rán el ju tott töb -
bek közt Ke let-In di á ba, Dél-Ame ri ká ba,
Af ri ká ba és In do né zi á ba is. Szá mos meg -
pró bál ta tás után 1758-ban Batáviában, a
mai Dzsakartában te le pe dett le. Mint talp -
ra esett ipa rost ha mar be vá lasz tot ták a hely -
bé li ta ná cso sok tes tü le té be, ké sõbb je len tõs
ke res ke del mi és ka to nai fel ada tok kal is
meg bíz ták. Meg nõ sült, azt re mél ve, hogy

há zas sá ga ré vén sze ren csé sebb re for dul
anya gi hely ze te. Apó sa azon ban, a te he tõs
an gol te le pes nem bi zo nyult se gí tõ kész nek.
Egy kel le met len mun ka ügyet kö ve tõ en
Cey lon szi ge té re kel lett utaz nia, ahol em -
ber evõ pá pu ák ej tet ték fog lyul. Ket rec be
zár ták, és min den bi zon  nyal meg is sü töt -
ték vol na, ha egy elõ ke lõ in di ai 16 éves lá -
nyá nak nem esik meg raj ta a szí ve. Kö -
nyör gé sé vel Jelky ak ko ra ha tást ért el a
lány nál, hogy az ki sza ba dí tot ta és el szö kött
ve le a va don rej te ké be. A szép fe ke te lány -
nak há lá ból örök sze rel met ígért, és ezt bi -
zo nyos ér te lem ben si ke rült is be tar ta nia.
Több mint egy évig él tek együtt a pa ra di -
cso mi kör nye zet ben, ahol két bennszülött
szolgálta õket. Jelky mu to ga tás sal me sél te
el re gé nyes múlt ját, mi köz ben – iga zi ba jai
lé vén – ha lat és gyü möl csö ket fa la to zott
sze re tõ je keb lé hez si mul va. No ha a lány
igye ke zett min den nel ked vé ben jár ni, hõ -
sünk ál lí tó lag gyak ran volt bús ko mor, míg -
nem a me sés sze re lem nek a lány be teg sé ge
és ha lá la ve tett vé get. Egy vé let le nül ar ra
té vedt ha jó val Jelky vis  sza tért Batáviába,
majd újabb mél tó sá go kat és va gyont szer -
zett. Ké sõbb, fe le sé ge ha lá la után gon dos -
ko dott lá nyai sor sá ról, majd a ha tár ta lan
hon vágy ha za ve zet te Ma gyar or szág ra. Itt -

hon a leg szebb nek ne ve zett fér fi kor ban
még egy szer meg há za so dott, és fia szü le -
tett. Ez után azon ban saj nos már csak egyet -
len esz ten dõ ada tott ne ki vi szon tag sá gos
éle té bõl, amely ben tíz em ber nek is ele gen -
dõ él ményt gyûj tött.

Csak a tex til ipar azo nos a di ák éve it Ba -
ján töl tõ és a vá ros nak sé ta ker tet aján dé ko -
zó Dé ri Fri gyes tör té ne té ben. Ami kor Fran -
cia or szág ban Rodin már kõ be fa rag ta min -
den idõk egyik leg hí re sebb csók ját, még

Déri Frigyes
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nem le he tett tud ni, hogy egy má sik szo bor
a mi Dérink éle té ben is fon tos lesz egy szer.
Mû se lyem gyá ra ré vén te kin té lyes va gyon -
ra tett szert, így szív bõl hó dol ha tott mû -
gyûj tõ szen ve dé lyé nek. Fe le sé gé vel, Brix
Luj zá val jól meg ér tet ték egy mást; har mó -
ni á ban él tek steyeralpesi kas té lyuk ban, és
kö zös kedv te lés ük is ös  sze kö töt te õket.
Bol dog sá guk nak 1910-ben egy va dász sze -
ren csét len ség ve tett vé get. A gyá szo ló Dé ri
mély sé ge sen ös  sze tört. Bir to ká tól, könyv -
tá rá tól és mú ze u má tól is meg vált, mert
min den imá dott hit ve sé re em lé kez tet te. A
múlt ból csak fe le sé ge szép már vány szob ra
ma radt mel let te. A szob rot nem ze ti szí nû
sza lag dí szí tet te, mely be min den nap friss
vi rá got tû zött. Két év nek kel lett el tel nie ah -
hoz, hogy is mét erõt érez zen ma gá ban az
élet hez és a mû gyûj tés hez.

A vá ro sun kat 1840-ben majd nem po rig
ége tõ tûz vészt kö ve tõ ne héz évek ben az if -
jú Türr Ist ván ka to ná nak állt. A gesz te nye -
szín ha jú, kék sze mû, szép szál fi út min dig
is sze ret ték a lá nyok, de iga zán el len áll ha -
tat lanná ak kor vált a höl gyek számá ra, ami -
kor ka lan dos sor sa, tet tei nyo mán szár nyá -
ra kap ta a hír. Az oszt rá kok ál tal el ra bolt,
ha lál ra ítélt és csak az an gol ki rály nõ köz -
ben já rá sa nyo mán ki sza ba dult sza bad ság -
har cos, az olasz egy sé gért vé rét ál do zó hõs,
Ga ri bal di tá bor no ka amer re csak járt, meg -
do bog tat ta a nõ szí ve ket. Har minc hat éves
volt, ami kor 1861-ben Mantovában fe le sé -
gül vet te III. Na pó le on uno ka hú gát, Bo na -
par te Wyse Adélt. Meg is mer ke dé sük tör té -
ne te ma ga a ro man ti ka. Egy szép nyá ri na -
pon az olasz or szá gi Maggiore-tó part ján
lo va golt, ami kor hir te len fel hõ sza ka dás ér -
te. Ab ban a kö ze li vil lá ban ke re sett me ne -
dé ket, amely ben a Bo na par te Wyse csa lád
nya ralt. A ma gas, szõ ke ha jú Adélt meg pil -
lant va hir te len tá ma dás sal ra gad ta ma gá val

a sze re lem. A sza bad sá gát töl tõ tá bor nok
min den nap lá to ga tást tett a kas tély ban,
majd rö vid idõ el tel té vel meg is kér te a
lány ke zét. Az es kü võ idõ pont ját is ha mar
ki tûz ték, ám a mantuai püs pök vo na ko dott
ös  sze ad ni õket, amíg Türr nem iga zol ja,
hogy nõt len, és nem sze rez hi te les szü le té -
si anya köny vi ki vo na tot Ma gyar or szág ról.
Mi vel ez csak nem le he tet len nek tûnt, és a
sze rel me sek nem vol tak haj lan dó ak vár ni,
Türr si et ve fel épít te tett egy kis fa ká pol nát,
ahol jobb hí ján a tá bo ri lel kész ad ta vol na
ös  sze õket. Ezt azon ban a bot rány tól tar tó
püs pök már nem hagy hat ta, in kább be le -
egye zett a há zas ság ba.

Ké sõbb egy olasz szí nész nõ ej tet te ra bul
a szí vét, aki egy le ány gyer mek kel aján dé -
koz ta meg. Az író ként is mert té vált Ste fá -
ni át azon ban csak férj hez me ne te le elõtt
vál lal ta ne vé vel is. Türr szü le té sé nek szá -
za dik év for du ló ján egy ba jai de le gá ció
Olasz or szág ba uta zott, és Ste fá ni á nak
aján dé koz ták Éber Sán dor fes tõ mû vész al -
ko tá sát a vá ros lát ké pé vel. Két év re rá a
ma gyar ság õr an gya la ként és az olasz-ma -
gyar kap cso la tok ápo ló ja ként em le ge tett
író nõ is el lá to ga tott Ba já ra, és a vá ros há za
dísz ter mé ben elõ adást tar tott.

