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Az ingyenstrand a Vénusz-domb felõl                                                          Fotó: Nagy András (1934)

A bajaiak és a víz
Az úti köny vek, tu ris ta ka la u zok Ba ját ál -

ta lá ban ví zi vá ros ként em le ge tik. Ez az ál -
lan dó sult jel zõ egy részt föld raj zi fek vést
je löl, más rész kí ná la tot az ide lá to ga tó nak:
le he tõ sé get víz kö ze li kel le mes idõ töl tés re,
csó na ká zás ra, eset leg ro man ti kus tá bo ro -
zás ra. An nak azon ban, aki itt szü le tett, itt
nõtt fel, bár ho va ke rül jön is ké sõbb, sok -
kal, de sok kal töb bet je lent az így meg idé -
zett kör nye zet. Je len ti a sza bad ví zi úsz ká -
lás gyer mek kor ban meg ta pasz talt örö mét,
az eve zõ la pát tal va ló el sõ pró bál ko zá so -
kat, az itt pecálásnak mon dott hor gá szás
iz gal ma it, a Sugovica-part és a du nai zá to -
nyok si mo ga tó ho mok já nak érin té sét, az
ár té ri er dõk sej tel mes csönd jét.

A ba ja i ak szá má ra a víz élet hos  szig lan
tar tó kedv te lé sek, szo ká sok, szen ve dé lyek
ki ala kí tó ja, élet mó dot for má ló té nye zõ.
Van, aki csak ki-ki jár a fo lyó hoz él vez ni a
nap sü tést, a fel üdü lést ho zó meg már tó zást
a víz ben, egy-egy tes tet-lel ket nyug ta tó
ki ruc ca nást a Mó ric hoz vagy a Kop pány-
szi get hez, má sok új ra és új ra pe ca bot ju kat
bá mul va ka pás ra, va cso rá ra va ló friss hal -
ra vár nak, s akad nak, akik fény ké pe zõ gé -
pük kel, fes tõ szer szá ma ik kal cser ké szik az
ár té ri tá jat té mát ke res ve. És van nak, akik -
ben sport szen ve délyt éb reszt a víz. Õk
azok, akik nap mint nap ere jü ket nem kí -
mél ve, min den ideg szá luk kal a tel je sít -
mény re össz pon to sít va ús  szák a ki sza bott

hos  sza kat, hajt ják kar csú ver seny ha jó i kat,
vagy ci káz nak elõt tünk vil lám gyors mo -
tor csó nak ja ik kal. Si ke re i ket azu tán, ér -
dem te le nül ugyan, a ma gun ké nak érez -
zük, mert hi szen õket is a mi kö ze günk, a
víz ne vel te fel.

Éle tünk ré sze, úgy is mondhatnám,
életelemünk a mel let tünk höm pöly gõ fo -
lyó és kis test vé re, a Sugovica. Né ha per sze
fé lünk tõ lük, oly kor vi as ko dunk is ve lük,
mint azok ban a szo mo rú na pok ban öt ven
év vel ez elõtt, s az óta már többször is, leg -
utóbb ép pen ezen a ta va szon, de nél kü lük
nem ilyen len ne a ba jai élet, és bi zo nyá ra
mi is má sok len nénk. 

Bá lint Lász ló



„Kü lö nö sen né pes  a csa tor ná nak az a sza ka sza, amely a Türr Ist ván át vá gás kör nyé ké re esik. Ez az in gye nes strand a vá ros nak leg -
nép sze rûbb, és leg sû rûb ben lá to ga tott für dõ je, in nen kezd ve a Kamarásduna mind két ol da la fa sor ok kal sze gé lye zett, szé pen ren de zett
fü ves és ho mo kos part, te le-te le für dõ zõk kel.”  (Nagy And rás: Kör sé ta a vá ros ban, 1934)

A csónaktulajdonosok a Vénusz-dombot szerették látogatni A Madarász-féle csónakkikötõ
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Víziélet Baján az 1930-as években

Az Ács-strand

„Ács bá csi... a gáz gyá ron túl fel épí tet te az el sõ iga zi ba jai stran dot. (...) A pénz tár fa la zott épü let ben volt, nyá ron az Ács csa lád is itt la -
kott, és ugyan csak itt ren dez te be a bü fét meg a für dõ ru ha- és le pe dõ rak tárt. E ház mel lett, nem mes  sze egy elég nagy, tel je sen fá ból
ácsolt sza let li is állt, Fa osz lo pos, cse rép pel fe dett nye reg te tõs, min den ol dal ról nyi tott, szel lõs épít mény volt. A bü fé bõl ki ho zott vagy fel -
szol gált fo gyasz ta ni va ló kat itt le he tett me gen ni, meg in ni, s hogy ezt a ven dé gek mi nél biz ton sá go sab ban te hes sék, no meg az el szá mo -
lás is za var ta lan le gyen, ide csak a bü fé fe lõ li ol da lon le he tett be jut ni, mert az osz lo pok kö zött mell véd vet te kö rül az egé szet. Be ren de -
zé se egy sze rû iksz-lá bú fa asz ta lok ból és hos  szú pa dok ból állt. A pénz tár- és la kó épü let bel sõ hom lok za tá nak vo na lá ban jobb ról és bal -
ról még egy-egy fa épü le tet épí tet tek, két tu cat nyi ka bin nal. Ezek ab ban kü lön böz tek a töb bi tõl, hogy tel je sen te tõ ig nyú ló ta ka ró, zár ha -
tó..., a többi kabinnak csak mellig érõ, riglivel zárható ajtaja volt.” (Major Máté: Egy gyerekkor és egy kisváros emléke)
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A 2006. áp ri li si du nai ár víz
A Du na ba jor és oszt rák víz gyûj tõ in

még már ci us utol só har ma dá ban is je len -
tõs hómennyiség volt. Ek kor a te rü le ten le -
hul lott át la go san is nagy csa pa dék egy be -
esett a fel gyü lem lett hó ol va dá sá val. En -
nek ha tá sá ra je len tõs ár hul lám in dult el a
Fel sõ-Du nán, elõ ször né met, majd oszt rák
te rü le te ket ve szé lyez tet ve.

A Ti sza uk rán és ro mán víz gyûj tõ in ha -
son ló ak vol tak az idõ já rá si kö rül mé nyek,
ezért az a rit ka hely zet for dult elõ, hogy a
Du na és a Ti sza ár vi ze egy be esett . A Ti sza
men tén a leg sú lyo sabb hely zet a fo lyó kö -
zép sõ és al só sza ka szán ala kult ki. A Hár -
mas-Kö rö sön és az alat ta hú zó dó Ti sza-
sza ka szon min den ko ráb bit meg ha la dó ár -
víz szin tek ala kul tak ki. Itt az ered mé nyes
vé de ke zés el le né re ki te le pí té se ket és
egyéb rend kí vü li meg elõ zõ in téz ke dé se ket
kel lett fo ga na to sí ta ni. A pusz tí tó ár víz
Szer bia-Mon te neg ró, Ro má nia és Bul gá -
ria te rü le tén okoz ta a leg na gyobb ká ro kat.

A víz ügyi szer ve ze tek a je len le gi lét -
szám hely zet mi att csak a köl csö nös se gít -
ség nyúj tás mel lett tud ják el lát ni a je len tõ -
sebb árvízvédekezési fel ada to kat.

A Du na ár vi ze már ci us utol só nap ja i ban
ér te el Ma gyar or szág te rü le tét. A ba jai
szék he lyû Alsó-Duna-völgyi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ár víz vé -
del mi te vé keny sé ge már ci us 30-án kez dõ -
dött, ami kor a 14 fõs vé del mi osz ta gát a
ma gyar or szá gi fel sõ-Du ná ra ve zé nyel ték
III. fo kú vé de ke zé si fel ada tok el lá tá sá ra.

A vé del mi osz tag áp ri lis 7-én tért vis  sza
Ba já ra és be kap cso ló dott az itt fo lyó vé de -
ke zé si fel ada tok el lá tá sá ba.

A Du na víz ál lá sa a ma gyar or szá gi víz -
mér cé ken meg kö ze lí tet te, il let ve né há -
nyon meg is ha lad ta az ed dig ész lelt leg na -
gyobb ár víz szint jét. A tel jes ma gyar Du -
na-sza ka szon III. fo kú ké szült ség ben, de
az Esz ter gom–Tass kö zöt ti sza ka szon ve -
szély hely zet ki hir de té se mel lett folyt az
ár víz vé de ke zés.

A ba jai víz ügyi igaz ga tó ság Solt–déli
or szág ha tár kö zött hú zó dó bal par ti ár víz -
vé del mi fõ véd vo na lán már ci us 31-én ren -
del ték el az I. fo kú ár víz vé del mi ké szült sé -
get. A ké szült sé get áp ri lis 4-én III. fo kú ra
emel ték és azt 11-éig tar tot ták fenn. Az I.
fok ra mér sé kelt ár víz vé del mi ké szült ség
áp ri lis 23-án szûnt meg.

Solt és Dunapataj kö zött a fõ véd vo nal
nem ka pott vi zet, mert az érin tett solti, har-
tai és dunapataji ön kor mány zat a víz ügyi
igaz ga tó ság szak mai irá nyí tá sa mel lett
ered mé nye sen vé de ke zett az itt ki épí tett

nyárigáton, kár men te sít ve az ér té kes me -
zõ gaz da sá gi és egyéb te rü le te ket.

A le vo nu ló ár víz a ba jai víz mér cén az
ed dig ész lelt har ma dik leg na gyobb ár víz -
szint tel, 952 cm-rel te tõ zött áp ri lis 8-án.
Ed dig csak az 1956. évi je ges és az 1965.
évi nagy du nai ár víz so rán re giszt rál tak
ennél ma ga sabb víz ál lást, ami kor 1037
cm-t, il let ve 976 cm-t ész lel tek. Az 1956.
és 1965. évi ár víz után a fõ véd vo na lat
meg erõ sí tet ték, ki épí tett sé ge je len leg
meg egye zik a je ges ár víz szint jé vel, az
elõ írt biz ton sá got is fi gye lem be vé ve. A
nagy fo kú ár víz ter he lés mi att a meg fe le lõ
ki épí tett ség el le né re a töl tés men tén vál to -
zó nagy sá gú buz gá rok, csur gá sok, szi vár -
gá sok, fakadóvizes te rü le tek és egyéb
árvizi je len sé gek ke let kez tek, a De ák Fe -
renc zsi lip nél pe dig egy új, ide ig le nes el -
zá rást kel lett ké szí te ni. A hul lám té ri üdü lõ
és egyéb te rü le tek zö me víz alá ke rült. A
III. fo kú ké szült ség idõ sza ká ban a víz ügyi
igaz ga tó ság tel jes mû sza ki és gaz da sá gi
ál lo má nyán kí vül az ide ve zé nyelt egyéb
szer ve ze tek lét szá ma is részt vett a vé de -
ke zés ben.

A Ba já tól észak ra lé võ üdü lõ te rü le tek
fõ leg hul lám té ren hú zód nak, ezért az it te ni
épü le tek a le vo nu ló ár víz nagy sá gá tól füg -
gõ en leg több ször víz alá ke rül nek. A Ba ja
és Dunafalva kö zött ki épí tett malomrájai,
kondorosi és bátai nyárigátak ma gas sá gát
meg ha lad ta az ár víz, ezért az ál ta luk vé dett
üdü lõ- és egyéb te rü le tek víz alá ke rül tek. 

A ba jai ön kor mány zat je len tõs vé de ke -
zé si te vé keny sé get foly ta tott a vá ros bel te -
rü le ti fõ véd vo na lán, a Nagy pan dúr-szi ge ti
nyárigáton és a Pe tõ fi-szi ge ten. A víz ügyi
igaz ga tó ság a se gít ség nyúj tás ke re té ben
rend sze re sen tá jé koz tat ta az ér de kel te ket a
víz ál lás vál to zá sok ról és az elõ re jel zé sek -
rõl, kép vi se lõi részt vet tek a he lyi vé del mi
bi zott sá gi ülé se ken, ahol ja vas la ta ik kal se -
gí tet ték a vé de ke zé si te vé keny sé get.

A Nagy pan dúr-szi ge ti nyár igát ki épí té si
szint jét a le vo nu ló ár víz ma gas sá ga meg -
ha lad ta, ezért az ál ta la vé dett üdü lõ- és
egyéb te rü le tek zö me víz alá ke rült.

A víz ügyi igaz ga tó ság a Nagy pan dúr-
szi ge ten lé võ te lep hely ét sa ját vé de ke zés
ke re té ben ide ig le nes kör töl tés sel be véd te.

A ba jai ön kor mány zat nagy erõ ket moz -
gó sí tott a Pe tõ fi-szi get vé del mé re, amely -
nek so rán ide ig le nes kör töl tés ki ala kí tá sá -
val a leg fon to sabb lé te sít mé nye ket meg -
véd ték az el ön tés tõl. A Ha lász part ven dég -
lá tó egy sé ge i nek vé del mé re ho mok zsák ok -
ból ide ig le nes töl tést épí tet tek.

A ge men ci er dõ ben je len tõs ár víz károk
ke let kez tek. A te tõ zés idõ sza ká ban a
baja–bátaszéki köz utat rész le ge sen le zár -
ták a va don élõ ál la tok és a jár mû vek vé -
del me ér de ké ben.

A ba jai víz ügyi igaz ga tó ság mû sza ki
gár dá ja nem pi hen het te ki tel je sen a III. fo -
kú ké szült ség fá ra dal ma it, áp ri lis 14-én
ugyan is már in dul ni kel lett a ti szai se gít -
ség nyúj tás ra. Ebben a vál tá so kat és a cse -
ré ket is fi gye lem be vé ve a ba jai víz ügyi
igaz ga tó ság 250 fõs ál lo má nyá ból ös  sze -
sen több mint 100 fõ vett részt. 

Az áp ri li si ár víz le vo nu lá sa után má jus
2-6. és jú ni us 6-12. kö zött két ki sebb ár -
hul lám bor zol ta a par ti tu laj do no sok ke -
dé lyét, ame lyek má jus 4-én 745, il let ve
jú ni us 9-én 796 cm-es víz ál lás sal te tõz -
tek Ba ján. Ezek az ár hul lá mok az I. fo kú
ké szült ség nek meg fe le lõ fi gye lõ szol gá -
lat mel lett, a fõ véd vo nal ra vi szony lag ki -
sebb ter he lést okoz va vo nul tak le. A
Nagy pan dúr-szi ge ti nyár igát men ti, va la -
mint a hul lám té ri ala cso nyabb szin tû te -
rü le tek és épü le tek azon ban is mé tel ten
víz alá ke rül tek.

A Du na men tén je len leg a hely re ál lí tá si
és a vis  sza pót lá si mun kák foly nak. Ezek a
kö vet ke zõk:

– A fõ véd vo nal ban ke let ke zett károk fel -
tá rá sa és hely re ál lí tá sa.

– A meg ron gá ló dott fo lyó sza bá lyo zá si
mû vek hely re ál lí tá sa.

– Az ide ig le nes védmûvek el bon tá sa, il -
let ve szük ség sze rin ti vég le ge sí té se.

– Az ön kor mány za ti és tár su la ti tu laj -
don ban lé võ nyárigátak hely re ál lí tá sa,
védképességének fe lül vizs gá la ta.

– A vé de ke zés nél fel hasz nált anya gok és
esz kö zök (ho mok zsák, fák lya, fó lia, mun -
ka ru ha, stb.) vis  sza pót lá sa.

– A töl tés re ra kó dott nagy men  nyi sé gû
usza dék el tá vo lí tá sa.

A hely re ál lí tás be fe je zé se után a vé de ke -
zõ szer ve ze tek nek a vé de ke zés so rán szer -
zett ta pasz ta la tok alap ján ala po san meg
kell vizs gál niuk az ár víz oka it és kö vet -
kez mé nye it, a be kö vet ke zett idõ já rá si, víz -
já rá si és egyéb vál to zá so kat, az ár víz vé -
del mi mû vek mû sza ki ál la po tát és véd-
képességét. A fe lül vizs gá lat alap ján ja vas -
la tot kell ad ni azok ra a fej lesz té si és egyéb
fel ada tok ra, ame lyek kel az ár víz vé del mi
biz ton ság fo koz ha tó, il let ve az ár víz okoz -
ta károk csök kent he tõk.

Vörös Béla
ár víz vé del mi és fo lyam sza bá lyo zá si

osz tály ve ze tõ
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Ja vu ló ban a Du na víz mi nõ sé ge
A Du na ma gyar or szá gi al só sza ka szán a

hat va nas évek kö ze pé tõl vál tak rend sze res sé
a víz ké mi ai elem zé sek, ame lyek a het ve nes
évek tõl bi o ló gi ai és ra dio ló gi ai vizs gá la tok -
kal egé szül tek ki. Ér de mes ki emel ni, hogy a
fo lyam tel jes hos  szát fi gye lem be vé ve a ba -
jai me der sza kasz ról ren del ke zünk – a he ti
gya ko ri sá gú víz min ta vé te lek ered mé nye -
kép pen – az egyik leg na gyobb víz mi nõ sé gi
adat bá zis sal, az az a leg sû rûbb adat so rok kal.

Egy-egy fel szí ni víz min tá ból ál ta lá ban
30-40 fé le fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai, mik ro -
bi o ló gi ai és ra dio ló gi ai vizs gá la tot szok tak
el vé gez ni, ame lyek gya ko ri sága az egyes
kom po nen sek te kin te té ben ter mé sze te sen
vál to zó. A kö vet ke zõk ben négy ki vá lasz tott
mu ta tó öt éven ként át la golt ér té kei alap ján
mu tat juk be a Du na víz mi nõ sé gé nek hosz -
 szú tá vú (1975-2004) vál to zá sa it. Az ered -
mé nyek ki ér té ke lé sét a kon cent rá ció és víz -
ho za mok ös  sze szor zá sá val nyert egy sze rû
anyag áram ra ala poz tuk, de csak a ta vasz tól
õszig tar tó ve ge tá ci ós idõ szak ra vo nat ko zó -
an. Azért emel tük ki eze ket a hó na po kat az
egész évi adat sor ból, mert a víz ben le be gõ
al gák tö me ges el sza po ro dá suk kal, in ten zív
anyag cse ré jük kel (fo to szin té zis!) ek kor be -
fo lyá sol ják leg na gyobb mér ték ben a Du na
víz mi nõ sé gét.

A Du na vi ze lé nye gé ben egy híg nö vé nyi
táp ol dat, amely egész eszten dõ ben ele gen -
dõ am mó ni um-, nit rát- és fosz fát-iont tar tal -
maz. Eze ket a táp anya go kat az al gák min -
dig a fény vi szo nyok függ vé nyé ben hasz no -
sít ják. Kö zü lük a nit rát-ion át lag ér té ke lé -
nye gé ben nem vál to zott a har minc év alatt.
Ez zel szem ben a bi o ló gi a i lag bont ha tó szer -
ves szen  nye zõ anya go kat is jól in di ká ló am -
mó ni um-ion (NH+

4, 1. gra fi kon) to váb bá az
ortofoszfát-ion (PO4

3-, 2. gra fi kon) anyag -
ára ma 1990-1994 kö zött nagy já ból fe lé re,
majd ezt kö ve tõ en még to vább csök kent.

A Du ná ban le be gõ al gák tö me gé vel
(bio mas  szá já val) ará nyos a be lõ lük ki von -
ha tó zöld fes ték anyag, az a-klo ro fill kon -
cent rá ci ó ja.

Az a-klo ro fill há rom év ti ze des adat so ra
(3. gra fi kon) azt jel zi, hogy az al gák szá ma
– a fa jok nagy já ból ugyan azok ma rad tak –
1995-tõl lett lé nye ge sen ki sebb az elõ zõ
idõ szak ok hoz vi szo nyít va. Ar ról azon ban
ne fe led kez zünk meg, hogy szá muk ra a
táp anyag kí ná lat to vább ra is ki elé gí tõ a
Du ná ban!

