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Port ré váz lat Meizl Fe renc kla ri nét mû vész rõl
„Anya gi vo nat ko zás ban a nul lá ról in dul -

tam, az élet hez szük sé ges ja va kat ma gam -
nak kel lett elõ te rem te ni, na gyon so kat
gya ko rol tam, nem cé loz tam meg sem mi -
lyen po zí ci ót, az élet még is meg ad ta mind -
azt ma xi má li san, amit az adott kö rül mé -
nyek le he tõ vé tet tek. Éle tem har mo ni ku -
san és bol do gan telt. Ha még egy szer
kezd het ném, ugyan ezt ten ném.”

Meizl Ferenc e sza vak kal fog lal ja ös  sze
sze ré nyen, rend kí vül tö mö ren azt az ese -

mé nyek ben és si ke rek ben kü lön le ge sen
gaz dag élet utat, amit az egy ko ri bácsboko-
di kis fiú – ma Liszt-dí jas ér de mes mû vész,
a Magyar Köz tár sa sági Ér dem rend Tiszti-
keresztje ki tün te té s vi se lõ je – az el telt
nyolc év ti zed ben meg tett. Meizl Fe renc
egy ma már öt ge ne rá ci ós sá bõ vült ze nész -
di nasz tia kép vi se lõ je. Csa lád tag jai kö zül
ed dig két ség te le nül az õ ze nei pá lyá ja ívelt
a leg ma ga sabb ra. Ed dig. Mert leg na gyobb
örö mé re a Ze ne aka dé mi án va dász kürt sza -

kon ta nult uno ká ja, Tóth Gá bor az Új Bu -
da pes ti Fú vós ötös osz lo pos tag ja ként mér -
föld lép tek kel ha lad nagy ap ja nyomdo-
kain... A te kin tet ben is, hogy szó ló kür tös -
ként ugyan úgy tag ja a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ze ne ka rá nak, mint nagy ap ja volt.

Ami lyen öröm mel be szél Meizl Fe renc
uno ká ja si ke re i rõl, ugyan olyan tisz te let tel,
jó ér zés sel idézi fel a di nasz tia-ala pí tó
nagy pa pa, Berger Ádám (1860-1928) és a
bácsbokodi gyer mek kor em lé két is. Pe dig
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ki lá tás ta la nul ne héz nek, re mény te len nek
tûnt éle te, hi szen leg kö ze leb bi hoz zá tar to -
zó it – szü le it, ze nész ap ját – na gyon ko rán
el vesz tet te, már ötéves ko rá ban ár va ság ra
ju tott. Ro ko na i nak kö szön he tõ en még is
„csu pa ze né vel át szõtt, meg hitt, szin te
álom sze rû gyer mek ko ra” volt, amely
arany fe de ze tül szol gált pá lyá já ra va ló fel -
ké szü lé sé ben. Ak ko ri ban él ték fény ko ru kat
a fa lu si re zes ban dák, köz tük a bácsbokodi
Berger-zenekar is, amely a Ba jai Nép új ság
hír adá sa sze rint 1934-en meg nyer te a
felsõ-bácskai fú vós ze ne ka ri ve tél ke dõt. A
ze ne ka ri pró bá kon – ér the tõ, hi szen a nagy -
bá csik ze ne ka rá ról van szó – ott fü lelt,
szív ta ma gá ba a mu zsi kát a kis Fe ri ke is,
aki elõ ször zon go ráz ni ta nult meg ötéve -
sen, majd sor ra ke rül tek a vo nós és fú vós
hang sze rek. Ér de kes, hogy a kla ri né tot –
„éle te nagy hob bi ját” – utol só hang szer -
ként vet te a ke zé be, és a ze ne kar tu bá sa ta -
nít gat ta õt elõ ször kla ri né toz ni. Mi u tán
min den hang szer rel meg is mer ke dett,
tízéve sen már fel lé pett a Berger-zenekar-
ral, min dig õ pó tol ta a hi ány zó mu zsi ku so -
kat. Ezek a fa lu si fú vós ze ne kar ok fõ leg né -
met nép ze nét ját szot tak, amely klas  szi kus
ze nei el vek re épül. Nem csak a hang sze rek
ke ze lé sét sa já tí tot ta el a Berger-zenekar-
ban, ha nem ka pott en nél fon to sabb út ra va -
ló is, amit életreszólóan meg jegy zett és hir -
de tett, ez pe dig az, hogy har mó niahal lás és
funk cióér zék nél kül nincs mu zsi ka!

Meizl Fe renc lé nye gé ben alap- és kö zép -
fo kú ze ne is ko lai ta nul má nyok nél kül nyert
fel vé telt a II. vi lág há bo rú után a Ze ne mû vé -
sze ti Fõ is ko lá ra. A kla ri nét mû vé szi szin tû

meg szó lal ta tá sát Váczi Kár oly tól, a Ma gyar
Áll al mi Ope ra ház ze ne ka rá nak szó ló kla ri -
né to sá tól ta nul ta meg. De hír ne ves ta ná rai
közt tud hat ta töb bek kö zött Ko dály Zol tánt,
Sza bol csi Ben cét, Weiner Le ót és a sor még
foly tat ha tó len ne. 1947-tõl a MÁV Szim fo -
ni kus Ze ne ka rá nak, 1949-tõl az Ope ra ze -
ne ka rá nak tag ja. Az itt töl tött 30 év alatt
nem csak a ha zai ze nei élet ki vá ló sá ga i val
dol go zott együtt, ha nem vi lág sztá rok so rá -
val. A fu vo lamû vész Jeney Zol tán kez de -
mé nye zé sé re lét re jött Bu da pes ti Fú vós ötös
tag ja ként fenn ál lá suk három és fél év ti ze de
alatt be jár ta az egész vi lá got.

Meizl Fe renc azon ban nem csak elõ adó -
mû vész ként tet te le név jegy ét ze nei éle -
tünk ben, ha nem kom po nis ta ként és ze ne -
pe da gó gus ként is. Az 1989-ben ala kult Új
Bu da pes ti Fú vós ötös re per to ár ját gaz da gít -
ják fú vós ötös át ira tai. Ze ne ta ná ri mû kö dé -
sét 1954-ben kezd te a Bar tók Bé la Ze ne -
mû vé sze ti Szak is ko lá ban, 1967-tõl pe dig a
Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko la ta -
nár kép zõ jé nek tan szék ve ze tõ ta ná ra. Egész
éle té ben nagy hang súly fek te tett az if jú ság
ze nei ne ve lé sé re, szí ve sen vett részt is me -
ret ter jesz tõ mû so rok ké szí té sé ben is.

Meizl Fe renc já té kát két szó ló (Mo zart
kla ri nétver se nye a rá di ó ze ne kar ral és
Szervánszky End re kla ri nét sze re nád ja) és
szá mos ka ma ra ze nei fel vé tel õr zi. A kö zel -
múlt ban meg je lent CD-jének cí me: Vá lo -
ga tás Mezil Fe renc szó ló és ka ma ra ze nei
fel vé te le i bõl. Ezen a le me zen Weber Kla ri -
nét ötö se, Hi das Fri gyes Fú vós ötö se, Schu -
mann fan tá ziada rab jai (Fantasie-stücke) és
Su gár Re zsó szex tett je ke rült ki adás ra.

Meizl Fe ren cet a 70. szü le tés nap ja al kal -
má ból a Ze ne aka dé mia kis ter mé ben ren -
de zett ju bi le u mi kon cer ten az egy ko ri fõ is -
ko lai di ák társ, Novotny Ger gely, az Ál la -
mi Hang ver seny ze ne kar nyu gal ma zott
kla ri nét mû vé sze e sza vak kal kö szön töt te:
„…1947 õszén jöt tem fel Sze ged rõl Bu da -
pest re, és ke rül tem a Ze ne aka dé mi á ra.
Váczi Kár oly nál ös  sze ve rõ dött a csapat, és
ek kor ta lál koz tam Meizl Fe ri vel. Ki rob -
ba nó te het ség volt, nem le he tett át la gos
mér cé vel mér ni! Órán volt, ami kor elõ -
ször ta lál koz tunk, és a Rigoletto-fan tá zi át
ját szot ta. Káp rá za tos, gu ru ló tech ni ka,
plasz ti kus hang, szé dü le tes staccato. So -
ha nem fe lej tem el! Az ope ra há zi pró ba -
já té kon Fe ri olyan fan tasz ti ku san ját szott,
hogy a meg hall ga tás öröm ün nep pé vált.
Na gyon saj nál juk, hogy nem di ri gál ha -
tott, mert – mint ezt 70. szü le tés nap ján is
lát hat tuk – nagy sze rû ke ze van... Egy sze -
rû en min de ne meg volt hoz zá, hogy nagy
kar mes ter legyen…”

A 82. élet évé be lé pett, je len leg Fel-
sõszentivánon élõ kla ri nét mû vész a ba jai
Rotary Club meg hí vá sá ra 2006. ja nu ár 19-
én, csü tör tö kön rend ha gyó ze nei prog ram
ke re té ben ta lál ko zik a kö zön ség gel (hely -
szín: Liszt Fe renc Ze ne is ko la, Lukin Lász -
ló kamaraterem, idõ pont: 18 óra).

Dr. Pé ter Ár pád – Schmidt An tal

Meg jegy zés: a Rotary Club ja nu ár 8-án
18 órai kezdettel az MNÁMK-ban ren de zi
meg ha gyo má nyos jó té kony sá gi kon cert -
jét Jandó Je nõ Kossuth-díjas zon go ra mû -
vész fel lé pé sé vel.

Pandúr-szigeti látványosság

Az Erdõ Szelleme? Nem, csak egy letört ág hagyta sebhely a törzsön

A felvételeket dr. Nebojszki László a nyári gát mellett, a téglaboltozatú zsilipnél készítette.
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Városi kitüntetõ cím és díjak
A képviselõ-testület december 17-i ün ne pi ülé sén átadott elismerések

Ba ja Vá ros Köz szol gá la tá ért
kitüntetõ díj:

MAR TON IM RE
a Nyug dí ja sok Vá ro si Ér dek vé del mi Szervezetének el nö ke

Ba ja Vá ros Ok ta tá sá ért
kitüntetõ díj:

CSAP ÓNÉ BLINSZKI ER ZSÉ BET
igaz ga tó he lyet tes

LEX FERENCNÉ
igaz ga tó he lyet tes

Ba ja Vá ros Kul tú rá já ért
kitüntetõ díj:

HÉHN GI ZEL LA
igaz ga tó he lyet tes

Ba ja Vá ros Egész ség ügyé ért
kitüntetõ díj:

DR. GAÁL DE ZSÕ
nyu gal ma zott fõ or vos

SZREMKÓ KÁROLYNÉ
as  szisz tens

Ba ja Vá ros Sport já ért
kitüntetõ díj:

DR. CSÁ BI BET TI NA
spor to ló (ököl ví vó)

Ba ja Vá ros Fej lesz té sé ért
kitüntetõ díj:

GYURÁKOVICS IM RE
be ru há zá si ügy in té zõ

Ba ja Vá ro sá ban vég zett Szo ci á lis Mun ká ért
kitüntetõ díj:

STRAHL JÓ ZSEF
nyug dí jas

Ba ja Vá ros Köz biz ton sá gá ért
kitüntetõ díj:

SZA BÓ FE RENC
rend õr al ez re des

Ba ja Vá ros Ki sebb sé gé ért
kitüntetõ díj:

A̋BAR ZE NE KAR

Dr. Mestyán Ru dolf fõ or vos, a kór ház
on ko ló gi ai osz tá lyá nak nyu gal ma zott ve -
ze tõ je a kö zel múlt ban kap ta meg az egész -
ség ügy leg ran go sabb ki tün te té sét, a
Batthyány-Strattmann-díjat. Ba jai mun -
kás sá gá nak több mint há rom év ti zed ét a
da ga na tos be teg sé gek el le ni küz de lem nek
szen tel te. 1958-tól ve zet te a Já rá si On ko -
ló gi ai Gon do zót. A nõ vé del mi rák szû ré sek

tö me ges sé té te lén túl meg szer vez te egyéb
egyéb szer vi rá kok ered mé nyes szû ré sét
is. Mun ka tár sai se gít sé gé vel sok éle tet
men tett így meg. A 70-es évek kö ze pé tõl a
me gyei on ko ló gi ai in téz mé nyek szak fel -
ügye lõ fõ or vo sa ként is te vé keny ke dett.
Ki tün te té se egy si ke rek ben gaz dag szak -
mai élet út meg ér de melt el is me ré se. Gra tu -
lá lunk!

Hely re iga zí tás

De cem be ri szá munk ban rész ben té ve -
sen, rész ben hi á nyo san je lent meg a tá jé -
koz ta tás a Ba jai Hon pol gár Ala pít vány
2005. évi tá mo ga tó i ról. Ta ka ró Pé ter -
nek a ke reszt ne vét vé tet tük el, egy má -
sik tá mo ga tó pe dig – Forint-Soft Kft.,
Pa lik Józsefné ügy ve ze tõ igaz ga tó –
saj ná la to s módon le ma radt a lis tá ról. Az
érin tet tek el né zé sét kér jük.

Dr. Mestyán Rudolf kitünetése

Ba ja Vá ro sért
ki tün te tõ cím:

DR. CSANYIK AN TAL
nyu gal ma zott fõ or vos

DR. VÖLGYESI LÁSZ LÓ
jegy zõ, cím ze tes fõ jegy zõ

TAR JÁN LE VEN TE
igaz ga tó
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Kabdebó Tamás

Ha jós élet
„El jött az óra, mely a bús ha jó sok
vá gyát cse ré li, s szí vét lá gyít gat ja,
ki ér zi még ízét a bú csú csók nak,
s mely sze re lem mel se bzi és rí kat ja
az út utast, ha hall ja a ha ran got,
mely tán a hal dok ló na pot si rat ja.”
– Ugye Dantébõl idéz?
– Igen. A Pur ga tó ri um VIII. éne ké nek

1-6 so rát mond tam el ma gá nak Ba bits
for dí tá sának elsõ változata szerint.

– Ola szul is tud ja?
– Ezt a hat sort igen. Meg még egy né -

hány pas  szust in nen-on nan. Te hát Dan te
így fo gal ma zott: Era gia l’ora che volge il
disio Ai naviganti, e internerisce il core…

– Vár jon, ma ga ha jós. A ha jós élet egy-
egy mo za ik ja kö vet ke ze te sen föl buk kan a
ma ga mû ve i ben, nem de?

– Az éle tem ben. Meg a ma gá hoz írt le -
ve le im ben.

– Most már jó vol na, ha le het ne, ha
idõnk en ged né, az egé szet egy be lát ni.

– Az éle te met, an nak ha jós ja vát? Hát
ar ra egy má sik élet kel le ne, mert ez, ami
van, ke vés. Egy al ter na tív élet, me lyet
bár hol is kezd tem, ma ga mel lett fe jez nék
be. Vagy egy föld körüli ha jó út.

Az as  szony el pi rult és le haj tot ta ap ród -
fri zu rás fe jét. Ha já nak egyik szár nya be -
le ért te á já ba. Az tán föl emel te fe jét – egy
csöppecske tea az ölé be hul lott – és a fér -
fi sze mé be né zett.

– A már meg tett ha jó út ja i ra len nék
most kí ván csi, a kez de tek tõl idá ig – hogy
is mond ják ma guk? A Sú gó Vi ca part já ig.

– Igen. Az idõ függ vé nyé ben élünk.
Cse pe reg az esõ… az tán, mint ha mind -
egy volna…

– Rá kezd a zá por! – A nõ hang ja fel -
csat tant, mély tü zû sze mé bõl ki ug rott két
sze líd szik ra. – Ma ga nap sü tést ígért ne -
kem, mi kor mo tor csó nak já val le ho zott
ide, a mö göt tünk ál ló fa ház ba, amely itt
hét vé gi lak, Ve ne zu e lá ban vi szont a vá -
ros kö rü li favellák kas té lya le het ne.

– Re mé lem, jól érez te ma gát ezen a hét -
vé gén, mi kor csak itt-ott bújt elõ a fel hõk -
kel bú jócs ká zó Nap, me leg ten ger hez szo -
kott bõ re hi deg nek tar tot ta a Sugó, plá ne a
Du na vi zét, vi szont a szúnyogok…

– Ugyan. Hi szen alig volt szú nyog. El -
ver te õket az esõ, el fúj ta a szél. És az a
pár vá nyadt, ami meg ma radt, kis öc  cse
sem le het ne a vi téz mosz ki tók nak. Azok
hü velyk nyi ek.

– Jól ér zi ma gát Caracasban? Hi szen
ott született…

– Igen. Nem pa nasz kod ha tom. Mi vel
szü le im, bár jócs kán nyug dí ja sok, még
nagy já ból moz gé ko nyak, egész sé ge sek.
Az egye te men évi ti zen két di ák nak ta ní -
tom a ma gyar tör té nel met. Ezt túl nan, az -
az mi ná lunk Habs burg tör té ne lem nek hív -
ják. De ná lam a fõ sze rep lõ Ma gyar or szág.

– És most jár elõ ször Ma gyar föl dön.
Azu tán, hogy egye te mén vég le ge sí tet ték,
kinevezték…

– És mi vel nincs töb bé fér jem, aki visz -
 sza tar ta na.

(Ezt ke ve sebb szo mo rú ság gal mond ta,
mint amen  nyit a té ma meg in do kolt vol na.)

– Tu dom. Két éve halt meg. Le le ve lez -
tük. Ám az éle te ez zel nem zá rult le. Sõt,
egy új fe je zet kez dõ dött. Most az új fe je -
zet el sõ be kez dé sét éli.

– Mi ért for dít ja ál lan dó an rám a szót? –
Az as  szony most szú ró san né zett a fér fi -
re, és negy ven egy ne hány éves gyö nyö rû
két sze me két sar ká ban ha mar já ban fész -
ket ra kott egy-egy szar ka láb.

– Hát jól van, no, is ten ne ki. – T. a reg -
ge li zõ asz tal ra rak ta mind két man csát, bal
te nye rén meg mu tat ta az eny he bõr ke mé -
nye dést. – Az eve zés tõl.

– A bal ké zen van, a job bon nin csen –
cso dál ko zott a nõ, és ki nyi tot ta a fér fi
jobb ke zét is, hogy be le néz zen.

– Don Qui jo te de la Balmancha – dör -
mög te a fér fi. – A ha lász csó nak ban bal ol -
dalt eve zek. Egy szer egy hely be li in di án -
nal át evez tük Manaosnál az Ama zon fo -
lyót, meg vis  sza. Oda át õ ült a kes keny
ke nu fa rá ban, és fe je fö lött, mint egy las -
sú szél ma lom, át-átemel get te az eve zõt.
Vissza fe lé jö vet én ül tem a lé lek vesz tõ
fa rá ban. Evez tem, kor má nyoz tam, ahogy
azt a du nai em ber te szi. Fe szít, ha ki len -
dül a csó nak or ra, ma gá hoz vesz, ha be -
len dül. És még egy. Manaosnál két szí nû a
fo lyam. Két har mad szür ke, egy har mad
fe ke te, a be öm lõ Rio Negro vi zé tõl.