Türr Ist ván tör vé nyes há zas sá gá ból egy
fiú szü le tett, aki bi zony nem úgy élt, aho -
gyan her ceg nõ édes any ja és hõs édes ap ja
meg ál mod ta. Raoul, a fi a ta lon el hunyt, ki -
csa pon gó éle tet élõ ten ge rész tiszt szám ta -
lan gon dot oko zott szü le i nek. Fe le lõt len
anya gi ügy le te it te téz ve egy szer el tûnt, így
szü lei égen-föl dön, még dip lo má ci ai esz -
kö zök kel is ke res tet ték. Évek kel ké sõbb
egy bra zí li ai in di án törzs nél ta lál ták meg
egy fran cia pros ti tu ált ol da lán.

Mint a fe ke té tõl a hó fe hér, úgy kü lön bö -
zik az elõbb em lí tett vi lág fi é tól Tóth Kál -
mán jel le me. A har cos or szág gyû lé si kép vi -
se lõt, a tû nõ dõ, ér zõ köl tõt és drá ma írót így
ne vez te az or szág: „a sze re lem dal no ka”.
Tár sa sá gi al kal mak kor gyak ran éne kel ték a
dal ként köz is mert té vált édes-bús ver se it,
mint pél dá ul a „Fel leg bo rul az er dõ re” kez -
de tût, a sze rel mes pár ok pe dig az õ so ra it
sza val ták egy más nak. Az 1848-as sza bad -
ság har cot kö ve tõ gyá szos idõk ben népi ih -
le té sû, ha za fi as lí rá ja vi gasz tal ta az or szá -
got, de emel lett víg já té ka it és tra gé di á it is
ked vel ték. A Hölgy fu tár cí mû lap és az el sõ
ha zai po li ti kai élc lap, a Bo lond Mis ka szer -
kesz tõ je volt. Ne megy szer ke rült bör tön be
az itt le írt, ab szo lu tiz must bí rá ló sza vai mi -
att. Hû ség és be csü let. Ez a két szó jel le mez -
te sze rel mi éle tét is. Ki tud élet re szó ló ih le -
tet me rí te ni egyet len érin tés bõl, egy kéz fo -
gás ból? Csak is Tóth Kál mán. Ba jai szü lõ -
há za szom széd sá gá ban la kott egy szép, szõ -
ke, bú za vi rág kék sze mû, ró zsás ar cú zsi dó
le ány. Ninácska volt az el sõ, még gyer me -
ki es sze re lem, az el sõ mú zsa. Es tén ként ta -
lál koz tak, ami kor a lány sé tál ni ment édes -
any ja kí sé re té ben, és az if jú Kál mán fé lén -
ken csat la ko zott hoz zá juk. Oly kor elõ re si -
et tek, hogy a ma ma hát rébb ma rad jon, s
ilyen kor röp ke, gyen géd pil lan tá so kat, ne -
ve té se ket is meg en ged het tek ma guk nak.
Ké sõbb egy ver sé ben ezt ír ta: „Te en gem
sze retsz, én má sért lán go lok, aki nek szí ve
tán is mét má sért do bog. És így tovább..
tovább… mást sze ret min de nik, oly csil la -
gok va gyunk, kik egy mást ker ge tik.” Ezt az
ér zést elõ ször va ló szí nû leg Ninácska
iskola tár sa, a kis Paulin ese té ben él te át. Ez
a kis lány vál lal ta a pos tás sze re pét ket te jük
kö zött, hû sé ge sen hoz ta és vit te a sze rel me -
sek egy más nak kül döz ge tett ver se it, pe dig
ti tok ban õ is ra jon gott a fi ú ért. Ár tat lan vi -

Türr István Tóth Kálmán

Türr Istvánvé 
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szo nya Spitzer Ninával sok évig tar tott,
mely nek két sé ge i bõl és gyöt re le mi bõl szá -
mos köl te mény szü le tett. Ninának más ud -
var ló ja is akadt, akit a lány egy al ka lom mal
a Bá rány ven dég lõ ben meg bán tott az zal,
hogy köl tõn ket ré sze sí tette elõny ben. A sér -
tés meg tor lá sa ként a két if jú más nap pár ba -
jo zott, s en nek so rán Kál mán vá gást ka pott
a kar ján. A sors azon ban még sem tar tot ta
meg õket egy más nak, mi vel a lányt vé gül
más hoz ad ták férj hez.

Ti zen nyolc éve sen ta liz mán já val, el sõ,
nyom ta tás ban meg je lent ver sé vel a zse bé -
ben küz dött a sza bad ság har cos ok kal. Ezt
kö ve tõ en Pes ten vál lalt szer kesz tõi mun -
kát, és a si ker ha mar rá ta lált. Meg is mer ke -

dett a szin tén író Majthényi Fló rá val, aki -
vel ke vés bé a szív, mint in kább a kö zös ér -
dek lõ dé s kö töt te ös  sze. Mi vel a ko ráb ban
va gyo nos Majthényi csa lád nem re mél he -
tett jobb par tit lá nyuk szá má ra, 1856-ban
ös  sze há za sod tak. No ha al ko tói mun ká juk -
ban nagy ha tás sal vol tak egy más ra, kap -
cso la tuk 12 év után vé gül vá lás sal vég zõ -
dött. Azt mond ják, a re mény te len sze rel -
mek nem múl nak el, s ezt a köl tõ nem sok -
kal ké sõbb, a fér je mel lett bol dog ta lan
Nina ha lá la után is to vább érez te. Egy élet -
rajz író ja sze rint Tóth Kál mán a sze re lem
Ham let je. Kosz to lá nyi azt ír ta ró la, hogy a
bol dog ság bol dog ta lan ván do ra, az áb ránd
és a ma gány re gé nyes köl tõ je volt.

Mind ezek is me re té ben ugye más kép pen
sé tá lunk el a szob rá val dí szí tett té ren, a fe -
le sé gét oly szé pen gyászoló mû gyûj tõ sé -
ta kert jé ben, más ho gyan néz zük a tá jat a
dél ceg ka to na ki lá tó já ból, és még ke re -
kebb nek tû nik a vi lág a nagy uta zó föld -
gömb jé nek lát tán? E film be il lõ tör té ne tek
azt jut tat ják eszünk be, hogy a va ló di ka -
land és a ro man ti ka ta lán el tûnt a ré gi
idõk kel. A mai mozihõsök mû anyag iz mai
mö gött rit kán ta lá lunk en  nyi erõt, el szánt -
sá got és ha za sze re te tet. Õk is vol tak gyen -
gék és gyen gé dek, volt pénz és ér dek, és
azt is tud ták, mi a sze re lem. Meg még
men  nyi mindent…

Katymári Van da

Koronás halászmester
A múlt szá zad ele jén egy sze ge di

ha lász mes ter, Bi tó Já nos Az én ki -
rály sá gom cím mel meg ír ta éle te tör -
té ne tét. Szó van itt if jú ko rá ról, a hal -
ha sí tó ta nyák éle té rõl, ha lász bér le te i -
rõl, hal szál lí tás bár ká val a Drá-
vaszögbõl, ar ról, hogy ha lász csár dát
nyi tott, s egy íz ben Fe renc Jó zsef nek
is ké szí tett vi zá ból la ko mát. Ez zel
kap cso lat ban em lí ti, hogy a ki rály
ha lász mes ter is volt. Mint ír ja, a
Habs bur gok nál az volt a ha gyo mány,
hogy min den fér fi va la mi mes ter sé -
get is ki ta nult, s Fe renc Jó zsef ép pen
a ha lá sza tot. Mi kor ezt ol vas tam, na -
gyon mél tá nyol tam a ha gyo mány te -
rem tõ õs elõ re lá tá sát, hisz a tör té ne -
lem so rán sok szor el ûz ték az ural ko -
dó kat, leg alább le gyen va la mi tisz tes
pol gá ri fog lal ko zá sa, ami bõl el tud ja
tar ta ni né pes csa lád ját. El kép zel tem
Ru dol fot, amint ké nyel mes mû he lyé -
ben vek ke re ket ja vít, vagy va la me -
lyik Li pó tot, ahogy ho ked lit ké szít,
egy Mik sát nad rá got szab va, de az if -
jú Fe renc Jó zse fet (18 éve sen már
csá szár!), amint sa rat da gaszt va há lót
húz, ne he zen tud tam ma gam elé
idéz ni. Ar ra is gon dol tam, annyi volt
talán csak a hagyomány, hogy egy-
egy céh tisz te let be li tag já vá vá lasz -
tot ta va la me lyik her ce get. Ad dig rá -
gód tam a kér dé sem, míg a leg il le té -
ke sebb hez, Habs burg Ot tó hoz for -
dul tam. Meg le põ en gyor san kap tam
meg a mellékelten közölt vá laszt.