Az 4. gra fi kon a Du na szer ves anya gok -
kal va ló szen  nye zett sé gé re utal. Az oxi gén -
fo gyasz tás vagy más né ven ké mi ai oxi gén -
igény (KOIps) mé rõ szá mai alap ján ka pott

anyag ára mok ked ve zõ vál to zá so kat mu tat -
nak. A ren del ke zés re ál ló ada tok át te kin té -
sé bõl ki tû nik, hogy a szer ves szeny-
nyezõanyagok men  nyi sé ge már a nyolc va -
nas évek má so dik fe lé ben csök ken ni kez -
dett. A fo lya mat a ki lenc ve nes évek ben
foly ta tó dott, és lé nye gé ben az el múlt más -
fél év ti zed ben ugyan azon a szin ten stag nál.
Ez az az idõ szak, ami kor már mû kö dés be
lé pett a bé csi szenny víz tisz tí tó te lep, Bu da -
pes ten pe dig gyá rak, üze mek áll tak le a tár -
sa dal mi vál to zá sok ered mé nye kép pen.
Töb bek kö zött ez zel is ma gya ráz ha tó ez a
po zi tív ten den cia.

A ki vá lasz tott adat so rok ös  sze ha son lí tó
elem zé sé bõl te hát azt a kö vet kez te tést von -
hat juk le, hogy az utób bi más fél év ti zed ben
ja vu ló ban van a Du na víz mi nõ sé ge. De in -
ni azért még nem le het be lõ le!

Schmidt An tal és Kul csár Zsu zsa

Az 1964 óta fo lya ma to san mû kö dõ ba jai
vízminõségvizsgáló (1990-tõl kör nye zet vé -
de le mi) la bo ra tó ri um szé les kö rû, önál ló
vizs gá la ti te vé keny sé ge – kor mány ha tá ro -
zat ered mé nye kép pen – ez év vé gé vel meg -
szû nik. Csak a ra dio ló gi ai mé ré sek és el len -
õr zé sek ma rad nak Ba ján.
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A szi go rú kri ti ku sok írá som cí mé ért bi -
zo nyá ra meg ró nak, hi szen a fák nem hal la -
nak, nem lát nak, nincs szá juk, így be szél ni
sem tud nak. Azon ban az idõs fák kal kap -
cso la tos szem lé let mó dunk ban oly kor rá juk
ru ház zuk ezt a sa já tos em be ri ké pes sé get.
Jó pél dá ját ol vas hat juk en nek a fel fo gás nak
Ba logh And rás Ma gyar or szág ne ve ze tes
fá i ról írt ki tû nõ raj zos köny vé ben, amely -
ben a szer zõ a kö vet ke zõ kép pen nyi lat ko -
zik: „Az a bi zo nyos ha ez a fa be szél ni tud -
na ki fe je zés, amit gyak ran hal lunk öreg fák
alatt ál ló tu ris ták tól, kul tu rá lis igény ki fe je -
zõ je; an nak az igény nek a meg nyi lat ko zá -
sa, hogy egy fa alak já ban va la ki igyek szik
meg ke res ni a múlt ját, s te kint ve, hogy nagy
táv la tok ról van szó, nem csak a fa múlt ját,
de sa ját ha zá já nak és nem ze té nek tör té nel -
mi múlt ját is.” Va ló ban, ha val lat juk õket
sok min dent el árul nak, ami már a fe le dés
ho má lyá ba ve szett.

Az öreg fák kal kap cso la tos gon do la ta im
le írá sá ra Schmidt An tal és dr. Nebojszki
Lász ló: Fa ma tu zsá le mek kör nye ze tünk ben
(Ba jai Hon pol gár, 2006. feb ru ár) cí mû írá -
sa ösz tön zött, ugyan is a szer zõk em lí tést
tet tek az Al só-Du na ár tér leg na gyobb töl -
gye i rõl. A Cí mer fok mel lett ál ló szo kat lan
mé re tû öreg fák ré gi is me rõ se im, az ár tér
elég fél re e sõ zu gá ban áll nak. Írá som cél ja
fel hív ni rá juk a fi gyel met.

A le lõ hely ük kel kap cso lat ban ér de mes
né mi pon to sí tást ten ni. Elõ ször Ba logh
And rás fent em lí tett köny vé ben (l968-as
ki adás) a 98. ol da lon tesz em lí tést e két vé -
dett fá ról, té ve sen a rezéti er dõt je lö li meg
le lõ hely ként. Hi bás nak tar tom az olyan
ké sõb bi köz lé se ket is, mint Ge menc (Ge -
men ci er dõ), ugyan is Ge menc a szó ban
for gó töl gyek tõl meg le he tõ sen tá vol, fent a
Sió tor ko la tá nál ta lál ha tó. Az em lí tett töl -
gyek va ló já ban Báta köz ség ha tá rá nak leg -
észa kibb csücs kén, a Szulok né ven is mert
te rü le ten áll nak. Ez a hely Ba ja és Báta
közt fél úton a Sárosparthoz van kö zel, le -
lõ hely ük pár lé pés re a me gye ha tár tól, már
Tol na me gye te rü le tén fek szik. Kön  nyen
meg ta lál ha tók, ha a Duna-védgáton dél fe -
lé ha la dunk, a pörbölyi gát õr ház tól 2 km-
re, ott, ahol a véd gát éles ka nyar ral nyu ga -
ti irány ba for dul, a töl tés tõl mint egy 50 m-
re áll nak. Mes  szi rõl fel tû nik a két fa óri ás
egy nyár fa ül tet vény szé lén. A na gyob bik
fa 1992-ben mért törzs ke rü le te 630 cm
(Bartha Dé nes), a 9 év vel ké sõbb mért
törzs ke rü let 691 cm (Pósfai György). A

má sik, a fel vé te len sze rep lõ fa törzs ke rü le -
te mint egy 15 cm-el ki sebb.

A fák le lõ he lye kö ze lé ben cse pe red tem
fel, amit ró luk és a kör nye ze tük rõl tu dok,
az aláb bi ak ban kí vá nom köz re ad ni.

Er dész szem mel meg ál la pít ha tó, hogy
ezek a fák fi a tal ko ruk ban és éle tük je len -
tõs ré szé ben sza bad ál lás ban nõt tek. A szo -
kat la nul vas tag törzs át mé rõ is ezt a fel té te -
le zést tá maszt ja alá, ugyan is az ilyen 600-
as törzskörméretû idõs töl gyek több nyi re
le ge lõ kön, fõ úri par kok ban, te me tõk ben
for dul nak elõ. Az erõ tel jes törzs gya ra po -
dást egy részt a sza bad ál lás ban ki fej lõ dött
te re bé lyes ko ro na se gí ti elõ, más részt az a
kö rül mény, hogy az ál lo mány tól el kü lö -
nül ten, izo lál tan ál ló fá kat a lomb rá gó ro -
va rok her nyói alig ká ro sít ják, így a lomb -
ká ro sí tás kö vet kez té ben fel lé põ nö ve dék -
vesz te ség ná luk nem je len tõs. Ké sõbb ki -
ala kult ugyan a szó ban for gó fák kö rül egy
zárt fa ál lo mány, de ez a már ural ko dó
hely ze tû töl gyek élet mû kö dés ét je len tõ sen
nem be fo lyá sol ta.

A fák ko rát il le tõ en nincs meg bíz ha tó
ada tunk. Ko ruk ugyan még nem ma tu zsá -
le mi, de mé re te ik te kin te té ben a ha zai töl -
gyek közt él me zõny ben van nak. A múlt
szá zad 30-as éve i ben az er dé szek 100-150
éves re be csül ték õket. Az er dõt lá to ga tó
kör nyék be li la ko sok Má ria Te ré zia töl gye -
i ként em le get ték e fá kat. Ere de tü ket te -
kint ve száj ha gyo mány nem ma radt fenn,
azt, hogy a Má ria Te ré zia név mi ként ra -
gadt rá juk, csak ta lál gat ni le het. Az el ne ve -
zés a ki rály nõ irán ti tisz te let re utal hat, õ
volt az el sõ ural ko dó a ma gyar tró non, aki
em be ri ér zés sel for dult az ak kor még job -
bágy sor ban síny lõ dõ ma gyar pa raszt fe lé.
Egyéb ként az er dõ rész, ahol a fák áll nak, a
Má ria Te ré zi á ról el ne ve zett egy ko ri köz -

ala pít vány te rü le tén ta lál ha tó. Nagy a va -
ló szí nû sé ge an nak, hogy el ne ve zé sük ez -
zel a kö rül mén  nyel van kap cso lat ban. Ha
Má ria Te ré zia ural ko dá sa alatt (1740-
1780) már lé tez tek, ak kor a ko ruk 250 év
kö rül van. Nö ve ke dé sük és mé re te ik alap -
ján tak sál va, ha az adott kö rül mé nyek közt
a re á lis nak te kint he tõ 3,5 mm-es át la gos
év gyû rû szé les ség gel szá mo lunk, a fák ko -
ra 250-300 év re te he tõ.

A kor mér le ge lé se kap csán ér de mes
vissza te kin te nünk ar ra, hogy mi lyen is le -
he tett az a mint egy tíz em ber öl tõ nyi idõ -
szak, ame lyet ezek a fa óri ás ok meg él tek.

A Du na ár te rü let ét ké pe zõ, Tol ná tól
Bátáig ter je dõ Sár köz – ahol a fák tatál-
hatók – ha zánk egyik sa já tos táj egy sé ge;
holt ágak, fel töl tõ dõ tó med rek, víz ál lá sos
la po sok és az ár víz szint bõl bi zo nyos fo kig
ki emel ke dõ göröndök jel lem zik. Ter mé -
sze ti adott sá gok ban gaz dag táj, nö vény ta -
ka ró ját er dõk, ré tek, sá sos in go vá nyok te -
szik vál to za tos sá. A hon fog la ló ma gya rok
a Sár közt ha mar bir tok ba vet ték. A szé les
ár tér egé sze a Sár köz né pe ál tal hasz no sí -
tott te rü let volt. A fõ meg él he té si for rást a
jó szág tar tás ké pez te, de a tér ség ma ga sabb
szint je in szán tó föl di nö vény ter mesz tés is
folyt. A vi zek nek a mai em ber szá má ra el -
kép zel he tet len hal gaz dag sá ga nagy ban
hoz zá já rult a la kos ság élel me zé sé hez. (A
va dá szat a pór nép szá má ra már ak kor sem
je len tett éle lem szer zé si le he tõ sé get.) A
Sár köz egész te rü le tét kes ke nyebb vagy
szé le sebb sze kér utak há lóz ták be. Ez azért
ér de kes szá munk ra, mert a szuloki töl gyek
le lõ he lye egy a múlt ban vi szony lag for gal -
mas köz le ke dé si cso mó pont mel lett ta lál -
ha tó. Ugyan is itt ha ladt el egy észak-dé li
irá nyú út vo nal, ami Nagyrezétet és az
észa kabb ra fek võ ré sze ket kö töt te ös  sze a
bátai rév vel, és ezt itt ke resz tez te egy
nagy já ból ke let-nyu ga ti út vo nal, amely a
ba jai ré vet kö töt te ös  sze Bátával, il let ve
ha ladt to vább Dunaszekcsõ irá nyá ba. Az
ár té ren ki ala kult köz le ke dés sel kap cso lat -
ban is me re tes, hogy a fõbb út vo na lak
men tén õr há zak, csõsz há zak tar tot ták
szem mel a for gal mat. (Er rõl a B.H. 2005.
má ju si szá má ban ír tam.) Bár nyo ma nincs,
de szin te biz tos ra ve he tõ, hogy ezen a for -
gal mas he lyen állt va la mi lyen õr ház, ami
azért is va ló szí nû, mi vel ez a ke resz te zé si
pont az egy ko ri ka lo csai ér sek ura da lom és
a Má ria Te ré zi á ról el ne ve zett köz ala pít -
vány ha tá rá nál van, ami egy ben me gye ha -

A szuloki öreg töl gyek –
és ami rõl ezek az óri ás fák még be szél ni tud nak

A pá ros észa ki tag já nak tör zse
1976 nya rán



tár is. Az õr há zak hoz gaz da sá gi ud var is
tar to zott, ugyan is az ak ko ri ura dal mak az
õrök nek pénz be li jut ta tást nem ad tak, ha -
nem le he tõ vé tet ték szá muk ra az ura da lom
te rü le tén a gaz dál ko dást. A meg él he tés fõ
for rá sa a szar vas mar hatar tás volt. A le ge -
lõ kön, az õr há zak kö rül, a de le lõ mar hák
szá má ra ár nyé kot adó fá kat hagy tak meg
vagy te le pí tet tek. Fel te he tõ, hogy ezek a
fák is ilyen kö rül mé nyek közt nõt tek fel és
ér tek el je len tõs kort. Gaz da sá gi te vé keny -
ség nyo ma it õr zi a kö ze li Cí mer-fok (ré -
gen Zimmer-fok) is, amely két ség kí vül
em be ri lé te sít mény.

A Du na sza bá lyo zá sa és a Sár köz víz ren -
de zé se so rán az õsi kép ala po san meg vál to -
zott. Az 1870-es 80-as évek ben meg épí tett
véd gát az ere de ti ár te ret két rész re osz tot ta,
egy részt a Du na és a véd gát kö zöt ti hul -
lám tér re, más részt a véd gá ton kí vü li ár -
men tett te rü let re. A fo lyam sza bá lyo zás
után az ár tér éle te meg vál to zott. A véd gá -
tak kö zé szo rí tott fo lyó ma ga sabb ár vi ze i -
nek te tõ zé si szint je lé nye ge sen meg emel -
ke dett, így a szán tó föl di mû ve lés ki szo rult
a hul lám tér rõl. (Hogy ilye nek vol tak, ar ról
a mos ta ni hul lám té ren be lül ta lál ha tó ár víz -
vé del mi töl tés ma rad vá nyok ta nús kod nak.)
A szó ban for gó hely re kü lö nö sen ér vé nyes
ez a fel té te le zés, mi vel az ár víz vé del mi töl -
tés itt kö zel ke rült a Du ná hoz, az át la go san

6-7 km szé les sé gû jobb  ol da li hul lám tér
alig egy ki lo mé te res re szû kül, emi att ár víz
ese tén ezen a ré szen erõs áram lás lép fel,
csõsz há zat már fenn tar ta ni nem le he tett.
Egy eset le ges em be ri szál lás hely ma rad vá -
nya it az ár vi zek ma ra dék nél kül el ta ka rí tot -
ták, a töl gyek azon ban ma rad tak. A sár kö zi
la kos ság, akik nek a zö me 1-2 hol das kis pa -
raszt volt, ál tal gya ko rolt szá las ta kar mány-
be gyûj tés, nyá ri le ge lõk hasz ná la ta, tû zi fa,
épü let fa és szer szám fa, ke nyér sü tés hez rõ -
zse stb. be szer zé se a hul lám tér rõl a víz ren -
de zés után is to vább foly ta tó dott. Eze ket a
hasz ná la ti le he tõ sé ge ket szo kás jog, szol -
gal mi jog, ré szes mun ka, rit kán pénz be li
té rí tés alap ján gya ko rol ták az ura da lom te -
rü le tén. A szó ban for gó te rü let Alsópörböly
és Báta köz ség élet te ré hez tar to zott. Az er -
dõt a va dá sza ti idény (VIII. 20 – IX. 30) ki -
vé te lé vel sza ba don lá to gat hat ták a kör -
nyék be li la ko sok. A töl gye ket, mi vel egy
vi szony lag for gal mas út mel lett áll tak, a
he lyi la kos ság is mer te. Ez az ál la pot a II.
vi lág há bo rú ig tar tott. A XX. szá zad kö ze pe
ezen a té ren is je len tõs vál to zá so kat ho zott.
Az er dõ ket 1945-ben ál la mo sí tot ták, majd
az alsódunaártéri er dõ a kö vet ke zõ év ben
kor mány-va dász te rü let té lé pett elõ. Et tõl
az idõ tõl kezd ve a bátai pa raszt már nem kí -
vá na tos ven dég volt az ál la mi er dõ gaz da -
ság te rü le tén. Né hány év múl va ter me lõ -

szö vet ke zet be te rel ték a né pet, így a kör -
nye zõ la kos ság élet mód ja gyö ke re sen
meg vál to zott. A pa pír for ma sze rint össz né -
pi tu laj don ba ke rült Du na men ti er dõk bõl a
he lyi la kos ság ki lett tilt va. (A be já ra ti
utak nál ott dí szel gett a táb la: Be lép ni ti los
és élet ve szé lyes.) A szuloki töl gyek éle tét
ezek a vál to zá sok ugyan nem za var ták, de
is mert sé gük a vé det té nyil vá ní tá su kig szûk
kör re kor lá to zó dott. A ré gi ár té ri szo ká so -
kat ol vas ván fel ve tõd het a kér dés, hogy a
meg le he tõ sen gya ko ri em be ri je len lét nyil -
ván za var ta a vad ál lo mányt. Ez nem volt
je len tõs za va ró té nye zõ mert az er dõt lá to -
ga tó em ber nap pal moz gott, a vad meg éj -
jel. Bi zony sá gul hadd em lít sem meg, hogy
olyan né pes szar vasál lo mány, mint ami -
lyen a 30-as évek kö ze pén lé te zett, va ló szí -
nû leg az óta sem volt. (Eh hez hoz zá já rult
egy kö zel két év ti ze des, na gyobb ár vi zek -
tõl men tes, szá raz pe ri ó dus is.)

Az 50-es évek ele jén kö szön tem el az ár -
tér tõl, ak kor a fák még élet ere jük tel jé ben
vol tak. A sze kér út hoz kö ze lebb ál ló nak
egyik mes  sze ki nyú ló ágát ugyan le tör te
egy vi har, de egyéb sé rü lés nem lát szott
raj tuk. A le tört, be kor ha dó ág csonk nya -
ran ta ott hont adott egy né pes ló da rázs ko -
ló ni á nak. Ezek a nagy tes tû, ko ránt sem ba -
rát sá gos ro va rok nö vel ték a ne kik ott hont
adó fa te kin té lyét. Mes  sze el ke rül vén szü -
lõ föl dem tõl csak ne gyed szá zad dal ké sõbb
lát tam is mét õket, ak kor már a lomb rit ku -
lás je lei mu tat koz tak és az egyik fa tö ve, a
ta laj fel szín hez kö zel, be od va so dott, a tör -
zsön kor ha dó ág cson kok ül tek. Ké sõbb ar -
ról ér te sül tem, hogy a csúcs szá ra dás is fel -
lé pett ná luk. A fák hát ra le võ év ti ze dei
nyil ván meg van nak szám lál va. Tisz tes
ko ruk mi att egy re rit káb ban hul lat ják
makk ju kat. Egy-egy ko ca ma la ca i val, õsz
tá ján, bi zo nyá ra még fel ke re si õket, hisz
az õsi ár té ri er dõt fel vál tó nyár faül tet vé -
nyek ben már alig akad ke res niva ló juk.

A fa óri ás ok egy re fogy nak. Ép pen e ta -
nul mány írá sa köz ben hal lot tam a hírt,
hogy az or szág leg na gyobb tölgy fá ját, a
zsennyei töl gyet egy vi har ket té tör te és ki -
dön töt te. A ha zánk ban ta lál ha tó óri ás töl -
gyek a ko csá nyos tölgy alak kö ré bõl ke rül -
nek ki. A kö rül mé nye sen ne vel he tõ és te le -
pít he tõ, las sú nö ve ke dé sû ko csá nyos
tölggyel a ren ta bi li tás ra tö rek võ er dõ gaz -
da ság nem fog lal ko zik, ál lo má nyai fogy -
nak, a ma gá nos fák pusz tul nak. Tar tok tõ le,
hogy szá za dunk vé gé re a ko csá nyos tölgy
már a ve szé lyez te tett fa jok lis tá já ra ke rül,
ami ad dig ra fel te he tõ en hos  szú lesz. Óv juk
õket és az élet te rü ket, mert csak szá za dok
te remt het nek is mét ilyen fa óri á so kat. 

