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A nán dor fe hér vá ri di a dal
I.

2006-ban szá mos ne ves tör té nel mi ese -
mény ke rek év for du ló já ra em lé ke zünk
mind a ma gyar, mind pe dig az egye te mes
tör té ne lem ben. Az 550 év vel ez elõtt tör -
tént nán dor fe hér vá ri gyõ ze lem ezek nek a
so rá ból is ki emel ke dik, hi szen a hõs vár vé -
dõk di a da la az egész nyu ga ti ke resz tény
vi lág ba el vit te Ma gyar or szág hír ne vét, és
bõ fél év szá za dot adott Eu ró pá nak ar ra,
hogy fel ké szül jön az osz mán hó dí tók
újabb tá ma dá sa i ra. Ma gyar or szág vi rág ko -
rá nak ez az ese mé nye így min den képp ér -
de mes ar ra, hogy rész le te seb ben vis  sza te -
kint sünk a vár ost rom tör té ne té re.

Elõz mé nyek
Az Osz mán-tö rök Bi ro da lom alig több

mint egy év szá zad alatt vált je len ték te len
kis-ázsi ai (ana tó li ai) emi rá tus ból egy
több kon ti nens re ki ter je dõ, hó dí tó vi lág -
bi ro da lom má. A tö rö kök a 14. szá zad vé -
gén ve tet ték meg a lá bu kat eu ró pai te rü -
le ten, majd fo ko za to san hoz zá lát tak a
bal ká ni te rü le tek alá ve té sé hez, ké sõbb
vég le ges hó dol ta tá sá hoz. Ma gyar se re gek
elõ ször 1375-ben ke rül tek szem be az osz -
má nok kal, de az or szág ha tá ra i ra ek kor
még nem tar tot ták ve szé lyes nek õket. A
15. szá zad el sõ har ma dá ban azon ban a

bal ká ni üt kö zõ ál lam ok nagy ré sze (Ha -
vas al föld, Mold va, Bosz nia, Szer bia je -
len tõs ré sze) is tö rök fenn ha tó ság vagy
be fo lyás alá ke rült, és ez ál tal Ma gyar or -
szág dé li és er dé lyi me gyéi is egy re gyak -
rab ban ki vol tak té ve a por tyá zó tö rök
csa pa tok tá ma dá sa i nak.

Mind ez szük sé ges sé tet te a ma gyar
vég vár rend szer meg erõ sí té sét, amely nek
alap ja it – az ál ta la ve ze tett eu ró pai ke -
resz tes ha dak nikápolyi ve re sé ge után –
Lu xem bur gi Zsig mond (1387-1437) ve -
tet te meg. A meg erõ sí tés lé nye ge az volt,
hogy az al-du nai vá ra kat ki rá lyi kéz be
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vet te, il let ve a ki rály sa ját költ sé gén, a vé -
de le mért fe le lõs ka to na bá rók ál tal szá -
mos új vá rat is épít te tett. A ki rá lyi vá ra kat
és ura dal ma kat ki von ta az egy más sal ri -
va li zá ló országbárók be fo lyá sa alól, és
tõ le füg gõ ki rá lyi vár na gyo kat, il let ve ka -
to na bá ró kat (ka pi tá nyo kat) bí zott meg
kor mány zá suk kal. A vég vá rak el lá tá sát a
szá muk ra ki utalt temesvári-kevei só ka -
ma ra, az ál ta luk be haj tott ka ma ra hasz na
ne vû adó, va la mint a le fog lalt vagy sa ját
em be re ik ré vén igaz ga tott egy há zi ja va -
dal mak be vé te le biz to sí tot ta. A ki rály
meg pró bál ko zott a me zei ha dak ütõ ké -
pes sé gé nek nö ve lé sé vel is, ám a ne me sek
ál ta lá nos fel ke lé sé re épí tõ se re get csak
vé del mi cél ból, a ki rály fõ sé ge alatt és
csak kor lá to zott idõ re (kb. 15 nap ra) le he -
tett igény be ven ni. Az 1430-as évek ben
meg kí sé rel ték a ne me si ban de ri á lis had -
se reg re form ját is, ám a ma gyar me zei ha -
dak ge rin cét ez után is a ki rály, il let ve az
or szá gos tiszt sé get vi se lõ bá rók ál tal ki ál -
lí tott kön  nyû lo vas ság ké pez te. A Zsig -
mond ál tal le fek te tett vé del mi rend szer a
bel sõ anar chi kus vi szo nyok, trón vi szá -
lyok, a bá rói li gák ha tal mi har cai kö vet -
kez té ben már az 1430-as évek re se bez he -
tõ vé vált, és egy re ke vés bé tud ta fel tar -
tóz tat ni az egy re gya ko rib bá vá ló osz mán
por tyá kat és a Dél vi dék pusz tu lá sát.

Né mi leg vál toz ta tott a hely ze ten Hu -
nya di Já nos fel lé pé se, aki az 1440-es
évek ben ví vott si ke res had já ra ta i val (ld.
ké sõbb) le rom bol ta az osz má nok ver he tet -
len sé gi mí to szát; igaz, az ál ta la ve ze tett,
eu ró pai tá ma dó (ke resz tes) had já rat ok azt
is be bi zo nyí tot ták, hogy ko mo lyabb eu ró -
pai ös  sze fo gás hí ján a tö rö kök vég le ges
ki ûzé se a kon ti nens rõl hiú áb ránd csu pán.

En nél is job ban sok kol ta a ke resz tény
vi lá got az a hír, hogy 1453. má jus 29-én
alig 54 na pos ost rom után az osz má nok
el fog lal ták a ke resz tény vi lág ak kor leg -
na gyobb vá ro sát, a be ve he tet len nek hitt
Kons tan ti ná polyt, amit a szul tán ha ma ro -
san bi ro dal ma fõ vá ro sá vá tett. (A sors fur -
csa sá ga, hogy a vá ros be vé tel ében a dön -
tõ sze re pet az er dé lyi ma gyar Or bán mes -
ter ál tal ön tött ágyúk ját szot ták.) A hó dí tás
stra té gi ai je len tõ sé ge még az esz me i nél is
na gyobb volt: egy csa pás ra meg szün tet te
ugyan is az osz má nok eu ró pai és kis-ázsi -
ai bi ro da lom ré sze i nek szét sza kí tott sá gát,
és a vá ros min den ezt kö ve tõ eu ró pai osz -
mán had já rat lo gisz ti kai köz pont ja lett. Ha
ad dig eset leg volt is re mény az osz má nok
ki szo rí tá sá ra Eu ró pá ból, az attól kezdve
csak nem le he tet len né vált. A tö rö kök ter -
jesz ke dé si po li ti ká ja Eu ró pá ban a ko ráb -
bi ak nál tar tó sabb si ke re ket ho zott.

Ma gyar or szág ve szé lyez te tett sé ge to -
vább nõtt azu tán, hogy II. Mehmed szul tán
se re ge 1455-ben le ro han ta Szer bi át, és an -
nak leg na gyobb ré szét el is fog lal ta. A
szul tán azon ban tu da tá ban volt an nak is,
hogy szer bi ai ural ma csak Ma gyar or szág
meg tö ré se ese tén le het tar tós, s eh hez Nán -
dor fe hér vár meg szer zé se kulcs fon tos sá gú
lett vol na. Ezért csak idõ kér dé se volt, mi -
kor for dul a Ma gyar Ki rály ság el len. Azt
már 1455-ben tu dat ták a ma gya rok kal,
hogy a tö rö kök há rom- és két so ros eve zõs
ha jó kat épí te nek, majd 1456 már ci u sá ban
ki de rült, hogy a szul tán Üsküpben (Skop -
je) ost rom gé pe ket gyûjt, és ha mar ki szi vá -
rog tak azok a hí rek is, hogy a ter ve zett
had já rat cél ja Nán dor fe hér vár és Szendrõ
(Smederevo, a ma ra dék Szer bia fõ vá ro sa)
ost ro ma lesz.

Ez zel szem ben Ma gyar or szá gon csak
kés ve in dul tak meg a vé de lem elõ ké szü le -
tei. Az 1456 feb ru ár já ban Bu dán tar tott or -
szág gyû lé sen meg je lent Don Juan de Car-
vajal pá pai le gá tus, aki be szá molt ar ról,
hogy a pá pa ál tal pén zelt flot ta ha ma ro san
az Égei-ten ge ren in dít tá ma dást a szul tá ni
flot ta el len – igaz, csak a nyá ri ara tás után.
Carvajal egyút tal felovasta a pá pai ke -
reszt hir de tõ ren de le tet, és fel ha tal maz ta az
ek kor már Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó
Kapisztrán Já nos (Giovanni da Capestra-
no) itá li ai mi no ri ta szer ze test ke resz te sek
to bor zá sá ra. Ami kor áp ri lis ban hí re ment,
hogy a szul tán sze mé lye sen ve ze ti az osz -
mán se re get, el ren del ték, hogy ka to ná kat
kell kül de ni a dé li vé gek re, ám Hu nya di
kb. 10 ezer fõs se re gén kí vül je len tõ sebb
had erõ nem gyûlt ös  sze még ak kor sem,
ami kor – jó ko ra ké sés sel – meg hir det ték a
ne me si fel ke lést is. Kapisztrán ez zel
szem ben az or szág kü lön bö zõ ré sze i ben
szá mos ke resz test to bor zott, csak ép pen
túl ko rán: nagy ré szü ket – mi vel élel me -
zé sük és el lá tá suk nem volt meg old va –
to váb bi in téz ke dé sig ha za küld ték, s az tán
õk már nem is har col tak töb bet. Ugyan így
járt az Eu ró pa más vi dé ke in to bor zott
kereszteshad is, õk még jú li us vé gén is
Po zsony kör nyé kén vesz te gel tek. Az if jú
V. Lász ló ki rály va dá szat ra hi vat koz va jú -
ni us ele jén Bécs be ment, így nem cso da,
hogy el ma rad tak a bá rók és fõ pap ok ban -
dé ri u mai is. Egye dül a fe nye ge tett dé li
me gyék ve gyes nem ze ti sé gû la kos sá gá ra
le he tett szá mí ta ni, akik nagy tö me gek ben
gyü le kez tek Kapisztrán zász la ja alá, de az
õ harc ér té kük és fegy ver ze tük sem volt ki -
elé gí tõ. Szá muk kb. 20-30 ezer le he tett. A
Hu nya di só go ra, Szil ágyi Mi hály ál tal pa -
rancs no kolt vár vé dõ i nek szá ma kb. 6-7
ezer fõ volt.

A szul tán vé gül 1456 má ju sá ban in dult el
a had já rat ra. Se re gé nek lét szá ma ös  sze sen
150 ezer fõ le he tett, eb bõl kb. 60-70 ezer le -
he tett a na gyobb harc ér té kû – me zei csa ták -
ban vagy ost rom nál al kal maz ha tó – ka to -
nák szá ma. A szá raz föl di ha dak Dri ná poly -
ban (Edirne), a ha jó ha dak pe dig Vidinben
gyü le kez tek, míg az ágyúk egy ré szét
Üsküpben ön töt ték a Bi zánc ból zsák má -
nyolt ha ran gok ból. A ha tal mas ost rom ló se -
reg jú li us el sõ nap ja i ban ér ke zett meg a vár
alá, ami kor Hu nya di las san gyü le ke zõ se re -
ge még csak út ban volt a dé li vé gek fe lé.

III. Calixtus pá pa a ke resz tény ség re le -
sel ke dõ osz mán ve sze de lem ár nyé ká ban
1456. jú ni us 29-én ter je del mes bul lát adott
ki, amely ben ké ri a pa po kat, hogy min de -
nütt hív ják fel a fi gyel met a hely zet sú -
lyos sá gá ra, imád koz za nak. És hogy min -
den hí võ át érez ze a ve szélyt, meg hagy ja,
hogy min de nütt a nona (dél után há rom
óra) és a vespera (az es ti ima ide je) kö zöt -
ti idõ ben fél órán ként, há rom szor egy más
után húz zák meg a ha ran go kat, és mond ja -
nak el egy Mi atyán kot és egy Üd vöz lé -
gyet. Ezen kí vül min den hó nap el sõ va sár -
nap ján tart sa nak a po gá nyok el le n mon dott
mi sé vel egy be kö tött kör me ne tet, amely -
nek részt ve või hét év és ugyan an  nyi szor
negy ven nap bú csút nyer nek. A ha gyo -
mány e bul la ki adá sát te kin ti a dé li ha rang -
szó ere de té nek, ho lott a ren del ke zés ere de -
ti leg csak a ke resz tes had já rat idõ tar tam ára
(és mint lát tuk, nem is dél re) vo nat ko zott.
A min den ko ri dé li ha rang szót csak VI.
Sán dor pá pa ren del te el 1500-ban, ami kor
Eu ró pát új ból tö rök ve szély fe nye get te.
Ez zel azt akar ta su gall ni, hogy a ke resz -
tény ség vé del me nem pil la nat nyi fel adat,
ha nem min den idõ ben és he lyen fon tos kö -
te les ség.