Ha lá sza ink te hát büsz kék le het nek,
hisz elõ de ik közt ki rály is akadt.

Solymos Ede
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Nagy si ke rû, élõ és kon zer vált (CD,
DVD) mu zsi ka szó val il luszt rált elõ adást tar -
tott ja nu ár 19-én a ze ne is ko la ka ma ra ter mé -
ben Meizl Fe renc nyu gal ma zott tan szék ve -
ze tõ egyetemi ta nár, a Ma gyar Ál la mi Ope -
ra ház ze ne ka rá nak egy ko ri szó ló kla ri né to sa.

A ren dez vény szer ve zõ je a Rotary Club
Ba ja volt, amely nek kö vet ke zõ nyil vá nos
be mu ta tó já ra feb ru ár 23-án 19 óra kor ke -
rül sor a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont
és If jú sá gi Ház Ár pád té ri elõ a dó ter mé -
ben. Ek kor a Pump Kár oly Ba ja min dig
más cí mû nagy si ke rû fo tó al bu má nek kép -
anya gá ból ké szí tett 17 per ces ze nés ös  sze -
ál lí tás te kint he tõ meg nagy for má tu mú ve -
tí tõ vász non. A szer zõ a ve tí tés tel jes be vé -
te lé vel a Rotary Club Ba ja fi a ta lo kat se gí -
tõ szo ci á lis pro jekt je it kí ván ja tá mo gat ni.

Szö veg: Schmidt An tal
Fo tó: Deutsch Ot tó

Rend ha gyó ze ne tör té ne ti elõ adás

Egy kép, egy tör té net
Fo dor Ilda olyan kép zõ mû -

vész, aki ben a ke ra mi kus, a
szob rász, a fes tõ és a gra fi kus
egy szer re van je len. Mint ha
csak azon múl na te rem tõ szel le -
me mû al ko tás ok ban va ló meg -
je le ní té sé nek for má ja, hogy ép -
pen sza bad-e a csa lá di ége tõ ke -
men ce, amely ben ke ra mi kus-
szob rász mû vész fér jé vel, Mé -
szá ros Gá bor ral (Mészy) kell
osztoznia…

Fo dor Ilda idei el sõ, dr. Ren -
des Bélánéval (Rajz Ka ti né ni -
vel) kö zös ki ál lí tá sán a vo nat -
ker ti Is ko la Ga lé ri á ban túl nyo -
mó részt raj za i val, fest mé nye i -
vel sze re pelt. (Leg újabb kis -
plasz ti kái kö zül mind ös  sze né -
hány ar cha i zá ló, raj zos port ré
ke rült be mu ta tás ra, in kább csak
jel zés sze rû en.)

A ki ál lí tás fõ he lyé re Szõ lõ ri gók cí mû
fest mé nyét vá lasz tot ta al ko tó ja. Ez a kép
szol gál mos ta ni be szél ge té sünk ki in du ló -
pont já ul.

„Igyek szem az éle te met úgy szer vez ni,
hogy fo lya ma to san al kot has sak – mond ja
a mû vész nõ. – Ez ná lam bel sõ kény szer,
füg get len a kül sõ kö rül mé nyek tõl. Ha
nincs elég idõm, hogy na gyobb lé leg ze tû
ke rá mia mun ká ba kezd jek, ak kor a leg ké -
zen fek võbb ki fe je zé si for ma szá mom ra a

raj zo lás és a fes tés. Egyéb ként is min den
kép zõ mû vé sze ti ág el vá laszt ha tat la nul
igény li a raj zi, fes té sze ti és plasz ti kai meg -
ol dá so kat. Mind ez a ke rá mia mû faj ára
néz ve még fo ko zot tab ban ér vé nyes.

A szí nek ál lan dó an je len van nak az éle -
tem ben, szin te fog va tar ta nak, így a fes tés
min dig iz ga tott Még ud va runk szí nes szür -
ké it is ké pes va gyok hos  sza san szem lél ni
és ele mez ni, hogy egy kö vet ke zõ al ko tá -
som ban eset len fel hasz nál has sam azo kat.

Bár a ki in du ló pon tom min dig a
ter mé szet, úgy ér zem, hogy fes -
té sze tem re még sem a na tu rá lis
meg kö ze lí tés a jel lem zõ, ha -
nem egy faj ta el vont, kis sé geo -
met ri kus vi lág, ami azon ban
csak an  nyi ra abszt rakt, hogy
har mo ni zál jon az or ga ni kus vi -
lág gal. Az élõ vi lág te remt mé -
nyei vi szont ez ál tal vál nak
szim bo li kus for mák ká.

A ma dár az em be ri ség kul tú -
rá já nak egyik leg õsibb mo tí vu -
ma, meg szám lál ha tat la nul sok
mû vé szi al ko tás ban sze re pel.
Az én szõ lõ ma da ra im ta valy
té len száll tak le ud va runk ban: a
ve nyi gé ken ma radt, aszott szõ -
lõ sze me ket csi pe get ték. Én
ezek nek a töm zsi, pöt  työs mel -
lény ké jû ma da rak nak a tény ke -
dé sét kony ha ab la kunk ból –

ked venc fi gye lõ ál lá som ból – egé szen kö -
zel rõl kö vet het tem nyo mon, és ez elég
volt ah hoz, hogy meg moz gas sa fes tõi fan -
tá zi á mat. Cé lom nem volt több, csu pán
an  nyi, hogy ugyan az a me leg ség jár ja át a
né zõt, mint amit én érez tem a kép meg fes -
té se kor. Ha az, amit a szí nek har mó ni á já -
val lét re ho zok, örö möt okoz, ak kor már
el ér tem cé lo mat.”

Szö veg: Schmidt An tal
Fo tó: Nebojszki Lász ló
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Játs  szuk, ami nincs, de le het ne
Luzsicza Ár pád gra fi ká i ról

A ba jai mû vé szet sze re tõ kö zön ség elõtt
nem is me ret len Luzsicza Ár pád ne ve, és al -
ko tá sai sem azok. Az édes apa, Luzsica La -
jos fes tõ mû vész ré vén ba jai kö tõ dé sû al ko tó
mun ká it és leg kü lön fé lébb anya gok ba köl -
tött jel zé se it, üze ne te it már majd nem egy
év ti ze de rend sze re sen, év rõl év re lát hat juk.
(A Szi get – ba jai sza bad té ri ins tal lá ci ós ki ál -
lí tás rend sze res ki ál lí tó ja.)

Ön ma gá ról be szél get ve ar ra kért, ne a
mû vé szet tör té nész tu do má nyos szem üve -
gén ke resz tül néz ve ír jak al ko tá sa i ról. Hogy
te hát most csak váz la tos  ké pet, gon do lat tö -
re dé ke ket nyúj tok át a tisz telt ol va só nak, ne
raj tam kér jék szá mon. Sej té se ket fo gal ma -
zok meg, me lyek re mé nyem sze rint to vább -
gon do lás ra, be szél ge tés re, vi tá ra ösz tö nöz -
nek majd. Fo gad ják in kább a do log üze ne -
tét: az a sze ren csé je min den jó mû nek, hogy
so ha sem ér tik meg õket tel je sen.