– Evez ni egy do log, pro pel le res sel ro -
bog ni más do log. Te gyük fel, hogy dél -
után, ami kor majd Pest re rö pí te ne mo tor -
csó nak já val, a Kék Ma dár ral a Du nán, te -
gyük fel, hogy a mo tor be dög lik, vagy lé -
ket kap az al kot mány. An  nyi ra nem tud
ma ga a bügykös ke zé vel föl fe lé evez ni,
hogy cél ba szál lít son en gem, a Mar git szi -
ge ti csónakházig…?!

– Va ló ban nem. Ám de a fel ve tett le he -
tõ ség re sem mi re mény. A csó nak bom ba -
biz tos, a mo tor új. An gol már ka. Ma ga
fõ leg azért jött ide, hogy szü lei ha zá ját,

sa ját egye te mi tárgy kör ét, a tör té ne lem e
gyö tört sar kát meg szem lél je, valamint…

– Va la mint, hogy ma gá tól meg tud jam,
Raffaello raj zol ta-e a kis fi út vagy sem.

Ket te jük kö zött a vas asz tal lá bá hoz si -
mult élé vel egy ele fánt fó lió nagy sá gú
dos  szié, ben ne vas tag rajz la pon egy ón -
rajz, mely egy fel emelt te kin te tû fi úcs kát
áb rá zolt. Bozza.

– Ki kell áb rán dí ta nom – só haj tott a
fér fi.

– Ne tö rõd jék ve le. Ma ga, mi at tam, két
na pig búj ta Pes ten a könyv tá ra kat, kép tá -
ra kat, kon zul tál ta a ké sõ re ne szánsz kor
szak em ber ét a Szép mû vé sze ti Mú ze um -
ban, és vé gül a pa pír mi nõ sé gé bõl, a víz -
je gyek mi lyen sé gé bõl megállapította…

– Íté le tem nem vég le ges. A rajz lap víz -
je gyei ar ra utal nak, hogy Sebastiano del
Piombo egy váz la tá val van dol gunk. A
kép, ami hez a váz lat ké szül he tett, em lé -
ke im alap ján Ró má ban lát ha tó. Rep ro -
duk ci ó já ra Pes ten ez idá ig nem akad tam
rá. Az Interneten sem. Te hát el kell men -
nem Ró má ba.

– A ked ve mért ne te gye. Ami nem Raf-
fael, an nak nincs hat je gyû ára, nemdebár?

– De bár. Mert Sebastiano se ku tya.
Ami azt il leti, ma gát is Sebastiano fes tet -
te, nem a szõ ke szen dé ket pin gá ló Raf-
faello.

– Így vagy úgy – el ad nom ezt a raj zot
nem ér de mes. Hú gom nak a rajz árá ért
egy klas  szi kus csel lót akar tam venni, ha
nem is mind járt Guarnerit. Mert az te het -
né õt ze ne ka ri ze nész bõl szó lis tá vá.
Megint el ka nya rod tunk, mint a ten ge ri
ha jók far vi ze. Be szél jen a kez de tek rõl.

– Bá ná ti szü le té sû va gyok, de ba jai volt
az egyik öreg apám. Fá val ke res ke dett.
Auszt ri á ból le tu ta joz ta a rön kö ket. A
Vöröshíd alatt – lát ja ott volt szem ben,
ami kor még gye rek vol tam – ele me ik re
vál tak a tu ta jok, mert a híd fél kö rös ár -
kád ja nem eresz tet te át a szé les tá kol -
mányt. Én akár men  nyi re ri mán kod tam
elõ zõ leg a Nagy-Duna partján, a tu ta jo -
sok nem vet tek fel. Volt azon ban a posz -
tó gyár alatt – saj nos ez most üre sen áll –
egy ki kö tött uszály, raj ta füs tölt ke sze ge -
ket aszal ta tott a nap su gár ral a kor má nyos.
Ez a bár ka oly kor meg in dult, egy nö ven -
dék von ta tó húz ta, desz ká kat szál lí tott. E
bár ka az tán, öt ven év vel ké sõbb vis  sza -
kö szönt né kem egy du nai ké pen, a dub li -
ni kö vet ség sza lon já ban. Idõ sebb Éber
Sán dor fes tõ mû vész meg örö kí tet te.
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– Bár ka, azt mond ta. Fragil barca, így
hív ta Dan te a lel ket.

– Nos, ki vi szi égi vi zek re a fö di ví zi
jár mû vet? Ki vi tor lá zik az abszt rak ci ók
víz tük rén?

– Ne szólj szám, nem fáj fe jem.
– Szólj! Bár ha min den me sém fo na lát,

min den idõk ben, meg-meg sza kí ta nád.
– Foly tas sa, T. Ho gyan van az, hogy tíz

év le ve le zé se nyo mán sem buk kan tam rá
tel jes ke reszt ne vé re. Hogy foly ta tó dik ez
a T.? Mit rej te nek az el búj ta tott be tûk?

– Néz ze, há rom ke reszt ne vem van. A
T., a G. és a J. Az el sõt hasz ná lom így,
T-nek rö vi dít ve. A hi ány zó be tû ket ta lál -
ga tásá ra bí zom.

– Le gyen. Ti bor, Tó dor, Ti ha mér, Ta -
más, Tiborc…, Tö hö töm, Tó ni, Tó bi ás,
Teoderik. Ki fogy tam. – Az as  szony ösz -
 sze kul csol ta két ke zét. Mo so lyá ban meg -
bújt egy ap rócs ka csú fon dá ros ság, a szá ja
le gör bü lõ sar ká ból lát ha tó. A ke zek, mint
az imád ko zóé, ös  sze zár va.

– Ki bont ha tom? – kér dez te a fér fi. Dol -
gos as  szony kéz volt – ho lott fi zi kai mun -
ká val nem ter helt –, amit ke zé ben tar tott.
Két kis hos  szú szár nyú ma da rat. A szár -
nyak az uj jak vol tak, moz du lat la nul pi -
hen tek a fér fi szé les te nye ré ben.

– Ma ga úgy ír ja a ne vét, hogy Evan-
gelina. Ez gyö nyö rû, bib li ai, jól le het
hosszú név. A szü lei, a hú ga is így szó lít -
ják ma gát?

– Rö vi deb ben. Eve-nek. Azt meg úgy
ej tik ki, hogy Ivi. Ér ti?

A fér fi bó lin tott ezüst üs tö ké vel. Majd
elõ vet te tit kos név jegy ét, me lyen a
TARIMÉNES név ál lott. Át nyúj tot ta az
as  szony nak. Az a re ti kül jé be tet te. Föl -
sze de lõz köd tek. Ki sü tött a nap.
Tariménes elõ vet te für dõ tás ká já ból úszó -
nad rág ját, jel be széd del bíz tat ta Evan-
gelinát, hogy ha son ló kép pen cse le ked jék:
az a kõ lép csõ kön a víz tü kö rig ment, be -
már tot ta jobb ke zét a Sugovicába, eny hén
meg bor zon gott. Tariménes meg szó lalt:

– Lát ja azo kat a szí nes bár ká kat? Ha la -
kat tá rol tak ben ne a hal ke res ke dõk.

– Nem lá tom a bár ká kat.
– A bár kák or ra, mint egy-egy for dí tott

vi o lin kulcs, kék-fehér-sárga.
– Ked ves ba rá tom, Tariménes. Ma ga

itt, úgy vé lem, di ák ko ri em lé ke it lát ja.
Men jünk to vább, vagy el idõ zünk?

Még ki tar tott a zsen ge nap sü tés, mi re
az in gyen strand ra ér tek. A fér fi is mét
meg szó lalt:

– Lát ja, sré gen szem ben van a Vé nusz-
domb. Sem ott, sem itt nem kell fi zet ni.
Na, be le a víz be! – Tariménes meg dör -
zsöl te a szí ve tá ját, fe jest ug rott a víz be,

és az as  szony hi á ba ke res te, nem buk kant
fel a víz alól. Mint a kot lós, ki mos to -
hakis ka csá kat ve ze tett le a víz part ra, az
as  szony ré mül ten csap ko dott két kar já val,
fut ko sott, ki ál to zott:

– Hol van? Ho vá lett?
A fér fi meg elé gel te tré fá ját. Nem át úsz -

ta a csa tor nát, ha nem to rony iránt úszott a
víz alatt, te hát ki lenc ven fok ban el fe lé
mint egy húsz mé tert. Az tán ki dug ta fe jét
és oda ku ko ré kolt: Evangelina!

A nõ oda ro hant, le szid ta. Az tán szá raz,
boly hos tö rül kö zõ jé vel le dör göl te. An nak
törzs re bo rí tott se gít sé gé vel a fér fi át öl tö -
zött, s egy ne gyed órán be lül már a Türr
er ké lyén vol tak.

– Ma ga hogy aludt az el múlt éj sza ka?
– Ál mom ban négy esz ten dõs vol tam,

szü le im dub ló ját kor má nyoz tam. Le evez -
tünk a Mó ri cig, az tán vis  sza föl. A rá kö -
vet ke zõ va sár na pon föl a Veránka-sziget
al só csücs ké ig. Le fe lé cso rog va anyám
apám kar já ba dõlt hát ra. A csó na kot apám
egy-egy oda ve tett sza vá ra én igaz gat tam,
jobb és bal kéz zel tart va, meg húz va a
vas tag spár gát és si ke re sen ki ke rül ve a
híd nak for gók kal és li má nyok kal kö rül -
font lá bát.

Az as  szony a kor lát nak dõlt, a Du na
fod ra it, a fér fi az õ fod ra it néz te. Csi nos,
egy sze rû nyá ri szok nyát és nyá ri prusz li -
kot vi selt, lá bán ele gán san íve lõ to pán kát.
A de re ka kar csú  volt, a nya ka ívelt, a keb -
le lá nyos és for más, csí põ je pon to san az
alak já hoz sza bott. Bo ká ja kar csú volt,
mint a rezéti õze ké.

Ez zel az alak kal, gon dol ta a fér fi, tíz
évet le há moz hat na ma gá ról, ha akar na.
Jaj, ne! Hi szen ak kor egy ge ne rá ció vá -
lasz ta ná el Evangelinát, tõ le, a ko ro so dás -
ban meg re kedt Tariménestõl.

Evangelina egy ver seny uszo da hos  sz -
nyi ki rán du ló-la kó ha jót vett ész re, mely
las san sik lott le fe lé a Du nán, lus ta hul lá -
ma i val meg za var ta a vi dá man bluttyo-
gató fi a tal em ber csiklijét. Az as  szony
 töp ren gett: Ki ez a fér fi tu laj don kép pen?
Tíz éve le ve le zek ve le, s csak most tud tam
meg ke reszt ne vét. Volt bor ke res ke dõ,
egye te mi ta nár és most al kal mi be csüs két
lon do ni ár ve ré si csar nok nál, a Sotheby-
nél és a Chiristie-nél. Ha tíz év vel fi a ta -
labb lenne…

A fér fi át fog ta a nõ vál lát. – Lát ja, ez az
az em lék mû, ahol 1975. au gusz tus el se -
jén, ép pen har minc év vel ez elõtt, egy ka -
jak ká va rá zsolt ke nu val ki kö töt tünk.
Amo lyan más fél ezer ki lo mé ter le küz dé se
után. Ulmtól Ba já ig.

Az as  szony jól érez te ma gát a jobb kar
vé del mé ben. Oda for dult a fér fi hez:

– És azon a hos  szú úton egy szer sem fu -
tot tak zá tony ra, egy szer sem bo rul tak fel?

– Néz ze csak azt a nagy ki rán du ló ha jót.
Ép pen most tû nik fel az or ra az al só ka -
nyar ban. Nos, õ vagy az õ ha jó ap ja hul lá -
ma i val a Du ná ba bo rí tott ben nün ket
Kremsnél. Mi kor ki úsz tunk és a part ra
húz tuk a Kék Ma dár-t (min den ha jó mat
Kék Ma dár nak hív tam), a szá rít ko zás kö -
ze pet te el ka pott ben nün ket egy ir gal mat -
lan zu hé. Ám de még is tü zet gyúj tot tunk
és még is meg szá rad tunk.

– Ho gyan? Esõ ben a tû zi fa is el ázik!
– El ám. De csak az a ré sze, amit el ér az

esõ. Szét rak tunk egy öl fát, a kö ze pe
csont szá raz volt.

Evangelina sze me erõs fén  nyel ra gyo -
gott. Ez az em ber le le mé nyes, gon dol ta.

– Mi sze re tett vol na len ni, már mint a
ha jós ság mel lett, gye rek ko rá ban?

– Fel ta lá ló. Fel is ta lál tam egy olyan re -
pü lõt, mely ve szély ese tén át ala kult ten -
ger alatt já ró vá. Le gyár tot tam az õs mo -
dell jét. Ép pen be le fért a für dõ kád ba. Re -
pül ni ugyan nem re pült, de az Ács strand -
nál örök re el me rült a Sugóban.

Az as  szony fel ne ve tett, vi dá man, tar tó -
san, ka ca gás nak beillõen, melyet utó lag –
öz vegy lé vén – kis sé szé gyellett. Két sze -
me két szent já nos bo gár – gon dol ta a fér fi.

Két ab la kon két spa let ta – gon dol ta
Tariménes. A szem hé jak alatt vá ra ko zik
az ér te lem nek és a gyep lõ re fo gott ér zel -
mek nek két, most már fe led he tet len la kó -
ja. Tariménes gyen gé den meg csó kol ta
Evangelina két be csu kott sze mét, és
eköz ben azt is ész re vet te, hogy a bal
szem öl dök íve (Ivi íve) egy pi ci pon ton
meg ug rott, mint egy, a sö vény bõl ki le sel -
ke dõ kis nyúl.

A Kék Madár a posz tó gyár alatt
várakozott, s mi vel pony vá ja a gyom rá -
ban ma radt, elõbb ki kel lett szapulyozni a
vi zet, mi e lõtt be le ül het tek vol na. 

– El me gyünk ebé del ni, jó?
Eve fej bic cen tés sel fo gad ta a ja vas la tot.
A Sugovica el sõ két ki lo mé ter ét, mint -

ha ver seny ben let tek vol na, le ro bog ták,
az tán Tariménes ki kap csol ta a mo tort, és
elõ írás sze rû en a vá ros alá eve zett.

„Co lar le ve le e raccoglier le farte – e
morire in porto” – szólt Tariménes, amint
ki kö töt tek a be ton híd alatt. A nõ el ér tet te,
mi vel a spa nyol (a ket tõ kö zül az egyik
anya nyel ve) ha ja zik az olasz ra.

– Ne hal jon meg, ké rem – sut tog ta.
A fér fi meg ci bál ta ön nön ba ju szát.
– A ma ga ked vé ért élet ben ma ra dok.
A Du na Szál ló ét ter mé ben ebé del tek.
– Ez a hely szin te vál to zat lan. Itt tán -

colt apám (akit a vá ros ba he lyez tek) ide -



2006. január6 Bajai Honpolgár

va ló si anyám mal, mi kor a szál lót még
Nem ze ti nek hív ták. Ké sõbb itt tán col tam
én, Bö zsi ké vel, gim na zis ták vol tunk
mind ket ten, az ál la mo sí tás évé ben. A
szál ló ak kor Bé ke volt.

– Most, lám, Du na Szál ló nak hív ják –
mond ta az as  szony, köz ben az ét la pot for -
gat ta. Pi rí tott li ba má jat ren delt, a fér fi
sül lõt, ros ton.

– Lát ja, eb bõl a hal ból fog tam 1978
nya rán egy négy és fél ki ló sat. Egész éj jel
szán tot tuk a Du nát, vé gül is haj nal ban, a
Veránka-sziget agyag part ján ho rog ra
akadt a nagy sül lõ.

– Dél-Ame ri ká ban is ha lá szott?
– He ten te két szer pe cáltam a Demera

fo lyó be fo lyá sá nál, hol a fo lya mi ha lak a
tengeriekkel ko máz nak. Egy szer egy pro -
fi ha lász ha jó val ki vitt a ka pi tány a nyílt
ten ger re, mes  sze a venéz par tok felé…

– Ha tud tam vol na, ki men tem vol na a
ten ger part ra és in te get tem vol na ma gá -
nak.

– Kis lány volt még ak ko ri ban. Én vi -
szont meg lett fér fi, aki büsz ke volt ten ge -
ri gyom rá ra. Hisz ak kor egy nagy óce án -
já ró val már át szel tem az At lan ti-óce ánt,
baj nél kül. Ho lott az Azo ri-szi ge tek nél
12-es nagy ság ren dû vi har do bál gat ta a ha -
jót, mint a dió hé jat. A ha jó ha sá ban lé võ
uszo dá ból ki loc  csant a víz, fe dél ze tén
kor cso lyáz ni le he tett a ró ka va dá szat ál do -
za ta i val. Én há rom na pon át ket tes ben va -
cso ráz tam a ka pi tán  nyal, hi szen mind ösz -
 sze ket tõn ket ke rült el a ten ge ri be teg ség.

Ezen fel buz dul va be áll tam ré vész nek
az Essequibo fo lyó egy tíz ki lo mé ter szé -
les sza ka szán, fa vá gók kal szál lí tot tam ide
s to va, egy pár eve zõs csó nak kal. Az in di -
án ré vészt – ba rá to mat – he lyet te sí tet tem,
aki meg be te ge dett és a csó nak mo tor ja is.
Meg szá mol tam, egy hét alatt ti zen hat szor
evez tem át keresztbe és kasul a fo lyót.

Az as  szony szá molt: 
– Az száz hat van le eve zett ki lo mé ter.
– Több. Mert a fo lyam le fe lé vi szi az

em bert. A hi ányt meg kell evez ni. 
– No, és a ha lász ha jón hogy ment a dol -

ga?
– A fe dél ze ten meg nem szû nõ me leg

zá por zú dult a nya kunk ba, mint ha a vi zet
egy ki nem ürü lõ dé zsá ból ön töt ték vol na.
A vi har alat to mo san, for gó szél mód já ra
fújt, ha jónk nem csak imbolygott, ha nem
pör gött is öl nyi ten ge lye kö rül. Ha lá szat -
ról szó sem le he tett. A mu latt ka pi tány
meg cé loz ta ugyan a ve ne zu e lai par to kat,
de a ha jó két nap két éj sza ka fo lya mán
an  nyit ha ladt ép pen elõ re, amen  nyit hát ra.
És én, fér fi a san be kell val la nom, úgy jár -
tam, mint a la ko dal mas ku tya.

Az as  szony is mét ne ve tett, lát tat ni en -
ged te fo ga it, szá ja ró zsa szín bel se jét. Az -
tán be csu kód tak az aj kak, és Tarinémes
meg fi gyel te, hogy a két ajak, zá ród va, el -
nyúj tott szí vet for mált, mint egy pár hu za -
mo sít va az arc ki kép zé sét, amely egy füg -
gõ le ge sen el nyúj tott szív re em lé kez te tett.

– Du nai utam nak eme har minc éves év -
for du ló ján, íme, tisz te let tel je sen tánc ra
ké rem fel ma gát e ré gi, tánc em lé kek kel
szol gá ló nagy te rem ben.