A hely szín
Nán dor fe hér várt (Belg rá dot) nem vé let -

le nül ne vez ték a kor tár sak Ma gyar or szág
dé li ka pu já nak. Mai szem mel néz ve ta lán
ért he tet len, mi ért lét fon tos sá gú egy-egy
vár be vé te le, ami kor egy or szág bel se jét
szá mos úton meg le het kö ze lí te ni. Nagy
had se reg moz ga tá sa ese té ben azon ban jó -
val bo nyo lul tabb a hely zet; ennek ve ze té se
ko moly szál lí tá si és el lá tá si fel ada to kat is
je lent. A se re get élel mez ni kell, az ál la tok -
nak ta kar mányt kell biz to sí ta ni, nem be -
szél ve az egész sé ges ivó víz zel va ló el lá -
tás ról. Csak egy ló na pi szük ség le te 50 li -
ter víz volt, ezen túl a se reg je len tõs ha di -
anya got (fegy vert, ost rom lö ve ge ket, sát ra -
kat, nyers anya go kat, al kat ré sze ket stb.)
vitt ma gá val. Egy ek ko ra mé re tû se reg
szál lí tá sát csak a ta va szi-nyá ri idõ szak ban,
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és a ví zi utak igény be vé te lé vel le he tett ha -
té ko nyan meg ol da ni. Így a fo lyó part ra
épült vá rak stra té gi ai je len tõ sé ge kü lö nö -
sen nagy volt; Nán dor fe hér vár pe dig Bu da
és Bécs fe lé is a leg fon to sabb ví zi utat
(Du na) je len tet te, a Szá va pe dig a dé li ha -
tár vi dék moz gás sza bad sá gát biz to sí tot ta.

A Du na és a Szá va ös  sze fo lyá sá nál épült
vár 1427-ben ke rült a Ma gyar Ki rály ság -
hoz, ami kor Lazarevics Ist ván szerb fe je -
de lem át ad ta Zsig mond ki rály nak. A vár
el sõ tö rök ál ta li ost ro má ra 1440-ben ke rült
sor, de az ak kor Hu nya di Já nos és Új la ki
Mik lós ál tal vé del me zett vá rat hó na po kig
tar tó küz de lem árán sem si ke rült be ven ni.
A vár egy hegy fo kon épült, amely nek me -
re dek ol da la it há rom ol dal ról a két fo lyó
véd te. A dé li ol da lon – amer re a vá ros is el -
he lyez ke dett – volt a leg ke vés bé véd he tõ,
itt árok kal meg erõ sí tett ket tõs vár fal biz to -
sí tot ta. A vár 15. szá za di ál la po ta in kább
csak a ko ra be li for rá sok alap ján re konst ru -
ál ha tó, hi szen vé del mi rend sze rét az óta
több ször is kor sze rû sí tet ték, és a ré gi épít -
mé nyek nagy ré sze ma már nem lát ha tó.
Az ost rom alatt a vár ban tar tóz ko dó itá li ai
szer ze tes, Giovanni de Tagliacozzo így jel -
le mez te az erõ dít ményt: „Nán dor fe hér vár
há rom rész re osz lik: az el sõ vár kö rül zárt
egy nagy te ret és sík sá got, (…) ezen vár -
ból ve ze tett le az út a vá ros ba, s a be já rat a
két bel sõ vár ba. A má so dik vár ki sebb volt,
de na gyon jól el volt zár va, és mély sán -
cok kal, tor nyok kal és erõs bás tyák kal van
meg erõ sít ve: az el sõ vár ból ide csak egyet -
len ka pun és fel vo nó hí don le het jön ni; a
má so dik vár ból van át já rás a har ma dik
vár ba, mely sok kal ki sebb, de a leg job ban
meg van erõ sít ve. Eb ben van az a to rony
is, mely nek Ne félj a ne ve, (…) itt van a
hát só aj tó, me lyen le le he tett men ni a Du -
ná hoz.” Eb bõl is lát szik, hogy a leg ke vés -
bé véd he tõ dé li ol da lak vol tak a leg job ban
meg erõ sít ve; oly an  nyi ra, hogy még az
egyes vá ros ré sze ket is fal vá lasz tot ta el
egy más tól. A hegy csúcs fenn sík ján épült
fel leg vár alatt a két fo lyó ös  sze fo lyá sá nál
hú zó dó la pály ra épült a vízivár, amely nek
a bel sõ ha jó ki kö tõ is fon tos ré sze volt. A
kor tár sak Nán dor fe hér várt jól meg erõ sí tett
vár nak tar tot ták, és sze ren csé re a vár vé dõk
kész le te it is si ke rült fel töl te ni a tö rö kök
meg ér ke zé se elõtt. Ám egy he te kig-hó na -
po kig tar tó ost rom ese tén így is csak a cso -
dá ban bíz hat tak. A vár vé del mét Hu nya di
Geszthi Já nos macsói al bán ra kí ván ta bíz -
ni, de õ er re nem volt haj lan dó, így Hu nya -
di só go ra, Szil ágyi Mi hály ma radt a vár pa -
rancs nok, he lyet te sei pe dig a spa nyol Juan
Bastida és a szin tén a Hu nya di-hí vek kö zé
tar to zó Guti Országh Mi hály vol tak.

A fõ sze rep lõk
II. Mehmed szul tán (1451-1481) 1456-

ban mind ös  sze 24 éves volt, ám ha zá já ban
már di csõ sé ges és ta pasz talt had ve zér nek
szá mí tott. II. Mu rád szul tán és egy rab nõ -
je gyer me ke ként szü le tett 1432-ben, és so -
ká ig re mé nye sem le he tett ar ra, hogy ap ja
örö ké be lép jen. Ép pen Hu nya di si ke res té -
li had já ra ta ide jén (1443) lett be lõ le trón -
örö kös, és ke rült Dri ná poly ba, a bi ro da lom
ak ko ri köz pont já ba mint Rumélia (a bi ro -
da lom bal ká ni te rü le te i nek) kor mány zó ja.
El sõ harc té ri si ke re it a 2. ri gó me zei csa tá -
ban (1448) arat ta ap ja ol da lán – ép pen a
ma gya rok és szö vet sé ge se ik el len. Ami kor
a mu la to zás ra és ivá szat ra erõ sen haj la mos
II. Mu rád 1451-ben gu ta ütés ben el hunyt,
Mehmed te rem tett a ké sõb bi szul tá nok kö -
ré ben év szá zad okig gya ko rolt ha gyo -
mányt ab ból, hogy a to váb bi trón vi szá lyok
el ke rü lé se ér de ké ben kí mé let le nül le szá -
molt if jabb fél test vé re i vel és ap ja hí ve i vel.
Ami kor a nyu ga ti vi lág már-már te he tet len
if jonc nak bé lye gez te az új szul tánt, 1453-
ban had já ra tot in dí tott Bi zánc be vé te lé re,
és vé gül meg hó dí tot ta a ke le ti ke resz tény -
ség fõ vá ro sát. Ezt kö ve tõ en ad ta ma gá nak
az El Fatih (A Hó dí tó) mel lék ne vet. E
mel lék ne vé hez egyéb ként ural ko dá sa ezt
kö ve tõ év ti ze de i ben is igye ke zett mél tó
ma rad ni: ural ma alatt a Bi ro da lom te rü le -
te 40 %-kal nõtt, s ha lá la kor már 850 000
km2-t tett ki. Ek kor lett az osz mán ál lam
ré sze az egy ko ri Trapezunti Csá szár ság (a
bi zán ci ál lam utol só ma rad vá nya),
Karamánia, Szer bia, a Krí mi (ta tár) kán -
ság, Al bá nia nagy ré sze, a szá mos csat lós -
ál lam ról nem is be szél ve.

II. Mehmed azon ban leg alább en  nyi re
je len tõs ál lam szer ve zõ is volt: õ ve zet te
be a had ere jé nek alap ját je len tõ gyer mek -
adó in téz mé nyét, és tel je sen át ala kí tot ta a
föld bir tok-ja va dal ma zás rend sze rét (tí -
már-rend szer). Ez ah hoz is hoz zá já rult,
hogy a no mád élet mód hát tér be szo rul jon.
An  nyi ban is újí tó ural ko dó nak szá mí tott,
hogy az isz lám jog szo kás mel lé az egész
bi ro da lom ra vo nat ko zó vi lá gi tör vé nye ket
(kánun) is ho zott, va la mint ki épít tet te a
bi ro dal mi ad mi niszt rá ció rend sze rét.
Ezek kel – a bi ro da lom mû kö dé sét egyéb -
ként ra ci o na li zá ló – in téz ke dé se i vel szá -
mos el len sé get is szer zett ma gá nak, így az
sem ki zárt, hogy a ré gi ha gyo má nyok hoz
ra gasz ko dó der vi sek mér gez ték meg. Bár
ke gyet len har cos volt, a bi ro da lom nem
muszlim alatt va lói val szem ben to le ráns
ma radt, sõt a ke resz té nyek és zsi dók elöl -
já rói még tör vé nyek ben rög zí tett pri vi lé -
gi u mok ban is ré sze sül tek. Min den eset re a
szul tá ni ha tal mat min den ko ráb bi nál job -
ban meg erõ sí tet te, még ha egy re ke ve sebb
ügy ben kel lett is sze mé lye sen in téz ked -
nie. Ez azon ban 1456-ban job bá ra még
elõt te állt, Nán dor fe hér vár ost ro mát bal -
ká ni had já ra ta csúcs pont já nak szán ta.

Hu nya di Já nos (1407 k. – 1456) szár -
ma zá sá ról már a 15. szá zad ban is szá mos
le gen da ter jen gett. A leg in kább va ló szí nû

II. Mehmed, a Hó dí tó

Hunyadi János, a törökverõ
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vál to zat sze rint ha vas al föl di ere de tû ne -
me si csa lád ból szár ma zott; ap ja, Ser bán
fia Vajk (Wojk) Zsig mond tól ka pott ma -
gyar ne mes sé get s ve le a csa lád nak utóbb
ne vet adó Vajdahunyad vá rát. Já nos ap -
ród ként, majd ud va ri vi téz ként ko rán be -
ke rült a ki rá lyi ud var ba. If jú ko rát a Dél vi -
dé ken, majd két évig Itá li á ban, zsol dos -
ként töl töt te a mi lá nói her ceg szol gá la tá -
ban, ahol a kor mo dern had mû vé szet ét is
el sa já tí tot ta. On nan vis  sza tér ve Cseh or -
szág ba is el kí sér te Zsig mon dot, aki hû sé -
gét újabb meg újabb fõ mél tó ság ok és bir -
to kok ado má nyo zá sá val ho no rál ta. Cseh -
or szág ban a hu szi ta harc mo dort is meg fi -
gyel het te, s ot ta ni ta pasz ta la ta it ké sõbb
más had szín te re ken is ka ma toz tat hat ta. A
Zsig mond, majd Al bert (1437-39) ki rály
ha lá la utá ni trón har cok ban a ké sõb bi
gyõz tes I. (Ja gel ló) Ulász ló hí ve volt, így
mind be fo lyá sa, mind bir to ka i nak szá ma
je len tõ sen nö ve ke dett. Ek kor már az or -
szág egyik leg gaz da gabb em be re volt, aki
kö rül sza bá lyos fõ úri párt (li ga) szer ve zõ -
dött. Szil ágyi Er zsé bet tel kö tött há zas sá ga
a dél vi dé ki köz ne mes ség gel hoz ta kö ze -
leb bi kap cso lat ba.