Leg fon to sabb fel ada tu kat már be tel je sí -
tet ték mû vei: hogy játs  szunk ezek nek a ké -
pek nek ürü gyén. Aho gyan Luzsicza ját szik
a ma rok kó val, aho gyan egyet len vo nal lal
ját szik haiku-képeiben, aho gyan egy vég te -
le nül egy sze rû „sor min ta” jel tor zó sû rí té sé -
vel, rit kí tá sá val ké szít pu ri tán tisz ta sá gú,
éles, né hol zord kom po zí ci ó kat. Játs  szunk
együtt ve le és egy más sal! Ját sszunk a sze -
münk kel! 

A jel nek tû nõ, jel sze rû en is mét lõ dõ,
vissza té rõ, in kább gesz tus ér té kû for mák hol
meg bont ják, hol épí tik a mû vek geo met ri á -
ját. A jel tor zók mö gött pe dig, mint a gyer -
mek raj zok fes ték sza gú lap ja in, nyers fes tõ i -
sé gû szín folt ok von ják ma guk ra a fi gyel met.

A vá szon, a fém le mez vagy a pa pír fe lü -
le tén meg je le nõ kol lázs jel le gû app li kált
vagy szi tá zott mo tí vu mok so ra, a pál ci ka já -
ték vagy sor min ta ala kot öl tõ gesz tus je lek
né hol nyu godt, csen des, né hol pe dig mind
va dabb rit mu sa szin te fel õr li a ha gyo má -
nyos ér te lem ben vett kép me zõt. A tu da tos
konst ruk ció és dekonstrukció ered mé nye -
ként Luzsicza mû vei át tet szõ tisz ta sá gú, já -
té kos egy sze rû sé gû, de ez zel együtt rej té -
lyes, rejt vé nyes kom po zí ci ók ká vál tak. 

Úgy tû nik, Luzsicza Ár pád egy szer re hó -
dol a rend és a sza bad ság kény sze ré nek. Egy
meg idé zett kép, mo tí vum vagy sza bály rend -
szer min dig a vi szo nyí tá si alap. El vo nat koz -
tat a fest mény taktilis in ge re ket ki vál tó fe lü -
le té tõl, ugyan ak kor az ér zé keny raj zo la tú
tér gra fi ka min ta ként di rek tebb mó don ke rül
kap cso lat ba a konk rét tár gyi vi lág gal. Min -
den tár gyá nak meg van a ma ga in ti mi tá sa. A

se ma ti zált tár gyak, mint egy-egy ki me re ví -
tett em lék kép le beg nek a sí kon, szin te már a
sík fö lött. Va la mi olyat kör vo na laz nak ezek
a mû vek, ami nincs je len. Iga zi ani má ció,
„Mint a ko po nyám ban fu tó körmozi”. Uta -
lás ez, akár egy jó idé zet. Va la hol a még és a
már kö zött. Ha nem len ne szem be öt lõ a vég -
te len tü rel mû, gon dos ki vi te le zés, mint lé -
nye ges al ko tó elem, akár koncept szel le mi -
ség rõl is be szél het nénk. De úgy tû nik, itt
még sem er rõl van szó. A sok szor szán dé kol -
tan re du kált esz köz tár, a min ta sze rû raj zo lat
hû vös ele gan ci á ja bi zarr ér zé ki ség gel tár sul.
Az a ke vés, amit Luzsicza lát tat, il let ve
meg je len ni en ged, mind anya gá ban, mind
tárgy sze rû sé gé ben igen so kat mon dó. Luzsi-
cza leg több mû vé ben ott vib rál az a fe lü le ti
fe szült ség, me lyet ne vez he tünk: sze re tet nek,
sze re lem nek, ér zé ki ség nek, sze xu a li tás nak,
vagy egy sze rû en „csak ” já ték nak.

De mi ért is ké ne fel tét le nül meg ne vez -
nünk? Vagy ép pen ne kem meg ne vez nem, ha
már egy szer ezt õ ép pen nem tet te. S ez volt
ké ré sé nek ta lán az oka és lé nye ge, ami ért
nem akar ta, hogy a tu do má nyos ság szem -
üve gé vel néz zem és gon dol kod jam ró la.

S ha a tu do mány nyel ve meg köt te tett,
hall gas suk meg, mit mond két köl tõ er rõl:
Weöres Sán dor és Szil ágyi Do mo kos:

„Nézz meg egy kõ da ra bot, egy ka la pá -
csot, egy bok rot, egy pa ri pát, egy em bert:
mind egyik ke let ke zett, pusz tu ló, ha tá rolt,
egyé ni, kü lön-lé võ.

De kö zös lé nye gük, a lé te zés, nem ke let -
ke zett, nem pusz tu ló, nem ha tá rolt, nem
egyé ni, nem kü lön-lé võ. A lé te zés min den -
ben azo nos.

A sok fé le ke let ke zõ és pusz tu ló alak zat:
ez az élet. Az örök egy más után, mely nek
min den alak zat csak egy-egy ál lo má sa: ez a

lé te zés. Az em ber az egyet len, aki a vál to -
zók ban a NÉVVELRÖGZÍTHETÕT ke re -
si: az ér tel mét. Az em ber az egyet len, aki
ön ma gá ban az egyé ni és fel té te les dol gok
alá, a kö zös és fel tét len lé te zé sig ás: a lé le -
kig.” (Weöres Sán dor: A lé te zés) 

1.
Játs  szuk, ami nincs, de le het ne.
Játs  szuk, ami nincs, de sze ret ne
len ni. Esen dõ mi ma gun kat.
Tár sa ink meg mi kor un nak?
Játs  szunk – nem gyer me ki bab ra 
= babrálás),
nem, nem megy a já ték bab ra,
hogy meg fõz ve az em ber me gen né:
ó, épí tõ, ne éhezz!
Az épí tés is vé res.
Ta nú rá Kõ mû ves Ke le men né.

2.
Játs  szuk, ami nincs, ami volt,
játs  szuk, ami nincs, ami lesz.
Pok lot s men  nyet, hol a holt
kö zel ér zi ma gát föl di je i hez.
Föl det, hol a menny s a po kol.
Játs  szuk meg a Nap meg a Hold
ra gyo gá sát – játs  szuk, ahol
ját sza nunk ada tott.
Légy élõ, a jö võt so se fé lõ,
akár az idõt a ha lott.

3.
Játs  szunk, az idõ amíg en ged.
Játs  szunk jámborka tü rel met.
Játs  szunk dugvást be lé nyug vást,
játs  szuk, ha tu dunk, ha tu dunk, mást,
játs  szunk e meg unt
go lyó bi son éte ri ál mot,
örö kös ze ni ten a meg ál lott
Na pot. Játs  szunk, ha tu dunk.

4.
San Fran cis cót vagy Os lót,
Pá rizst, Stock hol mot, szer te fosz lott
– vagy el jö ven dõ? – ál mo kat.
A já ték ká bít, ál mot ad.
S re ményt is, „égi ek kel ját szót”.
Olyat, hogy fej bú bunk se lát szott
ki. Ó, omega s al fa.
És ke res vén ro ko na it,
föl üt he ted Cso ko na it,
hol ír va va gyon: vak és csal fa. 

(Szil ágyi Do mo kos: Já té kok II.)