A nõ meg üt köz ve né zett fel ká vés csé -
szé je mé lyé rõl, mely ben a ne he zen ol va -
dó koc ka cuk rot ka var gat ta.

– Tré fál? Kora dél után van,nem es te.
Nu me ro due: nem szól a ze ne, nin cse nek
ze né szek. Nu me ro tre: ha len né nek is ze -
né szek, én ak kor sem mer nék tán col ni
úgy, hogy csu pán egyet len tán cos pár tag -
ja len nék.

In téz ke dem, gon dol ta a fér fi, de csak
ennyit mon dott: Meg bo csás son, pár perc -
re ma gá ra ha gyom. Be ment az üz let ve ze -
tõ höz, és egy kis ser ken tõ bor ra va ló val
meg gyõz te, hogy a bécsikeringõk le me -
zé nek mu zsi ká ja han goz zék fel a han go -
sí tó kon. A nagy ebéd lõ ben öt ki sebb tár -
sa ság fo gyasz tot ta ked venc éte lét. A Su-
góra nézõ sa rok ban fi a tal pár ült, Tari-
ménes egy, a fõ pincér tõl szer zett tokaji-
val meggyõzte õket, hogy a mu zsika hal -
la tán tánc ra per dül je nek. Ez meg tör tén -
vén Tariménes ré gi mó di ga val lér mód ján
meg ha jolt Evangelina elõtt, és a ke zét
nyúj tot ta.

– Ha le het ne, in kább a te ra szon – sut -
tog ta a fü lé be az as  szony –, ott nincs sen -
ki, aki fi gyel het ne ben nün ket.

A te ra szon tán col tak. Le tán col ták a le -
mez rõl le lej tõ öt ke rin gõt. Tariménes nem
pró bál ta ma gá hoz szo rí ta ni az as  szonyt,
de két tánc szám kö zött, a Kék Du na ke -
rin gõ re vár va, a fü lé be súg ta:

„El jössz-e egy  ha jó ra ve lem:
mely mes  sze visz a ten ge ren, 
s mint egy iker pár a böl csõ ben,
vagy két sas az ég vi ze i ben
együtt rin gunk a fedélzeten…
El jössz-e egy ha jó ra ve lem?
– Ül jünk le – mond ta egy sze rû en a nõ.

– Es te 9-kor in dul a pá ri zsi gé pem, mely -
re – és az át szál lók ra – a Párizs–Caracas
já rat a De Gaulle re pü lõ té ren vá ra ko zik.

– Igen, most két óra múlt. Mind járt fi -
ze tek és me gyünk. Há rom és fél óra alatt
a Mar git szi ge ten va gyunk. Ott be ülünk a
Sport uszo da elõtt en ge dél  lyel par ko ló ko -
csim ba, és ½ 8-kor a Fe ri hegy 2-n le -
szünk, ahon nan a ma ga pá ri zsi gé pe in -
dul. Az égi gó lya. És ma gát ta lán so ha -
sem lá tom töb bé.

Ezt ak kor só haj tás sal mond ta, hogy az
as  szony meg szán ta.

– Ne mond jon ilyet, Tariménes; in kább
azt mond ja meg, hogy ho vá ké szül in nen,
ami kor én már Dél-Ame ri ká ban le szek.
Én jö võ re is el jö vök, hogy fel töl tö ges sem
ma gam ma gyar tör té ne lem mel.

– Ró mai szál lá som ra me gyek – vá la -
szol ta a fér fi. – Írt már oda ré geb ben. A
via Cestari 34-ben fo gok lak ni ke rek egy
hó na pig. A ré gi di ák szál ló he lyét ap ró la -
ká sok ra szab dal ták, az egyik az enyém.
Utá na já rok a Sebastiano del Piombo rajz -
nak. Va la mi kor elõ adást tar tok az egye te -
men Jonh Turner vi tor lás ha jói cím mel.

– Ha jól em lék szem, ma gá nak is volt
vi tor lás ha jó ja.

– Oh, igen. A KékMadár II. Pool dinghi
volt, majd olyan szé les, mint ami lyen
hosszú.

– Ka land jai?
– Csen des, biz tos bel vi ze ken vi tor láz -

tam. A Volks wa gen Variant te te jén szál -
lít ga tott vi tor lás csak oly kor-oly kor ju -
tott ten ger hez. Ak kor is fõ leg ha lá szat
cél já ból.

– Szó val so ha sem ke rült vi tor lá sá val
élet ve szély be?

– A Kék Ma dár ral nem. A Del fin nel
igen. Tu laj do no sa, egy ír pi ló ta, nagy ké -
pû en így ne vez te ezt a roz zant ha lász csó -
na kot. A múlt év ti zed ben,  már ci us vé gén,
ha lász ina som mal, Da ni val, el köl csö nöz -
tük a Mullingar-tó part ján rin gó csó na kot.
Beevez tünk a 4 km szé les tó kö ze pé be,
ott pe cálni kezd tünk, mi re az erõ sö dõ szél
ne ki vá gott egy rön köt a curragh tí pu sú
csó nak ol da lá nak. Az tüs tént be sza kadt és
öm lött be a jég hi deg tó víz. A tó hõ mér -
sék le tét 8-9 fok ra tip pel tem. Ki úszás ról
szó sem le he tett. Men tõ öve ket nem vit -
tünk ma gunk kal. Mi té võk le gyünk? A ha -
jó or rá ra ül tünk mind a ket ten – mi vel a
ví zi jár mû a fa rá nál sza kadt be. Sú lyunk a
lé ket ki emel te a víz bõl. A be özön lés meg -
szûnt, mi szû köl ve, az egy re nö vek võ
szél ben part ra evez tünk.

Az as  szony is mét ös  sze kul csol ta a két
ke zét, és bíztán egy fo hászt mon dott el,
ta lán a Nepomukihoz.

– Nyis sa ki a te nye rét, Evangelina.
– Mi ez, mit tesz be le, Tariménes?
– Ezt.
– Mi ez?
– He lyez ze az asz tal ra, a csé sze mel lé.

Ez volt a ká vé hoz a kis ka na la. Ki csit
meg for mál tam, most hat  tyú.

– Tény leg. Hmm. A kér ge sebb bal te -
nye ré ben for mál ta ezt? (Is mét az eny hén,
szin te gyen gé den for má ló dó gu nyo ros
mo soly.)
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– Két kéz zel ké szült a hat  tyú, két te nye -
rem ben. (Hal dok ló hat  tyúm, szép em lé ke -
zet, nem mond ta, csak gon dol ta.)

Az as  szony ki nyi tot ta re ti kül jét, be le -
csúsz tat ta a kis ka nál ból lett fém hat  tyút. A
fér fi meg fog ta a ke zét:

– Egy kis ke rü lõ vel men jünk a csó nak -
hoz. Ér zé ke li ezt a vá ros kö zé pi nagy te -
ret? Itt pré di kált Mindszenty prí más, egy
Má ria-na pon, mi e lõtt õt ma gát el na pol ták
vol na.

– Ér tem, te hát a tör té ne lem nek ez is egy
mor zsá ja. És ez a da li ás vá ros há za mind-
en nek ta nú ja volt. Két ará nyo san töm zsi
tor nyá val szin te fran ci ás.

– Igen. Egy fran cia épí tész, bi zo nyos
Paul D’Alsace ha zá ja be li vá ros há zá já nak
min tá já ra épült ez az épü let, ere de ti leg
Grassalkovics her ceg kas té lya. Az õs min -

tát meg ta lál ja Amiens vá ro sá ban. Ott a
két szárny be haj lik, de az épü let ele mek, a
stí lus je gyek csak nem azo no sak.

– És ami itt kez dõ dik?
– Ami itt kez dõ dik, az a ré gi fõ ut ca. Sar -

ká ból ide lát szik a ba rá tok temp lo má nak
töm zsibb tor nya, és egy ki lenc ven fo kos
for du lat tal a pa pok temp lo ma, tel jes pom -
pá já ban, ol dal né zet ben. Hogy meg sem re -
ped tek a fa lai at tól a sok bûn tõl, me lyet a
cisz ter gim ná zi um di ák jai éven te, hús vét
elõtt, ott le rót tak! Te hát a fõ ut ca. In nen sõ
sar kán Ko rá nyi ci põ üz le te. Mel let te
Csábiék di vat áru bolt ja. Az tán a Wéber pa -
ti ka. És a Far kas és Markó fû szer üz le te.

– Már megint el ka lan do zik a lá tá sa, ba -
rá tom, a bel sõ lá tás fe lé. Hi szen már itt a
sar kon is egy éj jel-nap pa li élel mi szer üz -
le tet lá tok, a töb bi rõl nem is be szél ve.

– Per sze, meg bo csás son. Gye rünk. A
tat ra fel.

Öt óra táj ban Du na új vá ros ban vol tak,
ott tan kol tak a ki kö tõ ben. Va sár nap volt,
ke ve sen lé zeng tek a vá ros ban. Tariménes
lá za san ke re sett egy mo tor sze re lõt, mert a
Kék Ma dár nem akart új ból szárny ra kel -
ni. Hos  szas ku ta tás után egy fél ré szeg
me cha ni kus ra lelt, aki jó pén zért öt ne -
gyed óra alatt in du lás ra kész tet te a mo tor -
csó na kot.

Ez ké sza kar va tör tént, gon dol ta az asz -
 szony, de nem mond ta ki.

A fér fi ezt gon dol ta: Evangelina most
azt hiszi, hogy ez a ma lõr ké sza kar va tör -
tént. Té ved. Még oda ér he tünk.

Nem ér tek oda ide jé ben. Evangelina le -
kés te a re pü lõt.

Rubus Ani kó, a IV. Ba jai Fo tó pá lyá zat I. dí ja sa
A 2005-ben ne gye dik al ka lom mal meg -

hir de tett Ba jai Fo tó pá lyá za ton Rubus Ani -
kó ké pei nyer ték el az el sõ dí jat. (A vál to -
zás ka pu já ban és A Szent há rom ság szo bor
a je len ben cí mû ké pe i vel.)

A fi a tal épí tész mér nök nõt nagy öröm -
mel töl ti el ez a ran gos el is me rés, hi szen
csak né hány éve fog lal ko zik ko mo lyab -
ban, tu da to sab ban fo tó zás sal.

Ré gi csa lá di is me rõ sei Ba rá ti György
és Gör be Fe renc lát ták elõ ször fo tó it egy-
egy ha zai és kül föl di uta zás él mény be szá -
mo ló já nak il luszt rá ci ó ja ként. Szak mai ta -
pasz ta lat tal di csér ték né hány ké pén té ma -
vá lasz tá sát, képkom po ná lá sát, egyé ni lá -
tás mód ját. Õk bá to rí tot ták 2003-ban,
hogy pró bál jon tu da to san ké szí te ni né -
hány fo tót a Ba jai Fo tó pá lyá zat ra sa ját
vá ro sá ról. Si kert ho zott az el sõ pró bál ko -
zás, Árny já ték cí mû ké pét a zsû ri el is me -
rõ ok le vél lel ju tal maz ta, és „felfigyelt rá
a szak ma”. A kö zel öt év ti ze des múlt ra
vissza te kin tõ, új ra é le dõ Du na Fo tó klub
ve ze tõ egyé ni sé gei so ra ik ba hív ták. Az -
óta két el sõ men to ra mel lett Ta más Jó -
zsef, Li ge ti Lász ló és Cseh Lász ló is
szak mai kon zul tán sai, ta nács adói, kri ti -
ku sai. A pá lyá zat se gít sé gé vel is meg úju -
ló, fi a ta lo dó Du na Fo tó klub mun ká já ban
tiszt sé get is vál lal.

A 2004-es év ki ál lí tá si si ke re ket ho zott
szá má ra: Szen te sen a X. Al föl di Fo tó sza -
lo non, Bu da pes ten a XX. Ma gyar Fo tó -
szö vet ség (MAFOSZ) ki ál lí tá sán, Du na új -
vá ros ban a XV. Ros ti Pál Em lék ki ál lí tá son
és Kis kun fél egy há zán a Bács-Kis kun Me -
gyei Fo tó ki ál lí tá son sze re pelt ké pe i vel.

Ko ráb ban is gyak ran volt Ani kó nál
fény ké pe zõ gép a min den nap ok ban, hi szen
hi va tá sá hoz is al kal man ként szük sé ges, de

az utób bi egy-két év ben sa ját be val lá sa
sze rint min dig a kezeügyében van a fotó-
apparát. A 2003-ban a ki ál lí tá son sze re pelt

A változás kapujában
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fo tót még ha gyo má nyos gép pel ké szí tet te,
ma már a szak má ban is el is mert di gi tá lis
tech ni ká val ké szít ké pe ket.

Na gyon sze ret utaz ni Ma gyar or szág tá -
ja in és kül föld ön is. Szí ve sen örö kí ti meg
a ter mé szet kü lön le ges je len sé ge it, szí ne it,
de hi va tá sá ból adó dó an az épí tett kör nye -
zet ben is olyan har mó ni á kat, dis  szo nan ci -
á kat, rit mu so kat, fé nye ket-ár nya kat ké pes
fo tó in lát tat ni, me lye ket az ut cá kon já ró

em be rek is lát nak min den nap, de nem ve -
szik ész re. Vá ro sunk ban több ször vis  sza tér
egy-egy hely re, és több ször meg örö kí ti a
té mát kü lön bö zõ év szak ok ban, fény vi szo -
nyok ban.

A fo tó zás klas  szi kus stí lu sát sze ret né kö -
vet ni, sa já tos egyé ni lá tás mód já val tár ni a
vi lá got az em be rek elé és gyö nyör köd tet -
ni, el gon dol kod tat ni a szem lé lõ ket. To váb -
bi sok si kert!

Vé ge ze tül em lí tést ér de mel nek a fo tó pá -
lyá zat töb bi dí ja zott jai is: 2. díj: Cseh Alíz, 3.
Ko vács Gá bor. So ro zat díj: Ta más Jó zsef.
Ba ja vá ros kü lön dí ja: ifj. Kleisz Mi hály. A
JAMKIH kü lön dí ja: Koch Ró bert Ákos.

Re mél jük, az el kö vet ke zõ évek ben is
lesz anya gi le he tõ sé ge Ba ja vá ro sá nak és
ba jai vál lal ko zók nak, hogy pá lyá za tok kal
se gít sék új ra fel len dí te ni Ba ja fo tós éle tét.

Jász Ani kó

A Szentháromság-szobor a jelenben Árnyjáték

A dél-bács kai ma gya ro kat a má so dik vi -
lág há bo rút kö ve tõ meg tor ló in téz ke dé sek
és a dél vi dé ki et ni kai tisz to ga tás má ig is
ke vés sé is mert, ám an nál sö té tebb kor sza -
kai kö zös tör té nel münk nek. Ma már tud -
juk, hogy 1944 õszén több tíz ezer dél vi dé -
ki ma gyart öl tek meg a Ti to-par ti zá nok, és
mind ezt va ló szí nû leg elõ re el ter ve zett
mó don, fel sõbb pa rancs ra haj tot ták vég re.
Bár mi lyen fur csa, az at ro ci tá sok mé re te i -
vel az ese mé nyek „agyon hall ga tá sa” mi att
so ká ig ma guk a bács kai ma gya rok sem
vol tak tisz tá ban; több sé gük leg fel jebb
csak a sa ját lak he lyén tör tént ese mé nyek -
rõl tu dott, és el szi ge telt ese tek nek tar tot ta
azo kat. Csak az 1990-es évek ele jé tõl nyí -
lik mód – bár szá mos ad mi niszt ra tív aka -
dál  lyal ne he zít ve – az ese mé nyek tör té ne -
ti fel dol go zá sá ra, ame lyek so rán fény de -
rül he tett a meg rá zó tra gé di ák mé lyebb
össze füg gé se i re is. Két, a kö zel múlt ban
meg je lent könyv is nagy részt ez zel a té -
má val fog lal ko zik, bár más-más mó don:
az egyik kö tet a tör té nész tár gyi la gos sá gá -
val és ap ró lé kos sá gá val, a má sik a szem -
ta nú hi te les sé gé vel me sé li el – rész ben
ugyan azt a tör té ne tet.

A Rém ura lom a Dél vi dé ken cí mû ta nul -
mány kö tet egy 2003 ok tó be ré ben Új vi dé -

ken ren de zett tör té nész kon fe ren cia elõ -
adá sa it gyûj ti cso kor ba. A kon fe ren ci án a
té má ban jár tas ma gyar or szá gi tör té né szek
(Stark Ta más, A. Saj ti Eni kõ), va la mint
vaj da sá gi ma gyar ku ta tók vet tek részt.
Utób bi ak fõ leg ko ráb ban önál ló kö te tek -
ben már pub li kált, nagy részt ma gán -
kiadásban meg je len te tett hely tör té ne ti ku -

ta tá sa ik ered mé nye it is mer te tik, ame lyek -
bõl töb bé-ke vés bé egy sé ges (és meg rá zó)
kép áll ös  sze. A két ma gyar or szá gi tör té -
nész ta nul má nyai ar ról ta nús kod nak, mi -
képp pró bál ta elõbb a ma gyar po li ti ka,
majd pe dig a ma gyar (és ju go szláv) tör té -
net írás el fe led tet ni a dél vi dé ki vé reng zé -
se ket, majd pe dig ho gyan vál hat tak még is
is mert té év ti ze dek múl tán. Ám a do log
„eljelentéktelenítése” má ig érez te ti ha tá -
sát, hi szen az 1999-ben meg je lent Ma -
gyar or szág tör té ne te a XX. szá zad ban cí -
mû mo nog rá fi á ban mind össze há rom szó
sze re pel a „szerb par ti zá nok vé reng zé se i -
rõl”, más alap mû nek te kin tett kor tör té ne ti
mun kák ban pe dig em lí tés sem esik ró luk.

A kö tet ge rin cét a vaj da sá gi ma gyar ku -
ta tók nagy részt szó be li vis  sza em lé ke zé se -
ken ala pu ló ku ta tá sa i nak is mer te té se ad ja,
ame lyek ben rend sze rint az egy-egy te le -
pü lé sen (Bezdán, Csúrog, Szent ta más,
Bácskeresztúr, Új vi dék) tör tént ese mé -
nyek meg rá zó kró ni ká ját ol vas hat juk. Eb -
ben ta lán nem is an  nyi ra az ál do za tok szá -
ma, ha nem a vég re haj tás gyak ran nõ ket és
gyer me ke ket sem kí mé lõ kü lö nös ke gyet -
len sé ge a leg ször nyûbb. Ugyan ak kor
szin te va la men  nyi szer zõ ah hoz a kö vet -
kez te tés hez jut el, hogy itt nem vér bos  szú -

Ugyanarról – kétféleképpen
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ról vagy a spon tán nép ha rag el sza ba du lá -
sá ról van szó – ami a dél szláv ok vi lág há -
bo rús szen ve dé se it is is mer ve ta lán még
ért he tõ is len ne – ha nem elõ re el ter ve zett,
tu da tos nép ir tás ról. Er re utal, hogy a leg -
több te le pü lé sen az ál do za to kat elõ re ösz -
 sze ál lí tott lis ták alap ján vá lasz tot ták ki.
Er re ál ta lá ban már né hány ha za fi as meg -
nyil vá nu lás (pl. 1941-ben a be vo nu ló ma -
gyar ka to nák fel tû nõ üd vöz lé se) vagy a
szer bek re tett meg jegy zés is kel lõ ala pot
szol gál tat ha tott. S hogy a mé szár lá sok mi -
lyen ször nyû ek le het tek, ar ra néz vést ta lán
az mond el a leg töb bet, hogy a szer zõk ki -
nyo moz ták a vég re haj tók to váb bi sor sát
is. Ezek bõl ki de rül, hogy töb ben is ön -
gyil kos ok let tek, má sok el bo rult el mé vel
hal tak meg, és olya nok is vol tak, akik éle -
tük vé gé ig rém ál ma ik ban a ma gya rok
bosszú já tól ret teg tek.