Dr. Vancsura Ru dolf
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Lá to ga tás

Jár tál már dél idõ ben te me tõ ben, vá ros -
szé li kis te me tõ ben, ami kor szin te áll a le -
ve gõ és már a csön det is hal la ni vé led, s
ne ki tá masz tod a há tad a tü csök ci ri pe lés -
nek? Ami kor még a tört há tú öreg as  szo-
ny ok is ha za men nek ebé det fõz ni. Csak te
ma radsz ott a gon do la ta id dal. Már meg lo -
csol tál min dent, az utol só szál gazt is ki -
húz tad, a vég sõ ge reb lye hú zást is el vé gez -
ted, ahogy il lik, ke resz tet is ve tet tél a röp -
ke fo hász után, már vé gig si mí tot tad az
öreg fej fát is. Ek kor, ek kor le le het ül ni a
vén pad ra.

Ér zed, egye dül vagy a ha la ndók kö zül.
A le ve gõ rez ze net len. Zi va tart ígé rõ en tûz
a Nap. A csönd nek már az il la tát is ér zed.
Foj tó an fû sze res.

Ilyen kor kell meg szó lí ta ni Õket. Ilyen -
kor le het be szél get ni, mert Õk is kér dez -
nek. És me sél ni kell, hogy meg van-e
még?... Õk még em lé kez nek a Jelky tér
vad gesz te nyé i re, Foky bá csi fagy lalt já ra,
Ki rály bá csi lajtos kocsijára, a Mar ti no vics
pék re, Cseh bá csi bolt já ra, a biz tos ke zû
Schultheisz dok tor ra, a fi á ke rek re, a ha jó -
ál lo más ra, az Urá nia mo zi ra.

S mondd, a Tér mi lyen? – kér de zik. Na -
gyon szép lesz, mon dom, most csi nál ják.
Szép volt ré gen is, mond ják. Ka to na ze ne
is volt vá sár na pon ként még nem is olyan
rég. Volt ott egy böhöm nagy cin tá nyé ros,
ta lán te is em lék szel. Em lék szem, mon -
dom. Es tén ként jött az öreg lét rás em ber, s
a Sugovica-parti gáz lám pá kat meg gyúj tot -
ta. Akár A kis her ceg ben – mon dom . Hol?
Egy könyv ben, ahol ar ról van szó, hogy jól
csak a szí vé vel lát az em ber. Mi lyen igaz,
mond ják.

Is te nem, a Tér. Te, ott még a Páger is át -
ment a Tol na i val, tu dod, a film ben, és a
Mabi ol da lán a Zich ven dég lõ ben apád is
evett zó na pör köl tet hos  szú szaft tal. És ott
bal ra volt egy kocs ma, ki ra ka tá ban egy
két ké mé nyû, la pát ke re kes gõz ha jó, a Hat-
tyú – mon dom. Te ezt hon nan tu dod? Cseh
Ta más me sél te egy szer, hogy gye rek ko rá -
ban járt ar ra, meg cso dál ta. Lát já tok, mi
min den re em lé kez nek az em be rek? Is te -

nem, de szép volt, az a sok sé tá ló em ber
va sár na pon ként. Szép lesz megint, na gyon
szép, és nem lesz nek au tók, re mél jük so -
kan. Csak né hány fi á ker.

Ó, a fi á ker. Em lék szel a bal la gás reg ge -
lé re? Az nap fi á ker rel men te tek a Gim ná zi -
um ba. Igen, em lék szem. Egyi künk ki vé te -
lé vel. Em lé kez tek a Gász Jós ká ra? Õ négy
évig bi cik li vel járt az is ko lá ba. Az nap is az -
zal jött, csak most fel dí szí tet te. Tud já tok,
ahogy így most mon dom, az jut eszem be,
hogy ta lán va la hogy így szü let nek a ha gyo -
má nyok. Az el sõ pil la nat ra ta lán jó hecc nek
is tûn het, de ha mö gé né zünk, ak kor ész re -
ves  szük, hogy itt több rõl van szó. Az ön -
ma gunk kö vet ke ze tes vál la lá sá ról, ar ról,
hogy légy hû ma gad hoz. Ez csu pán egy kis
mag, amit Ott hon ról ho zunk az Is ko lá ba. A
jó is ko lá ban pe dig el ül te tik, lo csol gat ják,
ér tõ ke zek met sze ge tik. A III. Bé la jó is ko -
la volt. Meg ta nul tuk egy mást tisz tel ni. Ezt
már csak most tu dom így meg fo gal maz ni.
En nek a vá ros nak van egy ré gi tit ka. Az
egy más irán ti tisz te let és meg be csü lés. Ezt
kap tuk a ta risz nyánk ba, Tõ le tek.

A le ve gõ meg se reb ben. Ál mo san és pu -
hán ül meg a sí ro kon. A gyöngy ház fé nyû
csönd mé lyén né ha egy szar ka csör rent.

Mi sze ret tünk itt él ni. Sok szor ugyan ne -
he zen, de na gyon szép volt. Ne künk már
csak az em lé kek ma rad nak. Sok em ber re
tu dunk jó szív vel gon dol ni, sok tisz tes ba jai
pol gárt is mer tünk. Mond já tok, Nagy And -
rás ra, Knézy Pa li bá csi ra em lé kez tek-e?
Hát hogy ne, a Baj za úr ra is, te szik hoz zá,
még min ket is fény ké pe zett. Az tán so rol -
ják: Jó zan, Rábl, Klossy és Udvardi Láz ár.
Lukin Sán dor ra, Hoch Kár oly ra, Bé la Mik -
lós ra ne ked is em lé kez ned kell, hi szen ta ní -
tot tak. Igen, mon dom, és Ba logh S. Kár oly,
te szem hoz zá. S a ke res ke dõk – foly tat ják
– Csá bi, Cser mák, Katarinka, Cserba és
Bé kei, az op ti kus. Torda, a mû sze rész a
szom szé dunk volt, s pár ház zal odébb
Malagurszkyék. Zorka né ni bolt já ra em lé -
kez tek? Azok az il la tok! – mond ják, meg a
Risztics. Az or vo sok ról sem fe led kez he -
tünk meg. Pa ta ki, Ujsághy, Bruszt, Antóny,

Mezõdi, s még foly tat hat nánk. Szász dok -
tor, aki fi á ker rel ment ki a be te gek hez, és
sok eset ben nem fo ga dott el pénzt. És még
há nyan. Bessenyõi, a bank igaz ga tó,
Surányi, az ügy véd, Si mon gyógy sze rész, a
Gebhardtok, az Ébe rek…

Le hu nyom a sze mem. Né me lyi kük alak -
ja, ar ca fel de reng a tá vol ból. Van, aki nek a
sza va it is hal la ni vé lem.

Már csak a Volt-ról tu dunk me sél ni. Ne -
künk már Ba ja min dig olyan ma rad, ami -
lyen nek lát tuk és is mer tük. Jó em be rek
lak ta, na gyon szép és na gyon tisz ta vá ros,
mert vi gyáz tunk rá, mert óv tuk, mert a mi -
énk nek érez tük. Ti is vi gyáz za tok rá! Mert
nem elég csak mon da ni. Ten ni is kell ér te.
Va la mit, ami vé gül is nem olyan ne héz.

Az em ber nek elõ ször be lül kell meg tisz -
tul nia. Nem csak tisz tá nak kell lát sza nia,
ha nem tisz tá nak is kell len nie, s ek kor va -
ló ság gal su gá roz za ma gá ból ezt a tisz ta sá -
got. Sok ar ca van en nek a tisz ta ság nak.
Be csü let, ön zet len ség, tenniakarás, mely -
nek nincs szük sé ge a sza bá lyok man kó já -
ra. Ma gá tól ára dó. Aki ket em lí tet tünk és
még so kan má sok, ilyen em be rek vol tak.
Õk tet ték ezt az ut cák há lóz ta te le pü lést
Ba ja vá ros sá. Min dig an  nyit tet tek hoz zá,
amen  nyi az ere jük bõl tel lett. Tet tek, és ez
a lé nyeg, fi am.

Erõ sen tûz a nap. Ér zem a há ta mon. Ki -
nyi tom a sze mem. A sír mû kõ ke re tén egy
cso da szép zöld gyík na po zik. El bû völ. A
sze me csuk va. Na po zik. Mi ó ta fek het a
me leg kö vön? Nem, nem tu dom. Mint ha
min dig itt lett vol na. Olyan idõt len nek tû -
nik most min den. Né zem a cso dát. Csak
fek szik a kö vön és gyûj ti a me le get. Na po -
zik. Le csu kom a sze mem én is. Csak a
mér he tet len nyu ga lom. Min den el tû nik.
Az Idõ is.

Ap ró nesz. Nem hal lom, csak ér zem.
Fél ve né zek oda. A gyík nincs már. Lá to -
más volt? Jel? Nem tu dom. Ap ró sur ra nó
nesz a le ve lek kö zött. Ta lán még sem volt
az. Fel né zek az ég re. Be bo rult.

Né hány kö vér csep pet ér zek a há ta mon.
Bá lint At ti la

„Ré gi csa lá dok fosz fo ros, me szes csont jai ke ve red nek itt az ázott, por ha nyós föld del. (…)
Ezek a ré gi pol gá rok mind mû vé szek vol tak a ma guk sze rény és kö vet ke ze tes mód ján:

ke zük mun ká já val, lel kük len dü le té vel, ér tel mük íz lé sé vel, élet mód juk kal al kot tak va la mit,
ami nek gyûj tõ ne ve a ma gyar vá ro si kul tú ra volt. (…)

Ezek a pol gá rok, ezek a cson tok itt az ázott föld ben, az éle tet for má ba rög zí tet ték. (…)
Le ülök Kle men ti n, szi go rú nagy anyám sír kö vé re, s rá gyúj tok.”

(Márai Sán dor: Kas sai õr já rat)
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Egy kép, egy tör té net
Gross Ar nold gra fi kus -

mû vész egy bu dai ház
nyol ca dik emele tén la kik,
még is kö zel a ter mé szet -
hez. Er ké lye vi rá goskert,
nap pa li szo bá já ban pin -
tyek a társ bér lõi. Kü lön -
le ge sen szép ás vá nyai
egy aránt idé zik a szü lõ -
föl det, Er délyt és az
abszt rakt fes té sze tet – fél -
be vá gott, po lí ro zott fe lü -
le tük raj zo la tá ban gyö -
nyör köd ve. A ter mé szet
nem csak táj ké pe in je le -
nik meg, var ázsa Gross
Ar nold mû vé sze tét tel jes
egé szé ben át hat ja. Réz -
kar cai kö zül né hány la ká -
sa fa la it dí szí ti a pá lya tár -
sak és jó ba rá tok (Sza bó
Vla di mír, Gajzágó Sán -
dor) al ko tá sai tár sa sá gá -
ban. Kö zöt tük egy fény -
kép rõl Kon dor Bé la te kint
ránk, mel lette a be ke re te -
zett, már sár gu ló mo zi -
pla kát az élet re szó ló
film él ményt – Cso da Mi -
lá nó ban – idé zi. De nem
csak a fa lak, az egész kis
szo ba te lis-te le van sze mé lyes tár gyak kal.
Kin csek kel, fil lé res em lé kek kel. Egy élet
hor da lé kai, ame lyek ugyan azt a jó ér zést
vált ják ki a lá to ga tó ból, mint a ké pei.
Min den azt su gall ja itt, hogy a vi lág ak kor
ará nyos ve lünk, ha dol ga in kat a ben nük
rej lõ mér ték sze rint tes  szük. És ha ez így
van, ak kor szin te lé nyeg te len a kü lönb ség,
hogy te nyér nyi gra fi kán vagy egy-két
négy zet mé te res olaj fest mé nyen je le nít jük
meg ál ma in kat. Ke ve sen tud ják, de Gross
Ar nold több nagy mé re tû olaj ké pet is fes -
tett éle te so rán.

Be szél ge té sünk tár gyá ul egyik vi szony -
lag kis mé re tû réz kar cát vá lasz tot ta. Szü le -
té sé nek tör té ne tét, hoz zá kap cso ló dó gon -
do la ta it az aláb bi ak sze rint mond ta el:

„Azért mos ta ná ban olyan sû rûn már nem
ké szí tek új gra fi kát. Ezt a leg újab bat, a Le -
xi kon-t is vagy hat-hét év vel ez elõtt kar col -
tam le mez re. Úgy kez dõ dött, hogy egy
hölgy te le fo nált a Ma gyar Nagyle xi kon
szer kesz tõ sé gé bõl. Meg kért ar ra, hogy
men jek be hoz zá juk, mert sze re pe lek ben -
ne egy szí nes kép pel, a Jan Van Eyck em -
lék lap pal il luszt rál va, ami nek én na gyon
örül tem. De még min dig nem tud tam, hogy

mi re föl a sze mé lyes ér dek lõ dés. Végül is
az volt a kér dé sük, hogy le tud nám-e raj -
zol ni a le xi kont, mert ka rá cso nyi kö te tük -
höz aján dé kot sze ret né nek elõ fi ze tõ ik nek
ad ni. A fõ szer kesz tõ hölgy tel je sen rám
bíz ta, hogy mit raj zo lok. Ami re én meg je -
gyez tem, hogy biz to san nem lesz non fi gu -
ra tív al ko tás, mert ak kor nem tud ják majd
ki bo goz ni, hogy mi rõl is szól a nó ta. El -
gon dol koz tam azon, hogy mit tu dok ki hoz -
ni eb bõl az egész bõl, hi szen egy vi lág le xi -
kon ról van szó, amely ben rend kí vül so kan
sze re pel nek ma gya rok és nem ma gya rok
egy aránt. Egy-két nap után el dön töt tem,
hogy meg csi ná lom, ha ne kik jó lesz úgy,
ahogy el kép zel tem. Ami kor a rajz egy ne -
gyed ré szé vel el ké szül tem, ak kor nyo ma tot
ké szí tet tem és meg mu tat tam. Rend ben
van, csi nál ja to vább – volt a vá lasz. Még
to váb bi 3-4 al ka lom mal vit tem rész nyo ma -
to kat a fé lig vagy már majd nem kész réz -
karc ról. Tet szett ne kik, el fo gad ták és fak -
szi mi le ka te gó ri á ban sok szo ro sí tot ták. A
réz le mezt meg tart hat tam, és meg aján dé -
koz tak a tel jes le xi kon so ro zat tal.

Örül tem a fel adat nak. Ma ga mat há rom -
szor is be le csem pész tem a kép be. Egy szer

fi a tal em ber ként szem ben
egy ma dár ral. Fel nõtt ként
vi rág cso kor ral Pe tõ fi vers-
 sor ára mu ta tok: „El hull a
vi rág, el iram lik az élet!”
Ez a ve zér gon do la ta az
egész mû al ko tás nak – lé -
vén le xi kon ról szó, és so -
kan már nin cse nek kö zöt -
tünk… Egy har ma dik mi -
ni a tûr rész le ten öre gen
szép ás ványt, egy achá tot
tar tok a ke zem ben. A gra -
fi ka kö ze pét ki töl tõ ab lak
elõ te ré ben ol va só sza kál -
las öreg em ber azon ban
nem én va gyok. Mö götte
is ol vas ha tó egy idé zet:
„El ér he tet len tün dér, csal -
fa cél” – de ezt nem te kin -
tem ve zér fo nal nak.

Az elõbb em lí tett ab lak
egy kül sõ és egy bel sõ tér -
re oszt ja a kép me zõt. A
bel sõ tér leg al só so rá ban
fel nõt tek és gye re kek fog -
ják egy más ke zét, em ber -
lán cot al kot nak, fe jük fö -
lött sok-sok könyv vel…
Így in dul az én rajz ba ál -
mo dott le xi ko nom, ami

leg fö lül egy 1948-as és egy ki lyu kasz tott
56-os zász ló val, a Hõ sök te re rész le té vel
és a Him nusz ré gi es írás mód dal idé zett so -
rá val zá rul. Ami e két sor kö zött lát ha tó és
ol vas ha tó, az te mér dek uta lás ne vek kel és
mi ni a tûr raj zok kal a ha zá ra, a ter mé szet re,
a mû vé szet re, éle tünk re. Éle tem re. Az én
gyen ge pont ja im ra…

Ha vi szont az ab lak ból ki te kint ve szem -
lél jük a tá jat, ak kor ott egy domb te te jén
élet fa áll, amit 44 an gyal gló ri á ja övez. Az
em be rek õr an gya la ik kal vagy azok nél kül,
lét rá val vagy lét ra nél kül ban du kol nak föl -
fe lé az élet fá hoz, az élet fá ra… Szo mo rú
vagy nem szo mo rú, de ez az élet rend je.
El hull a vi rág, igen és min den…

A Le xi kon cí mû réz karc tör té ne té hez tar -
to zik még, hogy kró moz ták az ere de ti le -
mezt, szép ezüstszí nû lett, és nagymé re tû
posz te re ket is nyom tak be lõ le, ami re azon -
ban rá ír ták, hogy az ere de ti al ko tás mind -
össze 14x16 cm.”

Schmidt An tal

(Gross Arnold, Kass János és Richter
Ilona közös kiállítása december 15-ig
tekinthetõ meg a Nagy István Képtárban.)
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In memoriam
Dr. Solymos Edéné Göldner Már ta

(1927. már ci us 13. – 2006. jú ni us 10.)

Male vivet, quisquis nesciet bene mori.
Ros  szul él az, aki nem tud jól meg hal ni.

(Seneca)

Már ta né ni cso dá la to san tu dott meg hal -
ni. Te hát – ahogy a mot tó ként idé zett
Seneca mon dást át for dít juk – na gyon jól
élt. No, nem a szó olya tén ér tel mé ben,
hogy dús kált vol na a föl di ja vak ban, de
cso dá la tos pár ra lel ve él te éle tét.

Solymos Edé vel va ló ta lál ko zá sa is re -
gény be il lõ. Va la mi kor, 1950-ben a mú ze -
um ban nagy szá mú könyv he vert, hi szen a
há bo rú után a szer ze te si, is ko lai, „egy le ti”
könyv tá rak anya gá nak te kin té lyes ré sze a
mú ze um épü le té ben hal mo zó dott fel. A
ko ra ta vas  szal fe lül rõl jö võ inst ruk ci ók nak
meg fe lel ni akar ván a kép zõ mû vé sze ti
köny ve ket kü lön kel lett vá lasz ta ni, hogy
„a Rudnay Sza bad aka dé mia nö ven dé kei
hasz nál has sák. Gerõ Gyu la meg kér te õket,

hogy se gít se nek a ren de zés ben, de csak két
lány jött el meg néz ni, mit kell csi nál ni.
Más nap már csak egy jött vis  sza, Göldner
Már ta, aki az tán dél utá non ként szor gal ma -
san gé pel te a ka ta ló gus cé du lá kat. Jú ni us
ele jén ös  sze há za sod tunk”. Solymos Ede
mon da ta it idéz ve, így in dult az 55 évig tar -
tó há zas ság.

El vá laszt ha tat la nok vol tak fér jé vel,
Solymos Edé vel. Se gí tet te fér je mú ze u mi
mun ká ját, hos  szú idõn ke resz tül „dí ja zás”
nél kül. Míg Ede bá csi Du na men ti gyûj tõ -
út ján a Türr Ist ván Mú ze um ma is egye -
dül ál ló ha lá sza ti gyûj te mé nyét lét re hoz ta,
Már ta né ni jól is mert, egye di han gu la tú
táj ké pe it fes tet te, me lyek ben az ár té ri vi -
lág ról gyer me ki en bá jos, tisz ta és õszin te
val lo má sa it ké szí tet te el. Ké sõbb a mú ze -
um mun ka tár sa lett, az ak ko ri szó hasz ná -
lat tal él ve „mú ze u mi se géd erõ”. Az erõ
igen csak kel lett, hi szen alig 45 ki lót

nyom va ci pel te Ede bá csi val a ki ál lí tá si
tár gya kat, se géd ke zett a mú ze u mi ki ál lí tá -
sok ban. Szé pen for mált, dõlt be tû vel írt
ke ze nyo ma ott van szin te min den lel tár -
könyv ben.

Az As  szony élet Dávodon címû ta nul má -
nyá ban igen ár nyal tan és lí ra i an mu tat ja
meg as  szony elõd jei sor sát. Csu dá la tos,
hogy mai muzeológiai szem pont ok sze rint
„ko rát meg elõz ve” ké szí tett ki ál lí tást a Pa -
raszt asszony éle te cím mel. Min den lá to ga -
tó meg döb ben ve néz het te a sö tét tár gya kat
szem lél ve, hogy mi lyen is a min den nap,
hi szen mi csak a dí szes, ün ne pi vi se le tet,
tár gya kat lát hat juk egy ki ál lí tás ban. 