Kovács Zita
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Észak-bács kai ba ran go lá sok
Nö vény ta ni ta nul má nya im ra vis  sza gon -

dol va, em lék szem, sok szor la poz tam fel a
könyv ben egy rend szer ta ni lag ki emel ten
tár gyalt nö vény, a csi kó fark ké pét. Ak kor
még nem gon dol tam, hogy az Al föld re ke -
rül ve le he tõ sé gem lesz lát ni a ter mé szet -
ben is a mi fló ránk ban kis sé kü lön le ges -
nek ha tó nö vényt. Már a ter mõ he lye is ér -
de kes lát ványt nyújt az ide lá to ga tók nak,
mi vel Kéleshalom ha tá rá nak jel leg ze tes
geo mor fo ló gi ai kép zõd mé nye in, a ho -
mok buc ká kon él.

A Kéleshalmi-homokbuckák a Kis kun sá -
gi Nem ze ti Park hoz tar toz nak. A te rü let
1975 óta vé dett. A ho mok buc ká kat gyér,
még is vál to za tos nö vény zet bo rít ja. A nyílt
homokpusztagyepek gyep al ko tó fü ve a ma -
gyar csen kesz és a ho mo ki ár va lány haj, még
a deg ra dál tabb te rü le tek is õriz nek olyan ka -
rak ter fa jo kat, mint a bá rány pi ro sí tó, a ho -
mo ki vér tõ, nap ró zsa, ho mok vi o la, ké sei
szeg fû, ho mo ki imola, ho mo ki csûdfû és a
ho mo ki ki ke rics. A nyílt nö vény zet köz ti ho -
mok fel szí ne ket zuzmók és mo hák bo rít ják.
Ha son ló jel le gû te rü let ta lál ha tó a KNP
fülöpházi, bócsa-bugaci te rü le te in, az zal a
kü lönb ség gel, hogy a Du na-Ti sza kö zi ho -
mok hát észa ki ré szén bo ró kás fehérnyára-
sok,  dé li ré szén ga la go nyás fehérnyárasok
ala kul tak ki, ez a te rü let pe dig olyan át me ne -
tet ké pez, ahol mind két tí pus meg ta lál ha tó.
A ter mé sze tes er dõ tí pu so kon kí vül a múlt
szá zad ban kez dett ho mok fá sí tá sok ered mé -

nye ként aká co so kat ül tet tek, il let ve az 50-es
évek ben a ho mok buc ká kat er dei- és fe ke te -
fe nyõ vel ül tet ték be. A kéleshalmi buc kák
nagy ré sze is fe ke te fe nyõ vel van be te le pít -
ve, ezt sze gé lye zi a bo ró kás. Ter mé sze tes ál -
la po tá ban már csak igen kis te rü let lát ha tó
az er dõ sí té sek és a me zõ gaz da sá gi mû ve lés

mi att. A ho mok buc ká sok ra te le pí tett er dõk
az ere de ti faj kész let ben vál to zást okoz nak
az ár nyé ko lás, a megnövekedett avarpoduk-
ció mi at ti humuszfelhalmozódás, így a ta laj
jel le gé nek meg vál to zá sa mi att.

Ilyen beer dõ sí tett ho mok buc ka tisz tá sán
ta lál tuk a be ve ze tõ ben em lí tett, ha zánk ban
rit ka elõ for du lá sú nö vényt. Rend szer ta ni -
lag a nyit va ter mõk tör zsé be tar to zik, ér de -
kes sé ge, hogy bi zo nyos szervezõdésbeli
tu laj don sá gai mi att át me ne tet ké pez a nyit -
va ter mõk és a zár va ter mõk kö zött (edény-
nyalábjaiban meg je len nek a víz szál lí tó
csö vek a víz szál lí tó sej tek he lyett, ami már
a zár va ter mõ nö vé nyek sa ját sá ga).

Egyet len csa lád egyet len nemzetsége
(Ephedra) mint egy 40 fajt mu tat fel. A ná -
lunk is élõ csi kó fark (Ephedra distachya)
10-30 cm ma gas, fel emel ke dõ, erõ sen el -
ága zó szá rú, két la ki kis cser je, zöl des szür ke
ágak kal. Le ve lei (a zsúrlókhoz ha son ló an)
alig lát ha tó ak, pik kely sze rû ek, a cso mók nál
két csú csú, zöl des hü vely két al kot nak. Ter -
mé se éret ten pi ros szí nû.

Az Ephedra nem zet ség hí res ha tó anya ga -
i ról. Egyes fa jok ban ephedrin ne vû al ka lo i -
da van, amely nek élet ta ni ha tá sa az ad re na -
li né hoz ha son ló (eme li a vér nyo mást, iz gat -
ja a szim pa ti kus ideg rend szert). 1925 elõtt
Kí na volt a vi lág egyet len ephedrin szál lí tó -
ja, a het ve nes évek ben Nyu gat-Pa kisz tán -
ban vol tak a leg na gyobb ter mõ te rü le tei, de

Bo ró kás, ga la go nyás fehérnyárasok Kéleshalom ha tá rá ban
(fo tó: Káldi Gá bor)

Beer dõ sí tett ho mok buc kák (fo tó: Káldi Gá bor)
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Csi kó fark (Ephedra distachya) fo tó: Váradi Zsolt A nö vény vi rá gos és ter mé ses haj tá sa (Csapody Ve ra raj za)

ma már jó részt szin te ti ku san ál lít ják elõ ezt
a ve gyü le tet gyógy ásza ti cél ra.

A nem zet ség kép vi se lõi Bel sõ-Ázsi á tól a
Föld kö zi-ten ger vi dé ké ig, Észak-Ame ri ká -
ban és a Dél-An dok ban él nek. Kö zép-Eu -

ró pá ban leg észa kibb te rü le te ha zánk ban
van. Ez a ná lunk elõforduló egyet len faj
me di ter rán, szubmediterrán nö vény, me -
leg ko ri re lik tum, ho mok és löszpusztákon
(Du na-Ti sza kö ze, Me zõ föld), do lo mit -

szik lá kon (Bu dai hegy ség) él. Fo ko zot tan
vé dett, ha zai ter mé sze tes po pu lá ci ó ja po -
ten ci á li san ve szé lyez te tett. Természetvéde-
mi ér té ke 30 000 Ft.

Fe hér Gi zel la

Babalesen Nemesnádudvaron
Ta valy no vem ber 8-án könyv tá ros kol lé -

ga nõm mel be száll tunk a mú ze um ki must -
rált, öreg La da Sa ma ra gép jár mû jé be, és el -
lá to gat tunk szü le i hez Nemesnádudvarra. A
gaz da ság ál la ta i nak rö vid szem lé jét kö ve -
tõ en be men tünk a ház ba, amely nek szo bá -
in Frank Gáspárné Metzinger Éva (szül.
1940) ka la u zolt vé gig ben nün ket és meg -
mu tat ta a gyûj te mé nyét al ko tó „já té ko kat”.
A já ték szót azért tet tem idé zõ jel be, mert
Éva né ni ba bá i nak zö mét nem kop tat ta
gye rek kéz, leg in kább csak dí szei a ház nak.

Frank Gáspárné el mon dá sa sze rint a
sze gé nyebb sváb csa lád ba szü le tett gye re -
kek nek, így ne ki sem vol tak gyer mek ko rá -
ban ba bái. A szü lõk tõl leg in kább ol csó,
kétfo rin tos köny ve ket kap tak aján dék ba,
és a mun ká ba va ló be le ne ve lõ dés mel lett
sza bad  ide jük ben azo kat for gat hat ták. Va -
ló szí nû leg ez ösz tö nöz het te õt ar ra, hogy
fel nõttko rá ban, 1974-ben, egy moszk vai
ki rán du lás ról két orosz nép vi se let be öl töz -
te tett ba bá val tér jen ha za. El len tét ben utas -
tár sa i val, akik ét kész le tet, var ró gé pet,
vagy egyéb ap ró sá got vá sá rol tak. Et tõl
kezd ve bár mer re járt – akár Ba ja, Kiskun-
dorozsma vagy Pécs vá sá ra in for dult meg –
min dig ba bák kal telt meg a szaty ra.