A nép ir tá sok gya ko ri cél pont jai vol tak a
ma gyar nem ze ti sé gû ka to li kus pa pok,
akik nek sor sá val két ta nul mány is fog lal -
ko zik. Úgy tû nik, a kom mu nis ta, ate is ta
par ti zá nok (és par ti zán nõk) kü lö nös él ve -
ze tet ta lál tak a Dél vi dék vis  sza té ré sét üd -
vöz lõ ma gyar lel ké szek meg alá zá sá ban,
meg kín zá sá ban és ki vég zé sé ben, mert a
vis  sza em lé ke zé sek meg ta po sá sok ról, kö -
röm szag ga tás ról, ha son tán co lás ról, ele -
ve nen meg nyú zás ról árul kod nak. Né mely
eset ben a gyil kos ösz tön nek még az or -
szág ha tár sem sza bott gá tat, hi szen a Já -
nos hal má ra me ne kült Kö ves Ist ván moz-
sori plé bá nost (aki ko ráb ban kör nyé kün -
kön Dávodon, Vas kú ton és Bács al má son
is tel je sí tett lel ké szi szol gá la tot) vis  sza -
hur col ták Ju go szlá vi á ba, majd egy kín val -
la tás után ros té lyon ele ve nen megsütöt-
ték(!). Elõt te a mozsori temp lo mot meg -
szent ség te le ní tet ték, az ér té ke ket el lop ták,
de még a jö võ ben fö lös le ges nek mi nõ sí -
tett ka to li kus te me tõt is föl szán tot ták. A
meg ma radt mozsori ma gya ro kat (a csuro-
giakhoz és a zsablyaikhoz ha son ló an)
örök re ki til tot ták la kó hely ük rõl.

A fent em lí tett ese mé nyek rõl hos  szú
év ti ze de kig em lí tést sem le he tett ten ni –
sem Ju go szlá vi á ban, sem Ma gyar or szá -
gon. A nép ir tá sok ál do za ta i nak so ká ig sír -
em lé ke sem le he tett, az er köl csi igaz ság -
szol gál ta tás pe dig má ig is vá rat ma gá ra.
Az érzelemgazdag hoz zá szó lá sok kal is
tar kí tott kon fe ren cia fõ ta nul sá ga azon -
ban az, hogy még min dig nem tu dunk
ele get – a tel jes igaz sá got va ló szí nû leg
so sem fog juk meg tud ni –, ám ide je an -
nak, hogy az agyon hall ga tás he lyett hoz -
zá fér he tõ vé vál ja nak a szer bi ai le vél tá rak
mind ed dig zá rolt anya gai is. A mai Szer -
bia-Mon te neg ró ban azonban – amely ben

a kö zel múlt ban ha son ló ször nyû sé gek
tör tén tek – még min dig kel le met len a
múlt e sö tét folt já nak „fel hány tor ga tá sa”,
de már az is nagy ered mény, hogy a kon -
fe ren ci á ra egy ál ta lán sor ke rül he tett. Di -
csõ ség a bát rak nak!

A Csúrogon szü let tem cí mû ön élet raj zi
könyv szer zõ je, Mell ár La jos sze mé lye -
sen is át él te az 1944-es ese mé nye ket, bár
– sze ren csé jé re – a hír hedt csúrogi vé -
reng zé sek ide jén nem tar tóz ko dott szü lõ -
fa lu já ban, amely a leg ször nyûbb ese mé -
nyek egyik hely szí ne volt: kb. 3000 ár tat -
lan ma gyart (eb bõl 550 volt he lyi la kos)
gyil kol tak meg itt. Az 1914-ben szü le tett,
éle te nagy ré szé ben nyom dász ként dol go -
zó szer zõ éle te azon ban így is te le van
sze mé lyes és csa lá di tra gé di ák kal, ho lott
a po li ti ká tól vi lá gé le té ben tar tóz ko dott.
Csa lád ja már meg szen ved te a ma gya rok
1941-es be vo nu lá sát is, szlo vák szár ma -
zá sú fe le sé gé nek szü le it és azok két kis -
ko rú gyer me két a ma gyar ka to nák lõt ték
a Du ná ba Új vi dé ken ál lí tó la gos „ma gyar -
el le nes szer vez ke dés” mi att. (Mint utóbb
ki de rült, en nek egy sze rû rá gal ma zás volt
az alap ja.)

De Cservenkán és Szivácon szem ta nú ja
volt a szer zõ a fel szá molt szer bi ai mun ka -
tá bor ok ból ûzött zsi dók ha lál me ne té nek
is. Mell ár köz vet len csa lád ját 1944-ben
nem ér te bán tó dás, de nõ vé re és an nak
csa lád ja a ma gya rok szá má ra lé te sí tett lá -
ger ba ke rült, s bár vé gül túl él te az éhe zést
és fer tõ zé se ket is, Csúrogra vi szont már
so ha nem tér he tett ha za.

Mell ár La jos a há bo rú után Új vi dé ken
kez dett új éle tet, s egy ide ig pá lyá ja is fel -
fe lé ívelt, hi szen újabb ta nul má nyok után
1948-ban nyom da igaz ga tó lett be lõ le, és

ze nész ként egy mû vé sze ti cso port nak is
tag ja volt. A nyom dá ban egyéb ként sok fé -
le anya nyel vû mun ká sok dol goz tak együtt
a leg na gyobb bé kes ség ben. Ám a bé ke
nem tar tott so ká ig: ami kor Ma gyar or szág
és Ju go szlá via kö zött el mér ge se dett a vi -
szony, a ma gyar nem ze ti sé gû nyom da -
igaz ga tó egy bõl gya nús sá kez dett vál ni, s
ha ma ro san le is tar tóz tat ták.

Hos  szú vizs gá la ti fog ság után vé gül ér -
vé nyes íté let nél kül „el len sé ges te vé keny -
ség mi att” 12 hó nap ra szó ló bün te tést ka -
pott, ame lyet a „ko pár szi ge ten” az az Goli
Otokon, a titói Ju go szlá via hír hedt kény -
szer mun ka tá bo rá ban kel lett le töl te nie.
Csa lád ját er rõl nem is ér te sí tet ték; fe le sé -
ge már azt hit te, meg is öl ték. Goli Otokon
em ber te len kö rül mé nyek kö zött tar tot ták
a kü lön fé le nem ze ti sé gû fog lyo kat, aki ket
kõ fej tés re kényszerítettek, ös  sze sen na pi
20 perc pi he nõ vel. Nem vé let len, hogy
szer zõnk szá má ra pár na he lyett egy kõ da -
rab is jó szol gá la tot tett. De en nél is ször -
nyûbb volt a lel ki meg alá zás. Azt már
csak utó lag tud ta meg, hogy a „bel ügy”
fe le sé gét fog sá ga alatt ar ra kí ván ta rá ven -
ni, hogy vál jon el „fa sisz ta ma gyar” fér jé -
tõl, s cse ré be ál lást is kap na. 

Mell ár éle te a fog ság ból ki sza ba dul va
is tar to ga tott még meg le pe té se ket és vá -
rat lan for du la to kat, ame lye ket ki fe je zet -
ten él ve ze tes stí lus ban oszt meg az ol va -
só val. Amit a szer zõ a több nem ze ti sé gû
Új vi dé ken át élt, in nen már nem kü lön le -
ges, de a ma gyar or szá gi ol va só szá má ra
tel je sen is me ret len élet hely zet. Rá adá sul
szak má ja mel lett a mû vé szet ben is meg -
ta lál ta az örö mét, hi szen fest mé nye i vel és
fa rag vá nya i val is – ami hez a tu dást Goli
Otokon sze rez te meg – si kert ara tott. Még
a leg hét köz na pibb ön élet rajz ok ból is na -
gyon so kat meg le het tud ni egyes ko rok -
ról. Mell ár La jos köny ve azon ban egy ál -
ta lán nem hét köz na pi élet tör té net, és ar ról
is so kat el árul, men  nyi re a sors já ték szer -
évé vál hat a kis em ber a tör té ne lem for ga -
ta gá ban.

Mind két köny vet me le gen ajánl juk a tá -
gabb ré gi ónk tör té ne te iránt is ér dek lõd -
nek, bi zo nyo san sok újat fog nak be lõ le
meg tud ni. Mell ár La jos köny vét az Ady
End re Vá ro si Könyv tár is áru sít ja.

(Rém ura lom a Dél vi dé ken. Ta nul má -
nyok, em lé ke zé sek, hely zet ér té ke lé sek az
1944/ 45. évi ma gyar el le nes at ro ci tá sok -
ról. A Vaj da sá gi Ma gyar Tu do má nyos
Tár sa ság ki ad vá nya. Atlantis Ki adó, Új vi -
dék, 2004. 268 p., il let ve Mell ár La jos:
Csúrogon szü let tem. Fo rum Könyv ki adó
Kft., Új vi dék, 2000. 224 p.)

Dr. Mayer Já nos
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If júko rom ban még nem volt te le ví zió,
mely ben tu dós fér fi ak, if jú höl gyek na pon -
ta több ször el mond ták, mi lyen idõ re szá -
mít ha tunk. Még ko ráb ban a rá dió tet te ezt,
de a fa lu si ak nak nem volt rá di ó juk, nem ol -
vas tak új sá got sem, de for gat ták a ka len dá -
ri u mot. Az el sõ ma gyar nyel vû nyom ta tott
nap tárt bencédi Szé kely Ist ván ké szí tet te
va ló szí nû leg 1538 elõtt, s Krak kó ban
nyom tat ták. Cél ját így ha tá roz ta meg: „Mi -
kor min den nem ze tet lát nék, hogy az û
nyel vén Calendáriumot sze rez ne, kibül esz -
ten dõ nek ün ne pit meg tud hat nák, igen jó nak
vé lem én is, hogy az ma gyar nyelv re a Ca-
lendáriumot for dí ta nám, kibül meg tud hat -
nák az gyer me kek nem csak az innepeket,
ha nem hány hét len ne min den esz-
tendõben…” (Millunov Dá ni el gyûj te mé -
nyé bõl). Meg ta nul ták az öre gek tõl év szá za -
dos meg fi gye lé se i ket is, mely bõl tud hat ták,
mi lyen idõ re szá mít hat nak, s az mi lyen kö -
vet kez mé nyek kel jár hat. Az aláb bi ak ban
ezek bõl nyúj tunk át egy cso kor ra va lót.

Ja nu ár
„Ví gan egyél és mu lasd esz ten dõ kez de -

ti ben, / Vin cé re s Pál ra vi gyáz z, ga né jozz a
kert ben.” (1612)

Ja nu á ri menny dör gés sok sze let hoz.
2. Jé zus ne ve nap ja. Ha de rült az idõ, jó
lesz a gyü mölcs ter més. Ami lyen idõ ezen
a na pon van, olyan lesz szep tem ber idõ já -
rá sa. Ha hi deg van, éj fél kor meg szó lal nak
az ál la tok, és az em ber meg ért he ti.
6. Víz ke reszt. Ha ezen a na pon a ke rék vá -
gás ban víz fa kad, nem lesz hos  szú a tél,
jó ter més vár ha tó, de ha esik, fér ges lesz
a mák.
22. Vin ce a szõ lõs gaz dák vé dõ szent je.
„Ha meg csor dul a Vin ce, te le lesz a pin -
ce.” Ami lyen hos  szú jég csap ok lóg nak az
ere szen, olyan hos  szú ku ko ri ca csö vek te -
rem nek.
25. Pál for du lá sa. Fe le ke nyér, fe le ta kar -
mány el fo gyott. „Ha fé nyes Szent Pál,
min den ter més szé pen áll, ha Pál for dul
köd del, jó szág hul lik dög gel.” Amed dig
Pál-for du lás kor be süt a nap a paj tá ba, ad -
dig fog a hó be ver ni.

Feb ru ár
„Böjt elõ ke mé nyen tart, de fém lik utá -

na, Mert Má tyás je get ol vaszt, ha nem
volt, fagylallja.” (1612)

„Hi deg le lés tõl na gyon fé lek mos tan, / Fa
vá gás, ganéhordás, szem ben va gyon, / Egy
jó köd mönt ma gam nak szer zöm, / Vért
eresz tek, hi deg tõl ma gam õr zöm.” (1621)

2. Gyer tya szen te lõ. Ha ezen a na pon az ol -
tár elõtt a pap ra rá süt a nap, még so ká lesz
rossz idõ. Ha ha vas az idõ, ak kor kö ze leg a
ta vasz. Ha a med ve ki jön a bar lang já ból, és
meg lát ja az ár nyé kát, vis  sza megy.
19. Zsu zsan na. El vi szi a ha vat, meg szó lal -
nak a pa csir ták.
22. Üszö gös Pé ter. Ha hi deg az idõ, még
negyven na pig tart.
24. Jég tö rõ Má tyás. El vi szi a ha vat (je get),
de ha nem ta lál, ak kor hoz.

Már ci us
9. Fran cis ka. Ami lyen idõ van, olyan lesz
egész már ci us ban.
12. Ger gely. Ha Ger gely meg ráz za a sza -
kál lát, ak kor még áp ri lis ban is hó lesz.
18. Sán dor. „Sán dor, Jó zsef, Be ne dek,
zsák ba hoz za a me le get.”
19. Jó zsef. Mint Pál for du lás kor.
21. Be ne dek. Be ne dek-na pi dör gés szá raz -
sá got je lent.
25. Gyü mölcs ol tó Bol dog as  szony. A de rült
idõ jó ter mést ígér. E na pon ve ti fel ma gát
a hal a víz bõl, hogy le ve gõt ve gyen.

Áp ri lis
„Szent György ha va terömt ne künk szíp

vi rá go kat, / és meg til tott ré tet sok jó szé ná -
ért.” (1538)
24. Szent György. Az e na pi esõ jó ter mést
hoz, a menny dör gés ha vat.
25. Márk. Ha a fü le mü le éne kel, szép
lesz a ta vasz. Az áp ri li si esõ zés ker ge ti a
fa gyot.

Má jus
„Ha Or bán fé nyes ke dõ, a’ Bor nagy

bõvségõ, / Ha pe dig az ég dör gõ, so vány
az Esz ten dõ, / Hold töl té re vi rág zó szõ lõm
jó ért lészen, / Fogy tá ra jól vi rág zó tölgy fa
sok vajt tészen” (1667)
12.,13., 14. Pong rác, Szer vác, Bo ni fác a
há rom fa gyos szent. Hir te len hi deg, fagy
vár ha tó. A Pong rác-na pi esõ nem jó a ga -
bo ná ra, ez zel szem ben „Sok bort hoz a
há rom  ác, ha fel hõt egyi ken se látsz.” Ha
a fa gyos szen tek nap jai hi de gek, hos  szú
õsz vár ha tó.
25. Or bán. Szõ lõ mû ve sek, ká dá rok, kocs -
má ro sok vé dõ szent je, de fa gyos szent lé -
vén gyak ran el vi szi a szõ lõt. Ezért kör me -
ne tet ren dez nek a szob rá nál. Jó idõ ben
bor ral is meg lo csol ják, de ha el fa gyott,
sár ral do bál ják meg. Csátalján ilyen kor
„Drink Urban, drink Urban” ki ál tá sok kal a
fe ne kü ket mu to gat ták.
31. Pet ro nel la. De rûs idõ jó ter mést igér.

Jú ni us
8. Me dárd. Ha esik, negy ven na pig es ni
fog. A Me dárd-na pi esõ gyen ge bor ter -
mést igér.
10. Ret kes Mar git – Le gyes Mar git. Ha
esik az esõ, al kal mas az idõ a té li re tek ve -
té sé re, de rossz lesz a dió- és mo gyo ró ter -
més. Mar git-na pig nem sza bad ab la kot
nyit ni, mert sok lesz a légy, ezért ne ve zik
Le gyes Mar git nak is.
13. Páduai Szent An tal. Ezen a na pon nem
jó süt ni és szé ná val dol goz ni, mert be csap
a vil lám.
15. Vid, Vitus. Rend sze rint zi va ta ros idõt
hoz, for du la tot az idõ já rás ban. A jó rossz -
ra, a rossz idõ jó ra for dul.

Várható idõjárás    –

Az Ady Endre Városi Könyvtár



Jú li us
5. Sa rol ta. Esõ je el vi szi a dió és mo gyo ró
ter mé sét.
13. Mar git. „Mér ges Mar git, Pi sis Mar git”,
mert zi va tart hoz. A sza bad ban va ló für dés
kez de te.
15. Apos to lok osz lá sa. Sze le a ga bo na ma -
gas árát jó sol ja.
20. Il lés. Hír hedt zi va tart ho zó nap. Ha
menny dö rög, hem pe reg ni kell, hogy a há -
tunk ne fáj jon. Ezen a na pon nem aján la tos
a sza bad ban dol goz ni, mert be vág a menny -
kõ. Ha dö rög, fér ges lesz a dió. Ti los a szõ -
lõ mun ka, el ga zo sod na a ve nyi ge. Aki a más
gyü mölcs fá ját meg akar ja ron ta ni, haj nal -
ban fej szé vel ütö ges se meg a fa tör zsét.

22. Má ria Mag dol na. Esõ je bõ ve te ményt,
de rossz dió- és mo gyo ró ter mést jó sol.
25. Ja kab. Zi va tart hoz, a zab ara tá sát ed -
dig re be kell fe jez ni, mert szét ve ri.

Au gusz tus
1. Pé ter és Lõ rinc nap kö zöt ti nagy me leg
tar tós, hi deg tél re utal.
6. Urunk szí ne vál to zá sa. E na pon kezd a
szõ lõ tarkulni.
10. Lõ rinc esõ je bõ szõ lõ- és gyü mölcs ter -
mést hoz.
20. Ist ván. Ha rossz idõ van, eny he lesz a
karácson,y meg fi gye lé sek sze rint vi szont
gya ko ri a ha tal mas zi va tar, utá na le hû lés.
24. Ber ta lan. Ha esik, jó ká posz ta ter més lesz.