A tö rö kök fe lett elõ ször Er dély és Te -
mes köz kor mány zó ja ként arat ta si ke re it (a
Dél vi dé ken már ko ráb ban is szem be ke rült
ve lük), és az 1442-ben Gyu la fe hér vár nál,
majd a ha vas al föl di Iãlomiþa fo lyó mel -
lett ara tott gyõ zel mei már eu ró pai hír ne -
vet hoz tak szá má ra. Utób bi si ke rét ugyan -
is nem sze dett-ve dett por tyá zó ala ku la tok,
ha nem a Sehabeddin ruméliai beg ler bég
(az eu ró pai osz mán ha dak fõ pa rancs no ka)
kb. 50 ez res se re ge fö lött arat ta. Töb bek
kö zött ez a gyõ ze lem bá to rí tot ta a ró mai
pá pát és I. Ulász ló ma gyar ki rályt tá ma dó
há bo rú in dí tá sá ra. A Hu nya di ál tal ve ze -
tett té li vagy hos  szú had já rat ban (1443-
44) egyet len ve re sé get sem szen ved ve
mé lyen be nyo mul tak a tö rök te rü let re, bár
ere de ti leg ki tû zött ha di cél ju kat (Dri ná -
poly be vé tel ét) nem tud ták meg va ló sí ta ni.
A kö vet ke zõ évi – ma gyar bé ke sze gést
kö ve tõ – újabb had já ra ta vi szont tel jes ku -
darc cal zá rult: Vár ná nál a szul tán meg -
sem mi sí tõ ve re sé get mért a ma gyar és
szö vet sé ges se re gek re, a csa tá ban Ulász ló
ki rály is el esett.  Hu nya di hír ne vé nek és
emel ke dé sé nek ér de kes mó don alig ár tott
a ve re ség: a ki rály ként az or szág nagy ok
ál tal el is mert V. Lász ló kis ko rú sá ga ide jé -
re elõbb egyi ke Ma gyar or szág fõ ka pi tá -
nya i nak, majd 1446-52 kö zött az or szág
kor mány zó ja lett, mi köz ben kü lön fé le
mód sze rek kel to vább sza po rí tot ta bir to ka -
it is. Tö rök el le nes had já ra ta it eb ben az
idõ ben nem kí sér te sok sze ren cse. Be fo -

lyá sa V. Lász ló „nagy ko rú sí tá sa” után
sem csök kent, az if jú ural ko dó ke ve set
tar tóz ko dott az or szág ban, és szin te tel je -
sen a kü lön bö zõ bá rói li gák be fo lyá sa
alatt állt. 1456-ban Hu nya di Já nos az or -
szág har ma dik leg gaz da gabb em be re volt,
és min de nütt ret te gett tö rök ve rõ hí ré ben
állt, aki nek ne vét az el len ség is tisz tel te. 

Kapisztrán Szent Já nos (Giovanni da
Capestrano, 1386-1456) hos  szú és moz -
gal mas éle té nek mind ös  sze utol só más fél
évét töl töt te Ma gyar or szá gon, ám ez a
más fél év adott iga zi al kal mat ki vé te les
te het sé gé nek bi zo nyí tá sá ra, és tö rö kök el -
le ni harc ban nyert ér tel met egész hos  szú
pá lya fu tá sa. Az itá li ai Abruzzo tar to mány -
ban ta lál ha tó Capestranóban szü le tett fi a -
tal em ber moz gal mas, ka lan dos fi a tal kor
után 30 éve sen lé pett be az obszerváns fe -
ren ces (mi no ri ta) szer ze te sek kö zé, mi u -
tán meg jár ta a po li ti ka csú csa it, de az el -
len sé ges erõk bör tö nét is. Ki vé te les szó -
no ki te het sé ge már zsen ge if jú ko rá ban
meg mu tat ko zott, ta nul má nya it pap pá
szen te lé se után is foly tat ta. El sõ szer ze tes -
éve i ben fõ leg zsi dók és eret ne kek té rí té sé -
vel fog lal ko zott, és Itá lia szer te szá mos
ko los tort ala pí tott. Az 1420-as évek ben

egy há zi kö rök ben fõ leg mint a kor er -
kölcs te len sé ge i nek (koc ka, kár tya, os táb -
la) os to ro zó ját is mer ték, s azt még szép
szá mú el len sé gei is el is mer ték, hogy a tö -
me gek re hi he tet len mó don ké pes hat ni.
Pré di ká ci ói egy idõ után tíz-, majd szá zez -
re ket von zot tak. Si ke re nem csök kent kül -
föld ön sem, ho lott ott a hí vek egyet len
sza vát sem ér tet ték. „Mint ha na gyobb áhí -
ta tot me rí tet tek vol na az atya lát vá nyá ból
és áb rá za tá ból, mint a sza vak ból” – ír ta az
egyik szem ta nú. An nak el le né re így le he -
tett, hogy min den le írás és áb rá zo lás sze -
rint ki fe je zet ten elõny te len kül se jû em ber
le he tett. Hí re ment asz ke ti kus élet mód já -
nak is: pusz ta föl dön aludt, de 1-2 órá nál
so sem töb bet, pár ná ja egy fa rönk volt,
nap já ban egy szer evett (húst so sem), so -
ká ig min den ho vá gya log ment, és na pon -
ta kor bá csol ta ma gát. Ma gas tiszt sé ge el -
le né re tér den csúsz va szol gál ta ki rend tár -
sa it, s ve lük együtt járt kol dul ni.

Já nos te vé keny sé gét szá mos cso da kí -
sér te: gyó gyí tott szü le tett va kot és bé na
kis fi út, há rom nap ja víz be fúlt le ányt, hal -
dok ló cse cse mõt. Cso da te võ ké pes sé ge i -
nek ma ga is nagy je len tõ sé get tu laj do ní -
tott, ugyanis az ese te ket „hi te le sí tet te”, sõt
sta tisz ti kát ve ze tett ró luk. Esze rint éle té -
ben több mint 30 ha lot tat tá masz tott fel,
370 hal dok lót ho zott vis  sza az élet be, a
be te gek gyó gyí tá sát nem is szá mít va. Sza -
vá ra hall ga tott a ve réb, a tü csök, el csen de -
sült a vi har. Te vé keny sé gé nek per sze egy -
há zi kö rök ben is sok kri ti ku sa volt; a cso -
dák meg tör tén tét ugyan nem na gyon von -
ták két ség be, de azok szé les nyil vá nos sá -
gát kér ke dés nek tar tot ták. Azt azon ban
sen ki sem ta gad hat ta, hogy a „miráku-
lumok” ré vén hí vek szá zez re it tud ta az
igaz út ra ve zet ni. Nép sze rû ség ét V. Már -
ton pá pa az zal pró bál ta ki hasz nál ni, hogy
ink vi zí tor rá ne vez te ki. Az 1430-as évek -
re iri gyei és el len sé gei szá ma an  nyi ra
meg nõtt, hogy – több el le ne meg kí sé relt,
si ker te len me rény let után – egy idõ re
vissza vo nult a kö zé let tõl. Eköz ben be jár ta
a fél Eu ró pát és a Szent föl det is. Ha zá ját
1451-ben hagy ta el vég le ge sen, és te vé -
keny sé gé nek szín te rét a né met bi ro da lom
te rü le té re he lyez te át. Ere de ti leg a hu szi -
ták el len sze re tett vol na fel lép ni, de Cseh -
or szág ba nem en ged ték be. (A ké sõb bi
„hu szi ta ki rály”, Podjebrád György ki je -
len tet te, hogy in kább száz ezer ör dö göt en -
ged be or szá gá ba, mint egy Kapisztránt.)

Éle te iga zi ér tel mét ak kor vél te meg ta -
lál ni, ami kor 1455-ben III. Calixtus pá pa
meg hir det te a tö rök el le ni ke resz tes had já -
ra tot. Kapisztrán ek kor ál lí tó lag egy égi
han got hal lott („Ma gyar or szág ra, Ma -Kapisztrán János, a keresztesek vezére
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gyar or szág ra!”), s nem is kés le ke dett. A
ma gyar or szág gyû lés – mely rõl rész le tes
je len tés ben szá molt be a pá pá nak – ün ne -
pé lye sen fo gad ta. Az ek kor már 70 éves
szer ze tes in nen ren dü let le nül jár ta az or -
szá got; pré di kált, gyó gyí tott, té rí tet te az
eret ne ke ket, és ren dít he tet le nül to bo roz ta
a ke resz te se ket. A hí vek an nak el le né re fa -
na ti ku san kö vet ték, hogy egyet len sza vát
sem ér tet ték. Ma ga is ar ra ké szült, hogy a
ke resz tény hit már tír ja lesz, és kö ve tõ it is
er re szó lí tot ta fel. 1456 jú ni u sá nak el sõ

nap ja i ban fel tûnt az égen a Hal ley-üs tö -
kös. Kapisztrán eb ben is égi je let lá tott:
„Ne félj, ije dõs nyáj! Is ten meg ad ja az
óhaj tott gyõ zel met el len sé ge ink fö lött, ezt
jö ven dö lik biz ton ság gal a fel tûnt csil la -
gok!” – mond ta hí ve i nek. Kapisztrán
mind ös  sze öt ha jó nyi ke resz tes sel ér ke zett
Nán dor fe hér vár alá, ám õ ha ma ro san el -
hagy ta a vá rat, hogy a kör nyék be li te le pü -
lé se ken újabb ön kén te se ket to bo roz zon.
Né hány nap múl va mint egy 27 ezer em ber
kö vet te pa ran csa it. Az atya ke mény fe -

gyel met tar tott kö zöt tük; nem tûr te a ré -
sze ges ke dést, já té kot, lo pást, rab lást, de
még az as  szo nyok kal va ló ta lál ko zást
sem. Egy tol vaj nak le vá gat ta a fü lét, egy
ár drá gí tót meg ves  szõz te tett, de meg öl ni
nem en ged te. Emel lett min den nap mi sé -
zett és pré di kált, pi he nõt alig en ge dett ma -
gá nak. Fegy ve re ugyan csak egy szál bot
volt, de a fa na ti kus ke resz te sek csak ne ki
vol tak haj lan dók szót fo gad ni.

Folytatjuk
Dr. Mayer János

Egy kép, egy tör té net
A ba jai mû vé szet ba rá tok Richter Ilo na

Mun kácsy-dí jas gra fi kus mû vészt el sõsor -
ban bo ta ni kai té mák ki tû nõ ak va rel lis tá ja -
ként tart ják szá mon. Azt bi zo nyá ra ke ve -
seb ben tud ják ró la, hogy nem zet kö zi el is -
mert sé gét, hír ne vét egy egé szen más –
mond hat ni spe ci á lis – szak te rü le ten vég -
zett mun kás sá ga alap ján ér de mel te ki. Õ
ké szí tet te el ugyan is a Föld kö zi-ten ger
élõ vi lá gát be mu ta tó mo no grá fia-so ro zat
két utol só kö te té nek (hidro meduzák és
pil lan gó csi gák) ha tá ro zó raj za it és szí nes
táb lá it, ami ket az egész vi lá gon a tu do má -
nyos il luszt rá ció csúcs tel je sít mé nye ként
tar ta nak szá mon. Hogy ho gyan szol gál hat -
ja a mû vé szet a tu do mányt, eb bõl is íze lí -
tõt ka punk a jú ni us 30-án meg nyí ló egy -
sze ri ki ál lí tá son. (Lásd még: Delineare
necesse est! – a szerk.)

Richter Ilo na 1960-ban a bá ze li egye tem
ösz tön dí já val és Adolf Portmann pro fesz -
 szor aján lá sá val ka pott meg hí vást a nem -
zet kö zi tu dós gár dá nak he lyet adó vi lág hí -
rû ná po lyi ten ger bi o ló gi ai ku ta tó in té zet be,
a Stazione Zoologicába. Bár ezek a kö rül -
mé nyek a le he tõ sé gek hos  szú so rát nyi tot -
ták meg elõt te, de a me rõ ben új élet hely ze -
tet még is min de nek elõtt lel ki leg kel lett
fel dol goz nia – de rül ki a mû vész nõ em lé -
ke zõ sza va i ból:

„Járt utat já rat la nért el ne hagyj… – tû -
nõd tem a ma gyar köz mon dás böl cses sé -
gén, mi kor szo rong va el sõ íz ben in dul tam
Ná poly fe lé.

Já rat lan út volt. Ri asz tó an is me ret len,
nyel vé ben, szo ká sa i ban, kö rül mé nye i ben.
Még szak ma i lag sem je len tett biz ton sá got.
Ten ger bi o ló gi ai ku ta tás il luszt rá lá sá ra in -
dul tam anél kül, hogy va la ha is lát tam vol -
na a ten gert. Mo dell je i met, az ap ró, mik ro -
szko pi kus lé nyek egy-né há nyát po ro so dó
egye te mi pre pa rá tu mok ról is mer tem, ahol
szín te len ko cso nyás anyag gá tör pült a leg -
cso dá la to sabb, leg szí ne sebb vi lág.

Biz ton ság ra vágy tam eb ben a sok bi -
zony ta lan ság ban. Va la mi pél dá ra, ami tõl
meg sze lí dül a ri asz tó is me ret len. Nyo mo -
kat ke res tem, amin el in dul ha tok. Ma gyar
nyo mo kat Ná poly ban.

És meg ta lál tam a sok év szá za dos ös -
vényt. A Vico Donnaregina Ungheresétõl a

Stazione Zoologica Apáthy-szobájáig. Ha -
za ta lál tam Ná poly ban. Is me rõs és ba rá tom
lett min den. Ezek a nyo mok ott hont je len -
tet tek. Pél dát ad tak, de pél dát kö ve tel tek.
Ta ní tot tak, de fe le lõs sé tet tek min den lé pé -
se mért. Min den vo ná so mért.”