A tár gyak, s mi, mai mú ze u mo sok õr -
zünk Té ged. Is ten ve led, Már ta né ni! Jól
él tél, s tud tál jól meg hal ni, de nem is hal -
tál meg, csak el men tél.

Merk Zsu zsa
és a mú ze um mun ka tár sai

A nándorfehérvári diadal
II.

Az ost rom el sõ két sza ka sza
II. Mehmed Nán dor fe hér várt a sok te -

kin tet ben ha son ló adott sá gú Kons tan ti ná -
poly hoz ha son ló stra té gi á val kí ván ta be -
ven ni. El sõ lé pés ben el akar ta szi ge tel ni a
vá rat a kül vi lág tól és a ké sõbb ér ke zõ fel -
men tõ se reg tõl. En nek el sõ lé pé se ként a
vár tól észak ra fek võ Zimony tér sé gé ben a
tö rö kök egy ún. ha jó zá rat hoz tak lét re a
Du nán, még pe dig úgy, hogy kb. 100 ha di -
ha jót és ágyúk kal meg ra kott szál lí tó ha jót
kap csol tak ös  sze lán cok kal. II. Mehmed
ab ban bí zott, hogy a ha jó zár ön ma gá ban is
ele gen dõ lesz Hu nya di se re gé nek fel tar -
tóz ta tá sá ra, hi szen a ma gya rok nak nem
volt je len tõs ha di flot tá ja, egy me zei se reg
fel tar tóz ta tá sá hoz pe dig ele gen dõ szá mú
ten ge rész gya lo gost tud tak vol na part ra
dob ni, aki ket rá adá sul a ha jók ágyú tü ze is
tá mo gat ha tott. A tö rök szá raz föl di se reg –
Karadzsa pa sa, nagy ve zír ja vas lat el le né re
– csak a Szá va és a Du na jobb part ján fog -
lal ta el ál lá sa it.

A má so dik lé pés ben a vár fa la it kezd ték
lö vet ni, de a nagy tá ma dás sal igye kez tek
mi nél to vább ki vár ni. A cél az volt, hogy a
vár kül sõ fa la it csak nem tel je sen le rom -

bol ják, vagy leg alább is nagy ré se ket üs se -
nek raj tuk, hogy a ké sõb bi ál ta lá nos ro ham
so rán a tá ma dók nak mi nél kön  nyebb dol -
ga le gyen. Tagliacozzo le írá sá ból tud juk,
hogy a tö rö kök há rom leg na gyobb ágyú ju -
kat kü lön bö zõ he lye ken ál lí tot ták fel, va -
gyis a vár fa lon há rom na gyobb rést pró -
bál tak üt ni. A gya log ság esze rint há rom
osz lop ban ro ha mo zott vol na. Egy-egy
ilyen fõ lö veg mel lett szá mos ún. ost rom -
üteg ágyúz ta a fa la kat, ös  sze sen mint egy
300 lö ve get ve tet tek be. Az ágyúk mel lett
ha gyo má nyos kõhajítógépeket is be ve tet -
tek, ame lyek 2-3 má zsás kõ töm bö ket ve -
tet tek a fa lak ra. Az ost rom lók vé del mé ben
fo lya ma to san lo vas csa pat ok cir kál tak a
kör nyé ken, hogy a vár ból ki tö rõ vé dõk kel,
il let ve az eset le ges fel men tõ se reg gel meg -
üt köz hes sen. A mo zsár ágyúk ból ki lõtt
lom ha kõ go lyók a vé dõk so ra i ban cse kély
vér vesz te sé get okoz tak, de a falakat
rongálták. Na gyobb gond volt, hogy a vár -
ba és a vá ros ba is be fész kel te ma gát a pes -
tis, és a kö rül zárt vár ban egy re na gyobb
volt az éhín ség. Így – amen  nyi ben nem ér -
ke zik kül sõ se gít ség – a vár vé dõk sor sa
meg pe csé te lõd ni lát szott.

Az ost rom me ne tét Hu nya di meg ér ke zé -
se vál toz tat ta meg. A had ve zér jú ni us 25-
étõl Kevinél ál lo má so zott se re gé vel, míg a
vá rat idõ köz ben ví zi úton el ha gyó
Kapisztrán egy re nö vek võ kereszteshada
Szalánkeménnél gyü le ke zett. Hu nya di
mint egy har minc ezer fõs, de csak fe le rész -
ben ka to nák ból ál ló se re gé vel nem vál lal -
hat ta a nyílt csa tát a sok szo ros túl erõ ben
lé võ osz má nok kal szem ben. A vár ból üze -
ne te ket ka pott, hogy erõ sí tés hí ján Nán -
dor fe hér vár na po kon be lül el es het. Dol gát
ne he zí tet te az is, hogy a ke resz te sek ki zá -
ró lag Kapisztránnak vol tak haj lan dók en -
ge del mes ked ni, aki nek vi szont sem mi fé le
harc té ri ta pasz ta la ta sem volt.

Hu nya di a vár meg se gí té sé nek kul csát a
tö rök ha jó zár át tö ré sé ben lát ta. Mi vel ha -
di flot tá ja nem volt (csak egyet len na gyobb
ha di ha jó ja), a hely be li du nai ke res ke dõk
de reg lyé it és a ko ráb ban a ke resz te se ket
szál lí tó saj ká kat ala kít tat ta át (így kb. 200
ví zi jár mû re tett szert). A ve zér ha jót af fé le
úszó erõd dé ala kít tat ta át. Egyút tal ér te sí -
tet te a vár ban Szil ágyit, hogy a ki kö tõ ben
ál ló 40 ha jót is ké szít se fel a harc ra. Ez után
jú li us 14-én in dí tott tá ma dást a ha jó zár el -
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len (eb ben fel tét le nül elõ nyé re vált, hogy a
fo lyás irány a tá ma dók nak ked ve zett, il let -
ve hogy a tö rök gá lyá kat nem véd te kö zel -
rõl szá raz föl di had se reg, hi szen azok a vár
má sik ol da lá val szem köz ti te rü le tet száll -
ták meg).  A ha jók tá ma dá sá val egyidõben
a fo lyó két part ján a ma gyar szá raz föl di se -
re gek is meg in dul tak, majd lõ ni kezd ték a
tö rök ha jó kat. Az ös  sze lán colt és ezért ma -
nõ ve re zés re kép te len tö rök gá lyá kat a ki -
sebb mé re tû saj kák köz re fog ták, az er re ki -
kép zett ka to nák szét ver ték eve zõ i ket, és
meg pró bál tak fel ka pasz kod ni a fe dél ze -
tük re. Né hány he lyen a lánc is át sza kadt, s
a tö rök ha jók irá nyít ha tat la nul sod ród tak a
vár fe lé, Szil ágyi rác na szá do sa i nak kar jai
kö zé. A mint egy öt órán át tar tó üt kö zet ben
há rom tö rök ha jó el sül  lyedt, né gyet el fog -
lal tak, a töb bi pe dig olyan ko moly sé rü lé -
sek kel élte túl a csa tát, hogy töb bet kö zü -
lük a szul tán fel gyúj ta tott. A gyõ ze lem
kul csa ab ban rej lett, hogy a tö rö kök vél he -
tõ en az övé ké hez ha son ló mé re tû ha jók tá -
ma dá sá ra ké szül tek (az egyet len na gyobb
mé re tû ma gyar ha jót meg is sem mi sí tet -
ték), va la mint a szul tán azon ko ráb bi dön -
té se, hogy szá raz föl di se re gét csak a fo -
lyók egy ol da lán he lye zi el. Az osz mán ha -
jók le gény sé gé bõl kb. öt szá zan es tek el, de
na gyon sok volt a se be sült jük is. A csa ta
tö rök kró ni ká sa, Szeád-Eddin vers be is
fog lal ta az õket ért tra gé di át: „Du na há tán

meg ér ke zett a sok ha jó, / Szá ra zon se reg -
gel az át ko zott Jan kó (ti. Hu nya di). / A vár -
ral szem közt a par ton meg száll tak / S ele -
sé get és csa pa tot küld tek a vár ba. / A Du -
na há tán a ha jók meg üt köz tek, / S a hit
har co sai so kan vér ta núk let tek…”

A si ke res át tö rést kö ve tõ en Hu nya di se -
re ge egy ré szé vel (a leg in kább harc edzett
ka to nák kal) be vo nult a vár ba, míg a ke -
resz te se ket a Szá va szi ge tén, az ost rom lók
bal szár nyá val át el len ben he lyez te el. A
vár vé dõk lét szá ma így kb. 12-15 ezer fõ re
emel ke dett, a ke resz te sek tá bo ra is egy re
nõtt, jú li us 20-án ál lí tó lag már hatvanezren
vár tak har ci be ve té sük re. A se be sül te ket
Zimonyba vit ték, he lyü ket ke resz te sek kel
töl töt ték fel.

Az ost rom har ma dik sza ka sza
A ví zi ku darc után II. Mehmed még na -

gyobb erõk kel lö vet te a vá rat, s nem is
ered mény te le nül. „A vár in kább me zõ nek
lát szott, mint vár nak” – ír ta Hu nya di az
ost rom után. A tö rök ost rom ár kok – bár
je len tõs vesz te sé gek kel – egy re
közelelebb ke rül tek a fa lak hoz; igaz, jú li -
us 20-án egy ágyú lö vés Karadzsa beg ler -
bé get is szét tép te. Ezt kö ve tõ en a vá rost
30 órán ke resz tül fo lya ma to san lõt ték, ám
jú li us 21-ére el hall gat tak az ágyúk: a
szul tán el ér ke zett nek lát ta az idõt az ál ta -
lá nos tá ma dás ra.

A ro ham ké sõ dél után in dult meg, és a
túl erõ mint egy négy órás öl dök lés után ha -
tolt be a vá ros ba, a vé dõk vis  sza vo nul tak a
fel leg vár ba és a fal bás tyá i ba. A tö rö kök
ha ma ro san el özön löt ték a vá rost, majd be -
ju tot tak fel leg vár ba ve ze tõ ka pu elõt ti pi -
ac tér re. A ka pu mö gül azon ban ki tört Hu -
nya di ne héz lo vas sá ga, s egy idõ re vis  sza -
szo rí tot ta a tá ma dó kat. Már es te le dett,
ami kor a tö rö kök a bel sõ vár egyes bás tyá -
i ra is fel ju tot tak. Ek kor tör tént Dugovics
Ti tusz Vas me gyei vi téz hõs tet te, aki a ló -
far kas zász lót ma gas ba eme lõ ja ni csárt a
mély be rán tot ta, mi e lõtt az még a zász lót
ki tûz het te vol na.

Né hány órá nyi szü net után éj fél táj ban
újabb tö rök ro ham vet te kez de tét. A sö tét -
ben a vár vé dõk a ket tõs fal mö gött kén be
és olaj ba már tott rõ zse kö te ge ket gyúj tot -
tak meg, hogy leg alább lás sa nak va la mit.
Az újabb ro ham ide jén a rõ zsé ket a ro ha -
mo zó tö rö kök kö zé ha jí tot ták, akik nek so -
ra i ban ez ha tal mas pá ni kot kel tett. Ek kor
len dült újabb tá ma dás ba a lo vas ság, va la -
mint a víziváros fe lõl az éj lep le alatt a vár -
ba ju tott ke resz te sek egy ré sze is. Ne kik
Kapisztrán meg hagy ta, hogy ki ált sák han -
go san Jé zus ne vét; ugyan is a sö tét ben
más képp nem le he tett vol na meg kü lön -

böz tet ni a ba rá tot az el len ség tõl. Haj nal ra
az el len sé get ki szo rí tot ták a vár ból, az ár -
kok ban és a vá ros ut cá in azon ban min de -
nütt te me tet len ha lot tak he ver tek, to vább
ter jeszt ve a gyil kos kórt.

Jú li us 22-én ele in te mind két fél ki várt; a
még min dig erõ fö lény ben lé võ tö rö kök
nem tud ták el dön te ni, hogy pró bál ják-e
meg ki éhez tet ni az el csi gá zott vár vé dõ ket
vagy egy újabb ál ta lá nos ro ham mal kí sé -
rel jék meg ki csi kar ni a vég sõ dön tést. A
vé dõk nagy ré szét pi hen tet ni kel lett vol na,
ugyan ak kor Hu nya di at tól is tar tott, hogy a
Szá va túl part ján ma radt ke resz te sek fel -
adat hí ján szét szé led nek. Ezért Kapisztránt
új fent a ke resz te sek tá bo rá ba küld te, a vár
vé dõ i nek pe dig meg pa ran csol ta, hogy sen -
ki sem hagy hat ja el az õr hely ét.

Az ost ro mot vé gül egy sze ren csés ki me -
ne te lû vé let len (vagy na gyon is tu da tos,
gon do san ki ter velt el te re lõ had mû ve let?)
dön töt te el. A tét len vá ra ko zás sal el telt dél -
elõtt után Kapisztrán a Zimony alat ti sí kon
ha tal mas tü ze ket ra ka tott, ami re a ve lük át -
el le nes ol da lon tá bo ro zó tö rö kök ék te len
ze ne szó val fe lel tek. Mi köz ben a két tá bor
egy más gya lá zá sá val volt el fog lal va, a
vár ból né hány íjász ki szö kött a tö rök bal -
szárny kö ze lé ben ta lál ha tó ma gas lat ra. Bár
a tö rö kök nem tar tot ták ve szé lyes nek õket,
még is el le nük küld tek egy ki sebb lo vas -
csa pa tot, akik kel szem ben si ke re sen meg -
véd ték a dom bot. A ma gya rok meg tá ma -
dá sát lát va a ke resz te sek tö me gé vel bo rul -
tak Kapisztrán lá bai elé kér lel vén, hogy
ve zes se õket vég re ro ham ra. A szer ze tes
is te ni aka ra tot ér zett e pil la nat ban, és en -
ge délyt adott az át ke lés re, ami na gyobb
fel tû nés nél kül meg is tör tént. Hat óra elõtt

A Ne bojsa (Ne félj) vagy Kö les-torony

Nándorfehérvár ostroma
török miniatûrán
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ma gas ba emel te ke reszt jét, és jelt adott a
tá ma dás ra. Szil ágyi Mi hály ál lí tó lag a vár
fa lá ról ré mül ten ki ál to zott fe lé: „Ne men -
je tek, atyám, mind nyá jan oda vesz tek!”,
ám sen ki sem hall ga tott rá.

A tö rö kö ket ez a tá ma dás tel je sen vá rat -
la nul ér te (ed dig a Szá va fe lõl nem há bor -
gat ták õket), s ez pá ni kot kel tett a tö rö kök
so ra i ban, akik sor ra ad ták fel az ost rom lö -
ve gek sán ca it. (Eb ben ta lán az sem mel lé -
kes szem pont, hogy a tü zé rek nagy ré sze
harc ra kényszerített ke resz tény volt.) Hu -
nya di ek kor avat ko zott a harc ba ne héz lo -
vas sá ga élén, ki csa pott a vár ból, és el fog -
lal ta a tö rö kök ágyú it, egyút tal meg aka dá -
lyoz ta, hogy a szul tá ni test õr ség a ke resz -
te sek há tá ba ke rül hes sen. Az így meg szer -
zett ágyú kat a rá juk tö rõ tö rök lo vas ság el -
len for dí tot ták, mi köz ben Szil ágyi a vár ból
a tö rö kök utó véd jét lö vet te. Köz ben a ne -
he zen moz dít ha tó (így szá muk ra hasz nál -
ha tat lan) ost rom lö ve ge ket és ha jí tó gé pe ket
Hu nya di em be rei tönk re tet ték. A szul tán
há rom szor ve zé nyelt ro ha mot a ma gya rok
ál tal meg szállt sán cok vis  sza fog la lá sá ra,
de egyik sem járt ered mén  nyel. Sõt, az
utol só ro ham ban egy nyíl tól a mel lén ma -
ga is sú lyo san meg se be sült, test õrei esz -
mé let le nül vit ték hát ra. Az es te kö ze led té -
vel a tö rö kök meg kezd ték az el vo nu lást.
Hu nya di az ost rom ágyú kat be szö gez tet te,
a sán cok ban ta lált tö rök kész le te ket fel -
gyúj tat ta, majd vissza vo nult a vár ba. Jú li -
us 23-án el ha gyott tö rök tá bor ké pe fo gad -
ta a gyõz tes vár vé dõ ket.

A csa ta után
A vár si ke res meg vé dé se után a fel lel ke -

sült ke resz te sek egy ré sze az osz mán se reg
ül dö zé sé be fo gott vol na, amit Hu nya di ha -
tá ro zot tan meg til tott. Tisz tá ban volt ve le,
hogy sa ját had ere je ki me rült, lo vas sá ga tá -
ma dó had mû ve let hez ki csi, a lel kes, de
kép zet len ke resz te se ket pe dig ok kal fél tet -
te egy tö rök vis  sza csa pás tól. Az el le ne is
lá za do zó tö me get (so kan csak ek kor ér -
kez tek meg a tá bor ba) csak Kapisztrán
tud ta né mi leg le csil la pí ta ni; meg ál dot ta,
majd ha za küld te õket.

Jú li us 23-án fog tak hoz zá a ke resz tény
ha lot tak te me té sé hez; a tö rök holt tes te ket
egy sze rû en a fo lyó ba szór ták. So kat la zult
a fe gye lem is: so kan a csa ta té ren ku tat tak
zsák mány után, ki ra bol ták az el esett tö rö -
kök sír ja it, a holt tes tek da rab jai vad ál lat ok
pré dái let tek. Ezek után nem cso da, ha
újult erõ vel ütöt te fel a fe jét a pes tis. Hu -
nya di – aki még jú li us vé gén is te le volt
ter vek kel – au gusz tus 4-én kap ta meg a
fer tõ zést. Le gyen gül ve Zimonyba vi tet te
ma gát, ahol Kapisztrán ápol ta és vi gasz tal -

ta lel két. A vég kö ze led tét érez ve ma gá hoz
ké ret te ba rá ta it, Szil ágyi Mi hályt és Vi téz
Já nost, majd au gusz tus 11-én örök re le -
huny ta sze mét. Kapisztrán ál lí tó lag e sza -
vak kal bú csú zott tõ le: „Is ten ve led, men-
nyei csil lag! Jaj, el es tél, ke resz té nyek véd -
nö ke, ki aludt a ke resz tény vi lág fé nye, jaj,
el tö rött a tü kör, amely be a ke resz tény vi té -
zek be le te kint ve nem ké tel ked tek a di a dal -
ban! Ám de ked ves Já nos, te jól jár tál, mert
le gyõz ted a ke reszt el len sé gét, és most az
an gya lok kal tar tasz di a dal me ne tet, Krisz -
tus sal uralkodol a mennyek ben. Te va ló -
ban bol dog vagy, mi pe dig bol dog ta la nok,
mert itt ma rad tunk a si ra lom völ gyé ben.
Ó, ked ves Já nos, üdv ne ked mind örök ké!”
A tö rök ve rõ hõst utóbb a gyu la fe hér vá ri
szé kes egy ház ban te met ték el.