Mi u tán le á nya hírt szer zett édes any ja ba -
ba sze re te té rõl, egy al ka lom mal ma gyar vi se -
le tû lány ba bá val lep te meg, ame lyet a ba jai
Bács ka Áru ház ban vá sá rolt. Az aján dék do -
bo zán fel volt tün tet ve a bu da pes ti já ték ké -
szí tõ cí me. Frankné le ve let írt neki, és ru ha

nél kü li, mez te len ba bá kat ren delt tõle. An -
nak meg fe le lõ en, hogy mi lyet sze re tett vol na
fel öl töz tet ni, rész le te sen le ír ta: hos  szú, rö vid,
bar na, szõ ke ha jú, kék vagy bar na sze mû le -
gyen a ba ba. A meg ren de lést kö ve tõ en a ba -
ba ké szí tõ tí ze sé vel ad ta pos tá ra a ba bá kat.

Frank Gáspárné Metzinger Éva babái között
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Ké sõbb már egy kö ze leb bi ba ba ké szí tõ -
tõl, a decsi Csötönyi Ist ván tól vá sá rol ta
„ked ven ce it”.

Az öl töz te tés ben Frank Gápárnénak
szom széd as  szo nya, Föld há zi Jánosné Zsu -
zsa né ni se gí tett. Mi u tán be sze rez ték a ru -
ha anya got, a dí szí tés hez a több mé ter csip -
két, flit te re ket, in dul ha tott a var rás. 

Az ak ko ri ban Nemesnádudvaron mû kö -
dõ ké zi mun kaszak kör ha tá sá ra Éva né ni
elõ ször ka lo csai vi se le tet adott ba bá i ra.
Ké sõbb a kü lön bö zõ nép vi se le tek egyes
ru ha da rab ja it ké pes lap ok ról, pros pek tu -
sok ról má sol ta, de sok szép, szí nes fo tót
ta lált egy 1997-es ta ka rék szö vet ke ze ti
nap tár lap ja in is.

Elõ for dult, hogy a ba bák kö zül né há nyat
Ha jó son, Sükösdön fa lu si var ró as  szo nyok -
kal öl töz te tett fel, így a pen dely tõl a pár tá -
ig hi te les ru ha da rab ke rült a ba bák ra.

A ba bák kü lö nös sor sa, hogy éle tü ket né -
ha a sze mét tá ro ló ban vég zik. Így ta lált egy -
szer Éva né ni fér je egy her ceg szán tói sokac
ba bát a nemesnádudvari sze mét te le pen.
Ha za vit te fe le sé gé nek, aki a ru hát több szö -
ri mo sás, tisz tí tás után egy új ba bá ra ad ta. 

Nap ja ink ra Éva né ni gyûj te mé nye meg -
kö ze lí ti a 300 da ra bot. Anya gu kat te kint ve

van nak mû anyag-, gu mi- és por ce lánba -
bák is. Ma gyar or szág nép raj zi tá ja i ról ta -
lá lunk itt ba bá kat a Tol na me gyei és a Ka -
lo csai Sár köz, az Or mán ság, a Pa lóc föld,
a Ma tyó föld szí ne sebb, il let ve egy sze rûbb
nép vi se le te i vel. A ba bák kö zött egy aránt
fel tûn nek a Ba ja kör nyé ké re ke rült bu ko -

vi nai szé ke lyek, a ha jó si, nemesnádud-
vari, csá szár töl té si svá bok, a her ceg szán -
tói sokac nép, a re for má tus Szeremle és
Érsekcsanád ma gyar jai. A nem ze ti sé gek
so rát gya ra pít ja az af ri kai, a bra zil, a skót,
a gö rög, az orosz nép vi se let be öl töz te tett
ba ba. Frank Gáspárné édes ap ja 1941-tõl
kint élt Né met or szág ban, az 1980-as
évek ben lá nya min den lá to ga tá sa után
vagy egy ti ro li vagy egy hirrlingeni ba bát
ho zott az „õs ha zá ból”.

Az uno kák szí ve sen sé tál gat nak eb ben a
ba ba ren ge teg ben, azon ban egyet sem
emel nek le a pol cok ról, mert ne kik kü lön
„ját szós” ba bák so ra koz nak az egyik
ágyon. Oly kor-oly kor még is elõ for dul,
hogy egy-egy fiú ba ba le ány fe lé ka csint,
és ez nem a vé let len mû ve. 

Kothencz Ke le men

A gyûjtemény elsõ darabja, az orosz baba

A nemesnádudvari svábok A Kalocsai Sárköz magyar népe

„Tálentum”
Ko ra té li dél után. Bár a nap ra gyo gó an

süt, oda kint még is va cog ta tó hi deg van.
Gyü le ke zünk a vá ro si Mû ve lõ dé si Ház
eme le ti ter mé ben. A he ti ke rá mia-fog lal ko -
zás ra ér ke zõk las san ként szál lin góz nak, ki
egye dül, má sok is me rõ se ik kel, ba rá ta ik kal.
Je len leg né pes a fa ze kas ság iránt ér dek lõ dõ
tár sa ság, ám leg több jük – bár sze ret nék fi -
ú kat is lát ni kö zöt tük – a szeb bik nem hez
tar to zik. Meg le pe té sem re van nak idõ seb -
bek is. Ta pasz ta la tom sze rint õk a leg szor -
gal ma sab bak. A fi a ta lok tü rel met le neb bek.

Hu szon éves gya kor la tom ta pasz ta la tát
igyek szem át ad ni a szûk re sza bott he ti két
órács ká ban. Jól esik lát ni a ha la dást, az
öröm te li si ker él ményt, amely hez bi zony

hos  szú és fá rad sá gos, ku dar cok kal te li út
ve zet. A rá ter mett ség és ke mény aka rat
nem min den ki ben la ko zik együtt, ezért
egy-két hét után el-el ma ra doz nak né há -
nyan, fel ad ván a ki lá tás ta lan nak tû nõ küz -
del met az agyag gal.

A cso port kez det ben gyak ran vál to zott,
de vé gül ki ala kult egy ál lan dó nak mond -
ha tó lét szám, õk ko no kul, ke mé nyen vi as -
kod tak az agyag gal. Több eset ben lát ták az
új je lent ke zõk nagy-nagy ve he men ci á ját
és azt kö ve tõ, az ön bi zal mat kí mé let le nül
le tö rõ ku dar cot. A si ker te len ség ez zel jár.
Nincs ki vé tel. Vagy még is?

Dél után fél négy. Szál lin gó zik a tár sa ság.
Né hány fi a tal lal ép pen a köl té szet rõl be szél -

ge tünk. Ar ról, hogy a ke rá mia, el sza kad va
hét köz nap ok cél sze rû sé gé tõl, bi zo nyos szin -
ten mû vé szet, és eb bõl adó dó an az al ko tás -
ban fel lel he tõ az ih let, akár csak a köl té szet -
ben. Szó esik a nagy köl tõk rõl, Ady ról, Jó -
zsef At ti lá ról, Arany Já nos ról. Meg le põ döm,
hogy az idõ seb bek ben mennyi re ott él nek a
ré geb ben ta nult ver sek. Már is idéz nek, és
fel szín re buk kan nak a mély, lé lek ben ha -
gyott nyo mok. Mi e lõtt még job ban el me rül -
nénk a ver sek ben, tör té nik va la mi:

– Jó na pot! – vi har zik be az aj tón nagy len -
dü let tel egy nyú lánk, ti zen éves ka masz fiú.

– Hol az a ko rong? – néz kö rül a he lyi -
ség ben. (A ko rong a bel sõ, ki sebb he lyi -
ség be, a ke men ce mel lett áll.)