Schmidt An tal
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Raj zol ni kell!
Olyan alap ve tõ do log ez min den el mé -

lyül ten al ko tó mû vész szá má ra, mint a
haj dan volt la ti nok élet böl cses sé ge: Navi-
gare necesse est.

Igen, a rajz tu dás a szó szo ros ér tel mé -
ben dön tõ en fon tos, el sõd le ges. A hi va tás
alap ve tõ esz kö ze ez, amely biz tos kéz zel
jut tat ja ki fe je zés re – kor má nyoz za rév be –
a sze mé lyi ség leg bel sõ és leg mé lyebb
meg nyil vá nu lá sa it.

A kö zel jö võ ben há rom olyan gra fi kus -
mû vészt mu ta tunk be egyi de jû leg a Nagy
Ist ván Kép tár ban, akik nél a rajz tu dás fel -
sõ fo kon meg ha tá ro zó. Te kint het jük ezt
éle tük „kö zös ne ve zõ jé nek” is. Gross Ar -
nold, Kass Já nos és Richter Ilo na ta lál ko -
zó ja ezen az egy sze ri és meg is mé tel he tet -
len ba jai ki ál lí tá son ba rá ti kéz fo gás a fen -
ti gon do lat je gyé ben.

Ba rá tok és pá lya tár sak. Egy szer re in -
dult me re dek-ma gas ba íve lõ pá lyá juk az
öt ve nes évek el sõ fe lé ben. Alig ta lál koz -
tak, de kap cso la tuk tö ret len ma radt. Köz -
ben el telt fél év szá zad. Na gyon sok mun -
ká val. Nyu god tan néz het nek vis  sza gaz -
dag élet mû vük re! Azok tisz ták, eti ka i lag
és szak ma i lag ki kezd he tet le nek. Kris tá -

lyo so dá si pon tok eb ben az ér ték rend jét és
em be ri ar cát vesz tett vi lág ban. A ki emel -
ke dõ en ma gas szín vo nal egy for mán jel -
lem zõ mû vé sze tük re, de a té ma vá lasz tás,
raj zi meg je le ní tés ös  sze té veszt he tet le nül
egye di, egyé ni.

Gross Arnoldra a sza bad gra fi ka jel -
lem zõ. Ko rán ki ala kí tot ta ezer ap ró, már-
már mik ro szko pi kus mo tí vu mok ból épít -
ke zõ kü lön le ges tech ni ká ját. Me sél. Hét -
köz nap ok ki csiny cso dá i ról, an gyal-em -
be rek rõl és em ber-an gya lok ról, vi rá gok -
ról, ma da rak ról, já té kok ról. És ha tá ro kat
nem is me rõ kép ze le te réz le mez re kar colt
egy sze re tet tel jes, él he tõ, em be ri vi lá got.
El sõ önál ló ki ál lí tá sa épp öt ven év vel ez -
elõtt nyílt meg.

Kass Já nos ne ve és mû vé sze te el vá -
laszt ha tat lan a könyv tõl és a be tû tõl. Mind
té ma vá lasz tá sa it, mind tech ni kai meg ol -
dá sa it te kint ve ezer ar cú mû vész. Nagy so -
ro za tai: Az em ber tra gé di á ja, Psal mus
Hungaricus, Don Qui jo te, Shakes peare
vagy a Bib lia ih let te il luszt rá ci ói min dig a
tar ta lom mal azo nos ér ték ren det kép vi sel -
nek. A mí ves réz karc ok mel lett A kék sza -
kál lú her ceg vá ra szin te meg hök kent szín-
és folt ha tá sa i val, míg As si si Szent Fe renc

egyet len tus vo nal lal ké szült ké pe a rajz -
kul tú ra leg tisz tább pél dá ja.

Richter Ilo na mû vé sze tét kez det tõl fog -
va a tu do mány szol gá la tá ba ál lí tot ta. Ér -
dek lõ dé sét ko ra if jú sá gá tól a ter mé szet
meg fi gye lé se kö töt te le. Ez a szem lé lõ dés
mû vé sze te jel lem zõ je lett. A rá cso dál ko -
zás az ab szo lút har mó ni á ra, amit a ter mé -
szet fe lül múl ha tat lan sá ga je lent. Ten ger -
bi o ló gi ai mo nog rá fi á it mint a tu do má nyos
il luszt rá ció leg szebb pél dá it tart ják szá -
mon. És ez zel ez a mû faj le is zá rult – he -
lyé re lép tek a gé pek. De Richter Ilo na
nem állt meg, ter mé szet is mer te tõ gyer -
mek köny ve i vel, nö vénystú di u ma i val és
ap ró lí rai írá sa i val to vább szem lé lõ dik.
Ecset tel és tol lal.

Vá ro sunk hoz Richter Ilo na kö tõ dé se a
leg erõ sebb: há rom év ti ze de vesz részt ki ál -
lí tá sa i val kul tu rá lis éle tünk ben. Gross Ar -
nold réz kar cai ed dig há rom szor ke rül tek
be mu ta tás ra. Kass Já nos nak ez lesz nagy
ér dek lõ dés sel várt be mu tat ko zó tár la ta.

A pá lya tár sak el sõ kö zös ki ál lí tá sa: al -
ko nyi ta lál ko zás Ba ján…

A kiállítás június 30-án 16 órakor nyílik
meg a Nagy István Képtárban.

Schmidt An tal

Delineare necesse est

Di ák élet a há bo rú elõtt
A „csup ros” vagy „so ros” di ák

A fa lu si, ta nyai is ko lá ban, ha a ta ní tó úr
(vá ros ban ta ní tó bá csi, de fa lun ta ní tó úr)
fel fi gyelt egy ér tel mes, ta nul ni sze re tõ
gye rek re, a plé bá nos sal együtt igye ke zett
meg gyõz ni a szü lõ ket, hogy ta nít tas sák
to vább cse me té jü ket. Volt, aki azt mond ta,
nem csi ná lok urat be lõ le, mert majd le néz
min ket. Saj nos, elõ for dult ilyen, is mer tem
olyan dip lo mást, aki büsz kén ment a fõ ut -
cán, fej ken dõs any ja pe dig két nagy bõ -
rön döt ci pelt mö göt te. A má sik úgy gon -
dol ta, leg alább kön  nyebb éle te len ne, mint
a mi énk, de nincs pén zünk hoz zá. 

Ha a gye rek vál lal ta, hogy pap lesz,
egy sze rû volt a meg ol dás: az egy ház
gond já ba vet te, be ke rült a „kis sze mi ná ri -
um ba” (sze mi na ris ta lett, ötö dik tõl pe dig
„kis pap”, aki már kék re ve ren dá ban járt).
Ha érett sé gi után be je len tet te, hogy nem
érez hi va tást a pa pi pá lyá ra, ab ból sem lett
ki át ko zás. Meg kö szön te a se gít sé get és
más pá lya után né zett. Két ilyen osz tály -
tár sam is mi nisz té ri u mi tiszt vi se lõ ként

ment nyug díj ba. Ak ko ri ban kol lé gi um
(in ter ná tus) ke vés volt. A kon vik tust (a je -
zsu i ta rend ál tal fenn tar tott in ter ná tus)
nem a sze gé lyek nek ta lál ták ki, már az is
mu tat ta, hogy sö tét kék, tá nyér sap kás, ten -
ge rész tisz ti egyen ru há ra ha son lí tó uni for -
mi suk volt, ki vo nu lás kor a szá zad pa -
rancs nok ki vont kard dal ve zé nyelt. 

A Tanítókházát ta ní tók gyer me kei és ta -
ní tó kép zõ sök ré szé re hoz ták lét re. Az ak -
ko ri köz le ke dé si vi szo nyok mel lett na pi
be uta zás el kép zel he tet len volt. Mit te he tett
a szü lõ? A pe del lus tól (bidelus) kért né -
hány di ák tar tó cí met. Leg in kább mes ter -
em be rek öz ve gyei ren dez ték be egyik szo -
bá ju kat, ahol akár négy fiú is el fért, ol csó
pén zért – s né mi ter mé nyért (liszt, krump -
li, ba rom fi stb.) – még kosz tot is adott. 

Hogy ki volt a pe del lus? Egy egész in -
téz mény, aki az órák ra be-ki csön ge tés tõl
kezd ve gond nok is volt, de ná la le he tett
kap ni a friss, ro po gós sós kif lit és a pasz tõ -
rö zött te jet, reg gel fi gyel te, hogy ren de sen

öl töz ve jöj je nek a gye re kek, õ volt az, aki
tan ári uta sí tás ra ki po rol ta a ren det len ke dõ
ne bu lók nad rág ját, es te fe lé pe dig egy ta -
nár tár sa sá gá ban jár ta a vá rost, mert 5 óra
után di ák nem me he tett az ut cá ra! En nek
el le né re vol tak el ve te mült ka ma szok, akik
a di ák sap ka he lyett ka la pot nyom va fe jük -
re, vá ros szé li kis kocs mák ban ta lál koz tak,
bi li ár doz tak, vagy az es ti mo zi elõ adás ra
men tek. Mo zi ba ugyan is csak dél után, az
is ko la ál tal jó vá ha gyott fil mek re, en ge -
déllyel le he tett men ni. Csak hogy a pe del -
lus több év ti ze des gya kor lat tal is mer te
mind ezt, így a le bu kás ve szé lye nagy volt.
Az is ko la ilyen kor fe nye ge tõ zött, a ked -
ves pa pa pe dig po fo zott. Olyan ós di pe da -
gó gi ai el ve ket val lot tak, hogy egy kel lõ
idõ ben adott po fon töb bet ér, mint há rom
pré di ká ció. 

Be irat ko zás után a köl csön könyv tár ból
pár pen gõ ért ki ad ták az ös  szes szük sé ges
tan köny vet. A könyv jó mi nõ sé gû volt,
ami bõl há rom nyi tás után sem ese tek ki a
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la pok, de nem kel lett be le ir kál ni, alá húz ni,
és nem vál to zott a tan anyag sem éven ként.
Volt egy szer egy olyan köny vem, mely bõl
a ki adás év szá ma alap ján apám is ta nul ha -
tott. Az is ko lai fel sze re lést, köny vet, fü ze -
tet ak ta tás ká ban vit tük. Anyá mat pa zar ló -
nak tar tot ták, mert 3 pen gõs bõr tás kát vett
ne kem, pe dig egyötvenért is le he tett kap ni,
ne ki lett iga za, 14 év vel ké sõbb, az egye te -
men is azt hasz nál tam. Volt még egy lé nye -
ges vá sá rol ni va ló: a di ák sap ka! Min den is -
ko lá nak meg volt a jel leg ze tes szí nû, for -
má jú sap ká ja, me lyen ezüst vagy arany csí -
kok szá ma mu tat ta, hogy vi se lõ je há nya dik
osz tá lyos. A kis el sõs már szep tem ber ele -
jén, több nyi re a má so di ko sok tól ka pott né -
hány po fon után meg ta nul ta, hogy a fel -
sõbb osz tá lyo sok nak ki jár a tisz tel gés, még
ha ed dig so sem lát ták is. Az is ko la csak ar -
ra volt ké nyes, hogy a di ák vi sel je is. E so -
rok író ját nem sok kal az érett sé gi elõtt
akar ták „el tá vo lí ta ni az is ko la fa lai kö zül”
(ma gya rul ki csap ni), mert egy szép ta va szi
dél után a fõ ut cán nem a fe jén, ha nem a ke -
zé ben vit te sap ká ját.

Di ákét kez te tés, men za ak kor még csak
az egye te men volt. A „kint la kók” (exter-
nisták) ott hon vagy szál lás adó né ni nél et -
tek, de vol tak „csup ros” vagy „so ros” di á -
kok is. Ugyan csak a pe del lus adott cí me ket,
per sze, az ilyen szí ves sé ge kért ne ki is járt
vi szon zás. Jó szí vû csa lá dok vál lal ták, hogy
a hét egyik nap ján ven dé gül lát nak egy sze -
gény di á kot, aki az tán min den nap más hol
ebé delt. A me nü nem volt gond, hisz ak ko -
ri ban meg volt a ha gyo má nyos ét rend, két
hús ta lan nap (kedd, pén tek), a többin a bab,
krump li, ká posz ta stb. szo ká sos sor rend -
ben. Ezen csak az ün ne pek, böj tök, disz nó -
vá gá sok vál toz tat tak. A csa lád együtt evett
a ven dég gel, ami tõl egy részt nem volt
meg alá zó a hely zet, de ami még fon to -
sabb, a gye rek meg ta nult kés sel-vil lá val
en ni, fel nõt tek közt vi sel ked ni, kö szön ni,
be szél get ni, öl töz köd ni. Meg ta nul ta pl.
azt, hogy a szo bá ban le vesszük a fej fe dõt
(!), hisz sap ká ban, ka lap ban len ni a leg na -
gyobb ne ve let len ség nek szá mí tott vol na.
Még a zsi dók is csak sa ját kö re i ken be lül
vi sel tek ka la pot. (Az if jú rab bi ol vas gat ja
az öreg Tal mu dot: „Fér fi em ber nek a zsi na -
gó gá ba ka lap nél kül be men ni ugyan olyan
bûn, mint más fe le sé gé vel pa ráz nál kod ni”.
A lap szél re ír va: „Mind ket tõt pró bál tam,
mecsoda kü lönb ség!”)