Hu nya di ha lá la kor már Kapisztrán is lá -
zas be teg volt. Az atya a pes tist ugyan nem
kap ta meg, de az idõs em ber a ki me rült -
ség tõl vég ze te sen el gyen gült. Ré gi ba jai is
ki újul tak: ve se kõ gyö tör te, arany ere csil la -
pít ha tat la nul vér zett, ma kacs kö hö gés tört
rá, ágyé kát éles fáj da lom ha so gat ta. Az
élet kedv ét is vesz tõ öreg em bert az új la ki
ko los tor ban szál lá sol ták el, ahol szá mos
elõ ke lõ ség akar ta meg lá to gat ni és – szá -
má ra szük ség te len – aján dé kok kal el hal -
moz ni, a hely be li la kos ság pe dig be bo csá -
tást kö ve telt a cso da té võ szent em ber hez.
A ko los tor ban a gyõ ze lem hí ré re or szá gá -

ba vis  sza me rész ke dõ Lász ló ki rály két szer
is fel ke res te, aki elõtt a be teg elõ ször még
fel állt. A ki rály sa ját or vo sát ren del te ki
mel lé. Kapisztrán azon ban már tud ta, hogy
ez az „utol só be teg sé ge”. Ok tó ber 21-én
még bú csú le ve let írt rend tár sa i nak és ro -
ko na i nak, majd két nap múl va meg halt.
Tes tét a ko los tor kert jé ben he lyez ték örök
nyu ga lom ra, mert at tól tar tot tak, hogy
nyil vá nos te me tés ese tén tes tét a tö meg
ízek re sze di. 1509-ben ham va it a tö rök
elõl biz ton sá go sabb hely re me ne kí tet ték,
és az óta nem is ta lál ja sen ki. 1689-ben
avat ták szent té, ami kor Ma gyar or szág
vissza fog la lá sá nak si ke rét a szent köz ben -
já rá sá nak tu laj do ní tot ták. Kapisztránnak a
vi lág több pont ján szá mos szob ra áll, köz -
tük Ba ján, a Ba rá tok temp lo má ban is.

A nán dor fe hér vá ri di a dal je len tõ sé gét
két fõ hõs ének ha lá la nem csök ken tet te.
Szul tá ni se reg eu ró pai had erõ tõl ko ráb ban
so ha nem szen ve dett ve re sé get. A hó dí tó
II. Mehmed szul tán so ha töb bé nem ve ze -
tett had já ra tot Ma gyar or szág el len, és a
gyõ ze lem meg tör te az osz mán bi ro da lom
hó dí tó len dü le tét. Ma gyar or szág hat év ti -
zed nyi ha la dé kot ka pott a tö rök hó dí tók kal
szem ben. Hu nya di fi á nak – aki ap ja ha di
si ke rei nél kül alig ha ke rül he tett vol na az
or szág trón já ra – ural ma pe dig Ma gyar or -
szág újabb vi rág ko rát hoz ta el.

Dr. Mayer Já nos

Kapisztrán Hu nya di ha lá los ágyá nál
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A ha ran gok Ba ján – Nán dor fe hér vár em lé ke ze te
„A ha rang nem csak egy idõ köz ön ként

meg szó la ló önt vény. Réz és ólom meg ha -
tá ro zott ke ve ré ke, amely érc szok nyá já ból
han go kat sza lajt a ma gas ból a mes  sze ség -
be. A ha rang nak nyel ve van. Ezer nyel ven
be szél, és egy nyel ven mond ez ret. Kér,
kö ve tel, kö nyö rög, sír és uj jong. Ton nás,
má zsás, ki lós, de ká nyi. Szok nyás, tu li pá -
nos, de rék, ke cses. Tár sa sá gá val a ga lam -
bok, a bag lyok és az idõ osz toz nak. Nem
ete ti, nem itat ja sen ki. Ma gá nyo san él –
min den ki nek. Kö pe nyén ver se ket, dí sze -
ket, év szá mo kat, zsol tá ro kat, fo ga dal ma -
kat, szen tek kép má sát ci pe li. Cso dá la tos
bocs ko ra van. Ha egyet lép, meg hall ja a
kör nyék. Ti tok za tos, mert nem lát ja sen ki.
Na pon ta és év szá zad ok óta ugyan ab ban a
rit mus ban szól. … A ha rang nak szí ve van
…” (Ágos ton Ist ván)

Jú li us van, a dé li ha rang szó ün ne pe.
Ágos ton Ist ván, a Ma gyar Rá dió szer kesz tõ -
je mond ta a fen ti sza va kat. De mi ó ta is ha -
ran goz nak szer te a vi lág ban dél kor, va gyis
12 óra kor? A dél idõ ben meg szó la ló ha ran -
go zás, épp úgy, mint a reg ge li és es ti ha rang -
szó a fe ren ces ko los to rok ban vált szo kás sá
már a 14. szá zad ele jén. A kö zös sé gi szer ze -
te si élet meg kí ván ta, hogy hang jel zés sel fi -
gyel mez tes sék a ko los tor la kó it az ima órá ra,
a szent mi sé re. Ilyen kor min dig el mond ták
az An ge lust, az Üd vöz lény Má ria imád sá -
got és más rö vid, a Szent írás ból vett kö nyör -
gést. A kö zép kor ban , ami kor már fej lett
ipar rá vált a ha rang ön tés, a temp lo mok több
és na gyobb ha ran gok ön té sé re ad tak meg bí -
za tást. Hi szen „Vivos voco, mortuos plango,
fulgura frango” – va gyis „Az élõ ket szó lí -
tom, a hol ta kat si ra tom, a vil lá mo kat meg tö -
röm” – mond ja a ha rang.

III. Calixtus pá pa – aki a ka ta lán Borgia
csa lád ból szár ma zott, s a 210. pá pa Szent

Pé ter szé ké ben – a tö rökel le nes har cok leg -
fõbb szer ve zõ je. 1456. jú ni us 29-én, a vár -
ha tó tö rök-ma gyar ös  sze csa pá sok kor a reg -
ge li és es ti ha rang szó mel lett el ren del te a
dé li ha rang szót, hogy a hí võk imád koz za -
nak a ke resz té nyek gyõ zel mé ért. Mi re azon -
ban a pá pai bul lát (Bul la Orationum) ki hir -
det ték, már meg ér ke zett a nán dor fe hér vá ri
(ma Belg rád) jú li us 22-ei gyõ ze lem hí re. A
dé li ha rang szó ek kor ra már a hõ sök em lé ké -
nek, az el hunyt Hu nya di Já nos nak és
Kapisztrán Já nos nak, a nán dor fe hér vá ri
gyõ zõk nek is szólt.

A Ma gyar Rá dió 1928 hús vét ján, áp ri lis
1-jén, hall ga tói kí ván ság ra köz ve tí tet te a
dé li ha rang szót a bu da pes ti egye te mi temp -
lom ból. Azért  in nen, ed dig ér tek el ak kor a
Rá dió „ka nó cai”.Az ez red for du ló tól he ten -
ként más-más te le pü lés ha rang ja i nak hang -
ja szól. 2001. április 15-tõl áp ri lis 21-ig a
ba jai bel vá ro si plé bá nia tor nyá nak ha rang -
jai je lez ték a de let a rá di ó ban. 

A sza bad ság harc ide jén, 1849-ben, Ba ja
min den fe le ke ze te fel aján lot ta ös  sze sen 9
ha rang ját, hogy ab ból ágyú ön tes sék. Kos -

suth La jos le vél ben kö szön te meg a fel aján -
lást, de ed di gi tu do má sunk sze rint a ha ran -
go kat ak kor nem szál lí tot ták el. 

Az el sõ vi lág há bo rú ide jén azon ban ágyú
lett né hány ba jai ha rang ból. Csak száj ha -
gyo mány ra tá masz kod va ír hat juk le, hogy a
bel vá ro si temp lom két ha rang ját 1944-ben
el vit ték, de ezek bõl nem a sza bad ság ágyúi
ön tet tek, ha nem a mo nu men tá lis Sztá lin-
szo bor érc anya gá ba ol vad tak. Ki tud hat ja a
ha ran gok sor sát?

A ha rang szó hoz ha rang is kell. Ba ján is
élt és mû kö dött ha rang ön tõ. Ne vét több
vál to zat ban is is mer jük: Bódicsi, Bodicsy,
Boditsi, Boditsy – Sán dor. Kis kun ha la son
sületett 1862-ben. Bu da pes ten, Svájc ban
és Mün chen ben fej lesz tet te szak mai tu dá -
sát. Vis  sza tért Ba já ra 1892-ben, s a Bu da -
pes ti (ma  Dó zsa György) út 30. szám alatt
mû kö dött mû he lye. Ed di gi is me re te ink
sze rint több mint 65 ha ran got ön tött ba jai
mû he lyé ben. (Dr. Patay Pál, a ma gyar ha -
ran gok leg na gyobb tu do rá nak ku ta tá sai
sze rint.) 

Két ké pet köz lünk a ba jai ha ran gok sor -
sá ról és Bodicsy  mû he lyé re vo nat ko zó an.
A har ma dik kép Solymos Ede ha rang ja.  A
pa lás ton lé võ fel irat: „Jézus a jó pásztor –
irgalmaz nekünk – adományozta Solymos
Ede IV. oszt. tanuló 1936.” A ha rang a ka lo -
csai mú ze um tu laj do na, de most a ba jai mú -
ze um ban lesz lát ha tó.

Solymos Ede édes any ja ké szít tet te a ha -
ran got, mely rõl Ede bá csi azt mond ta, hogy
„ha ran gom tör té ne te – egy le tûnt vi lág em -
lé ke ze te, mely a gye rek ko rom volt”. Nán -
dor fe hér vár em lé ke ze té re, a ha ran gok ról
szó ló ki ál lí tás ra tisz te let tel vár juk
vendégeinket jú li us 12-tõl a Türr Ist ván
Mú ze um eme le ti ki ál lí tó ter mé be.

Merk Zsu zsa
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„Is ten a gör be vo na lak kal is egyeneset ír.”
Weintrager Adolf gra fi ká i ról

Raj zok. Sza bad kéz zel hú zott vo na lak a
pa pí ron. Csak így, egy sze rû en, sem mi több.

Nem ta nul má nyok, váz la tok va la mi
nagy mû elé, ha nem mû al ko tás ok. A leg -
több, a leg ne he zebb, min den kép zõ mû vé -
szet alap ja, az õsi, ere de ti áb rá zolt gon do -
lat. A lé lek ké pe.

A rajz vo nal a pa pí ron. Vo na lak és vo nal-
ré te gek. Mil li ó nyi ap ró pont ol vad a vég te -
len be. Thomas Mann ír egy em ber rõl, aki
ücsö rög a szik lán és a ke zét né zi. Az tán el -
kép ze li, hogy az ujj begy ének egyet len mo -
le ku lá já nak egyet len atom já ban ben ne van
az uni ver zum. Eb ben a Föld és raj ta az óce -
á nok, föld ré szek s az em ber. Nincs az a
mik ro szkóp, ame lyik ezt az em bert lát ha tó -
vá ten né, s nincs az a táv csõ, mel  lyel lát ha -
tó len ne a szik lán ücsör gõ em ber, aki így el -
kép zel he ti az Is ten mé re te it. A Weintrager-
raj zok ra ugyan ezek a di men zi ók ér vé nye -
sek. Is te ni és em be ri vi lág, a szent és a pro -
fán úgy ol vad ös  sze elõ adá sá ban, mint ked -
ves ol vas má nyá ban a Csíksomlyói pas si ó -
ban és a Pa raszt bib li á ban. S aho gyan e mû -
vek ben együtt, még is kü lön vál va meg je le -
nik a ma gasz tos tör té net és a pro fán hu mor,
a szent ének és a bá jo ló mon dó ka, úgy vág -
ja szét Weintráger Adolf is a vi lá got. Szét -
vág ja a vi lá got, hogy job ban lát has suk sze -
rep lõ it: sá tá nok és an gya lok, szen tek és ka -
to nák, buj do só pró fé ták és vi lág hó dí tó csá -
szá rok, fa ri ze u sok és me zí te le nek.

Weintrager Adolf mû vei a mi vi lá gunk
ké pei, de nem ki fe lé, ha nem be fe lé kell for -
dí ta nunk a te kin te tün ket ah hoz, hogy fel is -
mer jük az áb rá zolt dol go kat. Ahogy egy

csend élet bal sar ká ban fel is mer jük a só tar -
tót, ugyan úgy lát hat juk meg Weintrager
Adolf ké pe i ben is a va ló sá got, ha be fe lé te -
kin tünk: Aha! Ez az! És lát juk azt a re á lis
va ló sá got, ami elõ ször a mû vé szé s ál ta la a
mi enk is. Csak a lá tá sun kat kell fel sza ba dí -
ta nunk a szem rab sá gá ból. A rab ság ból,
mely be egy kor, õs apánk ide jén ön nön kí -
ván csi sá gunk haj tott.

Az egy kor ránk bí zott tel jes ség bõl má ra
csu pán né hány gesz tus, né hány em lék tö re -
dék ma radt. Most ez zel kell sá fár kod nunk,
és kul csot ta lál ni a meg tisz tu lás, utat az ön -
át adás vég te len pil la na ta fe lé. Ke res ni ma -
gunk ban Is tent, a te rem tés ben fo gant lé tet,
azt a tö ké le tes örö met, amely bõl bé kes ség,
szün te len de rû, bölcs fény, sze re tet árad. A
for rást kell meg ta lál nunk, ahogy a ne ki
mért idõk kez de tén Weintrager Adolf is tet -
te. Fel fe dez te az Em bert, pa pír ra ál mod ta,
ce ru zá val, tus sal, tol lal és ecset tel a sík ba,
üveg mö gé vés te üze ne te it.

Weintrager Adolf azon ban nemcsak gra -
fi kus és fes tõ mû vész, ha nem alá za tos ta ní -
tó mes ter is volt. Ta nár, aki nél akár a haj nal
és az al kony, az al ko tás és az el mél ke dés is
min den na pos volt. Köny ves pol ca in a so kat
for ga tott Bib li án kí vül, so ha sem po ro so dó
an tik és mo dern szer zõk mû vei áll tak:
Ovidiusz, Goe the, a Ka le va la, Kaf ka, Csáth
Gé za, Szerb An tal, Né meth Lász ló, Koós
Kár oly vagy Gyurkovits Ti bor. Pe da gó gus -
ként az em ber sé ges em ber, az alá za tos al ko -
tó mun ka és a min de nek fe lett ál ló hit ere jé -
ben és igaz sá gá ban hitt. Ná la a csil la gos ég
rit mu sa volt a met rum, és a kép ze let az el sõ
szá mú re a li tás. Weintrager Adolf sor sa a
kép. Eb bõl te rem tett sa já tos mi to ló gi át: a
szü le tés elõt ti tõl a ha lál utá ni is me ret le nig. 

Ne héz len ne raj za it va la mi lyen stí lus -
rend szer be so rol ni, bár a XX. szá zad el sõ
fe lé nek áram la tai meg érin tet ték és meg ter -
mé ke nyí tet ték gon do la ta it ugyan úgy, mint
ki fe je zés rend sze rét. Mû vé szi vi lá gá hoz
még is a leg kö ze lebb Csohány Kál mán,
Kon dor Bé la és Szalay La jos élet mû ve áll.
A gra fi ka szép sé gét, igaz vol tát és õszin te -
sé gét Szalay mû vé sze te örö kí tet te át.

A ma gyar gra fi ka XX. szá za di töténeté-
nek sors for dí tó kor sza ka kez dõ dött Szalay
La jos mû vé sze té nek ki bon ta ko zá sá val (60
rajz Kas sák elõ sza vá val, 1941), aki a vi lág
mû velt le raj zo lá sa he lyett a dol gok meg raj -
zo lá sá ra he lyez te a hang súlyt. Nem azért fû -
zõ dik mind ez Szalay ne vé hez, mert jobb
vagy ros  szabb raj zo ló lett vol na kor tár sa i -
nál, ha nem mert a köz lé si igény ben ne erõ -

sebb volt, mint a lát vány le írá sá nak a vá gya.
Eh hez, a ma gyar gra fi ka meg raj zo ló ten den -
ci á já hoz csat la ko zott Weintrager Adolf mû -
vé sze te ezer szál lal. S bár ami Szalay mû vé -
sze té ben meg van, de a kor szak ma gyar gra -

fi ká já ból még is hi ány zik, Weintrager mû vé -
sze té ben to vább élt: az ün ne pé lyes ség. Az az
ün ne pé lyes ség, amit az em ber ak kor érez,
ami kor lé te zé sé nek esen dõ sé gén gon dol ko -
dik: min den pil la nat ugyan ak kor, ami kor az
el sõ, az utol só is le het. Ko mo lyan ven ni
min den ap ró pil la na tot: ez ad ja meg egy -
aránt a val lá sos és pro fán pil la na tok ün ne pé -
lyes sé gét. Hogy az em ber va la mi kép pen
min dig a vég te len elõtt áll, a vég sõ és sze -
mé lyes fe le lõs ség re vo nás nak el ke rül he tet -
len ál la po tá ban.

Lel ké ben ta lán ép pen ezért min den pil la -
nat ban fé kez he tet len ener gia, za bo lát lan
sza bad ság la ko zott. Al ko tá sa i val vé ges re
sû rí tet te a vég te lent. Min den toll vo nás sal
bol dog bo lyon gás ba kez dett a Bib lia vi lá gá -
ban, a Pa raszt bib li á ban, Dan te Is te ni szín já -
té ká ban vagy Shakes peare szo nett je i ben, az
élet ben ma radt csa lá di le gen dák la bi rin tu sá -
ban, a vas kú ti, ba jai élet for ga ta gá ban. Sze -
rin te min den bor za lom és rút ság el le né re a
vi lág fel fe de zés re ér de mes, akár a bo ká ig
érõ szok nya sej tel mes kék jé be rej tett li li om,
a hó tisz ta, for más as  szony test. Mind ezt a
meg vi lá go so dást vé gig kell jár ni, ahogy an -
nak a kö tél tán cos pár nak is, akik a vég le tek
egy sé gét ke res ve egy más ra ta lál nak a sem -
mi fö lé fe szí tett re mény kö ze pén.

Az egyik ol da lon a sza vak tól tel je sen el -
sza kad ni nem tu dó, ég be nyú ló gon do la tok
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Szak rá lis he lyek Ba ja kör nyé kén
Vodica-kút a moh ácsi Szõ lõ hegy lá bá nál

A moh ácsi Szõ lõ hegy Csencsevár-dû lõ -
jé ben észak fe lé ha lad va elõ ször a bal ol -
da li domb te tõn ma ga so dó Szent Ja kab-ká -
pol nát pil lant juk meg, majd to vább ha lad -
va a Szentkuti szurduk (vagy más kép pen
„Vodica surduk”) Szent-kút hoz ve ze tõ
kes ke nye dõ hor ho sá ba ju tunk. Itt tû nik fel
az út jobb ol da lán elõ ször az út men ti kõ -
ke reszt (raj ta egy kor a le mez re fes tett
meg fe szí tett Krisz tus ké pét lát ta az ar ra
já ró), majd né hány mé ter rel tá vo labb a
„Szent-kút, a Szrpszki vodica” a le per gõ
fes ték mi att rész ben fe hér, rész ben sár ga
szí nû ki csiny ká pol ná ja. A Pes ti Já nos
szer kesz tet te Ba ra nya me gye föld raj zi ne -
vei cí mû ki ad vány 2. kö te té ben (Ba ra nya
Me gyei Le vél tár, Pécs, 1982.), a 417. ol -
da lon a kö vet ke zõ ket ír ja a hely rõl:

„A for rás ban va ló mos dás után so kan
meg gyógy ul tak; ezért 1902-ben a g.kel.
egy ház meg vá sá rol ta a te rü le tet, s kis
épü le tet emelt a for rás fö lé. Min den új -
hold va sár nap ide jár tak imád koz ni, pün -
kösd 2. nap ján pe dig a ha lot ta kért ve ze -
kel tek. Vi zét bõr- és szem be teg sé gek el -
len hasz nál ták.”

Az épít ke zés az 1850-es évek ben el -
hunyt moh ácsi szerb la kos, Despity Má té
egy ház köz ség re ha gyott va gyo ná ból, egy
ko ráb bi fa épít mény he lyén tör tént. A ter -
mé sze tes mó don ki ala kult, a fenn ma radt
száj ha gyo mány sze rint Má ria meg je le né -
sé hez kö tõ dõ és a gyógy ulá sok mi att cso -
da té võ ere jû nek tar tott for rás he lyét a XX.

szá zad ele jén mint egy két mé ter mély sé -
gû, tég la fa la zá sú kút tá mé lyí tet ték, s fö lé
kis ká pol nát emel tek, ame lyet Is ten Szü lõ -
jé nek (Szûz Má ri á nak) szen tel tek. A hom -
lok zat íves so rok ban el he lye zett ci rill be -
tûs fel ira ta a pra vosz láv ke reszt alatt ma -
gya rul a kö vet ke zõ: „Is ten Szü lõ je
menny be me ne tel ének di csõ sé gé re és em -
lé ké re emel tet te a szerb or to dox egy ház -
köz ség 1902-ben”.