Szep tem ber
„Szü ret hez ké szülj, bú zát vess Szent Mi -

hály azt hadgya, / Or vos ság és fõ szer szám,
bor, sze re lem sincs tilt va” (1612)
1. Egyed nap ja. Ami lyen az idõ, olyan lesz
egész hó nap ban. Ha esik, gyen ge tél, bõ
ku ko ri ca ter més vár ha tó, ha dö rög, jö võ re
bõ ter més re szá mít ha tunk.
5. Lõ rinc. „Be le pi sil a din  nyé be”, de ha
esik, a kör te és a sü tõ tök is vi zes lesz.
28. Ven cel. Akár hány szor fagy Ven cel,
annyi szor fagy Ja kab (má jus 3.).
29. Mi hály-na pi dör gés szép õszt, de ke -
mény te let ígér. Ha éj jel ös  sze fek sze nek a
bir kák, nagy tél lesz, ta kar mány ról kell
gon dos kod ni. Ha a szél Szent Mi hály éj -
sza ká ján dél nyu gat ról fúj, esõt, ha észak -
ról, sok ha vat, ha ke let-észak ke let rõl, hi de -
get, ha nyu gat ról, kö ze pes idõt jó sol.

Ok tó ber
Ha ökör nyál száll a le ve gõ ben, vagy a

fák má sod szor vi rá goz nak, hos  szú, szép
õsz lesz, de ha a fa le ve lek ne he zen hull nak
le, nagy tél re szá mít ha tunk. Ha ha mar le -
hul la nak, ak kor ko rán jön a hi deg, vi szont
bõ ter més lesz a jö võ év ben.
21. Or so lya. Ami lyen idõ van, olyan lesz
a tél is.
23. Já nos. „Já nos nap ha bo rús, a ter més
igen dús.”
26. Dö mö tör. Ha Dö mö tör kor hi deg szél
fúj, ke mény tél lesz.
28. Simon-Júdás. „Meg ér ke zett Simon-
Júdás, jaj már ne ked pör ge ga tyás” – most
már me le gen kell öl töz ni.

No vem ber
1. Mind szent. A nap ned ves sé ge eny he te -
let jó sol, ha tisz ta a nap, erõs, ha vas lesz a
tél. Ha hó esik, nem ol vad el már ci u sig.

2. Ha lot tak nap ja. Ha esik, sok fel nõtt lesz
a kö vet ke zõ év ben.
11. Már ton. Ha a Már ton-na pi lúd mell -
csont ja fe hér, nagy hó lesz. „Ha e na pon a
lúd a jég re áll, ka rá csony kor sár ban jár.”
19. Er zsé bet. Ha esik, lágy lesz a tél. Ami -
lyen Er zsé bet, olyan lesz a de cem ber.
25. Ka ta lin. „Ka ta lin ko pog, ka rá csony lo -
csog.” Fe hér Ka ta lin – fe ke te ka rá csony.
30. And rás. El kell ké szí te ni a hagy ma ka len -
dá ri u mot: 12 hagy ma le mez re egy kis sót
hin te ni, fel ten ni a ke men ce te te jé re, új év kor,
ame lyi ken el ol vad a só, az a hó nap esõs lesz.

De cem ber
„Ka rá csony ha va na gyon ne vel kö vér

disznókot, / És beh sóz za sza lon ná ját jö -
ven dõ nyár ra” vagy „Igen ka szál szent Ja -
kab ha va hor gas ka szák kal, / Na gyon si et
cipelnije föld be ve té sért”.
1. El za. Ha fúj a szél, 40 na pig sze les idõ lesz.
4. Bor bá la. E na pon cse resz nye ágat kell víz -
be ten ni, ha ka rá cso nyig ki zöl dül, a nagy lány
ha ma ro san férj hez megy, jó ter més lesz.
6. Mik lós. Ha Mik lós kor fúj a szél, pusz -
tul nak az ege rek.
8. Má ria. Ha hos  szú a jég csap, hos  szú szá -
lú ken der te rem. Ha sár van, a hó nap vé -
gén jég lesz.
13. Lu ca. Min dennap fel je gyez ték az idõ -
já rást, mert a hit sze rint e 12 nap idõ já rá sá -
nak fog meg fe lel ni a 12 hó nap.

Vol tak az tán egyéb je lek is, me lyek nem
vol tak nap hoz köt ve. Így pl.: Ame lyik irány -
ból elõ ször dör dült az ég, ab ból az irány ból
jön ab ban az év ben a leg több esõ. Ahány
nap pal Szent György elõtt ki jön nek a bé kák
és kí gyók, an  nyi na pig lesz még hi deg. Ha a
bé kák na gyon bre keg nek, esõ lesz, mi nél na -
gyob bat túr a va kond õs  szel, an nál hi de gebb
lesz té len. Ha a fecs kék ké sõn jön nek, ak kor
még hi de get érez nek. Ha a ve re bek, tyú kok a
por ban für de nek, ak kor esõ lesz, de ezt je len -
ti, ha a fecs kék ala cso nyan rö pül nek, vagy a
tyú kok so ká ra ül nek el. Ha a fa le vél õs  szel
ko rán le hull, azt je len ti, hogy ko rán jön a tél,
ha õsszel sok a gom ba, sok hó vár ha tó. Ha a
Hold nak ud va ra van, ak kor esõ lesz, ha vö -
rös az ég al ja, szél lesz.

Ne héz volt az élet, en  nyi min dent kel lett
meg je gyez ni, ál lan dó an fi gyel ni. Nap ja -
ink ra az okos mû sze rek meg kí mél nek az
ilyes mi tõl. Pon to san meg mond ják az esõt,
sze let, a nap sü tést, hi de get és fa gyot. Leg -
fel jebb a táj ban és dá tum ban té ved nek. De
a mû sze rek sem tud hat nak min dent!

Solymos Ede
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Könyv is mer te tés

Élet a Du na-ár té ren – em ber a ter mé szet ben (2005)
A Ba ja If jú sá gi Ter mé szet vé del mi Egye -

sü let, az Al-Du nai Ter mé szet vé del mi Ala pít -
vány, a Ma gyar Ma dár- és Ter mé szet vé del mi
Egye sü let ba jai mun ka cso port ja és a Du na-
Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó sága má sod -
szor – az el sõ 2003-ben volt – ren dez te meg
az al só Du na-völgy ter mé sze ti ér té ke i vel és
az it te ni em be ri te vé keny sé gek kel kap cso la -
tos kon fe ren ci á ját, az zal a cél lal, hogy a tér -
ség ben fo lyó, ter mé szet vé de lem hez köt he tõ
ku ta tá sok kö ze led je nek egy más hoz.

Az Érsekcsanádon 2005. szep tem ber 23-
24-én meg tar tott ta nács ko zá son ös  sze sen
24 szó be li és 3 posz ter elõ adás hang zott el,
ame lyek kö zül az aláb bi 22 dol go za tot tar -
tal maz za az is mer te tés re ke rü lõ kö tet:
Heltai Mik lós és Sza bó Lász ló: Az arany -
sa kál ter je dé se Bács-Kis kun me gyé ben
Deme Ta más: Ba goly kö pet vizs gá la tok
Béda-Karapancsán
Deme Ta más: A rö vid kar mú fakusz el ter -
je dé se és te le pí té si kí sér le te Béda-Kara-
pancsán
Deme Ttamás: Szõr més ra ga do zók el ter je -
dé se Béda-Karapancsán
Mórocz At ti la: A fe hér gó lya (Ciconia
ciconia) ál lo má nyá nak ala ku lá sa Ba ja kör -
nyé kén 1999 és 2005 kö zött
Kol lár Iván Gé za: Jö ve vény rá kok az al só
Du na-völgy ben
Má té Mi hály: A sö rét ere de tû ólom mér ge -
zés vizs gá la ta ré ti sa son
Ka lo csa Bé la és Ta más Eni kõ An na: Fe ke -
te gó lya fé szek webkamerás meg fi gye lé -
sé nek ta pasz ta la tai
Ka lo csa Bé la és Ta más Eni kõ An na: Ösz -
 sze fog la ló a fe ke te gó lya szí nes gyû rû zés
leg fris sebb ered mé nye i rõl
Ka lo csa Bé la és Ta más Eni kõ An na: Fe ke te
gó lyák mû hol das kö ve té se – a „Flying over
Natura 2000” pro jekt elõ ze tes ered mé nyei
Velekei Ba lázs: A fe ke te gó lya (Ciconia
nigra) szi get kö zi elõ for du lá sa
Dr. Guti Gá bor: A Du na és a hul lám té ri
víz te rek kö zöt ti ol dal irá nyú köl csön ha tá-
s ok je len tõ sé ge a hal ál lo mány bi o ló gi ai
sok fé le ség ének meg õr zé sé ben
Din ka Má ria és Berczik Ár pád: Né hány
víz ké mi ai pa ra mé ter kü lön bö zõ sé ge a ge -
men ci mel lék ágak ban
Schöll Kár oly: El té rõ jel le gû ge men ci víz -
tér-tí pu sok Rotatoria együt te sei
Fe hér Gi zel la és Schmidt An tal: Ge men ci
vi zek algológiai vizs gá la ta
Mát rai Il di kó: A makrovegetáció é a víz -
mi nõ ség ös  sze füg gé sei ge men ci holt med -
rek pél dá ján

Tóth Babett, Nagy Vik tor és Resitcky Ger -
gely: A Kölkedi-Duna, mint ter mé szet kö -
ze li kis víz vizs gá la ta
Ta más Eni kõ An na és Ka lo csa Bé la: Öko -
ló gi ai mo ni tor ing ér té ke lé se a re konst ruk -
ci ós be avat ko zá sok és az ár té ri víz tes tek
cél ál la po ta szem pont já ból
Sziebert Já nos: Ge men ci holt ágak revita-
lizációjának víz for gal mi ter ve zé se
Zellei Lász ló: Víz- és táp anyag for gal mi
revitalizáció ter ve zés a ge men ci te rü le ten
Herz Ani ta: A Nagy-Rezét ve ge tá ció tér ké -
pe zé se és an nak al kal ma zá sa a re konst ruk -
ció ha tá sa i nak ér té ke lé sé ben
Szar vas Pong rác: Ge men ci er dõ re zer vá -
tu mok

A fel so ro lás ból jól ér zé kel he tõ, hogy te -
ma ti ka i lag men  nyi re vál to za tos ki ad vány -
ról van szó. Ha csak az élõ vi lá got osz tá -
lyo zó rend szer tan szem pont ja it ves  szük
ala pul, már na gyon szé les az egy sej tû ek tõl
(pa rány nö vé nyek = mo sza tok = al gák) az
em lõs ra ga do zó kig ter je dõ ská la. Az élõ lé -
nyek öko ló gi ai (= biológiai kör nye zet tan)
ku ta tá sa ma gá ba fog lal ja élet te len kör nye -
ze tük meg is me ré sét is. Vi zes élõ he lyek
vizs gá la tá nak alap fel té te le a víz ké mi ai és
hid ro ló gi ai vi szo nyok is me re te, be avat ko -
zá sok ese tén hid ra u li kai ha tás elem zés sel
ki egé szít ve.

A leg több írás – szám sze rint négy – a
fe ke te gó lyák meg fi gye lé sé vel fog lal ko -
zik. Mód szer ta ni lag fel tû nõ a mo dern

tech ni kai esz kö zök elõ tér be ke rü lé se az
adat gyûj té sek so rán. Egé szen egye dül ál ló
in for má ci ók hoz ju tott Ka lo csa Bé la és Ta -
más Eni kõ An na egy fe ke te gó lya fé szek -
hez ki he lye zett webkamera se gít sé gé vel.
No ha a tény le ges köl tést meg fi gyel ni ük
nem si ke rült, rög zí tet te azon ban a ka me ra
a fé szek el fog la lá sát, a revírharcot, a fé -
szek épí tést, a nász tán cot és a pár zást, va la -
mint meg bi zo nyo sod hat tak a szer zõk afe -
lõl, hogy a köl tés re nem hasz nált vál tó -
fész ket is hasz nál ják idõn ként a fe ke te gó -
lyák. Új sze rû a fe ke te gó lyák mû hol das
kö ve té se is. A nem zet kö zi prog ram ban
nyolc eu ró pai or szág vesz részt. Ha zán kat
Ka lo csa Bé la és Ta más Eni kõ An na kép vi -
se li Kop pány és Mar git ne vû, jeladóberen-
dezéssel el lá tott gó lyá ik kal. Mind ket tõt
Dél-Ma gyar or szá gon (Csátalja, Dunafal-
va) je löl ték meg. Ér de kes, hogy Kop pány
csak egy kb. 50 km-es kör zet ben, fõ kép -
pen táp lál ko zó he lye ken moz gott. Mar git
köz ben el re pült Bul gá ri á ba, majd on nan
szep tem ber vé gén vá rat la nul vis  sza tért a
du nán tú li Som be rek te le pü lés kö ze lé be,
aho va vi szont Kop pány is ellátogatott…

A fe ke te gó lyák ti tok za tos éle té nek meg -
is me ré sé hez ha son ló an iz gal mas té ma kör
jö ve vény fa jok meg je le né se ha zánk ban.
Kol lár Iván Gé za vizs gá la ta i ból meg tud -
hat juk, hogy az el múlt három év ben fo lya -
mi rá kot nem ta lált a Du ná ban és Ba ja kör -
nyé ki mel lék vi ze i ben. Ez zel szem ben a

Fekete gólyák Gemencben                                           Fotó: Felsõ Barnabás
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Vén-Du nán és a Cserta-Dunán 50-50%-os
volt a kecs ke rák (eu ró pai jö ve vény faj) és
az utób bi évek ben el sza po ro dott cif ra rák
(ame ri kai jö ve vény faj) ará nya. Egy elõ re
még csak jel zés ér té kû a har ma dik jö ve -
vény, a kí nai gyapjasollós rák meg je le né se
a moh ácsi Du na-sza ka szon.

Ma gyar or szág õs ho nos ra ga do zó ja, az
arany sa kál spon tán vis  sza te le pe dé sé rõl kö -
zöl ada to kat Heltai Mik lós és Sza bó Lász ló.

A faj nak alig egy év ti zed re volt szük sé ge
ar ra, hogy az or szág há rom dé li me gyé jé -
ben – köz tük Bács-Kis kun me gyé ben is –
vi szony lag gya ko ri faj já vál jon.

Je len tõ sé gé hez mér ten több dol go zat is
fog lal ko zik az ár té ri víz tes tek kel a re -
konst ruk ci ós be avat ko zá sok szem pont já -
ból, víz- és táp anyag for gal mi revitalizáció
ter ve zé sé vel. A ter mé szet vé de lem ben
meg je le nõ re konst ruk ci ós, re ha bi li tá ci ós

igé nyek mér nö ki esz kö zök kel va ló meg ol -
dá sa vi szony lag új, alig más fél év ti zed re
vis  sza te kin tõ fel adat.

A könyv meg te kint he tõ az Ady End re
Vá ro si Könyv tár ban és a Türr Ist ván
Múzeumben. Be sze rez he tõ a Ba ja If jú sá gi
Ter mé szet vé del mi Egye sü let tõl (Ba ja, Pe -
tõ fi-szi get 11.) Internetes hoz zá fér he tõ ség:
bite.baja.hu

Schmidt An tal

Ba jai Arc kép csar nok

Szentgáli (Kellner) An tal György
(1868-1945)

Szü lõ vá ro sa Ba ja. Világrajöttének he lye
az al vé gi vá ros rész ben lé võ, ab ban az idõ -
ben még Nr. 107 szám mal jel zett ház (ké -
sõbb Tu li pán ut ca). Ap ja a tisz telt és be -
csült Kellner Mi hály ci pész majsz ter, any ja
Mesch Zsu zsan na. A jó ra va ló há zas pár nak
Toncsinak be cé zett fiú gyer me kén kí vül
szü le tett még két le á nya is. A csa lád ké -
sõbb a Tu li pán ut cá ból a bel vá ro si Öz vegy
(ma Jó kai Mór) ut cá ba köl tö zött. Kis gyer -
mek ko ruk tól ott lak tak és ne vel ked tek a
Kellner gye re kek.

A fi út az ele mi is ko la el vég zé se után
szü lei be írat ták a ba jai ka to li kus fõ gim ná -
zi um ba, me lyet a Ta nul má nyi Alap tól a
cisz ter ci rend vett át 1879-ben. Az
1877/1878-as tan év tõl kezd ve ott foly tat -
ta ta nul má nya it. Az egy sze rû csa lád ból
szár ma zó, te het sé ges if jú jó ta nu ló volt. A
vá ro sunk ban ak ko ri ban köz hasz ná la tú
bu nye vác és né met nyel vet ott ho ni kör -
nye zet ben el sa já tí tot ta, és a szín vo na las
kö zép is ko lá ban az át la gos nál ki emel ke -
dõb ben meg ta nul ta a la tint. Az osz tály fõ -
nö ke, dr. Platz Bo ni fác ál tal rend kí vü li
tárgy ként ta ní tott fran cia nyel vet ta nul ta.
Mind emel lett ki tû nõ en zon go rá zott, úgy -
hogy olyan óva tos sej té sek ke ring tek ró -
la, hogy eset leg a ze nei pá lyát vá laszt ja.
Nem így tör tént. Mi u tán a Ba jai Cisz ter ci
Fõ gim ná zi um ban 1885-ben érett sé git tett,
fel sõ fo kú ta nul má nya it a bu da pes ti mû -
sza ki egye te men foly tat ta. Ott szer zett
mér nö ki ok le ve let. Ne vét 1901-ben ma -
gya ro sí tot ta.

Mû kö dé sét a fõ vá ro si fo lyam mér nök sé -
gen kezd te meg. A fo lyó sza bá lyo zá sok hoz
kap cso ló dó épí té si mun ká kat vég zett.
Emel lett ki je löl te a meg épí te ni szán dé ko -
zott Ba ja–Ka lo csa vas út vo nal út ját. Nem
raj ta mú lott, hogy nem va ló sult meg, pe dig
a múlt szá zad ele jé tõl kezd ve mód fe lett
szük ség lett vol na meg épí té sé re.

Te vé keny sé ge so rán meg is mer ke dett és
ba rát sá got kö tött Gu bá nyi Kár oly (1868-
1935) mér nök kel, aki a ha zai vas út épí té si
mun kák ban vett részt. Gu bá nyi val a múlt
szá zad ele jén ki utaz tak Ke let-Ázsi á ba,
hogy részt ve gye nek a Tá vol-Ke le ten meg -
in dult nagy vas út épí té si mun kák ban. Gu bá -
nyi 1901 ele jén ér ke zett Vlagyivosztokba,
ahol ös  sze köt te tés be lé pett a ke let-kí nai
vas út ter ve zõ jé vel, Szvijágin fõ mér nök kel,
és fel aján lot ta szol gá la ta it az ép pen ak kor
ar ra fe lé fo lyó transzszibériai vas út vo nal
egyik, 970 ki lo mé te res szárny vo na lá nak
épí té sé hez. Szentgáli 1901 ta va szán uta zott
utá na Ke let-Ázsi á ba. Ná poly, Port-Szaid,
Szu ez, Aden, Co lom bo, Penang, Szingapúr,
Honkong, Sang haj, Nagaszaki érintésével.
Na ga sza ki ban meg kap ta Gu bá nyi üze ne tét,
hogy Man dzsú ria (ma Kí na észak ke le ti tar -
to má nya) egyik ál lo má sán dol go zik. Szent-
gáli csak egy hó nap múl tán ta lált Gu bá nyi -
ra, aki ak kor már Tai-Na-Goulnál dol go -
zott, ala gu tat fú ra tott. Szentgáli be kap cso ló -
dott a transzszibériai vas út man dzsú ri ai sza -
ka szá nak vas út épí té si vál lal ko zá sá ba, il let -
ve az õs er dõ ben épí ten dõ szik la alag út fú rá -
sá ba. A vas út föld alat ti át ve ze té sé re szol gá -
ló épít ményt két fe lõl fúr ták, ami ak kor
meg le he tõ sen ne héz mû sza ki fal ada tot je -
len tett, mert nem volt egye nes vo na lú – a
két vé ge kör ív ben gör bült –, to váb bá a kö -
ze pe tá ján az esé se is meg vál to zott.