Ak kor is volt di ák nyelv, de azt csak ma -
guk kö zött hasz nál ták, fel nõt tek vagy lá -
nyok je len lét ében nem csak a drasz ti kus
vagy obsz cén ki fe je zé se ket nem volt sza -
bad ki ej te ni, de olyan ár tat lan sza va kat sem,
mint pl. ka ja, pia, ló vé stb. A „csaj” kön  nyû -

vé rû nõt je len tett, te hát sér tõ volt, a pa si link
ala kot je len tett (de val vá lód nak a sza vak!).

Elõ for dult, hogy a gye rek nek nem volt
mód ja rend sze re sen ilyen fel nõtt tár sa ság -
ban len ni, évek alatt el fe lej tet te a fa lu si il -
le met, de nem ta nul ta meg a vá ro sit sem,
így az tán 50 éve sen is a di ák stí lust hasz -
nál ta, egy szer alá za tos volt, mint egy kis -
di ák, más kor bi zal mas ko dó.

El kez dõ dött a tan év. Nyolc éven át osz -
tály fõ nö künk – ki ko ra sze rint apánk le he -
tett vol na – ma gáz ta és uraz ta tíz éves di ák -
ja it (Ko vács úr, jöj jön csak ki), csak 6-7.-
ben, fo lyo sói ma gán be szél ge té sek ben kez -
dett ke reszt né ven, te gez ve szó lí ta ni, az
érett sé gi ban ket ten it tuk meg a per tut. El sõ -
ben hat van öten vol tunk, má so dik ra 45-re
csök kent a lét szám, s né hány ki vé tel tõl el -
te kint ve ez a tár sa ság ma radt érett sé gi re. A
zág rá bi bank igaz ga tó, a pes ti kór há zi fõ or -
vos, a fõ mér nök, a zsi dó ügy véd, a sü ket né -
ma ötvössegéd há zas pár és a pusz tai ko csis
ma gyar, sváb, bu nye vác anya nyel vû cse -
me téi ennyi idõ alatt úgy ös  sze forr tak, hogy
Ausch witz vagy Gulag után Ka na dá ból,
Dél-Ame ri ká ból, Új-Zé land ból 60 év után
is el jön nek a ta lál ko zók ra (mint hal lom,
most a 10 éves re sem si ke rül min dig ös  sze -
hoz ni a szom széd vá ros ból az osz tályt).
Nem em lék szem, hogy akár osz tály társ,
akár ta nár va la ha úgy érez tet te vol na, hogy
nem ugyan an nak a kaszt nak tag jai va -
gyunk. Ér de kes az is, hogy mi nél „hát rá -
nyo sabb hely ze tû” volt va la ki, an nál job -
ban ta nult, s még õ „inst ru ál ta” (ta ní tot ta)
dél utá non ként a nem hát rá nyos hely ze tû e -
ket. A ta lán kis sé me rev, de min dig igaz sá -
gos osz tály fõ nö künk mel lett ott volt a bo -
hém tor na ta nár, aki a meg szó lí tást „édes pi -
ci fi am, te nyo mo rult disz nó”-ra egy sze rû -
sí tet te, s ví vó kard já val oda is pöc cin tett.
Nyo mát na po kig vi sel tük com bun kon, fe -
ne kün kön, amit szi szeg ve, de jó hecc nek
vet tünk, so ha egyet len szü lõ sem rek la mált.
A 6-7. osz tály ban már ha ver kod tunk is.

Nya ra lás? Nem volt té ma. Ak ko ri ban
min den ki oda uta zott, aho vá akart, ha
pén ze is volt hoz zá. Ten ger par ti üdü lés?
Sen ki nek eszé be sem ju tott. Volt cser kész -
tá bor (Du nán túl, Fel vi dék, Mát ra, Er dély,
Kár pát al ja), a ba rá tok meg hív ták egy -
mást, ke rék pár tú rát szer vez tek, vagy ka -
jak kal le evez tek Gyõr tõl, Esz ter gom tól.
Nem em lék szem, hogy bár ki nek lett vol na
olyan sze mé lyes hol mi ja (kar órá tól töl tõ -
tol lig), amit iri gyel ni kel lett vol na. „Már -
kás cucc?” Azt sem tud tuk, mi az.

Évek alatt nem csak a tan anya got sa já -
tí tot tuk el, de egy vi sel ke dé si nor mát is,
mely re ké sõbb, az Élet be ki ke rül ve lett
szük sé günk. (Mai ta nár mond ta: Azért fi -

zet nek, hogy ta nít sak, nem azért, hogy
ne vel jek.)

Ha va la ki új ru há ban je lent meg, az azt
je len tet te, hogy a ré git ki nõt te vagy tönk -
re ment, de nem azt, hogy most „ez a tren -
di”. Bal la gás ra, érett sé gi re min den ki ka -
pott egy fe ke te, két so ros öl tönyt (osz tály -
fõ nö künk nyolc év alatt két öl tönyt hasz -
nált el), s ha jól ment, ez ki tar tott a dok to -
rá tu sig vagy az es kü võ ig. 

Szó ra ko zás is volt. Lány test vér rel ren -
del ke zõ osz tály tár sunk meg hív ta né hány
ba rát ját, a kis lány ba rát nõ it, így ös  sze jött
egy 10-15 fõs tár sa ság. Szom ba ton ként,
fõ leg szü net ben össze jöt tek, s egy gra mo -
fon (a le mez ját szót ak kor még így tisz tel -
ték) vagy tan gó har mo ni ka, gi tár kí sé ret tel
el tán col gat tak, míg a nyi tott aj tó mel lett a
má sik szo bá ban a szü lõk, lá nyok kí sé rõi
be szél get tek. Egy mást ta ní tot ták a tan gó ra,
ke rin gõ re, foxra. Il len dõ volt az édes anyá -
kat is fel kér ni. A lá nyo kat ma gáz tuk, te ge -
zõ dés gye rek kori vagy csa lá di is me rõ sök -
kel volt szo kás ban. Szo ro sabb ba rát ság,
sze re lem rit kán vi rág zott ki – bár az is elõ -
for dult –, in kább nagy ma ma ko rig tar tó ba -
rát sá gok köt tet tek.

Gya ko ri volt, hogy akár egy ut cai pa don
ül ve, órá kig vi tat koz va pró bál tuk „meg -
vál ta ni” a vi lá got. A je lek sze rint nem sok
si ker rel.

A di á kok, ha ma guk közt „ökör köd tek”
is, ki fe lé igye kez tek fel nõtt ként vi sel ked -
ni, ami öl töz kö dés re, ut cai, tár sa sá gi meg -
je le nés re egy aránt vo nat ko zott. „Bo lond
bal la gás ra” kor bác  csal sem le he tett vol na
kény sze rí te ni, hisz most már fel nõt tek let -
tünk, ka la pot vi sel het tünk, s a „te kin te tes
úr” meg szó lí tás il le tett meg.

Solymos Ede

Kö szö net az SZJA 1%-áért!

A Ba jai Hon pol gár Ala pít vány ez -
úton mond kö szö ne tet mind azok nak,
akik 2004. évi sze mé lyi jö ve de lem adó -
juk 1%-ának fel aján lá sá val, 189 651
fo rint tal tá mo gat ták te vé keny sé gét. Az
APEH ál tal 2005. ok tó ber 10-én ki utalt
ös  sze get az új ság szer kesz té sé vel kap -
cso la tos meg bí zá si dí jak ra, szer zõi ho -
no rá ri u mok ra, pos tai költ sé gek re stb.
for dí tot tuk.

To vább ra is tisz te let tel vár juk tá mo -
ga tá su kat.

Adó szá munk: 19047403-1-03
Bajai Honpolgár Alapítvány

Kuratóriuma
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Ba jai Arc kép csar nok
Lukin Lász ló

1926-2004
Nagy szü lei az egy kor Bács-Bodrog

vár me gyé ben, Zentától dél re, a Ti sza
men ti Ada te le pü lé sen él tek. Ipa ros fog -
lal ko zá sú nagy ap já nak és há zas tár sá nak,
He ge dûs Teréziának Lukin Sán dor ne vû
fiú gyer me ke Adán 1887. jú li us 24-én
szü le tett. Gö rög ke le ti val lá sú ra ke resz tel -
ték. Anya nyel ve szerb volt, el sõ ként ezt a
nyel vet ta nul ta meg. A pol gá ri is ko la el -
vég zé se után a Ba jai Ma gyar Ki rá lyi Ál -
la mi Ta ní tó kép zõ In té zet ben ta nult.
Externista nö ven dék volt, a Czirfusz Fe -
renc ut ca 6. szám alatt la kó Komáromy
csa lád nál la kott. Ta ní tói ok le ve let 1906-
ban ka pott ma gyar és szerb nyel vû is ko -
lák ban jo go sí tó ta ní tás ra, va la mint a
görögkatolikus li tur gi á hoz szük sé ges
kán to ri ok le ve let is. Utá na pol gá ri is ko lá -
ra ké pe sí tõ ta ná ri dip lo mát szer zett. A
Ba jai Pol gá ri Fiú is ko la ta ná ra ként ment
nyug díj ba. Vá ro sunk ban elõbb a Tóth
Kál mán ut ca 21. szá mú ház ban bé relt la -
kás ban la kott, majd sa ját há zá ban, a
Zombor ut ca 6. szám alatt. 1970. ja nu ár
8-án hunyt el.

Lukin Sándor 1912-ben Sza bad kán kö -
tött há zas sá got. Fe le sé gül vet te Dobler
Jó zsef és Révfy Ilo na lá nyát, Dobler Mar -
git Ka ta lint, aki Adán szü le tett 1891. áp -
ri lis 21-én, ki nek éle té bõl nem hi á nyoz -
nak a meg ren dí tõ ese mé nyek. Ba ján tra -
gi kus hir te len ség gel halt meg 1954. áp ri -
lis 30-án, ha son ló kép pen idõ sebb fia, dr.
Lukin Sán dor (1912-1948).

Lukin Lász lót – akit ró mai ka to li kus
val lá sú ra ke resz tel tek, és a ke reszt ség ben
a Jó zsef utó ne vet is meg kap ta – Ba ján,
1926. ja nu ár 30-án se gí tet te a vi lág ra dr.
Kõ he gyi Hu gó or vos, egy ko ri, a Rö vid
ut ca és az Orosz lán ut ca sar kán ál ló eme -
le tes ma gán sza na tó ri u má ban. A gyer mek
a gya kor ló ele mi is ko lá ba járt az
1932/1933-as tan év tõl kezd ve, ab ba az
in té zet be, mely ap já nak ta ní tói ok le ve let
adott. Kö zép is ko lai ta nul má nya it 1936-
tól kezd ve a Cisz ter ci Rend Ba jai III. Bé -
la Gim ná zi u má ban vé gez te. Jó ta nu ló
volt, el sõs ko rá tól kezd ve év rõl év re
pénz ju tal mak ban ré sze sült. Tag ja volt az
in té ze ti ének kar nak, ké sõbb a Bá lint Fe -
renc, majd dr. Var gha Kár oly ta ná rok ál -
tal ve ze tett ze ne kar nak is. Mind két
együt tes or go nis tá ja lett. Ap ja kel tet te fel

ér dek lõ dé sét a ze ne iránt, aki tag ja volt
az egy ko ri Ba jai Da los kör nek. Ze nei ta -
nul má nya it Recska Ilo na zon go ra ta nár
ma gán is ko lá já ban kezd te, s ami kor õ
1940-tõl az ál la mi ze ne is ko la ta ná ra lett,
meg sza kí tás nél kül ná la fej lesz tet te. Bá -
lint Fe renc ta ná ra, va la mint Lo vas An dor
fõ kán tor ke ze alatt foly tat ta az or go ná lás
és a kar ve ze tés te rü le tén. A nagy fo kú tu -
dás vág  gyal ren del ke zõ if jú szám ra leg in -
kább kö zép is ko lai ének-ze neta ná ra –
Bár dos La jos volt ta nít vá nya – volt az a
sze mély, aki meg je löl te szá má ra a ze nei
pá lya vá lasz tá sát. Ha tot tak rá a Ba jai
Liszt Fe renc Kör ál tal ren de zett he lyi
hang ver se nyek is, me lye ken a ma gyar és
kül föl di ze nei élet je len tõs mû vész egyé -
ni sé gei sze re pel tek.