(A la tin ke reszt a leg gyak rab ban lát ha tó
ke reszt alak; a ket tõs vagy apos to li ke reszt

fel sõ szá ra a ke reszt fel irat-táb lá já ra utal,
ér se kek cí mer je le és or szág al mán kon is
meg ta lál ha tó. Pá pák áb rá zo lá sa in lát hat -
juk az ér se ki ke reszt tõl va ló meg kü lön -
böz te té sül a hár mas ke resz tet. Az or to dox
vagy pra vosz láv ke resz ten a har ma dik,
fer dén ál ló szár a fel fe szí tett Krisz tus láb -
tá ma szá ra utal.)

Az épí tés ko rá nak stí lus jel lem zõ it
Bauhoffer Jó zsef nyu gal ma zott moh ácsi
rajz ta nár, is ko la igaz ga tó a kö vet ke zõk -
ben fog lal ta ös  sze: „A szá zad vég és a szá -
zad for du ló ma gyar épí té sze té re a kü lön -
fé le stí lu sok szö ve vé nyes együtt élé se jel -
lem zõ. A ké sõ ek lek ti ka és a ko rai sze -
cesszió együtt élé sé nek ko ra az 1890-
1919. évek kö zöt ti idõ szak. A vi dé ki, de
kü lö nö sen a ke vés bé je len tõs épü le tek
ese té ben a fent jel zett egy ve leg, a stí lus -
je gyek fel is mer he tõ sé ge és ke vert al kal -
ma zá sa még na gyobb, de al kal ma zá suk
egy-két év ti zed del ké sõbb is je lent ke zik,
mint a fõ vá ros ban, vagy a na gyobb vá ro -
sok ban. Ami meg je le nik, az is sze rény,
in kább dí szí tõ jel le gû. A moh ácsi szerb
ká pol nács ka tö me ge és for ma je gyei,
1902. évi épí té si ide je, és stí lu sa alap ján,
a kor sza ko lás vi dé ki ké se del mét fi gye -
lem be vé ve a ké sõ ek lek ti ká hoz so rol ha -
tó. A bel sõ fes tett neogót dí szí tõ mo tí vum,
és a fél kör íves nyí lás zá rók is er re utal nak.
Az épü let min den kép pen a szá zad for du ló
ér té kes he lyi em lé ke épí té sze ti leg és val -
lá si lag egy aránt.”

A Vodica-kút a Szent Ja kab-ká pol nán túl,
a Csencsevár-dû lõ hor ho sá ban fek szik

(II. vi lág há bo rú elõt ti tér kép)

böl cses sé ge, a má sik ol da lon a szin te egyet -
len vo nal ba tö mö rí tett pas sió. Mel let tük ké -
pek sor jáz nak: ar cok, sor sok, ül dö zõk és ül -
dö zöt tek, íté lõk és el ítél tek, mo so lyok és ki -
ál tá sok. Ha lak és vi rá gok, víz és ho mok, sö -
tét ség és meg vi lá go so dás. A mû te rem ma gá -
nya, a “szent há rom ság”: Weintrager Adolf,
a toll és a pa pír. A de rû és a csend ta lál ko zá -
sa, a lét mé lyén rej te zõ bé kes ség min den al -
ko tás ban. Har mó nia és öröm. A hát tér ben
né ha egy-egy hun cut ka csin tás sal…

Weintrager Adolf a szó ne mes ér tel mé -
ben mû vész. Mû vész, aki tö ké le tes va ló -
ság gal él te át és él te meg a lé te zés min den
pil la na tát, aki egy szer smind azért ide-oda
ját szott az idõ vel. Egy szer re múlt, je len és
jö võ. Tud ta, hogy a ter mé szet ad ta vo na lak
és for mák nem lé tez het nek az örök ener -
gia, a sze re tet nél kül. Weintrager Adolf az
em ber lét – anyag és lé lek – bölcs mér nö ke

volt. Ol va sott, lé leg zett, hall gat ta a csen -
det, kü lö nös nyu ga lom mal szem lél te a
ben nünk és kö zöt tünk va lót. Érez te, ke res -
te és él te a min den utó pi á tól men tes szük -
ség sze rû sé get, a te rem tett vi lá got rin ga tó
har mó ni át.

Al ko tá sai er rõl szól nak. Ar ra kész te tik a
né zõt, hogy a sza bad ság tel jes ön fe ledt sé -
gé vel nyis sa ki a lé lek ka pu ját. Nyis sa és
néz zen, ol vas son, lé le gez zen, hall gas sa a
csen det. És fe lejt se el az ön telt sé get, amely
nem lé te zõ eré nye ink óhaj tott ol tal ma zá sa.
A Weintrager-gra fi kák ar ra fi gyel mez tet -
nek, hogy fe led ni kell a kap cso la ta ink pók -
há ló já ban el szen ve dett pil la na to kat, kín ja -
ink he lyett az öröm te li élet ér tel me fe lé kell
ban du kol ni, meg ta lál ni a lé tünk re zárt tér
és idõ kul csa it.

Weintrager Adolf gra fi ká it ere de ti sé gü -
kért, em ber sé gü kért és idõ sze rû sé gü kért

sze re tem. Gon do la ta i val, mû ve i vel: je le i vel
- ma ga is ere de ti, em ber sé ges és idõ sze rû.
Va la mi kü lön le ges hi dat épí tett az “õsrég”
és a hol nap kö zé. 

Weintrager Adolf mû vé sze te olyan for -
rás, amely ben át lé nye gül nek, meg tisz tul nak
éle tünk ki fa kult, be mocs kolt gesz tu sai, el -
vei. Ami lyen kris tály tisz tán át tet szõ a for rás
vi ze, olyan egy ér tel mû és tisz ta ez az élet -
mû: ma gá ban hor doz za az élet re mon dott
igen ezer nyi vál to za tát, a meg ko pott vagy
el fe lej tett hang sú lyo kat. El kell hát fo gad -
nunk Weintrager Adolf ön zet le nül nyúj tott
aján dé ka it, hogy ál ta luk ön ma gunk ban ba -
ran gol has sunk a bel sõ bé ke vég te len és
örök tá ja in.

Weintrager Adolf gra fi kái 2006. jú li us
vé gé ig te kint he tõk meg a Ba jai Bel vá ro si
Be mu ta tó te rem ben (Szent há rom ság tér).

Ko vács Zi ta:



A Vodica-kápolna tá jo lá sa a val lá si ha -
gyo má nyok nak meg fe le lõ, be já ra ta nyu -
gat fe lé néz. Négy zet alap raj zú, gú la for -
má jú és hor gany zott le mez zel fe dett te te -
jé nek csú csán ke reszt ma ga so dik. A hom -
lok zat fel sõ ré sze há rom szög ala kú, a raj -
ta lé võ fel irat és or to dox ke reszt az épít te -
tõk re utal. A felül fél kör ala kú vas le mez
be já ra ti aj tó nap ja ink ban csak kö zös sé gi
ren dez vé nyek ese tén áll nyit va. A ká pol na
két ol da lán egy-egy felül fél kör íves ab lak
biz to sít ja a bel sõ tér meg fe le lõ ter mé sze -
tes meg vi lá gí tá sát. Be lül, a hát só fa lon Is -
ten Szü lõ je el szen de re dé sé nek, Szûz Má -
ria ha lá lá nak – is me ret len fes tõ ál tal ké -
szí tett – nap ja ink ban már res ta u rá lás ra
szo ru ló fest mé nye kész te ti val lá sos áhí tat -
ra a szak rá lis he lyet fel ke re sõ hí ve ket. A

bolt íves zá ró dá sú men  nye zet dí szí té se or -
na men tá lis, a leg ma ga sabb pon ton az egy -
kor hasz nált vi lá gí tó esz köz rög zí té sé nek
he lye lát ha tó. A ká pol na bel sõ alap te rü let -
ének nagy ré szét a kút töl ti ki, ame lyet a
be lé põ rész tõl mint egy 90 cen ti mé ter ma -
gas sá gú pe rem vá laszt el. Ele jé nek ká va -
sze rû ki ala kí tá sa egy kor – amíg bõ ven
volt víz – túl fo lyó ként mû kö dött: ha a kút
meg telt, ak kor a fe les le ges vi zet az út
mel let ti árok ba ve zet te.

A he lyet el sõ sor ban a szerb or to dox hí -
vek, de gyak ran a ka to li kus sokacok is – kü -
lö nö sen új hold idõ sza ká ban – gyógy ulá su -
kat re mél ve lá to gat ták. Er re az idõ szak ra,
Vodica fény kor ára, az az a má so dik vi lág há -
bo rú elõt ti idõ szak ra Kozics Mihályné, a
he lyi pra vosz láv kö zös ség tag ja a kö vet -
ke zõ kép pen em lék szik vis  sza: „Ab ban a
kor ban a moh ácsi szerb or to dox hí võk re
és a ka to li kus sokacokra, mint õs fog lal ko -
zá so kat foly ta tó és ter mé szet tel kö ze li
kap cso lat ban lé võ em be rek re, kü lö nö sen
jel lem zõ volt a val lá sos ság. Új hold pén -
tek tõl va sár na pig, akik va la mi lyen baj jal
kín lód tak, ki men tek gyógy ulá su kért
imád koz ni a szerb Vodicához, s fá jó vagy
be teg test ré szü ket mos ták a szent víz zel.
Azok szá má ra, akik nem tud tak ki jön ni,
vit tek ha za. Ak kor tájt a kút még nem volt
le zár va, és bár ki sza ba don hoz zá fér he tett
a víz hez.”

Vodica éves fõ ün ne pét Nagy bol dogasz -
 szony nap já hoz (au gusz tus 15.) kö tõ dõ en
tar tot ták. Egy kor a bú csú a he lyi és a je len -
tõ sebb szerb la kos sá gú kör nyék be li köz sé -
gek (Dunaszekcsõ, Lány csók, Som be rek és
a mai Görcsönydoboka) hí ve i nek fon tos
tár sa dal mi ese mé nye volt. A za rán do kok

igye kez tek a kö zös ség ben el fog lalt po zí ci ó -
ju kat, va gyo ni hely ze tü ket ru há za tuk dí -
szes sé gé vel és az ál ta luk hasz nált köz le ke -
dé si esz köz zel ki fe jez ni. Jöt tek egy sze rû lo -
vas ko csi val, vol tak, akik hin tó val, má sok
csé zá val (a kön  nyû ko csi el ne ve zé se), míg
a sze gé nyeb bek gya log ér kez tek. A jár mû -
vek elé kö tött lo vak szer szá mo zá sá nál a
gaz dák az er re az al ka lom ra szánt dí sze seb -
bet hasz nál ták, ily mó don is szem lél tet ve a
csa lád te he tõs sé gét. A ke reszt nél a bú csú ál -
ta lá ban 16 óra kö rül ve cser nyé vel kez dõ -
dött. Ez után a hí vek a ká pol ná hoz vo nul tak,
ott a pap elõbb a kút vi zét szen tel te meg,
majd az im már szent víz zel a ká pol nát és a
szer tar tá son részt ve võ ket. Köz ben a ká pol -
nán be lül, a kút két ol da lán a hí vek ál tal
gyúj tott gyer tyák ég tek. A bú csú a Vodica
kö ze lé ben fek võ szerb pin cék nél ven dég lá -
tás sal, több nyi re est ebéd del foly ta tó dott és
mu lat ság gal zá rult. A ren dez vény egyút tal
jó al kal mat te rem tett az egy más kö ze lé ben
élõ fi a ta lok is mer ke dé sé re, az idõ seb bek
kö zöt ti gon do lat cse ré re és a kö zös sé get
érin tõ-ér dek lõ ese mé nyek meg be szé lé sé re.

A kút víz bõ sé ge az 1960-as évek tõl fo -
ko za to san csök kent, en nek okát a hely be -
li ek a kö zel ben ak kor tájt épült víz mû nö -
vek võ víz ki ter me lé sé vel hoz ták kap cso -
lat ba. Kez det ben csak kis sé sül  lyedt le a
víz szint, ek kor a hí võk még kö tél re kö tött
kor só val tud tak vi zet me rí te ni, de ez a le -
he tõ ség az 1970-es évek re meg szûnt, mert
a te rü let víz já rá sá nak meg vál to zá sa mi att
a for rás el apadt, és a hely zet má ig sem
vál to zott. A szak rá lis hely leg utób bi fel -
újí tá sát az 1990-es évek ele jén vég zett
má zo lás és me sze lés je len tet te.

Nap ja ink ban a szerb egy ház köz ség
Vodica bú csú ját Nagyboldogasszony nap -
ja után úgy tart ja 13 nap pal kö ve tõ en,
hogy az a leg kö ze leb bi szom bat ra vagy
va sár nap ra es sen. Mi vel a kút ban to vább -
ra sincs víz, a hí võk visz nek ki az al ka -
lom ra, és a pap az zal vég zi a szer tar tást.
Ko ráb ban a mi se után az egy ház köz ség
egyik tag já nak it te ni pin cé jé nél est ebéd,
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Ve cser nye a Vodica-kápolna mel let ti ke reszt nél (Moh ácsi Bugarszki Nor bert fel vé te lei)

A pap meg szen te li a vi zet

A kiszáradt Vodica-kút napjainkban
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az utób bi évek ben a Szavity Radován lel -
kész ce leb rál ta li tur gi át kö ve tõ en Bubreg
Ist ván kö ze li pin cé jé nél szend vics és sü te -
mény a bú csú foly ta tá sa. A ren dez vény
ös  szes sé gé ben mint egy 20 em bert je lent,
és le he tõ sé get biz to sít a kö zös ség tag ja i -
nak kö tet len be szél ge té sé re. A részt ve võk
kis lé lek szá ma el le né re a moh ácsi Vodica-
kút kul tu szá nak nap ja ink ra fenn ma radt
ha gyo má nya jó és kö ve ten dõ pél da egy
kö zös ség tör té nel me so rán ki ala kult ér té -
kek tisz te le té re.

El mond ha tó, a Vodica-kút jö võ je szem -
pont já ból leg je len tõ sebb té nye zõ, hogy az
el múlt idõ szak ban lé lek szá má ban meg fo -
gyat ko zott, de nap ja ink ban már új ra gya ra -
po dó szerb or to dox egy ház köz ség hí ve i nek
az elõ dök örök sé gé re épü lõ val lá sos tisz te -
le te to vább ra is öve zi a he lyet. A kö vet ke -
zõ, leg fon to sabb te en dõt a kút víz adó ré te -
gig tör té nõ mé lyí té se je len te né. A ko ráb bi
bõ sé ges víz el lá tás nak kö szön he tõ en (a kút
a kö ze li dom bok lá bá nál fek szik) a XX.
szá zad ele jén ele gen dõ volt a te rep szint tõl
csu pán mint egy 2 mé ter re le ás ni. Nap ja ink
vi szo nyai kö zött – a kör nye zõ ré sze ken
ásott ku tak nyu gal mi víz szint je alap ján – a
szük sé ges mér té kig tör té nõ mé lyí tés nem
len ne mû sza ki lag túl sá go san nagy és meg -
old ha tat lan fel adat. Ez után kö vet kez het a
Szent-kút ká pol ná já nak már terv be vett
kül sõ-bel sõ fel újí tá sa, és a mel let te ál lí tott
ke reszt meg fe szí tett Krisz tus áb rá zo lá sá -
nak pót lá sa. Az er re az év re ter ve zett mun -
kák után a Moh ács mel let ti Vodica-kút
vissza kap hat ná ré gi fé nyét és azt a funk ci -
ó ját, ame lyet épí tõi a XX. szá zad ele jén ma
élõ utó da ik nak el kép zel tek.

Kö szö ne te met fe je zem ki Kozics Mihá-
lynénak és Moh ácsi Bugarszki Nor bert -
nek a he lyi szerb or to dox egy ház köz ség
tag ja i nak a moh ácsi Vodica-kút tör té ne té -
nek fel dol go zá sa so rán nyúj tott se gít sé gé -
ért és ta ná csa i ért.

Vodica-kutak Moh ács kö ze lé ben
A cikk ele jén em lí tett Ba ra nya me gye

föld raj zi ne vei cí mû könyv több Moh ács -
hoz kö ze li fa lu ha tá rá ban em lít Vodica-
ku tat. Ezek ben a hely sé gek ben a tö rök
idõk vi szon tag sá gai so rán meg ölt, el hur -
colt vagy el me ne kült ma gya rok he lyé re
elõ ször dél szláv ok te le ped tek le, ké sõbb a
vis  sza köl tö zõ ma gya rok mel lett fõ leg né -
me tek jöt tek, s a min den nap ok ese mé nyei
lét re hoz ták az ott élõk szak rá lis te rét. A
ké sõb bi ek ben meg kez dõ dött a dél szláv la -
kos ság szá má nak el köl tö zés mi at ti fo ko -
za tos csök ke né se, amely hez ta lán a vég sõ
lö kést az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ en az
észak-ba ra nyai te rü le tek ju go szláv meg -
szál lá sa utá ni ma gyar köz igaz ga tás hely -
re ál lí tá sa je len tet te (a tri a no ni bé ke szer zõ -
dés élet be lé pé se után, 1921 au gusz tus vé -
gén). A fo lya mat ered mé nye kép pen a
szak rá lis he lyek egy re in kább el ha nya go -
lód tak, s má ra a Vodica-ku tak hoz kap cso -
ló dó in for má ci ók több nyi re csak a hely -
tör té ne ti iro da lom fel jegy zé sei kö zött sze -
re pel nek. A Pes ti Já nos szer kesz tet te
könyv kö zü lük az aláb bi a kat köz li.

Véménd kül te rü le tén: Szerb-fórás, Szent
Kút, Vodica –  „A kör nyék szerb la kos sá gá -
nak bú csú já ró he lye volt. Nagyboldo-
gasszonykor, (aug. 28-án) kb. 1940-ig a
szerb pap itt mi sé zett, s meg szen tel te a vi -
zet. A te rü let (…) az óta el va dult, szin te
meg kö ze lít he tet len.” A könyv adat köz lõi
sze rint 1852-ben ká pol na is épült a he lyen.

Palotabozsok kül te rü le tén: Szent-kút,
Vodica – „… kris tály tisz ta, na gyon hi deg
vi ze van; haj dan cso da for rás ként tisz tel -
ték” Több mon da tö re dék fû zõ dik a hely -
hez, ezek a kö vet ke zõk: „Ami kor a tö rö -
kök le rom bol ták a ré gi temp lom tor nyát,
ha rang ja le zu hant, s oly mé lyen fú ró dott a
föld be, hogy for rás tört fel a he lyén. Va la -
mi kor egy as  szony be teg gyer me ké vel or -
vost ke res ve meg pi hent a for rás mel lett, s

meg für det te a be te get. A gyer mek meg -
gyógy ult a für de tés után. A hír be jár ta a
kör nyé ket; mes  sze fal vak ból el jöt tek a be -
te gek a for rás hoz és a ká pol ná hoz gyógy -
ulást ke res ve.”

Maráza kül te rü le tén: Kápónai kut, Vod-
ica, Szent kút – „va la mi kor bõ vi zû, ki kö -
ve zett me der rel.” A hely hez több nép ha -
gyo mány is kö tõ dik. „Az egyik vál to zat
sze rint Má ria meg je lent ál má ban egy ju -
hász vak lá nyá nak, aki ta ná csá ra meg mos -
ta sze mét a for rás ban és meg gyógy ult.
Egy má sik vál to zat sze rint egy, a kö zel ben
ka pá ló hor vát as  szony két éves vak lá nya
be le pan csolt a for rás vi zé be, meg dör zsöl -
te sze mét, s ez után lát ni kez dett. Nem so -
ká ra desz ká ból, majd kõ bõl ká pol nát
emel tek a for rás mel lé, a kör nyék be li ek
pe dig év szá zad okon át oda za rán do kol tak:
it ták a »gyógyvizet«; ke zü ket, lá bu kat
meg mos ták ve le, s üveg ben is vit tek ha za.
Há lá ból gyer mek in ge ket rak tak a ká pol -
nai Má ria-szo bor lá bá hoz, meg gyógy ult
bé nák pe dig man kó ju kat hagy ták ott. Ma
már gon do zat lan, ne he zen meg kö ze lít he tõ
a kör nyé ke.”