Gu bá nyi mér nök öt évet töl tött Man -
dzsú ri á ban – mun ká ját csak egy szer za var -
ta meg egy rö vi debb ide ig a Pe king bõl ki -
in du ló né pi fel ke lés, a boxerlázadás (1900-
1901) –, és az alag út épí té si mun kák befe-
jezése után ha za tért.

Szentgáli új fel ada tot ka pott, a Csen des-
óce án part já nak ak ko ri egyet len szám ba ve -
he tõ ki kö tõ jé ben, az 1860-ban ala pí tott,
szél sõ sé ges ég haj la tú Vlagyivosztokban
szá raz dokokk épí té sé re, me lyek ha jók ja ví -

tá sá ra szol gá ló kõ fa lú me den cék. Eh hez
grá nit töm bök re volt szük ség, de az orosz
mér nö kök sze rint sem a közelben, sem a
ten ger par ton nem állt ren del ke zés re ilyen
kõ zet. Szentgáli egy bér be vett kí nai vi tor -
lás sal egé szen az orosz bi ro da lom ha tá rá ig
vé gig ku tat ta a part vi dé ket, és két he lyen is
ta lált év ez re des grá nit te le pet, hogy a je len -
tõs stra té gi ai kulcs pon tú ki kö tõ dokk ja it
meg épít hes se. Meg bí zást is ka pott fa ra gott
gránittömbök szál lí tá sá ra. Mun ká ját a Ko -
rea és Man dzsú ria bir tok lá sá ért ki tört
orosz-ja pán há bo rú (1904-1905) sza kí tot ta
meg. Ta nú ja volt a há bo rú ki rob ba ná sá nak.
Az oro szok és a ja pá nok kö zöt ti tus imai
ten ge ri üt kö ze tet – mely ben a Rozsdjeszt-
venszkij ten ger nagy ál tal ve ze tett orosz ten -
ge ri flot ta ve re sé get szen ve dett – szem ta -
núk el mon dá sa alap ján írás ba fog lal ta. Le -
írá sá ból meg tud ha tó, mek ko ra kap ko dás és
ri a da lom ural ko dott az orosz ten ge ré sze ti
kö rök ben, és ki fej tet te a meg sem mi sí tõ ve -
re ség oka it. (Írá sa a Bu da pes ti Hír lap 1907.
de cem ber 15-i szá má ban je lent meg.)
Vlagyivosztokban él te át az 1905 õszén ki -
rob bant ka to nai lá za dást is, mely ben a mint -
egy száz ezer la ko sú vá ros láng ten ger ré vált.
Az orosz-ja pán há bo rú ki tö ré se mi att be -
szûn tet te vál lal ko zá sát és ha za jött. Ha jón –
Vlagyivosztok blo kád ja mi att – már nem
tu dott el utaz ni, vo na ton Pe king be uta zott,
majd rö vid ott-tar tóz ko dás után Sang haj ba
ment, on nan Ja pán ba ha jó zott. A fel ke lõ
nap or szá gá ban tud ták ró la, hogy mind két
had vi se lõ fél te rü le tén meg for dult, de eb bõl
nem tá madt kel le met len sé ge.

Ja pá ni tar tóz ko dá sát a ja pán nép ze ne ta -
nul má nyo zá sá nak szen tel te. Fel fe dez te a
pen ta ton ská lá jú ja pán és ma gyar nép dal ok
ha son ló sá gát. Ja pán da lo kat is gyûj tött. (A
Bárd Fe renc és Fia ze ne ki adó cég je len tet -
te meg Bu da pes ten.) Amerikán át, Ho no lu -
lu, San Fran cis co, New York, Lon don és
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Pá rizs érin té sé vel jött ha za. Tá vollé te alatt
kü lön bö zõ szin te ken el sa já tí tot ta az an gol,
orosz, kí nai és ja pán nyel vet.

Ép pen csak négy hó na pig ma radt itt hon,
mert vis  sza hív ták a dokk épí té sek foly ta tá -
sá ra Vlagyivosztokba. Rö vid ha zai tar tóz -
ko dá sa alatt, 1905 ja nu ár já ban fel ol va sást
tar tott Ja pán ról ba jai al ma ma te ré ben, a
Ke res ke dõ If jak Egy le té ben és má sutt. Írá -
sai foly ta tá sok ban meg je len tek he lyi új sá -
gok ban is.

Hu szon öt na pos uta zás után Szi bé ri án át
ér ke zett vis  sza Kele-Ázsiába. Az ál ta la fel -
fe de zett grá nitle lõ he lyek rõl – a Vrangel-
öbölbõl és az Askold-szigetekrõl – a blo -
kád mi att már nem le he tett grá nit töm bö ket
szál lí ta ni, ezért fárasztó ke re sés sel új le lõ -
he lyek után ku ta tott. Vlagyivosztoktól egy
na pig tar tó vas úti úton, a man dzsú ri ai
Szan-Csa-Gou ál lo más kö ze lé ben nagy ki -
ter je dé sû grá nit te le pet ta lált, s a ki bá nyá -
szott kõ fel hasz ná lá sá val épí tett meg két
óri á si szá raz dok kot Vlagyivosztok ki kö tõ -
vá ro sá ban, me lyet az orosz ten ge ri flot ta
bá zi sá vá fej lesz tet tek. Mint ma gán mér nök
egy szer re ti zen hat más épít mé nyen is dol -
go zott egy dús gaz dag ame ri ka i val, Mr
Clarksonnal, aki vel egy ház ban la kott. Ke -
res ke del mi ügy le tek kel is fog lal ko zott,
orosz-an gol üz le te ket kö tött. 

Fõ vá ro sunk ban, az egy kor Ta bán nak ne -
ve zett, egyé ni va rá zsú, fes tõi vá ros rész ben
43 éves ko rá ban, 1911. má jus 28-án vet te
fe le sé gül a bács kai szár ma zá sú Rausch
Vil mát, akit jó té kony ko dó egye sü le tek ben
vég zett köz sze rep lé sei ré vén so kan meg is -
mer het tek.

Ami kor vég leg ha za jött Ke let-Ázsi á -
ból, meg kér dez ték a vi lág lá tott mér nök -
tõl, hogy úti em lé kei kö zül mit ítél a leg -
be cse sebb nek. Azt vá la szol ta: „Sok és ér -
de kes em lé ke im kö zül a leg ma ra dan dóbb
az a cso dá lat tal ha tá ros bá mu lat, amel  lyel
a ja pá nok iránt vis  sza té ré sem óta is vi sel -
te tem.” Az el sõ vi lág há bo rú so rán Ke let-
Ázsi á ba ke rült, és on nan ja pán se gít ség -
gel ha za tért volt ma gyar ha di fog lyok
meg ala pí tot ták a Magyar-Nippon Tár sa -
sá got. Szentgáli az el sõk kö zött állt tag jai
so rá ba, és lel kes szer ve zõ je, ügy ve ze tõ
el nö ke lett a moz ga lom nak, pro pa gá ló ja
en nek a fur csa, ér de kes és sze re tet re mél -
tó or szág nak.

Az el sõ vi lág há bo rú ban is részt vett nép -
föl ke lõ fõ had na gyi rang ban. Itt hon mun -
ka he lye 1916-ig a Roheim Kár oly és Fia
Rész vény tár sa ság nál volt, mû sza ki igaz -
ga tói be osz tás ban, majd a Víz épí té si Rész -
vény tár sa ság ve zér igaz ga tó ja lett. (La ká sa
az Át lós út 24. szám alatt volt.) 1919-ben
a kor mány ál lam tit ká ri rang gal a Fõ vá ro si

Köz mun kák Ta ná csa al el nök évé ne vez te
ki, mely nek fel ada tai kö zé tar to zott a Du -
na fõ vá ros mel let ti sza bá lyo zá sa, va la mint
a for ga lom és köz le ke dés ér de ké ben Bu da -
pes ten lé te sí ten dõ egyéb köz mun kák vég -
re haj tá sa a kü lön er re a cél ra lé te sí tett
pénz alap ból. Ezen tiszt sé gé rõl 1921-ben
le mon dott.

Al el nö ke volt a Ma gyar Mér nök és Épí -
té si Egy let nek. Ve ze tõ sze re pe volt so vi -
nisz ta, ir re den ta, faj vé dõ egye sü le tek ben
is: a Ma gyar or szá gi Turán Szö vet ség ben
és a TESZ-ben (Tár sa dal mi Egye sü le tek
Szö vet sé ge). Ár va szé ki szak ér tõi fel adat -
kör el lá tá sá ra is fel es kü dött, hi tes szak ér -
tõ ként mû kö dött.

Ti zen két év alatt be jár ta a vi lág nagy
ré szét. Ta pasz ta la ta it, él mé nye it le ír ta,
me lyek meg je len tek a fõ vá ro si és ba jai
la pok ban. Sok fel ol va sást és kö tet len for -
má ban el mon dott él mény be szá mo lót tar -
tott Bu da pes ten, vi dé ki vá ro sok ban és
Ba ján, me lye ket Ke let rõl ho zott mû vé -
sze ti és hasz ná la ti tár gyak kal szem lél te -
tett. Ze nei ta nul má nyo kat is írt, pl. a kí nai
ze né rõl, ezt szü lõ vá ro sá nak úri ka szi nó já -
ban is elõ ad ta. Elõ adá sai so rán zon go rán
ját szot ta a ke le ti né pek ze né jét, is mer tet te
hang sze re i ket. Ba ján nem csak Ja pán ról,
Kí ná ról, ha nem Man dzsú ri á ról, Vla gyi -
vosz tok ról, Port-Arturról stb. is tar tott
elõ adá so kat, me lyek egy ré sze foly ta tá -
sok ban meg je lent ba jai la pok ban. Kü lö -
nö sen az el sõ vi lág há bo rú után járt több -
ször ha za, ahol nem csak szü le i vel, két le -
ány test vé ré vel, ba jai ro ko na i val, csa lá -
dok kal, is me rõ se i vel, ha nem fi a tal ko ri
ba rá ta i val, volt osz tály tár sa i val is ta lál ko -
zott, ös  sze jö ve te le ket tar tott. Az utób bi ak
kö zé tar toz tak pl. Schnetzer Fe renc volt
had ügy mi nisz ter, Bogdanovics Lucian
szerb pát ri ár ka, Hor váth Fe renc cisz ter ci -
ta jó szág kor mány zó, dr. Pi linsz ky Fe renc
mi nisz te ri ta ná csos, Tóth Ist ván kú ri ai ta -
nács el nök stb. Nem utol só sor ban Schnet-
zer Er nõ ba jai üveg- és por ce lán ke res ke -
dõ, aki az 1720-ban ala pí tott, apá ról fi ú ra
szál ló pa ti nás üz le tet ve zet te. (Hoz zá írt
két le ve lét õr zi a ba jai mú ze um.)

He ge dülni is tu dott. Hengl Adolf kán tor -
ta ní tó la ká sa (ma De ák Fe renc u. 21.)
egyik ta lál ko zó he lye volt a ba jai ze ne ked -
ve lõk nek, ahol a leg ne me sebb ze ne, a ka -
ma ra mu zsi ka haj lé kot ta lált. Ba jai lá to ga -
tá sa ik, nya ra lá sa ik so rán az in nen el szár -
ma zot tak is vis  sza tér tek ide, al ka lo mad tán
Szentgáli is, aki kü lön bö zõ ka ma ra ze ne -
kar ra írt ze ne mû vek élõ meg szó lal ta tá sá -
ban az egyik szó la mot ját szot ta. Ze ne szer -
zés sel is pró bál ko zott, fér fi kó rus ok szá má -
ra ze ne da ra bo kat írt.

1945. au gusz tus 26-án, 77 éves ko rá ban
hunyt el Bu da pes ten. Gyá szol ta öz ve gye,
egyet len élõ hú ga, Adél, va la mint ro kon sá -
ga, ba rá tai, volt mun ka tár sai, is me rõ sei. (A
Ba jai Hír lap 1945. szep tem ber 22-én meg -
je lent szá má ban em lé ke zett meg ha lá lá ról.)

Az oro szok Vlagyivoszokban már vány
em lék táb lát ál lí tot tak a ma gyar vas út épí tõ
mér nökök ki vá ló sá ga i nak – Szengáli An tal -
nak és Gu bá nyi Kár oly nak – em lé ké re,
mun ká juk el is me ré sé re. Vá ro sunk szü löt te
ön szán tá ból kelt út ra, hogy részt ve gyen Tá -
vol-Ke le ten a gran di ó zus transszibériai vas -
út szi bé ri ai és man dzsú ri ai sza ka szá nak épí -
té sé ben. Bi zo nyí tot ta ki vá ló szak kép zett sé -
gét, és si ke res al ko tó mun ká já val, helyt ál lá -
sá val öreg bí tet te a ma gyar mér nö kök hír ne -
vét. Ér de mei mi att büsz ke le het rá Ba ja.

Az orosz Murajev esz mé je volt, hogy Szi -
bé ri á ban vas út épül jön, ez ál tal ös  sze kös sék
a Csen des-óce án part ja it az At lan ti-óce án -
nal. Vál lal ko zók is akad tak az el kép ze lés
meg va ló sí tá sá ra. Olyan meg mo so lyog ta tó
aján la tot is tett egy Dull ne vû an gol mér nök,
hogy ló vas út tal kö ti ös  sze a két óce án  part -
ját. Az tán a föld kö rü li úton lé võ cá re vics –
a ké sõb bi II. Mik lós cár – 1891-ben a büsz -
ke ne vû vá ros ban, Vlagyivosztokban (an  nyi
mint „Ke let Csá szár nõ je”) meg tet te az el sõ
ka pa vá gást a transzszibériai vas út vo nal ke -
le ti ál lo má sá nak alap kõ le té te lé vel, s egy -
szer re több he lyen is meg kezd ték a rop pant
nagy, tíz ezer ki lo mé ter nél is hos  szabb vas út -
vo nal épí té sét. Ez a gi gá szi mû Orosz or szág
te rü le tén (legkeletibb ré sze ere de ti leg Kí nán
ha ladt át) több sza kasz ban, 1891-1916 kö -
zött épült, szá mos el ága zás is ki in dult be lõ -
le. Sok száz mil lió ru bel be ke rült, ki épí té sén
kí nai, ja pán, ko re ai mun ká sok és szibériaiak
százezrei, va la mint be ván do rolt ide ge nek
dol goz tak. A transzszibériai vas út an nak ide -
jén a vi lág leg hos  szabb vas út vo na la, leg je -
len tõ sebb vál lal ko zá sa volt.

A Szi bé ri át át sze lõ vas út épí té sé ben ter ve -
zõ és vég re haj tó mér nök ként el is me rés re
mél tón vett részt Szentgáli An tal (és hon fi -
tár sa Gu bá nyi Kár oly). A vas út vo na lat ké -
sõbb ket tõs vá gá nyú vá épí tet ték át, azon
hal lat szott a moz do nyok „bõ gé se”. (A szi bé -
ri ai vas út moz do nyai nem fü tyül nek, ha nem
bõg tek.) „Nem pö fög már a transzszibériai”
cím mel új ság cikk kö zöl te (a Nép sza bad ság
202. de cem ber 27.), hogy be fe je zõ dött a vi -
lág leg hos  szabb vas út vo na lá nak – a transz-
szibériainak – vil la mo sí tá sa, mely Moszk vát
a Tá vol-Ke let tel kö ti ös  sze. A cá ri idõ ben
épült vas út vo nal vil la mo sí tá sát 1929-ben
kezd ték el, s ma már vil lany mo tor ok von tat -
ta sze rel vé nyek ro bog hat nak 120 ki lo mé te -
res se bes ség gel ezen a vas úti pá lyán.

Bá ná ti Ti bor
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Egy mo dell a re pü lés tör té net hõs ko rá ból
1924-ben a hol land Fokker re pü lõ gép -

gyár új konst ruk ci ó val lep te meg a kon ku -
ren ci át. A C.V tí pu sú gép ere de ti leg két ülé -
ses va dász re pü lõ volt, ké sõbb azon ban szá -
mos vál to za tát ala kít ják ki. Mi vel re pü lé si
se bes sé ge, mû sza ki pa ra mé te rei meg ha lad -
ták az el sõ vi lág há bo rú ide jén harc ba ve tett
va dász gép ekét, a batáv jö ve vény nem zet -
kö zi si kert ara tott. Li cenc alap ján gyár ta ni
kezd te Dá nia, Nor vé gia, Svéd or szág,
Svájc, sõt a je len tõs és fej lett re pü lõ gép -
ipar ral bí ró Olasz or szág is. Mi vel Ma gyar -
or szág a tri a no ni bé ke szer zõ dés ti lal ma mi -
att ka to nai gé pet nem gyárt ha tott, a cse pe li
Weiss Manf réd Mû vek a pol gá ri cé lú vál to -
za tát kezd te épí te ni. Bár a cse pe li gyár óri ás
(mely nek te rü le te ma rom me zõ) fej lett és
mo dern fém ipa ri üzem, re pü lõ gép gyár tás -
sal so ha sem fog lal ko zott. En nek el le né re
az új pro filt gyor san és ru gal ma san ala kít ja
ki. A zök ke nõ men tes ter mék vál tást az te szi
le he tõ vé, hogy ki tû nõ szak mun ká so kat, jól
kép zett mér nö kö ket és al ko tó fan tá zi á jú
konst ruk tõ rö ket al kal maz nak. A re pü lõ -
gép gyár rá nö vek võ rész leg az 1930-as
évek ben a Fokker C.V fej lesz té sén túl me -
nõ en új gép tí pu so kat is elõ ál lít. A hol land
gé pet a leg na gyobb mér ték ben a Fi at kon -
szern tö ké le te sí ti.