Több irány ban mu ta tott ér dek lõ dést.
Így pl. tag ja volt a cser kész csa pat nak, a
ka to li kus hit buz gal mi Má ria Kong re gá ci -
ó nak, ahol énekvezetõi meg bí za tá sa volt.
Fény ké pe zés sel is fog la la tos ko dott, is ko -
lai fo tó ki ál lí tá son va ló si ke res sze rep lé sé -
ért di csé re tet ka pott. Részt vett tan in té ze -
te ön kép zõ kö ri egye sü le té nek te vé keny -
sé gé ben, hetedikes korában fõjegyzõként,
az utolsó évben a kör elnökeként. He lyes,
tisz ta be széd mód ja volt, ta nú jel ét ad ta
ide gen nyel vek irán ti ér zé keny sé gé nek is.
He te di kes gim na zis ta ko rá ban a Ba jai vá -

ros is ko lái kö zött meg ren de zett he lyes
ma gyar ki ej té si ver se nyen har ma dik lett.
Je le sen érett sé gi zett 1944-ben.

A kö zép is ko la után a Liszt Fe renc Ze ne -
aka dé mi án foly tat ta ta nul má nya it 1944-
1949 kö zött. Két dip lo mát szer zett: az egy-
házkarnagyképzõ tan sza kon Bár dos La jos,
a kö zép is ko lai ének ta nár kép zõ tan sza kon
Ádám Je nõ nö ven dé ke ként. Or go nál ni Pé -
csi Se bes tyén tõl ta nult. A Ze ne aka dé mia
ok ta tó já nál, So mo gyi Lász ló nál, a kar mes -
ter kép zés és ze ne ka ri gya kor lat ve ze tõ jé -
nél is ta nul má nyo kat kez dett.

1950-1982 kö zött a Fa ze kas Mi hály
Fõ vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um le gen dás ta ná ra ként mû kö -
dött, gya kor ló is ko lai ve ze tõ ta nár volt.
Az utol só öt év ben a ze ne aka dé mis ták ta -
ní tá si gya kor la tát irá nyí tot ta dip lo ma osz -
tá sig. 1982-ben ment nyug díj ba.

1950-ben nõ sült, fe le sé gül vet te a Bu -
da pes ten 1927. má jus 30-án szü le tett
Hor váth Esz tert, Mol nár Fe renc író uno -
ká ját, kö zép is ko lai ének ta nárt és kar ve ze -
tõt. Há zas sá guk ból nyolc gyer me kük szü -
le tett: 1951-ben Sán dor (film ope ra tõr),
1952-ben Ce cí lia (a Ma gyar Rá dió mun -
ka tár sa), 1953-ban Ág nes (tv-ren de zõ),
1955-ben Gá bor (mu zsi kus, Ame ri ká ban
él), 1956-ban Már ta (ope ra éne kes), 1958-
ban And rás (el hunyt 1968-ban), 1960-ban
Zsu zsan na (ének-ze neta nár, éne kes),
1963-ban Ka ta lin (nyelv ta nár).

Há zas tár sa 1996-ban el hunyt. Ez után
1998. ja nu ár 1-jén Ba ján, a Szent Pé ter és
Szent Pál plé bá nia temp lom ban tar tott
egy há zi es kü võ ke re té ben nõ ül vet te a
Bu da pes ten 1954. feb ru ár 24-én szü le tett
Ko vács Má ria ének-ze neta nárt, ki nek ze -
ne aka dé mis ta ko rá ban õ volt gya kor lat -
ve ze tõ ta ná ra.

Lukin Lász ló éle té nek 79. évé ben,
2004. au gusz tus 18-án hunyt el. Az Ok ta -
tá si Mi nisz té ri um, a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u ma és Ba ja vá ro s sa -
ját ha lott já nak te kin tet te. Bu da pes ten a
Vá ros ma jo ri Plé bá nia temp lom ban tar tott
gyász mi sén bú csúz tat ták, Ba ján a Ró kus
sír kert ben lé võ csa lá di sír bolt ban he lyez -
ték vég sõ nyu ga lom ra au gusz tus 31-én.

Az el hunyt le gen dás ének ta nár, egye -
te mi gya kor ló is ko lai ve ze tõ ta nár sza ba -
to san fo gal maz va, ap ró rész le tek re is ki -
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ter je dõ en ta ní tot ta is ko lá já ban az ének -
ta ní tás for té lya it. Tan könyv szer zõi te vé -
keny sé ge is ki emel he tõ. Szer zõ je volt el -
sõ fe le sé gé vel 1984-ben az ál ta lá nos is -
ko lák 7-8. osz tá lyos ének-ze ne tan -
könyv ének. Ugrin Gá bor kö zép is ko lai
ének ta nár és kar ve ze tõ vel tan köny vet ír -
tak 1979-1980-1981-ban a gim ná zi u mok
1-2. és 3. osz tá lya szá má ra, mely ki vá ló
táv la to kat nyúj tott az ének ta nu lás ban a
ta nu lók ja vá ra. (Az utób bit 2001-ben
Lukin át dol goz ta.)

Ze nei mun kás sá gá hoz tar to zott kó rus -
szö ve gek írá sa és mû for dí tá sa. Bár dos
La jos tól ta nult pro zó di át, aki nek ké sõb b
szö veg írói, mû for dí tói al ko tó tár sa lett.
Ze ne aka dé mis ta ko rá tól ének ka ri mû -
vek hez szö ve ge ket írt, és meg lé võ ket
ma gya rí tott. Mû for dí tá so kat ké szí tett,
me lye ket el sõ sor ban Bár dos La jos és
Szõnyi Er zsé bet ze né sí tett meg, vagy
szö ve ge ket írt ze ne szer zõk kom po zí ci ó i -
hoz. Szá mos ide gen nyel vû mû szö ve gét
tet te hoz zá fér he tõ vé ab ban az idõ ben,
ami kor még nem volt sú lya az is ko lák -
ban az ide gen nyel vek ok ta tá sá nak. Szö -
veg író ként az utób bi évek ben Da ró ci
Bár dos Ta más és Vavrinec Bé la ze ne -
szer zõk kel dol go zott együtt a leg töb bet.
Leg utób bi mun ká ja Legány De zsõ ze ne -
tör té nész A ma gyar ze ne kró ni ká ja cí mû
ze ne tör té ne ti an to ló gi á já nak CD-re rög -
zí té sé ben a ze nei pél da tár lek to rá lá sa
volt Ko vács Má ri á val.

Köz re ad ta Haydn ká non ja it – ha lá lá nak
150. év for du ló já ra –, az ál ta la szer kesz tett
ki ad vány a Ze ne mû ki adó nál je lent meg
1959-ban. Kó rus szö veg-for dí tá sai pl.: Öt
év szá zad kó ru sa (1956), Ezer év kó ru sa
(1977). Mind ket tõ a Ze ne mû ki adó nál lá -
tott nap vi lá got. Szö veg írá sai: Bár dos:
Négy föld rész, Eu ró pa pe re mén, Hel lasz,
Sze ke res Fe renc: Ré gi mes te rek vegyes-
karai és egy ne mû ka ra i nak gyûj te mé nye.
Szá mos ze nei té má jú írá sa je lent meg
nyom ta tás ban, ze nei szak fo lyó irat ok ban,
na pi lap ok ban és más al kal mi ki ad vány ok -
ban. Ezek: pl. ZeneSzó (szer kesz tõ bi zott -
sá gá nak tag ja volt), Mu zsi ka („Tü csök -
mu zsi ka” ro va tát szer kesz tet te 1958-1968
kö zött), Ma gyar Kó rus, Parlandó, Új ze -
nei szem le, Az ének-ze ne ta ní tá sa, Musica
Sacra, az Or szá gos Fil har mó nia mû sor fü -
ze te, Rá dió új ság, Nép sza bad ság, Ma gyar
Nem zet, Vi gí lia stb.

Több ama tõr ének kar nak volt ve ze tõ je.
Is ko lá ja kó ru sá nak kar na gya (1950-
1982), Forrai Mik lós kar igaz ga tó mel lett
a Bu da pes ti Kó rus he lyet tes ve ze tõ je
(1954-1964). A Du na ke szi MÁV Ma -
gyar ság Fér fi ka rá nak kar mes te re (1950-

1982), a Vas utas Szak szer ve zet Köz pon ti
Kó ru sá nak ve ze tõ kar na gya (1954-1964),
az EL TE vegyeskarát ve zet te 1957-ben.
Kó ru sa i val sze re pelt hang ver se nye ken, a
rá di ó ban, kül föld ön, köz re mû kö dött új
mû vek be mu ta tó in.

Tag ja volt kü lön bö zõ ze nei egye sü le -
tek nek, ze nei klu bo kat ve ze tett. Egyik
ala pí tó ja az 1975-ben lét re ho zott Nem -
zet kö zi Ko dály Tár sa ság nak. Az 1987-
ben alakított Bár dos La jos Tár sa ság fõ tit -
ká ri tisz tét is el vál lal ta – más egyéb tár sa -
dal mi meg bí za tá sai mel lett –, köz re mû -
kö dé sé vel a tár sa ság a vi rág ko rát él te. Az
1973-ban új já a la kult Liszt Fe renc Tár sa -
ság társ el nö ke, mo tor ja volt ha lá lá ig. Az
utób bi mû kö dé sé rõl 75 éve sen így nyi lat -
ko zott: „A Liszt Fe renc Tár sa ság ban
meg örö köl tük Forrai Mik lós cser kész
len dü le tét: to vább ra is ha von ta tar tunk
ös  sze jö ve te le ket, elõ adá so kat.” Az egye -
sü le tek ben va ló je len lé te min den hol ak tív
sze rep vál la lá sok kal járt.

Szé les kö rû ze nei nép sze rû sí tõ, köz mû -
ve lõ dé si mun kát vég zett. Ve zet te 1954
óta, 50 éven át az Or szá gos Fil har mó nia
ál tal a fõ vá ros ban és vi dé ken ren de zett
hang ver se nye ket. Fõ leg az if jú ság szá má -
ra ren de zett kon cer tek spiritus rek to ra
volt: mû sor ve ze tõ je, a ze ne mû vek és ze -
ne szer zõk is mer te tõ je, ze nei ve tél ke dõk
és kö zös ének lé sek len dü le tes ve ze tõ je,
sze mel vé nyek zongorabemutatója stb. A
MTV Ze né lõ órák cí mû mû so rá nak já ték -
ve ze tõ je volt Forrai Mik lós és Kol lár
End re tár sa sá gá ban 1960-tól 1965-ig. A
rá di ó ban ze nei is me ret ter jesz tõ elõ adá so -
kat tar tott, ve zet te az is ko la rá dió ének órá -
it, ze nei ve tél ke dõ ket ve ze tett Var ga Ká-
r oly rá di ós tár sa sá gá ban.

Lel ke se dés bõl fa ka dó te vé keny sé ge a
fõ vá ros hoz kö töt te, de min dig szo ros
kap cso lat ban volt szü lõ vá ro sá val, meg hí -
vá sok ra és ma gán em ber ként gyak ran ha -
za jött Ba já ra. Öm lik az em lék, ha ezek re
gon do lunk, csak vá lo gat ni le het egy
csepp nyit be lõ le.

Már ze ne aka dé mis ta volt, de ha za jö ve -
te lei al kal má val szí ve sen sze re pelt ba jai
ze ne is ko lá já nak nö ven dék hang ver se nye -
in, el lá tott zon go ra kí sé re te ket, sõt önál ló
zon go ra da ra bot is elõ a dott, pl. Schu mann
Len dü let cí mû mû vét. Nem tu dok el len -
áll ni an nak a ké ret le nül elõ re tó du ló ré gi,
sze mé lyes él mény nek, hogy fel ne idéz -
zem, együtt mu zsi kál hat tam Lukinnal a
bel vá ro si temp lom ze ne ka rá ban a ze nés
mi sé ken, és ezen kí vül a Lo vas fõ kán tor
ál tal he ge dû re, csel ló ra és or go ná ra  kom -
po nált tri ót (De la confession) egy ko ri
gya kor ló is ko lai osz tály tár sa im mal mu tat -

tuk be el sõ ként a temp lom ban. (Lukin or -
go nált, Udvardi Ist ván, a Rá di ó ze ne kar
ké sõb bi tag ja csel ló zott, a he ge dû szó la -
mot én ját szot tam.) A mû ve lõ dé si köz -
pont Szól ja nak a ba ja i ak… so ro za tá ban
1967-ben Du na-par ti ze né lõ órák cí mû
prog ram já val sze re pelt, ké ré sünk re Ko -
dály-em lék es tet szer ve zett. Több ször ta -
lál ko zott a ba jai ze nei ren dez vé nye ken
ének ta nár és kó rus ve ze tõ kol lé gá i val,
elõ adá so kat tar tott, tá mo gat ta a he lyi kó -
ru so kat. Leg utóbb a ba jai ze ne is ko la
fenn ál lá sá nak 75. év for du ló já ra 2004. áp -
ri lis 19-24. kö zött ren de zett mû vé sze ti
hét ven dég köz re mû kö dõ je volt, majd a
bel vá ro si temp lom ban tar tott or go na est-
so ro zat egyik hang ver seny én, 2004. jú ni -
us 5-én, Lan tos Ist ván or go na mû vész
kon cert jé nek mû sor ve ze tõ je ként bú csú -
zott Ba já tól, ab ból a temp lom ból, ahol if -
jabb ko rá ban an  nyit ült az or go na mel lett.