Dunaszekcsõ dé li ré szén, a Du na fe lé, a
pin cés ka nyar után: Szent kut, Vodica –
„Kút, ke re kes kút az ut cán. A kör nyék bõl
Máriagyûdre za rán dok lók itt pi hen tek
meg. A szerb és a ci gány la kos ság cso da -
erõt tu laj do ní tott vi zé nek; üveg ben vit tek
be lõ le ha za, s a be te gek kel itat ták. Ré geb -
ben itt állt a szer bek Szvëti Pëtka ne vû
szent jé nek ikon ja. En nek tisz te le tét még
Csernojevics pát ri ár ká val hoz zák kap cso -
lat ba, aki Dunaszekcsõn 5 évig tar tóz ko -
dott és püs pök sé get ala pí tott.”

Ivándárda: Kut, Vodica – „A szer bek
bú csú já ró he lye volt ré gen. Má jus 6-án
Szent György nap ján vo nul tak ide temp lo -
mi zász lók kal, 3 pap tar tot ta a ce re mó ni át,
s szen tel te meg éven te új ra a kút vi zét.”

Dr. Nebojszki Lász ló

Vinkovics Antal emékirata
IV.

19-én haj nal ban do bot ver nek, az az hogy
nem is do bol tak, ha nem in kább egész
csend ben tud tunk ra ad ták, hogy azon nal so -
ra ko zó. A leg na gyobb csend ben ki vo nult is -
mét az egész tá bor, a teg nap es ti ál lo mást is -
mét né mi vál toz ta tás sal el fog lal tuk. Itt az -
tán vá ra koz tunk az el len ség re.  Az is mét
nem akart ját sza ni. 11 óra táj ban, mi dõn a
köd  széllyel osz lott, is mét csen de sen be vo -
nul tunk a vá ras ba (Tállyára – szerk.), de
csak az utzákra s gú lák ba rak va a fegy vert,

ke nye ret  osz tot tak, mit az tán  el köl töt tünk.
Bort csak úgy  kap tunk,  ha va la mely al tiszt
szí ves ke dett a csu to rá kat nyak ba vevén a
korcs má ból hoz ni, de  fe lé bõl ám, mint -
hogy  köz hon véd nek  nem volt  sza bad el -
tá voz nia a szá zad tól egy lé pést sem.

Dél után 3 óra táj ban már csa ta rend ben
áll tunk a me zõn, mint egy éj je li 11 óra tá jig.
Ami dõn is mét a he lyünk re vo nul tunk visz -
 sza. A har mad na pot is így töl töt tük, nagy -
részt a sza bad ban.

21-én, mi dõn a reg gelt a me zõn töl te -
nénk, 9 óra táj ban  egy szer re pa rancs jön a
tá vo zás ra, még pe dig oly gyor san, hogy
majd nem üget ve vo nu lunk vis  sza Tarcal-
nak. Anél kül, hogy tud nók mi ért. Az el len -
ség nek még csak po rát sem lát tuk.

Ké sõbb azon ban száj ról száj ra ke rin gett,
hogy Schlick reg gel a he gyek ál tal fe det ve
jobb ról ben nün ket  el ke rült és si et To kaj ra,
hogy ott a hí don, Ti szán át kel ve Deb re cen -
be me hes sen, min ket fa kép nél hagy va.
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Dehiszen nem úgy megy az, mond tuk, van -
nak Deb re cen ben elég ke nyér fo gyasz tók,
nincs ott több re szük ség! S úgy meg si et -
tünk, mi ként jó val elébb Tarcalra ér tünk,
mint sem hogy ott Schlick úr be kvár té lyo -
zott vol na. Te hát el vág tuk az ut ját. Õ Mád
fel öl vett ma gá nak ál lo mást.

Tá bo runk mi ként szál lá solt el, nem tu -
dom, mint hogy szá za dunk azon nal azon
úton, mell yen Tarcalra jöt tünk, mint egy jó
ágyú lö vés re egy bor ház ba szál lá solt a szõ -
lõk közt s elõ õrs re ren del tet tünk.

Õr sze me ink ki nyúl tak egy fe lõl Tarcalig,
más fe lõl elõ re a hegy te te jé ig, míg a töb bi a
Bor ház ban ta lál ha tó ve nyi gét éget te, fa gyos
ke nye rét pi rí tot ta. Min den má so dik órá ban
rám ke rült az õr ál lás, mert a szá zad nak min -
den kor fe le õr sön volt. A nagy hi deg, a le -
gény ség éb ren tar tá sá ra és az el len kö zel lé -
te szüksé ges sé tet te, hogy min den órá ban az
õrö ket fel vált sák.

Mond ha tom, hogy Dem binszky tá bor no -
kunk rend kí vül tu dott õrt tar ta ni és vi gyáz -
ni a tá bo rá ra. Szem mel tar tot ta az el len ség -
nek min den moz du la tát, hogy le he tet len
volt an nak egyet is tud tán kí vül moz dul ni.

A csi kor gó hidegû reg gel fel vir radt ja nu -
ár 22-én.

A nap fényt tö mör fel hõ zár ta el tõ lünk.
Az éj sza ki szél egyen lõn fúj do gált oly kép,
mint ha min den lé te zõ és nem lé te zõ szõr -
szá lat le akar na ar cunk ról bo rot vál ni.

Tarcalról egy hor dó va ló sá gos to ka jit
küld tek szá munk ra. Alig ju tott egy nek egy
ic ce. De elég volt ar ra, hogy a ke mény hi -
deg nek sze mé be néz hes sünk.

Pe dig kik ezt küld ték, más sal is kí ván nak
még ma szem be sí te ni min ket.

Még ma so kan fog nak az Is ten íté lõ szé -
ke elõtt áll ni, szem be sí tés vé gett, hon nan
töb bé sen ki sem száll ki a sík ra csa táz ni, ho -
va nem hal lik a ri a dó dob pör gé se és a tá ro -
ga tó har so gá sa.

A sû rû kö dön ke resz tül alig ve het tük ki
egy mást. Pe dig sû rûn ál lí tott õr sze mek is
vol tak.

Csend volt a bor há zon kí vül min de nütt.
Az õr sze mek lép tei csi kor gá sát hoz ta csak
oly kor az éj sza ki csí põs szel lõ.

Az el len ség fel öl egy szer re lo va sok se bes
vág ta tá sa hal lat szik, min dig kö ze lebb, vég -
re a vas tag köd bõl elõ tör há rom hu szár.

– Fegy ver be ba kák! itt az el len ség – ki ál -
tás sal to va iram la nak a vá ras ba, hírt  adan -
dók a pa rancs nok nak, mi ként az el len ség
csa ta rend ben jön el le nünk.

A Bor ház egy pil la nat alatt üres lett. Ne -
he zebb  ter het, mint a ke nyér s fõbb af fé lét
el ha ji gál tunk, si et ve  en ge del mes ked tünk
szá za do sunk nak, aki be lõ lünk egy csa tár -
lán cot ipar ko dott ala kí ta ni.

Ez meg le he tõ sen si ke rült is. Jó val elõbb -
re a bor há zon, el osz lot tunk jobb ra, bal ra.
Jobb szár nya a lánc nak fel nyúlt a  szõ lõ -
hegy re egész a te te jé ig, míg a bal szárny a
völgy lej tõn alá, a sí kon lé võ er dõ fe lé
nyúlt. A hegy al jai vég re is jó ha tást idé zett s
bát ran ha lad tunk még min dig elõ re, figyel -
ve szá za do sunk ki ál tá sá ra és in té sé re, ami
itt a dob szót pó tol ta. Ar ra még be ta nít va
nem vol tunk.

A bát rab bak magánossan, a gyá vák ket te -
se és hár ma sá val áll tak. Tán azt hit ték, hogy
így nem  ta lál ja õket a go lyó? S mint hogy a
bal szár nyán leg szél sõ sen ki sem akart len -
ni, ma gam áll tam oda. Márcsak azért is, mi -
vel szél sõ nek kell egy nek len nie. Ké sõbb
ma gam is be lát tam, mi ért óva kod tak et tõl –
ve sze del mes hely, a lo vas ság nak szün te len
ki van té ve. Mint hogy ma gam nak is e hely
se bem be ke rült. No, de ez majd késöbb!

Tér dig érõ hó ban gá zol tunk. A köd még
min dig oly sû rû volt, hogy húsz lé pés nél to -
vább le he tet len volt lát ni, pe dig már dél
volt. Se lát tuk se hal lot tunk, olyan csen de -
sen  kö zel gett az el len fe lénk és mi is fe lé je.

De amit én nem lát hat tam és hall hat tam,
meg sza gol ta egy hoz zám leg kö ze leb bi, az -
az mint egy har minc lé pés re ál ló  hon véd.

– Ott jön nek a lo va sok – szólt õ.
– Hol? én nem lá tom az át ko zott köd tõl.
– Hal lod mind járt itt lesz nek, juj ... gye re

mert le vág nak, gye rünk, ra kás ra.
De hogy állt vol na meg ek kor, tán ha ter -

hes sze kér hez kö tik, azt is ma ga után húz za.
Úgy el sza ladt, mint ha ott sem lett vol na.

Én nem hit tem ne ki, gon dol ván, hogy
csak a félsz gya nít tat ja ve le a lo va sok jöt tét
s ott ma rad tam fütyürészve, ször nyen bosz -
 szan kod va, hogy így ma gam ra ha gyott.

Nem kel lett azon ban so ká vá ra koz nom,
hogy még job ban boszankodjam – a lo va -
sok csak ugyan elõ tûn tek a köd fel leg bõl,
vág tat va fe lém, mint ha csak ve lem kí ván -
ná nak va la mi fon to sat közleni. Ös  sze sza -
ladt a hon véd ség. Mind an  nyi ki ál tott, hogy
sza lad jak, amint csak bi rok hozzájok. Hm,
sza lad ni gon do lom kön  nyû si ma föl dön,
ha nem tér dig érõ hó ban, mi dõn az em bert
nem is gya lo gos, ha nem lo vas ûzi, ba jos.
Sza lad tam, amint bír tam, szégyelve,
boszankodva, hogy most ily csú nya  ke lep -
cé be es tem. Az út ban két borjut lel tem, me -
lyet tár sa im sza la dá suk ban le tet tek –  egy -
szer re csör re nést hal lok há tam  mö gött. Egy
Chevauxlegers (svalizsér) ki ált rám: 

– Gverab le a fegy ver rel. – Én meg ál lok. 
Nem kés tem a fe le let tel, ha nem fel emel -

ve fegy ve rem, cél ba vet tem. 
Csü tör tö köt mond.
Fel hú zom is mét – és is mét csü tör tö köt

mon dott.

Ne sze ne ked fi am Toncsi – most do -
hánnyá, sa lá tá vá ap rí ta nak, bor jú pap ri kást
csi nál nak be lõ led.

Nem ér tem rá több ször lõ ni, az az hogy
el süt ni fegy ve rem – igye kez tem a kard csa -
pá sát el há rí ta ni, amik fe jem, majd egyéb ta -
gom mal kí ván tak érint kez ni. A két ség -
beesés erõt és ügyes sé get ön tött be lém. Már
a har ma dik is jött a most ér ke zett má so dik -
hoz. Tud tam fegy ve rem szo ká sát, har mad -
szor ra pon to san el sült.

Majd féltérdre, majd le buk va s fegy ve -
rem mel hadanászva ke rül tem ki a vá gá so -
kat, oly kor úgy érez tem, hogy bor júm a há -
ta mon meg-meg moz dul, míg elöl a fegy ve -
re men üté sek pen get tek – ne kem ug ra tott,
hogy le gá zol jon. Én olyat húz tam lo va or rá -
ra, hogy azon nal el ló dult s töb bé a vi lá gért
sem te rel het te fe lém. A tár sa im tól ki lõtt go -
lyók fü työ lé sét hal lom, akik lövöldözé-
sökkel ipar kod tak a ve lem küz dõ ket fog lal -
koz tat ni. Azon pil la nat ban, mi dõn én a ló
or rá ra csap tam, egy ujabb el len a bal ke zem
fe jét suhintá meg, kard he gyé vel. De emez
nem vet te ész re, egy szer re iszo nyú ká rom -
ko dást hal lok, de ma gya rul ám!

– Tartsd ma gad öcsém, aki er re amar ra,
ad ta te rem tet te ku tya lisz tes zsák né met je,
csak ad dig míg én oda érek.

Az alatt, tud ni il lik, míg ve lem a há rom
úgy ne ve zett lisz tes-zsá kok fog la la tos ko -
dott, a töb bi, mint ké sõbb meg tud tam,
mint egy szá zad ra va ló, mö gé je ke rült a
csa tár lánc nak. Ott ter mett a ti zen két hu -
szár, kik ve lünk õr sön vol tak, hoz ták kar ju -
kon kí vül ma gok kal ször nyû so ka sá gát a
cif rá nál cif rább ál dot ta, te rem tet té nek s
min den su hin tás nál egy egy szent nek és Is -
ten nek kí sé re té ben vítették az ör dög gel
kard juk áldozatját. A né met lo vas ság ezen
im per ti nens ar gu men tu mok kal já ró per-
oratiót vég re is meg so kall ták, utjokat ar ra
fe lé vet ték, ahon nan jöt tek, ûzet ve, ál dat va,
dön get ve a hu szá rok tól, akik di csé re tes kö -
te les sé gü kül tûz ék ki ma gok nak egy  csa -
pást sem  hí já ban ten ni.

Épen a leg jobb pil la nat ban jöt tek, le he tet -
len lett vol na csak két per cig is to vább véd-
nem ma gam, an  nyi ra köz be szo rí tot tak.
Bal ke zem vér zett, job bom el fá radt s csak is
a két ség beesés dü he ve zé rel te kar ja i mat.
Vég sõ küz dés ben je len tek meg a hu szá rok,
ki ket el le ne im  ugyan ko ránt sem vár tak be,
ha nem anél kül, hogy ne kem csak egy „adi -
eu-t” mond tak vol na, el il lan tak. Meg mu tat -
va, hogy nem csak a gya kor la tok nál, ha nem
va ló di csa ták ban is tud ják kí mél ni
fegyveröket, nem kí ván nak Õfel sé ge ad ta
fegy ver ze tet ama is ten te len hu szá rok vé ré -
vel berondíttani. Ha bár en gem kis sé meg is
akar tak ijesz te ni.
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Én csak ak kor vet tem ész re , hogy ment -
ve va gyok, mi dõn a hu szá rok mel let tem
vág tat tak, ki lõt tem fegy ve rem a fu tó né me -
tek re, akik bi zony ak kor már jól to va vol -
tak. Egyik hu szár  meg áll mel let tem.

– No, öcsém élsz e még, ugyan rád ijesz -
tet tek.

– Élek biz én, hu szár bá tyám, há la Is ten -
nek, ha nem egy kis sé meg kar col tak –  mon -
dám én.

– Se baj az öcsém, eb csont be forr – így
vi gasz talt õke gyel me. – Van e  töl té nyed,
adj nehányat s az tán majd meg ta ní tom ÉN
õket, ho gyan kell egy em ber rel vereked-
niök, csak hogy le nem vág tak..

Ör dög ad ta gyerkõcce, hogy meg tud ta
ma gát tar ta ni – tyüj, aki er re, amar ra, öcsém
a bor júd ugyan so kat szen ve dett. No, de se -
baj, csak hogy meg vagy, így add ide azt a
töl tényt – na most azt a Min den ha tó. – A
töb bit már nem hal lot tam, mert oly se be sen
el vág ta tott, mi helyt töl tényt  ad tam ne ki,
hogy a ha vat mind a sze mem kö zé rugta.

Ma gam ra ma rad va vis  sza for dul tam or -
vost ke res ni, aki se be met be kös se. Dehogy
lel tem vol na egyet is – sok kal fon to sabb
dol guk le he tett az or vo sok nak va la hol,
hogy sem hol mi  se be sül tek be kö tö zé sé vel
baj lód ja nak. Sok kal fon to sabb sze mé lyek
õk, hogy sem a csa ta té ren meg je len ve, ott
va la mely kó sza go lyó sze szé lyé nek csak
oly kön  nye dén ki te gyék be cses életöket.
Hisz akit agyon lõ nek, vagy le vág nak, an -
nak úgy sincs rájok szük sé ge – aki pe dig
meg se be sül, azt csa ta után is meg ta lál ják,
mi ért len né nek hát ot tan?

Ekkép or vost nem ta lál va, egy zseb ken -
dõ vel kö töt tem be így-amúgy ke zem, hogy
leg alább a vér me gáll jon. A csa ta már ek kor
gyö nyö rû en folyt, tá bo runk is meg ér ke zett
Tarcalról, csa tár lán cun kat meg erõ sí tet ték
még egy szá zad dal.

A né met lo va sok is mét elõ jöt tek s ke resz -
tül csa tár lán cun kon, ezt is mét be akarák ke -
rí te ni. A hu szá rok, akik most szin te se gít sé -
get kap tak, vis  sza ver ték. Ez düh be hoz ta a
Csá szá ri Lo vas ság egyik ka pi tá nyát, ki
min dig erõködött csapatjával min ket be ke -
rí te ni. Be csü le té re le gyen mond va, hogy
min dig elöl s fu tás ban a leg utol só volt. De
szá zad ja cser ben hagy ta mind an  nyi szor.
Egy vég sõ ro ha mot pró bált még egy szer s
te le to rok kal ki a bál va nyo mult a mö göt tünk
ál ló hu szá rok ra. Akik ahány szor vis  sza ver -
ték az el lent, min dig vi szont elõb bi ál lá suk -
ra si et tek vissza, nyu god tan, be vár ták õket.
Mi tö me ge ket ala kí tot tunk, en ged ve õket
ro han ni sa ját ba juk elé.

Ama né met ka pi tány szá zad já val egye -
nest a hu szá rok fe lé tar tott, csak egy pus ka -
lö vés vá lasz tot ta el még õket, ek kor a ma -

gyar hu szá rok, mint meg an  nyi ör dö gök,
rúg tat tak rá juk. Ka ra bé lyu kat el sü töt ték. 

– Raj ta ma gyar – or dí tás hal lat szott,
amit az tán a ká rom ko dá sok vá lo ga tott so -
ka sá ga kö ve tett. El kezd ték a szép tisz ta
fej ér föld del és kré tá val fejéritett csá szá ri
mondurokat szab dal ni ir ga lom nél kül,
hogy szin te gyö nyö rû ség volt néz ni mi -
ként szálinkóznak itt-ott lo va ik ról, ke resz -
tül met szett po fá val a só go rok. Az egész
egy go mo lyag hoz ha son lí tott, mely fe lett
csak a kar dok vil lo gá sa lát szott. A hu szá -
rok ki fogy ha tat la nok vol tak a min den
szen tek ne ve i nek elõ so ro lá sá ban, mely
zajt itt-ott egy agyon gá zolt lo vas jaj sza va
tett vál to za tos sá. A ka pi tány egy re bá to rí -
tot ta a só go ro kat, ám de azok ki nem  álhat-
ták a „ven dég lá tást”, ha nem egy szer re ki -
bon ta koz va a go mo lyag ból, ro han tak
eszök nél kül vis  sza. Itt-ott el hagy va egy
né mely baj tár sat, ki ket há tul ról a hu szá rok
le emel tek lo va ik ról, igen ügye sen le lök -
vén si sak ju kat há tul ról és szel del ték fe jen,
mint a tö köt. Szá za dunk foly vást sza-
kremetirozva kö vet te õket, mi dõn a csa tár -
lán cot el hagy ták. Száz pus ká val lõt tek utá -
na a hon vé dek, egy szer re le dõlt a ló alat -
tuk s gya log ma rad tak. A hu szá rok utol ér -
vén fel szó lí tot ták a meg adás ra, de  in kább
vag dal koz va ott agyon vag dal tat ták ma gu -
kat. Ek kor a hu szá rok, egyik a si sak ját tet -
te sa ját fe jé re, má sik kard ját kö töt te fel, el -
osz toz tak a hul lán. Anél kül, hogy szá zad -
ja, mely tá vol ról néz te a je le ne tet, eb ben
leg ke vés bé is há bor gat ta vol na.