A C.R-42-es mo dellt 1942-ig gyárt ják.
1943-ig részt vett a Rommel ve ze té se alatt
ál ló né met-olasz had se reg lí bi ai har ca i ban.
426 km/óra csúcs se bes sé ge ugyan több
mint 200 km/órá val ma radt el a mo dern an -
gol szász gé pek tel je sít mé nye mö gött, föl di
csa pa tok har cait azon ban ered mé nye sen tá -
mo gat ta. Amen  nyi ben a Spitfire vagy Hur-
ricane meg le pe tés sze rû tá ma dás sal nem
tud ta le ro han ni, és for du ló harc ra ke rült sor,
az olasz gép ve sze del mes el len fél nek bi zo -
nyult. A szin te szárny vé gen meg per dü lõ, ki -
tû nõ en ma nõ ve re zõ C.R-42-es pi ló tá ja
könnyeb ben fog ta be gép pus kái cél ke reszt -
jé be el len fe lét, mint õt a ne héz ke sen for go -
ló dó an gol. Gyak ran elõ for dult, hogy a rá -
me nõ brit pi ló ta – a für gén ös  sze göm bö lyö -
dõ sün disz nót kön  nyû zsák mány nak né zõ,
lép re ment ró ka sor sá ra jut va – csa ló dot tan
tá vo zott a küz dõ tér rõl. A má so dik vi lág há -
bo rú kez de tén a ma gyar lé gi erõ va dász szá -
za dai is C.R-42-esekkel vol tak fel sze rel ve.

1930 tá ján tör tént, hogy egy ügyes ba jai
ipa ros, Sze dõ Ist ván ked vet ka pott a Fokker
ere de ti vál to za tá nak mo del le zé sé re. A tör pe
gép öt ven sze res ki csi nyí tés sel, sár ga réz le -
mez bõl ké szült. A mé re te ket ér zé kel te ti a
gép elé he lye zett pénz ér me. A szer ke zet hû
vis  sza adá sá ra irá nyu ló tö rek vé sét szem lél -

te ti a lég csa var. Ezt az ele met ak ko ri ban
szin te ki zá ró lag fá ból ala kí tot ták ki. Több
tu cat fur nér ré te get ra gasz tot tak vas tag le -
mez zé, és eb bõl fa rag ta ki egy cél gép a pro -
pel lert. Nos, Sze dõ mes ter sár ga- és vö rös -
réz le me ze ket la polt és for rasz tott ös  sze,
ezek bõl re szel te ki a lég csa vart. A csil lag -
mo tor ter mé sze te sen csak ma kett, de a ma -
gas sá gi és ol dal kor mány a pi ló ta ülés bõl
mû kö det he tõ.

A tör pe gép sár ga réz le mez bõl haj lí tott és
dom bo rí tott al kat ré sze it a mes ter ón nal for -
rasz tot ta ös  sze. Fia szá má ra – aki gé pész -
mér nök lé vén ma ga is szak ma be li – ma is
ta lány, hogy pl. a szárny pro fil al só és fel sõ
ré sze it mi ként si ke rült cen ti mé ter rõl cen ti -
mé ter re ha lad va ös  sze for rasz ta nia. A réz
ugyan is ki tû nõ hõ ve ze tõ, és ami kor az ol -
vasz tott ónt a kö vet ke zõ sza kasz ra fel hord -
ta, a me le ge dés mi att az el ké szült for rasz -

tás nak ki kel lett vol na ol vad ni. A pre cí zen
il lesz tett kis szer ke zet azon ban szem lél te ti,
hogy idõsb Sze dõ nem volt hí ján a már fe -
le dés be me rült tech ni kai mes ter fo gás ok is -
me re té nek.

A nagy gaz da sá gi vál ság ide jén a csa lád -
nak jól jött vol na né mi pénz mag, és – nyil -
ván nem ke vés bel sõ el len ér zést le küzd ve –
áru ba bo csá tot ták a ked ven cet. Egy bel vá -
ro si órás üz let ki ra ka tá ba tet ték köz szem lé re
a ke cses kis gép ma da rat. A re mélt vé tel ár
(300 pen gõ) azon ban nagy pénz volt ak ko -
ri ban. Mi vel a rá tar ti ipa ros „fix áras” ki kö -
tés sel ad ta bi zo mány ba lel ke gyer me két, a
mo dell a csa lád nya kán ma radt. Sze ren csé -
re. Az al ko tó szel lem és az ügyes kéz mû vét
óvó fa mi li á ris sze re tet így a kö vet ke zõ ge -
ne rá ci ók nak is meg õriz te a re mek be si ke -
rült kis ked ven cet.

Dr. Dá ni el Jó zsef

A hol land pro to tí pus alap ján ké szí tett mo dell

A ti zen nyolc éves fej lesz tés után épí tett C.R-42-es. A me rev fu tó mû vet áram vo na laz ták,
a mo tor víz hû té ses, a fõ szer ke ze ti ele mek azon ban vál to zat la nok
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A ta ka ró
Volt egy szer egy kö zös ha di flot tánk,

ahol a ma gyar le gény ség ará nya 25%-os
volt. Ré gen volt, ta lán igaz sem volt. Volt
egy szer, nem is olyan ré gen, egy ke res ke -
del mi ten ge ré sze tünk, az sincs már. Él jen a
ren ta bi li tás. És volt egy szer egy fo lya mi
flot til lánk, a ma gyar had se reg ré sze ként,
és egyik sincs már. Él jen a bé ke. Csak má -
sok is így gon dol ják!

Ba ja vá ro sa va la mi kor hí res volt a ha jó -
zá sá ról, ha jó ja ví tá sá ról és ha jó gyá rá ról. A
ha jó gyá rat a Fo ka cég üze mel tet te. 1995-
ig mû kö dött, még ten ge ri ha jót is épí tet tek
itt. A Sugovica bel sõ öb lét ma is Fó ka-
öböl nek ne ve zik. A ha jó gyár he lyén je len -
leg mo tor csó nak ok ki kö tõ je és vaslerakat
van. Az itt ma radt ég be nyú ló ki kö tõi da ru
és a ha jó épí tés re szol gá ló te rü let, a sójatér
azon ban vál to zat la nul mû kö dik. Fi zet ség
el le né ben igény be ve he tõ, és ez zel sok szor
élnek is. Így tör tén he tett, hogy a ha di flot -
tánk vég sõ ki áru sí tá sa kor meg vé tel re ke -
rült ha jók kö zül há rom itt vé gez te be pá -
lya fu tá sát, he lye seb ben itt ke rül nek tel jes
át épí tés re a bu da pes ti ide gen for ga lom szá -
má ra vá ros né zõ ha jó nak.

Ez a ha jó osz tály ná lunk az AM fe dõ ne -
vet vi sel te. Húsz év vel ez elõtt a ju go szláv
ha di ten ge ré szet egy sé ge i nek épül tek, par ti
õr ha jó nak, di csér ve a Brodotechnika ter -
ve zõ i nek és a dél szláv ha jó épí tés nek szín -
vo na lát. Iga zi ten ge ri ha di ha jók. Ná lunk
ak na sze dõ ként szol gál tak.

Ami kor a ha jók sze re te té tõl át itat va elõ -
ször meg te kin tet tem az utol só, még épen
meg ma radt bel sõ te rét, cso dál koz va és ki -
csit meg ha tó dot tan ál la pí tot tam meg, hogy
a ki áru sí tás tel jes fel sze re lés sel tör tént,
min den a he lyén volt, a kony há tól a há ló -
fel sze re lé sig. Mint ha a le gény ség a ha jót
most hagy ta vol na el. Így tör tént, hogy

meg kér dez tem a ha jó je len  lé võ gaz dá já -
tól, hogy az egyik ka bin ban  fel hal mo zott
ta ka rók el adók-e. A gaz da azt mond ta,
hogy meg kér de zi a fe le sé gét, én meg azt,
hogy meg kér de zem az enyé met, men  nyit
ad junk ér tük. Nem sok kal ezt kö ve tõ en
úgy adó dott, hogy sa ját ha jónk kal a ha di -
ha jó mel lé kö töt tünk. Vé let le nül a gaz da is
ott volt, és ami a leg fon to sabb, fe le sé ge ink
is. A gaz dá nak ven dé gei vol tak, és a ha jót
õk is lát ni akar ták, így zseb lám pák kal fel -
fegy ve rez ve el tûn tünk a fel épít mény ben és
a ha jó gyom rá ban.

Sá ri ka is ve lem volt. Sá ri ka a kis lá nyom,
öt éves, és szü le tett ten ge rész. Zseb lám pánk
fé nyé nél sor ra mász tuk a víz men tes vá lasz -
fa la kon lé võ búvónyílásokat, és meg érin -
tett ben nün ket a ha jó szel le me. A le gény sé -
gi la kó tér ben so ra ko zó fel füg gesz tett
ágyak, a le gény sé gi ét kez de, sza lon, az al -
tisz ti la kó tér és a szûk, de cél sze rû en be ren -
de zett tisz ti ka bi nok lát vá nyá ra Sá ri ka lel -
ke sed ve je gyez te, meg, hogy „ez egy iga zi
ten ge ré szi ha jó”. A ta ka rók ra az al ku vé gül
rö vid volt. A fe le sé gem azt mond ta, hogy a

had se reg öt száz fo rin tért áru sí tot ta ki eze -
ket. A gaz da vi szont azt, hogy õ ol csób ban
ad ja. Vá las  szak. A pokróchalom al ján ki né -
zek hat szép sö tét bar nát. Ki hú zom õket, és
kér de zem, mennyi? Én in gyen adom,
mond ta. Kö szö net ér te.

Már a sa ját ha jón kon néz zük a ta ka rók
cím ké it: „AMBASADOR” hir de ti a fel -
irat. A ko ra be li ju go szláv kön  nyû ipar ki vá -
ló és ke re sett ter mé ke. A ha di ten ge ré sze tet
a leg job bal lát ták el.

Né hány hét el tel té vel Sá ri ká val a Ba -
kony ban tá bo ro zunk. Ve lünk van nak a ten -
ge rész ta ka rók. Le fek szünk. Bújj a me leg
ta ka ró alá, Sá ri ka – szó lok. Ál modj egy
szép vi lág ról, egy kü lön le ges vi lág ról. Egy
ha di ha jó, a mély kék ten ge ren, hó fe hér taj -
ték ba vág ja or rát, majd fel ágas ko dik, mint
egy szi laj pa ri pa, és be le sza lad a kö vet ke -
zõ be. A hul lá mok szél alat ti lej tõ in vi har -
ma da rak sik la nak, há tul, ma ga san a ha jó
mö gött nagy, sár ga lá bú si rá lyok vi tor láz -
nak. A jel zõ ár boc lo bo gói és a ha di lo bo gó
szí nes, vi dám tán cot jár nak az élénk észa ki
szél ben. Mes  sze lát sza nak a Velebit csú -
csai. Ezen a ha jón min den ki tud ja a fel ada -
tát, és azt a leg jobb tu dá sa sze rint lát ja el,
bár egy ha jón nincs de mok rá cia. Azt azon -
ban min den ki tud ja, hogy egy cso mót csak
egy fé le kép pen le het meg köt ni, jól. Ezt kö -
ve te li meg a ha jó és a tár sak biz ton sá ga. Az
orr is mét fel emel ke dik, majd a nyi tott fel sõ
hí don a kor má nyos hagy ja le fut ni a hul lám
lej tõ jén. Is mét be le fú ró dik a kö vet ke zõ be,
és hó fe hér taj ték kal áraszt ja el az el sõ fe -
dél ze tet és a fe dél ze ti gép ágyú ta lap za tát.
Kö rül min den szi por ká zik és mo zog. A fe -
dél ze ten min den ki te szi a dol gát, a vi lág itt
vég te le nül egy sze rû vé és lo gi kus sá vá lik.

Sá ri kán még egy szer meg iga zí tom a ta -
ka rót, és mély álom ba zu ha nunk.

Buzetzky Gyõ zõ

AM 21. Ilyen volt

Készül már belõle a kirándulóhajó
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1. szám (ja nu ár)
BÁ LINT Lász ló: A köl tõ szá za dik éve. Jó zsef
At ti la Em lék év 2005. (1. old.)
Vá ro si ki tün te tõ cí mek és dí jak  A kép vi se lõ-tes -
tü let de cem ber 18-i ün ne pi ülé sén át adott el is -
me ré sek (2. old.)
MAYER Já nos: Waiblingen, a Hohenstaufok vá -
ro sa. I. rész (2-5. old.)
KOTHENCZ Ke le men: Ada lé kok egy ré gi ba jai
épü let tör té ne té hez (5-7. old.)
Kö szö net az ol va sók nak [a jö ve de lem adó 1%-
ának fel aján lá sá ért]. (7. old.)
SAÁGHYNÉ Frémer Jusz ti na: Tu rul. Az az
„avec TU RUL tout roule!” = „A tu rul lal min den
gu rul!” (7. old.)
A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány tá mo ga tói 2004-
ben (7. old.)
Elõ fi ze té si fel hí vás! (8. old.)
SCHMIDT An tal: Ju bi lál a CIB Bank ba jai fi ók -
ja (8. old.)
S. A. [Schmidt An tal]: 2005-ös ba jai falinaptárak
(9. old.)
SZALAI Ottóné: Óvo dai kör nye ze ti ne ve lés (9.
old.)
A Ba jai Hon pol gár 2005. évi nap tá ra [tér kép váz -
lat az 1719-1727 kö zöt ti idõ bõl.]
(10-11. old.)
KECS KÉS An tal: So ha nem gyógy uló seb (12-
13. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Le vél Ljubjanából (13-14.
old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Pest sö tét te le (14-15. old.)
BAYERLE Ala jos: A nép ne ve lés szol gá la tá ban
[könyv is mer te tés] (15. old.)
MAYER Já nos: Hely tör té net tér ké pe ken
[könyv is mer te tés] (16. old.)000
JÁSZ Ani kó: A Ba jai Hon pol gár tar ta lom mu ta -
tó ja 2004. (17-19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
hó vi rág (20. old.)
Köz le mény [Bá ná ti Ti bor fõ szer kesz tõ le mon -
dá sa, he lyé re Bá lint Lász ló ki ne ve zé se] (20.
old.)

2. szám (feb ru ár)
B. L. [Bá lint Lász ló]: Marich Gé za (1910-1975)
(1. old.)
S. MARICH Edit: Em lé ke im apám ról, Marich
Gé zá ról (2-3. old.)
SOLYMOS Ede: Ha lász es kü és il lem tan (3. old.)
VAJTAI Ist ván: Gyé mánt dip lo más or vos. Be -
szél ge tés dr. Abonyi Jó zsef fel. (4-5. old.)
R. A. [Richter At ti la]: Újabb decubitus mat ra cot
ka pott a kór ház (5. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Kö zöt tünk él nek. Dr. Deutsch
Ot tó. (6-10. old.)

SCHMIDT An tal: A Rotary Club jó té kony sá gi
kon cert je (10. old.)
Vá ro si ki tün te tõ cí mek. [ki egé szí tés az elõ zõ
szám hoz] (10. old.)
Kö szö net az ol va sók nak [az SZJA 1%-ának fel -
aján lá sá ért] (10. old.)
MAYER Já nos: Waiblingen, a Hohenstaufok vá -
ro sa. 2. rész: A leg na gyobb Fri gyes.
(11-15. old.)
JÁSZ Ani kó: Lázsiás – a Ba ja kör nyé ki vi se le -
tek pénz ék sze re (15-16. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: Ké sõi em lé ke zés (17. old.)
Z. A. [Dr. Zorn An tal]: Hat van éve: malenkij ro -
bot (17. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Szak rá lis he lyek Ba ja kör -
nyé kén. A csávolyi Vodica-kápolna.
(18-19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
nap pa li pá va szem (20. old.)
B. L. [Bá lint Lász ló]: Haj nal nyí lás tól hold szü le té -
sig. An to ló gia, 2004. [Könyv is mer te tés] (20. old.)

3. szám (már ci us)
SZAR VAS Pong rác: Ma da rá szás a Pan dúr-
szigeten (1-2. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: Ba jai arc kép csar nok. Bajay Pé -
ter Pál (1842-1931) (3-4. old.)
SCHMIDT An tal: 6. Ba jai Dzsessz Fesz ti vál (4.
old.)
LÕRINCZ Ger gely: Bu ko vi na – istensegítsi
élet kép. Hús vét lápintával. (5-6. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: A görzi elekt ro mos raj ta ütés
tör té ne te (6-7. old.)
SCHMIDT An tal: Kró ni kás éne kek az ez red for -
du lón. Cseh Ta más Ba ján. (7. old.)
BÁ LINT At ti la: Szil ágyi úr mo zi ja (8. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: El tû nõ ér té ke ink, a
kerekólak (9-13. old.)
KOSZ TO LÁ NYI Kár oly: Ba ja va rá zsa (13-
14. old.)
NAGY Csa ba: Sa já tos fo tó él mény Ge men cen
(14-15. old.)
MÁTHÉ  And rás: Fu tó ár nyék. (16. old.)
KOTHENCZ Ke le men: Szwoboda Ist ván, a ba -
jai bog rács ké szí tõ (17-18. old.)
SOLYMOS Ede: Vi zá ink (18-19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló – LA KI Fe renc. Vé den dõ
véd te le nek: Du na-völ gyi csil lag vi rág (19-20. old.)

4. szám (áp ri lis)
KO VÁCS Zi ta: Jó zsef At ti la vi lá ga (1-2. old.)
SOLYMOS Ede: Hús vé ti to jás, cif ra al ma (3. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: Ba jai arc kép csar nok. Gaál Pé -
ter (1823-1903) (4-5. old.)
SCHMIDT An tal: A Mu zsi kás rend ha gyó ének -
órái. (5. old.)

DÁ NI EL Jó zsef: Al bert Einstein (6-10. old.)
ESNAGY Jó zsef: Egy re lik via haj dan volt if jú -
ko rom ból (10. old.)
SZENTJÓBI Sza bó Ti bor: A ba jai kul tu rá lis ér -
té kek õr zé sé nek köz tünk élõ nagy mo gul ja. In ter -
jú fé le Bá ná ti Ti bor ral. (11-12. old.)
MAYER Já nos: Fa lu a tör té ne lem sod rá ban
[könyv is mer te tés] (12-15. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Szak rá lis he lyek Ba ja kör -
nyé kén. A feketi Má ria-ká pol na.
(15-17. old.)
ESNAGY Jó zsef ver sei: Is ten után em ber ként;
Nagy Lász ló meg idé zé se; Ta lán sze ret nek en -
gem. (18. old.)
SCHMIDT An tal: Ho gyan au tóz zunk az USA-
ban? [Könyv is mer te tés] (18. old.)
KO VÁCS Zi ta: Jenei Lász ló mû he lyé ben jár tam
(19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
gyász lep ke (20. old.)
B. L. [Bá lint Lász ló]: Az Ad Libitum Kó rus si -
ke re (20. old.)
Rapcsányi Lász ló ki tün te té se (20. old.)