Éle te so rán ki tün te té se ket, dí ja kat és
több fé le el is me rést ka pott. Így pl. a Mun -
ka Ér dem rend arany fo ko za tát, a Ma gyar
Köz tár sa sá gi Ér dem rend (pol gá ri ta go -
zat) kis ke reszt jét. Sok ol da lú te vé keny sé -
gé nek el is me ré se ként szü lõ vá ro sa 1989-
ben Ba ja vá ros dísz pol gá rá vá avat ta. A
Kó ru sok Or szá gos Ta ná csa köz gyû lé sén
tisz te let be li el nö ké vé vá lasz tot ta, Wlasics
Gyu la-dí jat ka pott.

Hol lós Má té Lukintól bú csúz va ír ta
töb bek kö zött a ZeneSzó-ban: „…rög tö -
nöz ve is vá lasz té ko san s a leg szebb ma -
gyar ej tés sel for mál ta sza va it. (Ez ná la
Ádám Je nõ örök sé ge is.) Mon da tai szál -
fa egye ne sek vol tak, mint õ ma ga, s ve re -
te sek, ami lyen ne mes arc éle volt, mely
tar tást és arc élt nem kop tat ta el az idõ.”
Sze mé lye az egész or szág ban meg be csült
volt. Mi, ba ja i ak is jól is mer tük okos, ki -
fo gás ta lan, tisz ta né ze te it, be szé dét és
ének hang ját, me lyet a ze ne, el sõd le ge sen
a vo ká lis ze ne ér de ké ben fá rad ha tat lan
mun ka bí rás sal ki fej tett.

Ér den az al só fo kú mû vé szet ok ta tá si
in téz mény fel vet te Lukin Lász ló ne vét,
em lék táb lá ját is fel avat ták. Az idén már -
ci us ban a Fa ze kas Mi hály Fõ vá ro si Gya -
kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban
em lék táb lát ál lí tot tak egy ko ri ta ná ruk
em lé ké re, Ba ján a ze ne is ko la au lá já ba is
em lé két meg õr zõ táb lát he lyez tek, és az
in téz mény ka ma ra ter mét ró la ne vez ték el
az el múlt év ben. Dosz to jevsz kij ír ta: „Az
igaz em ber el tá vo zik, de fé nye meg ma -
rad.” Lukin ta nár úr ra em lé kez ve mél tó -
képp tisz tel günk em lé ké nek mi, ba ja i ak
is, ér dem dús fi á nak em lé két szü lõ vá ro sa
is meg õr zi.

Bá ná ti Ti bor
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Petz Esz ter em lé ké re
1930-2006

A szí ve meg szûnt do bog ni 2006. áp ri lis
28-án, éle té nek 76. évé ben. A ba jai Ró kus
te me tõ ben kí sér tük utol só út já ra. Vi rág ba
bo rult ra va ta lá nál meg je len tek pá lya tár sak,
ta nít vá nyok, tisz te lõ jó ba rá tok. Egy há zi
te me té sen, a bú csúz ta tó sza vak mel lett a
ká pol ná ban és sír ja elõtt a Liszt Fe renc Kó -
rus éne kelt.

Éle té rõl rö vi den: Ba ra nya me gyé ben,
Vokányban szü le tett pe da gó gus csa lád ból.
Édes ap ja kán tor ta ní tó-igaz ga tó volt, édes -
any ja ta nár nõ. 1950-ben Békéstarhoson
kezd te ta nul má nya it. 1953-ban Bu da pes ten
az Apá czai Cse re Já nos Pe da gó gi ai Fõ is ko -
la ének-ze ne ta nár kép zõ sza kán vég zett. Ta -
ná ri mun ká ját Vil lány ban kezd te el. 1955
õszén Ba já ra ke rült, és 1962-ig a ba jai
Liszt Fe renc Ze ne is ko la szol fézs ta ná ra ként
ta ní tott. 1962-tõl a ba jai Köz pon ti Fiú is ko -
la ének-ze ne ta go za tán dol go zott. 1975-tõl
1987-ig, nyug díj ba vo nu lá sá ig ki ne ve zést
nyert az önál ló Kál lai Éva Ének-ze nei Is -
ko lá hoz. Ez is ko lá ban köz vet le nül 8 évet
töl töt tünk együtt, de kö zös szak mai
munkánk, kö tõ dé sünk több év ti zed re szólt.

Ba ja vá ro sunk ének-ze nei ok ta tá sá nak
si ke res se gí tõ je volt. Az al só ta go za tos osz -

tá lyok ban ki vá ló ala po zó mun kát vég zett.
A fu ru lya hangszeres ok ta tá sa ki emel ke dõ -
en ered mé nyes volt. Rend sze res sze rep lé -
sek al kal má val a mû so rok han gu la tát fu ru -
lyá zó ta nít vá nyai emel ték. Szá mos be mu -
ta tó ta ní tá sá val az ének-ze nei órák ér té ke it,
szép sé ge it bi zo nyí tot ta. Di csé re tet ér dem -
lõ en szer vez te év rõl év re ta nít vá nya i nak az
ope ralá to ga tá so kat és az if jú sá gi hang ver -
se nye ken va ló rész vé telt. Ének-ze neta ná ri

mun ká ján túl a Ma gyar Vö rös ke reszt vá ro -
si mun ká ját is se gí tet te. 22 esz ten dõn át if -
jú sá gi vö rös ke resz tes ta nár el nök volt. A
Vö rös ke resz tes Vi lág nap al kal má ból a Vö -
rös ke resz tes Mun ká ért ki tün te tés ezüst fo -
ko za tát kap ta. 1982-ban a 33 éves in ten zív
ének-ze nei ta ní tá sért a Ki vá ló Mun ká ért ki -
tün te tést nyer te el.

Em be ri ér té kei mi att sze ret ték ta nít vá -
nyai, szü lõk, kol lé gák és ve ze tõ ik. Hu má -
nus be ál lí tott sá gá val, op ti mis ta ki su gár zá -
sá val hat ni tu dott köz vet len kör nye ze té re.
Min dig si e tett, szin te láz ban ég ve hét rõl
hét re lot tó zott, te le fo nált, szer ve zett. Élet vi -
dám, sze re tet re mél tó, ked ves ta nár nõ volt.

Éle tünk igaz sá gos tör vé nye, hogy egy -
szer min den ki nek men nie kell. Egy szer
min den ki re sor ke rül, mert hal ni szü let -
tünk… Drá ga Esz ter em lé két so ha el nem
mú ló sze re tet tel õriz zük. Ko dály Zol tán ta -
nár úr Es ti da lá val bú csú zunk:

Adjon Isten jó éjszakát!

Szal ma Sándorné

Em ber kö ze li kór oko zók
III. Az ál la tok

Az ál la tok ál tal tör té nõ fer tõ zõ és élõs kö -
dõ kór oko zó em be ri meg be te ge dé se it
zoonózisnak ne ve zi a szak tu do mány._A
WHO (Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet) más -
fél száz ilyen be teg sé get sze re pel tet nyil ván -
tar tá sá ban. Ezek kö zül a vi lág mé re tek ben és
ha zai elõ for du lás ban gya ko ribb ál la tok tól
szár ma zó ár tal mak ról aján la nánk szí ves fi -
gyel mük be je len írá sun kat.

Az ál lat vi lág több nyi re mik ro szko pi kus
mé re tû tag jai kö zül ke rül het nek be leg gyak -
rab ban az em be ri szer ve zet be be te gí tõ fa jok,
de rit káb ban te kin té lyes nagy sá gú ak is jól
ér zik ma gu kat az egyen le te sen fû tött, táp lá -
lék ban gaz dag élõ he lyen, az em be ri test ben.
A meg be te ge dést – a ví ru sok kal és bak té ri u -
mok kal szem ben – csak rit káb ban okoz za az
ál lat tes tét fel épí tõ anyag, ha nem in kább az
„al bér lõ” ál tal ki küsz öbölt anyag cse re-ter -
mé kek kel árt hat nak, to váb bá a tö me ge sen
el sza po ro dó ál lat kák sok em be ri sej tet (pl.
vö rös vér tes te ket) pusz tít hat nak el, vagy je -
len tõs táp anya got ve het nek el szer ve ze tünk -

tõl. Van nak olyan ese tek is (lásd az elõ zõ há -
rom rész ben em lí tett ese te ket!), ami kor az
em be ren rö vid ide ig tar tóz ko dó – több nyi re
vér szí vó ven dég (szú ró le gyek, szú nyo gok,
tet vek, kul lan csok, bol hák stb.) a szú rá sá val
köz ve tít he ti a raj ta vagy ben ne tar tóz ko dó
kór oko zó egy sej tû ál lat ká kat.

Lás sunk né há nyat kö zü lük!
Kór oko zó egy sej tû ek: a több ezer egy -

sej tû ál lat faj kö zül vi szony lag ke vés az em -
ber ben sú lyo sabb be teg sé get oko zó.

Amoeba-fajok: test üre gek ben, fõ ként a
bél trak tus ban, rit kán a fog ínyen, il let ve a
szu vas fo gak ban és légzõrendszerben te le -
ped het nek meg. A hat faj kö zül a 10-40 μm
nagy sá gú vérhasamõba a leg gya ko ribb kel -
le met len ke dõ. A vas tag bél sejt je it a fe hér je -
bon tó en zim jei se gít sé gé vel fel old va, fe ké -
lye ket okoz e bél sza ka szon. A vér be jut va a
máj ba és egyéb szer vek be is el jut hat nak,
ahol cisz ták kép zõ dé se jel zi je len lé tü ket.

Trichomonas vaginalis: az em ber ne mi
szer ve i nek nyál ka hár tyá ján élõs kö dõ, ér de -

kes fel épí té sû egy sej tû. Több csillója és fi -
nom le be gõ hár tyá ja van, azok se gít sé gé vel
mo zog. A nõi hü vely ben gen  nyes gyul la dá -
so kat okoz hat, míg a fér fi ak nál eny hébb le -
fo lyá sú kö vet kez mén  nyel jár je len lé te. A
fel nõtt la kos ság kö zel egy har ma da fer tõ zött
e kel le met len egy sej tû vel. Leg gyak rab ban a
ne mi érint ke zés sel, de oly kor a kö zös für dõ -
víz zel vagy kö zö sen hasz nált tö rül kö zõ vel
ter jed het egyik em ber rõl a má sik ra.

Plasmodium-fajok: az em ber vé ré ben
élõs kö dõ négy faj kö zül a Pl. vivax a leg el -
ter jed tebb, s egy ben a meg be te ge dé se zö -
mét is e faj okoz za. A me le gebb ég haj la ton
gya ko rib b, de rit kán ná lunk is elõ buk kan. A
fa jok iva ro san és ivar ta la nul is sza po rod -
nak. El kü lö ní té sük a spó rás sza po ro dás pe -
ri ó du sa alap ján tör té nik: egy vagy több na -
pon ként sok szo ro zód nak az em ber ben a vö -
rös vér tes tek ben. A meg sok szo ro zó dás kor
szö kik fel a láz, ami ért vál tó láz nak is ne ve -
zik e meg be te ge dést, a ma lá ri át. A szét esõ
vér sej tek bõl ki ke rü lõ ivar ta lan ala kok újabb
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sej tek be jut va sza po rod nak to vább, így a
vö rös vér tes tek szá má nak gyors csök ken té -
sé vel idé zik elõ a vér sze gény sé get (ané mi -
át). Az iva ros fo lya mat a ma lá ria-szú nyog -
ban zaj lik. A szú nyog a ma lá ri ás em ber vé -
rét meg csa pol ja (ez az iva ros fo lya mat hoz
nél kü löz he tet len táp lál ko zást is je len ti!), s
eköz ben a kór oko zó ivar ta lan alak jai is be -
ke rül nek a gyom rá ba, ahol ivar éret té vál va
meg tör té nik az iva ros fo lya mat. A ke let ke -
zett sporozoiták a szú nyog nyál mi ri gyé be
jut va ke rül het nek át egy újabb, még nem
fer tõ zött em ber be. Itt a fo lya mat új ra kez -
dõ dik. Ezt a je len sé get ne vezi a bi o ló gia
gaz da cse rés sza po ro dás nak, amely elég gé
ál ta lá nos a zoonózisok ese té ben. Éven te
mint egy 200 millió em ber be teg szik meg
ma lá ri á ban, amely ese tek kö zül 1 mil lió
(0,5%) fi zet éle té vel. Sze ren csé re ha zánk -
ban igen rit ka az ilyen meg be te ge dés.