Ez volt utol só ro ha muk a lo va sok nak re -
ánk – töb bé nem jöt tek elõ.

A Csa ta sú lya jobb szár nyunk ra ne he ze -
dett s míg mi itt a lo va sok kal küz döt tünk, az
alatt a jobb szár nyunk a gya log ság és az
ágyuk kal. Mi u tán azon ban segítségõk ér ke -
zett csa tár lán cunk nak – el fog tak egy fél
zász ló alj gya lo gost és ki lenc ágyút. Ami
osztán re ánk igen jó ha tott, mint hogy elõ -
ször vol tunk tûz ben, mint egy sor sun kat vél -
tük lát ni az el sõ csa ta ki me ne tel ében.

A csa ta, mely szin te mint egy 1 ½ órá ig
tar tott, las san-lassan csen des hú zó dá sok ba
ol vadt. A csá szá ri ak vis  sza vo nul tak s az tán
jobb szár nyun kat meg ke rül ve Ke reszt úr nak
tar tot tak. A ma gyar had se reg pe dig meg tar -
tot ta a csa ta tért. Szá za dun kat az elõ õrs ég -
ben fel vál tot ták és Tarcalon is még meg te -
le pült a tá bor egy ré sze. Míg egy má sik rész
Ke reszt úr nak si et ve az el lent meg elõz ni
ment. Te hát a jobb szárny Ke reszt úron, a bal
Tarcalon fe dez te a to ka ji hi dat, mely nek
meg véd he té sé tõl füg gött Deb re cen sor sa.
Ek kor a ma gyar Kor mány ott ta nyá zott.

Én is mét or vost ke res tem, de nem ta lál -
tam. Egy Don Miguel osz tály gya log ság gal

jöt tem ös  sze, akik Ke reszt úr ra men tek, hoz-
zájok csat la koz tam. Mint késöbb meg tud -
tam, a lisz tes zsák ban da Má dig vo nult visz -
 sza. Itt  me sél ték, hogy egy igen csak fi a tal
pa rancs no ka van itt a csa tá nak. Klap ka
György ne ve ze tû, aki szin te 28 éves. A csá -
szá ri ak el len be ve ze tett hu szá rok si ke re it
majd min den ki az õ ne vé vel em le get te.

To vább ra is ke res tem az or vost.
– No, gye re egykomám, majd én meg mu -

ta tom – állt mel lém egy szõ ke, mo soly gós
õr mes ter. El is ve ze tett va ló ban, se bem nem
volt erõs, de fél tem, el mér ge sed het, vagy
meg fagy hat. Az or vos el lát ta, be kö töz te.

– Eb csont be forr ko mám – fo ga dott nagy
ba rát ság gal az elöbbeni, az õr mes ter, aki az
or vos nál is meg várt.

– Köszönöm bá tyám ked ves se gít sé gét.
– Ne bátyámozz, itt a ke zem, pa ro láz -

zunk! Épp most let tem hu szon öt éves. En -
gem ne mes noszlopy Né met Bol di zsár nak
hivnak, Somogyországból ju tot tam ilyen
mes  sze ség be.

– Én pe dig len Ba já ról in dul tam,
Vinkovics An tal nak hivnak – s meg szo rí tot -
tam a fe lém nyujtott ke zet. Job ban meg néz -
tem az õr mes tert. Egy ter met re hoz zám ha -
son ló, kis sé ala cso nyabb, szõ ke kis bajuszu
em ber mo soly gott rám. Ek kor még nem tud -
tam, hogy sor sunk szo ro sabb ra fo nód hat.
El sõ re igen csak ro kon szen ves nek lát tam.

– Ujfaluban van bir to kunk, ott hagy tam
szü le i met és kishugámat, hogy a ha za ja vá -
ra szol gál jak.

– Apám Ba ján ha jós, en gem min den áron
pap nak akart ne vel tet ni, de se ked vem, sem
idõm nem nyilt rá. Már ta valy, ti zen hét éve -
sen be áll tam ka to ná nak. Ahogy meg kez -
dõd tek rá cok za var gá sai már is az ön kén te -
sek kö zé áll tam, hogy a va dak bi tan go lá sa -
it, gyil kos sá ga it meg aka dá lyoz has suk – vá -
la szol tam. Igy las san meg is mer tük egy mást.
Ha sza bad idõnk volt ujra ta lál koz tunk.

A had ve ze tés uj pus kát adott, igen csak jó -
faj ta hu za golt csövüt. Ele in te töl tény alig
ju tott, de ezt késöbb kiegészítet ték. A hi deg
igen csak erõs, szá raz.

28-án min den ki nek fel kel lett ke re ked nie.
To kaj nál átgyaloglánk a Ti szán. Mint már
mon dám, a nagy hi deg mi att a jég olyan
erõs, hogy ezt bát ran megteheténk. A sze ke -
rek, a ne héz ágyuk a hidon kel tek át. Amint
a tel jes csa pat Ti sza ke le ti part já ra ért lát juk
ám, hogy a híd ge ren dá it kez dik fel szed ni.
Igy majd nem tud utá nunk jön ni kön  nyû -
szer rel a né met je – he lye sel ték so kan. 

De még sem ugy tör tént, ahogy a terv
meg szab ta. Hogy mi ként, ho gyan, nem tu -
dom, de még az nap fel éget ték a hídat. A vá -
ra ko zá sunk nem tar tott so ká, mert 31-én
dél elõtt már moz go ló dás kez dõ dött. Még
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ebéd re sem jut ván idõ, dél kö rül Kistoka-
jban nagy lö völ dö zés hal lat szik. A ke rí té sek
mel lett a ház fa lak vé del mé ben az ott ha gyott
örs erõs lö völ dö zés mel lett kezd vis  sza vo -
nul ni. A tü ze lés a mi oldalunkrol is meg kez -
dõ dik, en nek ol tal ma alatt a kis me ne kü lõ
csa pa tunk a jé gen si ke re sen át kelt hoz zánk.

A hon vé dek tûz ere je rendkivül nagy, igy
a To kaj el fog la lá sa csak igen nagy erõ fe szí -
tés sel si ke rül a né met jé nek. Röppentyüket
lö völ döz tek ki fe lénk, ezek felgyujtották a
kaz la kat. – No, most már nem fá zol ecsém,
me le ged hetsz – tré fál koz nak. Az el len a jé -
gen akart elöretörni, ezt sor tü ze ink kel si ker -
rel ver tük vis  sza.

– El fo gyott a lõszer – kiáltozának töb ben.
– Hát ra arc, vé te le zés hez utá nam.
Ben nün ket uj friss erõ vál tott fel és öröm -

mel hall gat tuk a há tunk megett az erõs lõc-
satát. Fel tölt ve friss lõ szer rel ujra vissza-
parancsolának. Ek kor már nagy tö me gek -
ben lát juk az el lent a jé gen. Vár juk a tüz-
parancsot de az ké sik.

Az el len nyo mul elõ re a part fe lé. Ágyu -
kat a jég re irá nyí ta ni, a tulpart fe lé-
hang zik el, majd ezt kö ve tõ en egy szer re
kezd tü zel ni, a kis ki ha gyás után az ágyu  és
a pus kák ha da.

A jég meg re ped, egy szer re szin te táb lák -
ra tö rik, az ott be re kedt né met je vis  sza vo -

nul ni nem tud, elöttünk sürüsödnek. Cé loz -
nunk sem kell szin te és ta lá lunk. Akit pus ka
nem ta lált, az be le esik a je ges vizbe. A hely -
ze tük re mény te len! A hat fon tos ágyuk is
nagy ron tást csi nál tak. Hogy lövödözésem
va la kit el ta lált e ab ban biz tos va gyok, té -
vesz te ni nem le he tett. Hogy ha lá los se bet
ejték e, azt nem tu dom. Ezen ott ak kor és
most se tu dok el gon dol kod ni. Ez a csa ta, a
háboru. Õk sem gon dol kod tak el ezen!
Slick biz ton lát ta a vesz tést. Hamarost visz -
 sza vo nu lót ren del el. Mi pe dig len büsz kén
tér het tünk nyu go vó ra.

(A fennmaradt kézirat szövege eddig
követi Vinkovics Antal életútját.)

Vidovics Ist ván, Bebák csávolyi bu nye -
vác tam bu rás di nasz tia sar ja ként 1927.
szep tem ber 21-én szü le tett a bu nye vác so -
ron („na ravan”), az 562. szá mú ház ban,
ahol több ge ne rá ció la kott együtt. Kö zel
lak tunk egy más hoz, is ko la tár sak vol tunk,
és fel nõtt ként is a leg jobb ba rá tok ma rad -
tunk. Ap ja, Sztánko ze nész és nap szá mos
volt. Szü lei va gyo ni hely ze te nem tet te le -
he tõ vé ta nít ta tá sát, de már kis ko rá ban fel -
tûnt jó hal lá sa, hang ja, rend kí vü li ze nei te -
het sé ge. Ami kor már szé pen he ge dült ap ja
hang sze ré vel, cso da gye rek nek tar tot ták. A
ze nét vá lasz tot ta hi va tá sá nak, ap ja ze ne ka -
rá nak tag ja ként 14 éves ko rá ban már õ a
ban da prí má sa. A kör nyé ken hí res bu nye -
vác Bebák tam bu ra ze ne kart más fal vak ba is
hív ták mu zsi kál ni.

Meg ta nult zon go ráz ni, tan gó har mo ni -
káz ni, kép zett ze nész ként kom po nált, hang -
sze relt, és sa ját szer ze mé nyei is vol tak. Még
él nek a fa lu ban és kör nyé kén, aki ket az õ
ze ne ka ruk szó ra koz ta tott bá lo kon, la ko dal -
mak ban és mû ked ve lõ mû so ros es te ken. A
bu nye vác prélók nem múl hat tak el nél kü -
lük. Há rom nyel vû volt, így is mu zsi kált és
éne kelt. Anya nyel vi szin ten be szélt ma gya -
rul és né me tül is, ami ak kor ter mé sze tes
volt. A köz ség la kói több sé gük ben meg ta -
nul ták egy más nyel vét.

Fe lejt he tet len él mé nyem haj da ni, le gény -
ko ri sze re ná do zá sa ink. Cso dá la to san szép
volt té len is pi ros ró zsát kap ni at tól a fel vi -
dé ki ma gyar kis lány tól, akit sze ret tem, ké -
sõb bi fe le sé gem tõl. A mi sze rel mi há zas sá -
gunk ba nem szólt be le sen ki! Sztipán há -
zas sá gát a szü lõk mind két ol dal ról el le nez -
ték. A há bo rú után, fi a ta lon (húsz éve sen)
még is õ is sze re lem bõl nõ sült. Né met kis -
lányt vett el fe le sé gül. Csávolyon a há bo rú
után ez volt az el sõ ve gyes há zas ság.

1956 for du ló pont volt éle té ben. Csa lád já -
val együtt Né met or szág ba ment. Köz sé -
günk bõl nem ze ti ség re va ló te kin tet nél kül
kö rül be lül hú szan tet ték ezt. An nak ide jén
Stutt gart vá ro sá ban sok volt a hor vát, szerb
ven dég mun kás, szép szám ban vol tak ma -
gya rok és a front elõl me ne kült, il let ve ki te -
le pí tett csávolyi né me tek is. A kez de ti ne -
héz sé gek után si ke rült szer zõ dés köt nie a
vá ro si ven dég lá tó ipar ban. At tól kezd ve mu -
zsi kus ként ke res te ke nye rét.

A ven dég mun kás ok törzs he lye lett az a
hely, ahol õ ze nélt. Is mer te da la i kat és éne -
kel te is azo kat. Nagy nép sze rû ség re tett
szert. Kö zel 60 évet mu zsi kált, kez det ben
ze ne kar ban, majd ve ze tõ ként ját szott, vé gül
szó ló har mo ni kás ként. Nyug dí jas ként
Svájc ba járt a nyá ri üdü lõ he lyek re ze nél ni.
Élet fi lo zó fi á ja: „de rû nél kül nem élet az
élet, da lol va, min dig da lol va.” La ká sán a
ma ga és ott ho ni ven dé gei ked vé re ön fe led -
ten húz ta a szép Dankó-nótákat, a bu nye vác
„him nuszt”, a Kolo igrát és a né met anyós -
nó tát, a Schwigermutter jetz geht gut-ot.
Egy ko ri mun ka he lyén éj fé lig mu zsi kált,
majd au tó ba szállt és sindelfingeni la ká sá -
hoz me net min dig meg hall gat ta rá di ón a
mû sort zá ró ma gyar Him nuszt. Két ha za
egy szív ben – a hon vágy ha lá lá ig kí sér te.

Kö zel egy éve jött a szo mo rú hír, hogy
Sztipán gyó gyít ha tat lan be teg ség ben, rö vid
szen ve dés után 2005. au gusz tus 28-án meg -
halt. A pó tol ha tat lan, drá ga fe le sé gem ha lá -
la utá ni hó nap ban. Õt szin tén a gyil kos kór
gyõz te le, saj nos, na gyon ko rán. Nincs na -
gyobb tra gé dia éle tünk ben, mint pá run kat,
tá ma szun kat el ve szí te ni! Mi, öz ve gyek –
Ró zi val (Sztipán fe le sé gé vel) – bá na tunk -
ban ne he zen vi sel jük az egye dül lé tet. A
kön  nyek az em lé ke zés ék sze rei: szo mo rú,
de a múlt szép sé gét csil log tat ják. Azt mond -

ják, idõ kell a fel dol go zás hoz. Igen, de nem
a fe lej tés hez! A fáj da lom ér zet ugyan is nem
szû nik.

Sztipán ba rá tom ide gen föld ben alus  sza
örök ál mát (Böblingen). Ham vasz tás utá ni
te me té se nap ján ér te is szólt a szü lõ föld, a
csávolyi temp lom ha rang ja. Em lé két õr zik
mind azok, akik is mer ték, tisz tel ték, be csül -
ték és sze ret ték.

Meg ala ku lá sa óta volt tisz te let be li tag ja a
csávolyi hon is me re ti ba rá ti kör nek. Ez volt
szá má ra az a „köl dök zsi nór”, amely szü lõ -
fa lu já hoz kö töt te. Apai nagy szü le i tõl meg -
ta nul ta, ho gyan kell tisz tel ni a múl tat, az
õsö ket és azok ha gyo má nya it. Mint mon -
dot ta volt, ez se gí tet te éle te fo lya mán a ne -
héz na pok át vé sze lé sé ben. A sors úgy hoz -
ta, hogy ide gen föld fo gad ta be, és gyer me -
ke i nek már az a ha zá ja. Bár éle te nagy ré -
szét szü lõ föld jé tõl tá vol töl töt te, mind örök -
re lo kál pat ri ó ta ma radt, s ez zel pél dát mu ta -
tott a mai fi a tal nem ze dék nek.

Dr. Mándics Mi hály

Egy zenész emlékére



A tün dér ró zsa-hí nár tár su lás hoz tar to zó
ví zi tök, vagy sár ga ta vi ró zsa (Nuphar
lutea) gyö kér ze te a las sú fo lyá sú mo rot vák
vagy ál ló vi zek iszap já ba ágya zó dik, míg
2,5 mé ter szár hos  szú sá got is el érõ le vél ze -
te le hor gony zott ha jó hoz ha son ló an a víz
fel szí nén him bá ló dzik. Az éve lõ ví zi nö -
vény gyök tör zse vas kos, amely nek egy ré -
sze al kal man ként, ha a holt ág ki szá rad jól
lát ha tó a me der ben. Ily mó don kön  nyen
hoz zá fér he tõ vé vá lik: pél dá ul az el múlt
évek ben több ször ki szá radt Nyéki-Holt-
Dunánál a vad disz nók és gím szar vas ok
gyak ran meg rág ták, fo gyasz tot ták. A nö -
vény még vi rág ta lan le ve lei el sõ pil lan tás -
ra kön  nyen ös  sze té veszt he tõk a fe hér tün -
dér ró zsá é val, azon ban ki csit fi gyel me seb -
ben meg néz ve szem be tû nõk a kü lönb sé -
gek. Amíg a ví zi tök levélerei hár ma san,
vil la sze rû en el ágaz nak és su ga ra san ha lad -
nak a le vél szé le fe lé, ad dig a tün dér ró zsa
erei egy pont ból, a le vél kö ze pé bõl in dul -
nak és an nak szé lé re me rõ le ge sen ér kez -
nek. A ví zi tök fényeszöld szí nû, bõr sze rû -
en si ma, szív ala kú le ve lei a víz fel szí nén
úsz nak (rend sze rint van nak alá me rült le -
ve lei is) és fo nák ol da luk is zöld (a tün dér -
ró zsa fo nák ja vö rö ses). Az ová lis le vél le -
mez hos  szú sá ga 15 és 35 cen ti mé ter kö zött
vál to zik. A jú ni us tól au gusz tu sig leg szebb
ar cát mu ta tó, a víz bõl vas tag ko csán  nyal
ki emel ke dõ sár ga vi rág jel lem zõ en öt csé -
sze le ve le szá mos méz fej tõk ké ala kult ki -
sebb szir mot és sok por zót ölel köz re. A
kör te vagy meg nyúlt pa lack ala kú zöld ter -
més kez det ben a víz fel szí nén úszik, majd
meg bar nul, és a fe nék re sül  lyed. 

A tün dér ró zsa fé lék csa lád já ba tar to zó és
eur ázsiai el ter je dé sû ví zi tök Ba ja kör nyé ki
elõ for du lá sá ról szá mos adat is mert. Prodan
Gyu la Bács-Bodrog vár me gye fló rá ja cí mû
mun ká já ban (Ma gyar Bo ta ni kai La pok,
XIV. kö tet, 1915) a ví zi tö köt „a Du na és Ti -
sza ki ön té se i ben, holt ága i ban” ré gi la tin
ne vé vel (Nuphar luteum) em lí tet te. Mai
elõ for du lá sá ról Kevey Ba lázs – Tóth Im re
ír tak Ada tok a ha zai Al só-Du na ár tér fló rá -
já hoz cí mû ta nul má nyuk ban (Kitaibelia,
2000), ben ne elõ for du lá sát ál ló vi zek ben
szór vá nyos nak em lí tik. Steták Dó ra Ada tok
a Du na-Drá va Nem ze ti Park Ge men ci Táj -
egy sé ge fló rá já hoz (Kitaibelia, 2000) cí mû
dol go za tá ban jel lem zõ en holt ágak ban tár-
sulásalkotó faj ként – a Nyéki-Holt-Du-
nában, a Decsi-Holt-Dunákban, az Öreg-
Bundás-tóban, a Szeremlei-Dunában, a
Cserta-Dunában, a Ká posz tás-Du ná ban és a
Kis-Rezéti-Dunában – fi gyel te meg. 

A ví zi tök höz szá mos né pi el ne ve zés kö -
tõ dik, kö zü lük a Hoffmann-Wagner: Ma -

gyar or szág vi rá gos nö vé nyei (Ter mé szet tu -
do má nyi Tár su lat ki adá sa, Bu da pest, 1907)
cí mû könyv az aláb bi a kat köz li: „bé ka li li -
om, hab ró zsa, tó ró zsa, nofár, sár ga nim fa,
ta vi ró zsa, tõ kincs, tökincs, ví zi mák”. A
Csapody-Priszter szer zõ pá ros a Ma gyar nö -
vény ne vek szó tá ra (Me zõ gaz da sá gi Ki adó,
Bu da pest, 1966) cí mû mun ká já ban a kö vet -
ke zõ ket gyûj töt te ös  sze: „hab ró zsa, nenufar,
sár ga kupánvirág, sár ga ta vi ró zsa, sár ga tu li -
pán, tó ró zsa, tõ kincs, víz imák”. Az el ne ve -
zé sek bõ sé ge jó tü kör ké pe a né pi meg fi gye -
lés éles lá tá sá nak és ta lá lé kony sá gá nak.

Dr. Nebojszki Lász ló
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