Babák sokac népviseletben
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– Ott van – mu ta tok a mun ka esz köz re.
– Itt le het ko ron goz ni? – dör zsö li te nye -

rét so kat sej te tõ en, s kör be te kint ve ala po -
san szem ügy re ve szi a ki csiny he lyi sé get.

No csak! – hök ke nek meg. A tüs tén ke dõ
if jú ma ga biz tos sága lát tán olyan ér zé sem
tá mad, hogy ez a fiú tud hat va la mit. Ala po -
sab ban vé gig mé rem. Ma gas, ret ten tõ en
szep lõs, la za moz gá sú, élénk te kin te tû srác.
Ti zen éves mai ka masz, s mint ilyen nek,
min den fé le nem hét köz na pi do log – mint
pél dá ul tör té ne te sen a ko ron go zás – fel kel ti
ér dek lõ dé sét. E kor ban ma gam is így vol -
tam. Azon nal ro kon szen vet éb reszt ben nem
ér dek lõ dé se, an nál is in kább, mert ke vés a
„fér fi” a kis csa pat ban. El sõ rá né zés re rá ter -
mett nek lát szik. No, lás suk, mit tud.

A töb bi ek kí ván csi an le sik, amint a fi út
a ko rong hoz in vi tá lom. Ez idá ig még nem
akadt hoz zá ér tõ if jú. Ne tán õ len ne az el -
sõ? Mél tán nagy az ér dek lõ dés. Oda nyúj -
tom agya gos kö té nyem.

– Ez meg min ek? – néz rám szin te sér tõ -
döt ten nagy bar na sze me i vel.

– Ha nem kell… nem kell – vo nom
meg a vál lam. (Hm. Csak nem tisz ta -
ságmá ni á kus? Nem is oly ré gen volt ilyen
tanulóm…)

– Hol az agyag? – márt ja be le óva to san
hos  szú vé kony uj ja it a vi zes vö dör be.

– Nem is gyúrsz ma gad nak? – kér de -
zem, még min dig gya nút la nul. Is me rek
kol lé gát, aki gyú rás nél kül fo gott ne ki a
meg le he tõ sen ke mény fi zi kai mun kát kí -
vá nó ko ron go zás nak, de õ na gyon is ér tet -
te a szak mát, no meg egy kis va gány ság
be le fér a sok szor mo no ton szé ria mun ká ba.
(Bez zeg a la za ság idõn ként „vis  sza kö -
szönt”, s le he tett javítani…)

– Az meg min ek? – va kar gat ja nem lé te -
zõ sza kál lát. Sze me tág ra me red a cso dál -
ko zás tól, mint ha mon da ná: Ho gyan is
gon dol hat tok ilyet? Még hogy gyúr ni?!
Na, ide fi gyel je tek, pu pá kok!

Nagy len dü let tel rúg ja a ko ron got, mely -
nek szo kás tól el té rõ, bal ra tör té nõ for ga tá -
sa egy pil la nat ra el gon dol kod tat. Su ta len -
ne a srác? A gya nú ész re vét le nül ta ka ros
kis fész ket rak ben nem: Palimadárnak néz
en gem, ben nün ket.

– Hát ak kor „lás suk a med vét”! – gon -
do lom, s mar ká ba nyo mok egy jó két ki ló -
nyi agyag töm böt. – Va jon ez zel mit fog
kez de ni? Be val lom, kis sé go nosz do log,
már ami az agyag túl zott men  nyi sé gét il le -
ti. Tit kon azon ban re mény ked em va la mi
cso dá ban, ami majd õt iga zol ja, akár az én
ro vá som ra.

A szo ká sos ko rong ra csa pás he lyett ha -
nya gul rá dob ja a fém lap ra az agya got, és
ve szett tem pó val pe dá loz. Per sze, aho gyan

az vár ha tó, a se be sen pör gõ mas  szá ba be -
le akad nak hos  szú uj jai, és ha le het, még
alak ta la nabb ku pac cá vá lik a jobb sors ra
ér de mes agyag tömb.

– Nem jó az agyag – je len ti ki ha tá ro zott
han gon, és ol dal ra néz a töb bi ek re. Szép
szám ban áll juk kö rül a ko ron got. A ma -
gya rá zat ne kik, a zöld fü lû ek nek szól. A hi -
ba csak is az agyag ban le het, no meg ben -
nem, aki a ke zé be nyom ta. Sze mé ben vá -
dat vé lek fel fe dez ni.

– Jó, adok má si kat. – A mel let tem ál ló Er -
zsi ké vel ös  sze né zünk, aki al ka lom hoz il lõ
ver set idéz súgva: „dol goz ni csak pontosan,
szé pen, aho gy a csil lag megy az égen, úgy
ér de mes.” Tü rel me sen vár juk a fo lya tást.

Az még csú fo sabb vé get ér.
– Mondd csak,  me lyik  mes ter nél ta nul tál

ko ron goz ni? – kér de zek rá.
– Hááát vol tam né hány helyen…
Nem ad ja fel. Olyan ár tat lan kép pel néz

ránk, mint aki biztos benne, hogy mi, akik
szá nal ma san tu dat la nok va gyunk, nem tud -
hat juk, va ló já ban mi lyen is a ko ron go zás.
Oly meg gyõ zõ en csinálja, hogy ha nem a
sa ját sze mem mel lá tom, hal lom, óha tat la -
nul be dõ lök ne ki. Jó. Le gyen! Be le me gyek
a já ték ba:

– Me zõ tú ron voltál-e? – kér de zem. (Ott
ugyan is nem szok tak gyúr ni.) Blöf fö lök.

– Ja… ott is vol tam – mond ja szem reb -
be nés nél kül. (A blöff ült.) – De csak egy
kicsit… te szi hoz zá si et ve.

– Foly ta tod? – né zek rá kér dõn. (Bi zo -
nyos vol tam ab ban, hogy lá za san ke re si a
ki bú vót.)

– Most va la hogy nem akar men ni – for -
dul ma gya rá zó an a kö vet ke zõ mu tat ványt
vá ró kí ván csi „kö zön ség” fe lé.

– Ta lán még is gyúr jak ne ked egy ada -
got? – s már is sze lek a vá gó val egy jó val
ki sebb töm böt.

– Ja, az jó lesz, kö szö nöm, most iga zán
men ni fog. – Izeg-mo zog a ko rong ké nyel -
mes nek egy ál ta lán nem mond ha tó desz ka -
ülõ ké jén.

Tisz ta sor. A srác el akar ja káp ráz tat ni a
kö rü löt te ál ló kat, s hogy mi ok ból, azt egy -
elõ re nem tu dom. Min den eset re „ve szem a
la pot”. Gyú rok ne ki, s szé pen for mált „bu -
cit” nyo mok a ke zé be. Nagy só haj jal le -
csap ja, mi nek nyo mán agyag pöt  työ sek le -
szünk va la men  nyi en. Nyom ban tá gul a
kör. Ez már azért nem jár ja! Meg elé ge lem.

– Most ülsz elõ ször ko ron gon, ugye? –
mar ko lom el vé kony kar ját.

– ÁÁÁ, de hogy, csak most nem akar
menni… – pró bál nem túl erõs szo rí tá som -
ból sza ba dul ni.

– Nem szé gyen, ha va la mit nem tudsz –
en ge dem el a kar ját.

For gat ja a fe jét, de me ne kü lés re nincs
esé lye, most már színt kell val la nia. Még -
sem te szi.

– A jö võ hé ten biz to san men ni fog… és
a ke zem is fáj… – san dít rám. Tu dom, ho -
gyan ért sem, ám bár an  nyi ra azért még sem
szo rí tot tam a kar ját.

– Szó val meg sze ret néd tanulni… – pró -
bá lok mind azo nál tal se gít sé gé re si et ni.

Za var egy ál ta lán nem lát szik raj ta, még is
tu dom, ér zem, két ség beeset ten gon dol ko dik.