5. szám (má jus)
FALUDI Gá bor: A Du na fel fe de zé se. Imp res  szi -
ók-jegy ze tek egy könyv rõl. (1-3. old.)
VANCSURA Ru dolf: Az egy ko ri szentjánosi
rév já rás és a ré gi utak (3-4. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: A bé ke nap su ga rá nak ár nyék -
folt jai (5-7. old.)
SCHMIDT An tal: Ku tyák és gaz dik – alul né zet -
bõl (8. old.)
BÁ LINT  Lász ló: Egy 20. szá za di ba jai mun kás -
sors kró ni ká ja. [Be ve ze tõ az „Apám tör té ne tei” c.
so ro zat hoz.] (8-9. old.)
KOVÁCSNÉ Sa rok Éva: Apám tör té ne tei.
Flesch úr nál. (9-10. old.)
BERNSCHÜTZ Sán dor: Sír ke resz tek nyo mán.
A ba jai IV. utász zász ló alj a ke le ti fron ton 1942-
43-ban. 1. rész (11-13. old.)
KO VÁCS Zi ta: Kü lön vi lág ban és kü lön idõ ben.
Jász be ré nyi Ma tild ne mez ké pe i rõl. [Kiállítás-
megnyitó] (14-15. old.)
SCHMIDT An tal: A Du na és Ba ja egy Es ter -
házy-könyv ben (15. old.)
MAYER Já nos: A „mo soly nél kü li” gitárosle-
genda (16-18. old.)
BALYKÓ Bar na bás: Ut cák, há zak és… (18. old.)
SOLYMOS Ede: Gé ni usz és Ha lász lány (19.
old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
széleslevelû sa la mon pe csét (20. old.)
Schmidt An tal ki tün te té se (20. old.)
B. L. [Bá lint Lász ló]: Barta Lé nárd ut ca (20.
old.)

A Bajai Honpolgár tartalommutatója
2005. (16. évfolyam)
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6. szám (jú ni us)
BÁNÁTAI Ti bor: Em lé ke zés a ho lo ca ust ra. Em -
lék táb la-ava tás. (1-2. old.)
ABONYI Jó zsef: Dr. Grauaug Ár min 1893-1945.
Már tír ha lá lá nak 60. év for du ló já ra. (2-3. old.)
KOVÁCSNÉ Sa rok Éva: Apám tör té ne tei. A
sze gé nyek or vo sa. (3-4. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Szak rá lis he lyek Ba ja kör -
nyé kén. Új já é le dõ Vodica-kápolna Katymár
mel lett. (4-7. old.)
MAYER Já nos: Ku ta tá si ka land ja im kró ni ká ja.
Be ve ze tés egy so ro zat elé. (7-11. old.)
SCHMIDT An tal: Miskolczi Fe renc fest mé nyei
a kiscsávolyi temp lom ban (11. old.)
BERNSCHÜTZ Sán dor: Sír ke resz tek nyo mán.
A ba jai IV. utász zász ló alj a ke le ti fron ton 1942-
43-ban. 2. rész. (12-15. old.)
AN TAL Ist ván: Tér kap cso lat. Mé szá ros Gá bor
te rem tõ nyug ta lan sá ga. [Kiállításmegnyitó] (15.
old.)
KOTHENCZ Ke le men: A ba jai bor mé rés jo ga
1834-ben (16. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Rend ha gyó tab ló a nagy há bo -
rú ide jé bõl (17. old.)
SOLYMOS Ede: A ha lá szok ün ne pe (18. old.)
LÕRINCZ Ger gely: Bu ko vi na – istensegítsi
élet kép. Lëjánlopás. (19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
far kas al ma lep ke (20. old.)

7. szám (jú li us)
BÉ RES Bé la: Hal szál kák, avagy gon do la tok a
X. Ba jai Nép ün ne pély elé. (1-2. old.)
MERK Zsu zsa – RAPCSÁNYI Lász ló: Meg ké -
sett em lé ke zés. Dr. Rapcsányi (Rapp) Ja kab, a
Ba ja-mo no grá fia író ja. [1. rész] (3-5. old.)
VAJTAI Ist ván: A 100. év után. Be szél ge tés a
Kór ház új fõ igaz ga tó-fõ or vo sá val. (6-7. old.)
KOTHENCZ Ke le men: Or bán-na pi bor ün nep
Ha jó son (7-8. old.)
K. R. [Koz ma Ró bert]: Kon fe ren cia Érsekcsaná-
don, a köz ség át te le pü lé sé nek 200. év for du ló ja
al kal má ból. (9. old.)
KOZ MA Ró bert: Érsekcsanád át te le pü lé se (9-
10. old.)
MAYER Já nos: Ide gen ként az õs ha zá ban. Az el -
ûzött észak-bács kai né me tek be il lesz ke dé se
Nyu gat-Né met or szág ban. 1. rész. (10-12. old.)
SCHMIDT An tal: Prokop Pé ter fal fest mé nyei
Ba ján és kör nyé kén [1. rész. El tûnt ké pek nyo -
má ban] (12-13. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Egy nagy ha ta lom fel emel ke -
dé se (13-16. old.)
Hely re iga zí tás. [Miskolczi F. fest mé nyei a kis-
csávolyi temp lom ban c. cikk hez, 2005/6.sz.]
(16. old.)
KOVÁCSNÉ Sa rok Éva: Apán tör té ne tei. Szé -
kely ék. (17-19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló – SCHMIDT An tal: Vé -
den dõ véd te le nek: az or vo si sa la mon pe csét (ré -
gi e sen Sa la mon pe csét je). (20. old.)

8. szám (au gusz tus)
MERK Zsu zsa – RAPCSÁNYI Lász ló: Meg ké -
sett em lé ke zés. Dr. Rapcsányi (Rapp) Ja kab, a Ba -
ja-mo no grá fia író ja. 2. (be fe je zõ) rész. (1-5. old.)
BECK An na: „A jö võ nek min den vi rá ga ben ne
van a na pi mag vak ban” (5. old.)
Hely re iga zí tás. [Az Egy ha ta lom fel emel ke dé se
c. cikk hez, 2005. 7.sz.] (5. old.)
BÁ LINT Lász ló: Vígh Lász ló 1929-2005. (6.
old.)
BÁ LINT Fru zsi na: La ci bá csi em lé ké re (6. old.)
LA KI Fe renc: In memoriam Vígh Lász ló (6-7.
old.)
FE HÉR Zol tán: Bú csú sza vak Vígh La ci ha lá lá -
ra (7-8. old.)
KO VÁCS Zi ta: A vi lág leg ki sebb ma da ra lé pe -
get ni kezd [Bálint Attila kiállítása] (8-9. old.)
MAYER Já nos: Ide gen ként az õs ha zá ban. Az el -
ûzött észak-bács kai né me tek be il lesz ke dé se
Nyu gat-Né met or szág ban. 2. rész (9-12. old.)
SOLYMOS Ede: A szeremlei-bátai rév (12-13.
old.)
PROKOP Má ria – SCHMIDT An tal: Prokop Pé -
ter fal fest mé nyei Ba ján és kör nyé kén. 2. rész A
kiscsávolyi temp lom faliképei. (13-14. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: Ba ja min dig más [könyv is mer -
te tés] (14-15. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Szak rá lis he lyek Ba ja
kör nyé kén. A sükösdi Szent An na ká pol na. (15-
17. old.)
SCHMIDT An tal: Argentan: Oly tá vol vagy tõ -
lünk és még is kö zel (17. old.)
SZENTJÓBI Sza bó Ti bor: Em lék mo za i kok
Krix Már ton ról, a ki vá ló pe da gó gus ról (18. old.)
KATYMÁRI Van da: Mu tasd az er nyõ det, meg -
mon dom , ki vagy… Szü le tés na pi lá to ga tás Er -
nyõs Ilon ká nál. (19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
ma gyar szín ját szó lep ke (20. old.)

9. szám (szep tem ber)
BÁ LINT Lász ló: A ba jai fõ gim ná zi um ta ná ra i -
nak éle te más fél év szá zad dal ez elõtt. (1-5. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: Em lé ke zés Bar tók Bél ára (5.
old.)
ABONYI Jó zsef: Dr. Magoss Já nos 1917-2005
(6. old.)
KO VÁCS Zi ta: Em lé ke ink õr zõi (6-7. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Kö zöt tünk él nek. Fel sõ Bar na -
bás. (8-12. old.)
PROKOP Má ria – SCHMIDT An tal: Prokop
Pé ter fal fest mé nyei Ba ján és kör nyé kén. 3. rész
A bácsszõlõsi temp lom Szent Or bán fres kó ja.
(12. old.)
VI TÉZ Fe renc: A fes tõ és az an gyal (B. Mikli Fe -
renc fest mé nyé hez) (vers) (13. old.)
BÁ LINT At ti la: Szö veg gyûj te mény (13-14.
old.)
MAYER Já nos: Ide gen ként az õs ha zá ban. Az el -
ûzött észak-bács kai né me tek be il lesz ke dé se
Nyu gat-Né met or szág ban. 3. rész. (14-17. old.)

SCHMIDT An tal: Du nai ha lá szat. Könyv is mer -
te tés. (17. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: El múlt idõk em lé ke. 160 éve
avat ták fel a zsi na gó gát. (18. old.)
SOLYMOS Ede: Ha lá szok szer vez ke dé se (18-
19. old.)
KATYMÁRI Van da: Meg ta lál ta test vé re it az ár -
va fiú. Ki tud a ba jai Papp csa lád ról? (19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
kornistárnics (20. old.)

10. szám (ok tó ber)
BÁ NÁ TI Ti bor: Fõ te rünk kö vei (1-5. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: In memoriam Nagy Ist ván
(1927-2005). (6-7. old.)
MAYER Já nos: Ide gen ként az õs ha zá ban. Az el -
ûzött észak-bács kai né me tek beilleszkdése Nyu -
gat-Né met or szág ban. 4. (be fe je zõ) rész. (7-10.
old.)
SZE DER KÉ NYI Ti bor: El ment egy élõ le gen da
(10-11. old.)
MÁNDICS Mi hály: Em lék táb lát ka pott a
csávolyi Páncsity Pé ter (12. old.)
A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány … [kö szö net a
fel aján lott SZJA 1 %-ért]. (12. old.)
MAYER Já nos – NEBOJSZKI Lász ló: Szak rá -
lis he lyek Ba ja kör nyé kén. A csátaljai Szent Ven -
del-ká pol na. (13-14. old.)
KO VÁCS Zi ta: Weintrager Adolf mû vé sze te
[kiállításmegnyitó] (15-16. old.)
SZAR VAS Pong rác: Fény ké pe zõ gép pel Ge -
men cen (16-17. old.)
PROKOP Má ria – SCHMIDT An tal: Prokop Pé -
ter fal fest mé nyei Ba ján és kör nyé kén. 4. rész: A
bácsbokodi temp lom fal ké pei. (17-18. old.)
SOLYMOS Ede: Ha jó ács te lep (18-19. old.)
SCHMIDT An tal: Ba jai fes tõ mû vé szek er dé lyi
al ko tó tá bor ban (19. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: az
õszi ki ke rics (20. old.)

11. szám (no vem ber)
MAYER Já nos: A bács kai vér ta nú, Schweidel
Jó zsef em lé ke ze te. 1. rész. (1-4. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Kö zöt tünk él nek. Csap lá ros
Lász ló. (4-8. old.)
ROMSICS Im re: Fo lyam a Sár kö zök kö zött. A
Ka lo csai Sár köz tör té ne ti föld raj zá hoz. (9-11. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: Ba jai arc kép csar nok. Ló ránt
(Lichter) Lász ló (1905-1965). (12-13. old.)
MAYER Já nos: Több mint hob bi. Georg Stein
ko csi mo dell-ki ál lí tá sa Csátalján.
(13-14. old.)
KOTHENCZ Ke le men: Vá ros szé pí tés a re form -
ko ri Ba ján (15-17. old.)
SCHMIDT An tal: 4. Idill Jazz Na pok (17. old.)
KATYMÁRI Van da: Az úri sport ászai és fo nák -
jai. 25 éves a ba jai te nisz klub.
(18-19. old.)
BÁ NÁ TI Ti bor: Be ve ze tõ so rok Kán tor Jó zsef
gra fi kai lap ja i hoz (19. old.)
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NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: az
Atalanta-lepke (20. old.)
Elõ fi ze té si fel hí vás (20. old.)

12. szám (de cem ber)
MAYER Já nos: A bács kai vér ta nú, Schweidel
Jó zsef em lé ke ze te. 2. rész. (1-3. old.)
SCHMIDT An tal: Arc kép váz lat egy ki tün te tés -
hez. Mezeiné dr. Ko pasz Má ria biológiatanárnõ
élet mû dí ja. (4. old.)
Szü le tés na pi gra tu lá ció. Vá ro sunk dísz pol gá ra,
szer kesz tõ sé günk do yen je, Bá ná ti Ti bor 80 éves.
(5. old.)
AL BERT Sán dor: Le vél fé le G. A. ba rá tom nak
és egy ki csit ön ma gam nak is (5-6. old.)
DÁ NI EL Jó zsef: Kö zöt tünk él nek. Volentér
Lász ló. (6-11. old.)
SCHMIDT An tal: Mi lyen szí nû a ten ger?
Könyv is mer te tés. (11. old.)
SCHMIDT An tal: Ba jai fa li nap tár (2006) (11. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Szak rá lis he lyek Ba ja kör -
nyé kén. A re for má tus er dei ká pol na. (12-13. old.)
MÁNDICS Mi hály: Egy ré gi ka rá csony em lé ke
(13. old.)
ESNAGY Jó zsef ver sei: Me rü lés, Zöld, Tél (14.
old.)
SCHMIDT An tal: Richter Ilo na: Szem lé lõ dés.
Könyv is mer te tés. (15. old.)
SCHMIDT An tal: Könyvelõzetes: A Du na ba jai
meg hó dí tói (15. old.)
LÁRENCZ Lász ló: Ol va sói le vél. [A Prokop P.
cikk so ro zat hoz] (15. old.)
KATYMÁRI Van da: Ba ja fö lött a csil la gok. Új
táv csõ az öt ven éves ob szer va tó ri um ban. (16-17.
old.)
SOLYMOS Ede: Tá vol sá gi hal ke res ke de lem
(17-18. old.)
NEBOJSZKI Lász ló: Vé den dõ véd te le nek: a
kö zön sé ges mó kus (18-19. old.)
Aki ház hoz hoz za a Hon pol gárt Baján (20. old.)
A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány tá mo ga tói 2005-
ben (20. old.)
Elõ fi ze té si fel hí vás (20. old.)
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Vé den dõ véd te le nek: a ho mo ki ki ke rics
Az õszi ki ke rics (Colchicum autumnale)

vi rág zá sa Eu ró pá ban visszavonhatatlanul
az õsz be kö szön tét jel zi. Fo lyó ira tunk
2005. ok tó be ri szá má ban be is mu tat tuk
ezt a hal vány li la, tö ré keny nö vényt, amely
ak kor tájt vi rág zott vá ro sunk nyu ga ti ha tá -
rá ban (Pörbölyi-erdõ), il let ve a szom szé -
dos tol nai te rü le te ken (Nyéki-Holt-Duna
kör nye ze te). A 60-70 is mert ki ke rics faj kö -
zül – ame lyek túl nyo mó több sé ge a Föld -
kö zi- és Fe ke te-ten ger mel lé kén él – még
két faj ról van nak ha zai elõ for du lá si ada ta -
ink, s ró luk ugyan csak ok tó be ri lap szá -
munk ban tet tünk em lí tést. De ak kor még
nem szá mol hat tunk be ar ról, hogy a ho -
mo ki ki ke rics nek (Colchicum arenarium)
is szép szá mú né pes sé ge él az õszi ki ke rics
ter mõ he lyé hez ké pest ép pen el len ke zõ
irány ban, va gyis vá ro sunk ke le ti, ho mok -
pusz tai ré szén. A Pan non fló ra benn szü lött
rit ka sá ga pon to san azo kon a te rü le te ken
vi rág zott, ahol ta vas  szal széleslevelû és or -
vo si sa la mon pe csét elõ for du lá sok ra lel -
tünk. Eze ken a he lye ken a ho mo ki ki ke rics
li lás szí nû vi rá gai a nyu god ni ké szü lõ ter -
mé szet utol só szín folt jai.

Ih le tett, köl tõ i en szép so rok kal fes ti le ezt
a va rázs la tos ter mé sze ti ké pet a Ter mé szet -
tu do má nyi Köz löny (ma Ter mé szet Vi lá ga)
is me ret ter jesz tõ fo lyó irat 1916-ban ki adott
659-660. fü ze té nek 650. ol da lán dr. Pá ter
Bé la az õszi ki ki rics re vo nat ko zó an, amit
most azért is idé zünk szó sze rint, mert
ugyan így igaz a ho mo ki ki ke rics re is:

„Mély po é zis nyi lat ko zik meg az õszi
han gu lat ban. E mé la bús kör nye zet bõl szin -
te ki rí az õszi ki ki rics, a mely új éle tet önt a
hal dok ló ter mé szet be. Üde, friss vi rá ga i val
ak kor je le nik meg a ter mé szet szín te rén, a
mi kor már min den élet ki me rült, a nö vény -
zet el bá gyadt és el fa kult. A ta vasz va rá zsát
idé zi vis  sza egy pil la nat ra, mi e lõtt a ter mé -
szet csen des té li ál má ba me rül ne.”

A ho mo ki ki ke rics vi rág zás kor 5-15 cm
ma gas sá gá val nagy já ból fe le mé re tû, mint
az õszi ki ke rics. A tõ ál ló, bí bor-li lás vagy
li la-ró zsa szí nû szí nû vi rá gok le pel le ve le
le fe lé ró zsa szín csõ vé nõ ös  sze. A ho mo ki
ki ke rics vi rá ga i nál a bi be szál csú csán is
egye nes és egyen le te sen vas tag. Az õszi
ki ke rics nél a bi be szá lak felül ki fe lé gör -
bül nek és kis sé vas ta go dot tak. Az em lí tett
sa já tos sá gok egyút tal a két ki ke rics faj egy -
ér tel mû és biz tos el kü lö ní té sét is le he tõ vé
te szik. A ho mo ki ki ke rics ta vas  szal fej lõ dõ
hos  szú kás és lán dzsás szür kés zöld le ve lei
10-15 cm hos  szú ak, kö zöt tük rö vid nyé len
fej lõd nek a há rom re ke szû tok ter mé sek.

Leg jel lem zõ eb ben a volt vá ro si sze mét -
te lep tõl dél re fek võ ho mok pusz tai gyep tár -
su lá sos, akác cal és fe nyõ vel tar kí tott, nap -
ja ink ban mû ve lés szem pont já ból ke vés bé
hasz nált ré szen fi gyel het tük meg ál ta lá ban

rit kás, he lyen ként sû rûbb cso port ja it.
Ugyan ak kor ta lál tunk vi rág zó pél dá nyo kat
a Baja-Bácsbokod or szág út tól észak ra fek -
võ park er dei te rü le ten is. A ho mo ki ki ke -
rics Ba ja mel let ti elõ for du lá sán túl ha zánk -
ban fel lel he tõ a Du na-Ti sza kö zé nek több
pont ján, a Cser hát ban, a Gö döl lõi-domb vi -
dé ken, a Bu dai-hegy ség ben stb.

Az õszi ki ke rics hez ha son ló an a ho mo ki
ki ke rics szin tén mér ge zõ, de ugyan ak kor
gyógy nö vény is.

Fo ko zot tan vé dett, ter mé szet vé del mi ér -
té ke tö ven ként 30 000 fo rint.

Schmidt An tal – dr. Nebojszki László
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