– Leg kö ze lebb vá zát fo gok csi nál ni! Ek -
ko rát! – s mu tat ja. Ar ca fel de rül, s szin te
vib rál nak ar cán a szep lõi. Nem en ged egy
jot tá nyit sem. Tö ké le tes ma ga biz tos ság gal
mond ja, olyan ha tá ro zott hang súl  lyal, amit
nem le het más kép pen ér te ni: Meg fo gom
csi nál ni és kész. Majd meg lát já tok!

Mi köz ben ki se gí tem a ko rong mö gül,
be szál lin góz nak a ki sebb gyerekek. Hall -
ván az if jú jö võ re vo nat ko zó be je len té sét,
azon nal kö rül ve szik, s za jong va ké rik:

– Ugye, csi nálsz majd ne künk kis bög -
rét?! (A si ker él mény te hát még sem ma radt
el, õk ter mé sze te sen fenn tar tás nél kül
hisznek ne ki.)

– Hogy ne. Ter mé sze te sen – mél tó ság tel -
je sen pil lant le rá juk, a gyõz te sek tö ké le tes
ma ga biz tos sá gá val.

Ek ko ra ar cát lan ság lát tán egy sze rû en be -
lém akad a szó. A ré geb bi szak kö rö sök nem
szól nak, nyil ván va ló, tõ lem vár ják a fo nák
hely zet fel ol dá sát. In kább nem szó lok.

A fiú a jö võ he ti vi szont lá tás re mé nyé -
ben el kö szön, majd csep pet sem si et ve,
emelt fõ vel tá vo zik. Be csu kó dik mö göt te
az aj tó. Azon nal ki tör a ne ve tés. Egy sze rû -
en nem tu dunk rá ha ra gud ni. De azért el -
gon dol ko dunk. Eb bõl a fi ú ból vagy nagy
üz let em ber lesz – amit õszin tén re mé lek –,
vagy rend kí vü li ké pes sé gû szél há mos.

Hi á ba vár tuk, a kö vet ke zõ hé ten nem
jött el, és az azt kö ve tõk egyi kén sem.

Nem so ká ra ki ta va szo dott. Lá nyom, aki
szak mai gya kor la tát töl töt te a S... Szál lo -
dá ban, egy va cso ra kor el me sél te, mi lyen
fur csa je le net ta nú ja volt a mun ka he lyén.
Egy fi a tal, ma gas, ki rí vó an szep lõs fiú,
szé le sen gesz ti ku lál va, mint va la mi ház -
gaz da, ven dé ge ket in vi tált az elõ ke lõ,
ele gáns ét te rem be. (Mint ki de rült, né met
tu ris ták vol tak.) Ott ho no san moz gott,
mint aki ilyes fé le he lyek hez szo kott, Ma -
gá hoz in tet te a pin cért, és fö lé nyes biz -
ton ság gal szólt:

– Õk a vendégeim. Kérem, foglalkozzon
velük, vegye fel a rendeléseket! Ter-
mészetesen beszélek nyelveket, de a
német egyelõre nem megy úgy.

Bo dor Tóth Zol tán
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Vé den dõ véd te le nek:
a cit rom lep ke

A cit rom lep ke (Gonepteryx rhamni)
kör nye ze tünk azon lep ké je, amely hos  szú
éle te so rán leg in kább az év egy rö vid idõ -
sza ká ban fi gyel he tõ meg, majd el tû nik
vagy ke vés bé ész re ve he tõ az élõ vi lág sok -
szí nû ka val kád já ban. A lep ke tél vé ge fe lé,
egy-egy hir te len tá madt erõs nap sü tés ben
már fel éled, és elõ bú jik nem kü lö nö seb ben
vé dett te le lõ he lyé rõl, amely fa od vak ban,
szá raz le ve lek közt vagy ha son ló vé del met
nyúj tó he lye ken le het. Ilyen kor és az ezt
kö ve tõ ta va szi nász re pü lés ide jén lát hat juk
leg in kább az erõ tel jes röp tû cit rom lep két.
A hí met kön  nyen fel is mer he tõ vé te szi cit -
rom sár ga alap szí ne, míg a nõs tény ha son -
ló adott sá ga zöldesfehér. Így utób bi röp té -
ben kön  nyen ös  sze té veszt he tõ a ká posz ta -
lep ké vel. To váb bi jel leg ze tes ség a 2,5-3
cen ti mé ter hos  szú sá gú elül sõ szárnyélek
csú csot for má zó, ki fe lé haj ló vé ge és a há -
tul só szár nyak ér de kes for má ja, ame lyen
szin tén meg fi gyel he tõ egy csúcs. Mind két
nem szár nya i nak kö zép sõ ré szét né hány
na rancs sár ga petty dí szí ti. Le vé len vagy
vi rá gon cit rom lep két szét tárt szár nyak kal
nem le het lát ni, en nek va ló szí nû oka, hogy
ös  sze zárt szár nyai mi mik rit je len te nek
szá má ra: eb ben a test hely zet ben kis sé el -
sár gult fa le vél re ha son lít.

Pe té it táp nö vé nyé re, a ku tya ben gé re
rak ja. A má jus vé gén, jú ni us ele jén ki ke lõ

zöl des ár nya la tú és ol da lukon fe hér csí ko -
zá sú kar csú her nyók (az össz kép ki tû nõ ál -
cá zást biz to sít szá muk ra az éne kes ma da -
rak el le né ben) nagy já ból egy hó nap múl va
bá bo zód nak be. A jú li us vé ge fe lé elõ bú jó
ki fej lett lep kék a kö vet ke zõ ta vasz vé gé ig
re pül nek. Éle tük ben van nak ke vés bé ak tív
idõ szak ok is: ká ni ku lák ide jén a cit rom -
lep kék el búj nak, és té len jó fagy tû rõ ké -
pes sé gük nek kö szön he tõn szin te tel je sen
véd te le nül te lel nek át.

A ro va rok egyik leg né pe sebb rend jé be
tar to zó lep kék kö zel 200 000 fajt szám lál -
nak, Ma gyar or szá gon mint egy 4500 fa juk
for dul elõ. Kö zü lük 18 tar to zik a fe hér lep -
kék csa lád já ba, amely nek egyik tag ja a cit -
rom lep ke is. Föl dün kön a cit rom lep ke
Eur ázsia nagy ré szén (a két kon ti nens
észa ki te rü le tei, va la mint Kré ta ki vé te lé -
vel) és Észak-Af ri ká ban él. Ma gyar or szá -
gon, így Ba ja kör nyé kén nem túl gya ko ri,
de min den hol szá mít ha tunk fel buk ka ná sá -
ra. Kö ze li ro ko na a Mediterráneumban
elõ for du ló kleopátra cit rom lep ke (Gonep-
teryx cleopatra). Ezt a ná lunk élõ hím cit -
rom lep ké tõl a vi lá go sabb szárnyfonák és
az elül sõ szárny na rancs szí nû be hin té se, a
nõs tény cit rom lep ké tõl a ke vés bé zöl des
alap szín kü lön böz te ti meg.  

Dr. Nebojszki Lász ló

A vi rá gon szí vo ga tó hím cit rom lep ke szár nyán jól ki raj zo ló dik az ere zet

Tisz telt
Ol va só ink!

Ami ó ta le he tõ ség van a sze mé -
lyi jö ve de lem adó 1%-ának
köz cél ok ra tör té nõ fel aján lá -
sá ra, a Ba jai Hon pol gár Ala -
pít vány év rõl év re je len tõs
összeg hez jut a la pot sze re tõ
ol va sók jó vol tá ból, s ez is biz -
to sí té ka a za var ta lan, fo lya -
ma tos meg je le nés nek. 

Kér jük, hogy eb ben az év ben
is dönt se nek ja vunk ra: ked vez -
mé nye zett ként vá lasszák ala -
pít vá nyun kat!
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