Trypanosoma-fajok: az álom kór ne vû be -
teg sé get oko zó há rom faj a tró pu si Af ri ká -
ban és Dél-Ame ri ká ban for dul elõ. A meg-
növekedett uta zá si le he tõ sé gek kel él ve ne
fe led kez zünk meg e ve szély rõl sem! A 10-
30 μm nagy sá gú álom kór os to ro sok a máj,
lép és nyi rok cso mók ba, sõt egye sek a szív -
izom zat ba, il let ve a köz pon ti ideg rend szer -
be is be jut va láz és hi deg rá zás tü ne te ket, el -
ha nya gol va ha lált is okoz hat nak. Le gyek és
po los kák a leg fõbb ter jesz tõk.

A fér gek kö zül a la pos- és hen ge res/fo nál
fér gek kö zött akad né hány, em bert is ve szé -
lyez te tõ faj. El sõ sor ban a sze gé nyebb, rosz -
 szul táp lált, rossz hi gi é ni ai fel té te lek kö zött
élõ em ber cso por tok nál gya ko rib bak, de a
„kul túr né pe ket” sem ke rü lik el e zoonózi-
sok. Egyes fa jok ese tén ha zánk ban 10-
70%-os la kos sá gi fer tõ zött ség is ta pasz tal -
ha tó oly kor, or szág ré szen kén ti el té rés sel. E
több sej tû ek kö zött pár mil li mé te res és 10-
15 mé te res hos  szú sá gú fa jok is van nak.
Vál to za tos test fel épí té sû ek, s va la men  nyit
olyan kül sõ vé dõ ré teg (ku ti ku la) bo rít ja,
amely meg vé di a gaz da ál lat/em ber vé dõ en -
zim je i tõl. Több nyi re a bél rend szer ben él -
nek, de né hány kö zü lük a szö ve tek (iz mok,
mi ri gyek) la kó ja. Oly kor a szer vek fa lát is
át fúr va, több szer vet is „meg lá to gat va” ke -
rül nek ki az em ber bõl vagy ál lat ból. A több
gaz dás fa jok sok szor igen bo nyo lult egyed -
fej lõ dé sû ek: pe ték, lár vák, betokozódott
ala kok, de a ki fej lett ala kok egy aránt okoz -
hat nak fer tõ zést. A leg több társ gaz da a há -
zi ál lat ok kö ré bõl ke rül ki (ku tya, macs ka,
nyúl, ser tés, juh, ba rom fi, szar vas mar ha
stb.), de szin te bár me lyik va don élõ, em ber
ál tal fo gyasz tott ál lat tól (rá kok, ha lak, vad -
disz nó stb.) is fer tõ zõd he tünk. Kü lö nö sen
az em lí tett ál la tok kal fog lal ko zó/érint ke zõ
em be rek nél gya ko rib bak a fer tõ zõ dé sek! A

leg gya ko ribb fer tõ zõ dé sek az ürü lék kel,
vagy a fer tõ zött ál la tok nem kel lõ en ke zelt
hú sá nak fo gyasz tá sa út ján for dul nak elõ.

A la pos fér gek kö zül:
A máj mé tely az epe já ra tok ba ke rül ve

sár ga sá got, máj gyul la dást oko zó, 2-3 cm -
es ál lat. Sze ren csé re rit kán for dul elõ fer -
tõ zõ dés.

Ku tya ga land fé reg: (Echinococcus gran-
ulosus): a ku tya vé kony be lé ben élõ 3-6
cm-es fé reg több ezer pe tét ter mel. A pe ték
a bél tar ta lom mal a nö vé nyek re ke rül nek,
ame lye ket a leg elé szõ ál la tok el fo gyasz ta -
nak, s ez ál tal megfertõzõdnek. De az el fo -
gyasz tott víz zel is ter jed het e fé reg. Az új
gaz dá ban a pe ték a vér be, a máj ba, tü dõ be,
ve sé be, mi ri gyek be, cson tok ba ke rül het -
nek, ahol ún. hó lyag fér gek ké ala kul nak, s
né ha vég ze tes ki me ne te lû meg be te ge dést
okoz hat nak. Az em ber a ház kö rül vagy a
ház ban (!) tar tott fer tõ zött ku tyá tól kap hat -
ja meg e nem kí vá na tos tár sat. A há zi ked -
venc vég be lén át tá vo zó pe ték egy ré sze
sok szor meg ta pad a vég bél nyí lás kö rül,
ame lye ket a visz ke tõ ér zés mi att a ku tya az
alj zat hoz dör zsö lés sel vagy nya lo ga tás sal
igyek szik el tá vo lí ta ni. Ezek in nen vagy a
ku tya ölel ge té se kor ke rül het nek gyer mek re
vagy fel nõtt re.

Így szem lél jük ez után a ku tyát ölel ge tõ
Ho mo sapienst!

A tel jes egyed fej lõ dés utol só fá zi sa ként a
hó lyag fér ges ál la tok (ser tés, juh, nyúl, szar -
vas mar ha stb.) nyers hú sát el fo gyasz tó ku -
tyá ban ala kul ki a tel jes ál lat, s a fo lya mat
kez dõ dik elõrõl.

Horgasfejû ga land fé reg (Taenia solium):
2-7 mé ter hos  szú, amely nek je len lét ét a ser -
tés hús „bor só kás” kép zõd mé nyei jel zik. A
hús tö ké le tes sü té sé vel vagy fõ zé sé vel ke -
rül het jük el e nem kí vá na tos táp lá lék el vo nó
és to xi kus, em ber re gya ko rolt ha tá sát.

Si ma fe jû ga land fé reg (T. saginata): ki -
fej let ten 8-12 mé te res hos  szú sá gú, s leg -
több ször szar vas mar ha hú sá val ke rül het
az em ber be, ahol gyo mor és ha si fáj dal -
mak, há nyin ger és nyug ta lan ság tünete-
gyüttesét okoz za.

A hen ge res vagy fo nal fér gek kö zül:
Or só fé reg vagy or só gi lisz ta (Ascaris lum-

bricoides): a 30 cm-t is el érõ, 1 cm vas tag sá -
gú faj 1-2%-ban for dul elõ Ma gyar or szá gon
át la go san, de né mely he lyi fel mé rés nél 30-
40%-os gya ko ri sá got is re giszt rál tak az is -
ko lás ko rú gye re kek nél. A nõs tény ál tal ürí -
tett na pi 200 ezer pe té bõl a ta laj ban ki fej lõ -
dõ lár vák fer tõz nek, ame lyek a bél fa lon át a
vér ke rin gés be, majd a tü dõ be ke rül nek, ahol
a haj szál ere ken el akad va nö ve ked nek. In -
nen a lég uta kon és nye lõ csö vön át új ra a bél -
be jut hat nak, ahol a ki fej lett fér gek át fúr ják

a bél fa lat több nyi re has hár tya gyul la dás kí -
sé re té ben. A has nyál mi rigy ben és epe ve ze -
ték ben ugyan csak gyul la dá sos el vál to zá so -
kat okoz nak. Nyug ta lan ságot, orr visz ke tést,
ne héz lég zést, ét vágy ta lan ságot, oly kor tes ti
és szel le mi le ma ra dást okoz hat nak gyer me -
kek nél. A fé reg pe té je a gon do zat lan, kor -
sze rût len ár nyék szé kek, il let ve az em be ri fe -
ká li á val lo csolt te rü le te ken ke rül het szá jon
át az em ber be. A ser tés és ba rom fi or só fér -
gek is oly kor meg fer tõz he tik az em bert.

Hegyesfarkú bél gi lisz ta (Enterobius ver-
micularis): az is ko lás ko rú ak kö zött leg gyak -
rab ban elõ for du ló (oly kor 50-60%-os gya -
ko ri ság gal!), alig 1 cm-nyi vas tag bél élõs kö -
dõ. Kel le met len vég bél visz ke tést, nyug ta -
lan sá got okoz a gyer me kek nél, sõt tel je sí tõ -
ké pes ség-csök ke nés is elõ for dul hat.

Os tor fé reg (Trichinella spiralis): a 2-4
mm-es fér gek csak eset le ge sen ke rül het nek
be az em ber be, de éve kig tar tó reumatikus
fáj dal ma kat okoz hat nak. A fõ ként pat kány,
ró ka, borz és ser tés élõs kö dõ a ke vés bé ke -
zelt ser tés hús ok kal jut hat az em ber be. A bél -
fa lon át a nyi rok- és vér áram ba ke rül nek, s
vé gül az izom zat ban te le pül nek meg. A be -
teg ség (trichinellózis) leg több ször eny he le -
fo lyá sú, de nagy szá mú élõs kö dõ ese tén
vég ze tes ki me ne te lû is lehet.

Ho gyan ke rül het jük el e sen ki ál tal nem
óhaj tott fer tõ zé se ket? A fo gyasz tás ra szánt
gya nús hús fé lé ket ál lat egész ség ügyi vizs -
gá lat nak ves sük alá; ke rül jük a ké tes, fer tõ -
zött he lye ket, ál la to kat; tart suk tisz tán a
ház ba fo ga dott állatkedvenceket; óv juk az
ut cá kat, ját szó te re ket kó bor és sé tál ta tott ál -
la tok ürü lék szen  nye zõ dé sé tõl; a be te gí tõ ál -
la tok egyed fej lõ dé si lán cát sza kít suk meg
(ro var ir tás, vi zek le csa po lá sa); ta nít suk meg
gye re ke in ket a he lyes vi sel ke dés re, ál lat -
gon do zás ra, az óva tos ma ga tar tás ra; a be -
kö vet ke zett fer tõ zõ dés gya nú ja ese tén mi -
e lõbb for dul junk a gyó gyí tó szak em be rek -
hez, mi vel a leg több zoonózis kel lõ idõ ben
tör té nõ fel is me rés sel, meg fe le lõ te rá pi ák
se gít sé gé vel gyó gyít ha tó!

A meg elõ zõ (pre ven tív) ma ga tar tás te -
kint he tõ az egyet len, iga zán em ber hez mél -
tó nak, amely gya kor lat csak a meg fe le lõ is -
me re tek bir to ká ban va ló sít ha tó meg kö vet -
ke ze te sen.

Bí zom ben ne, hogy a cikk so ro zat tal si ke -
rült a ked ves ol va só val el hi tet ni azt, hogy az
em ber va ló ban a ter mé szet szer ves ré sze, s
hogy az élõ ter mé sze tet nem elég csak
szem lél nünk, ha nem kel lõ mély ség ben ér -
de mes meg is mer ked ni is ve le!

Bi zo nyo san tu da to sult ben nünk az is,
hogy a „ba rát és el len ség” szem be ál lí tá sá -
nak va ló alap jai van nak a ter mé szet ben.

Dr. La ki Fe renc
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Kabdebó Ta más: Si mo ga tás
„Egy szó, a tó vi ze, a nap su gár, a szem su gár is le het si mo ga tó.” (Lao-ce)

Is ko lá ba in du lok, elõ ször, vi szem a tás kát
Ér zem ter hes anyám csók ját, ar com si mo ga tá sát
Jobbkezének gyû rûs uj ja-be gyén ap ró sze mölcs
Gyen gé den ka ris tol ja ar com, oda-vis  sza,
Mint szél gyûr te hullámfodor a Du nát.

Bucs káz nak az évek, a je ge nye sor alatt
A Türr em lék hez ve zet el sõ ran de vúm
El röp pen be lõ lem, fe lõ lem ka masz ko ri búm
„Ma ri, add a ke zed, meg si mo ga tom.”
(A me rész ség tõl tor kom ban do bog a szí vem.)

A Türr sa rok tû sa rok, a kö vön ülünk
Kép ze let ben vi tor lá son az Al-Du ná ig re pü lünk
Jobbkezemet bal ke ze fog ja; leheletfinoman
Meg si mo gat – ke nyér héj jal etet jük a si rá lyo kat.
(A Pan dúr mo rot vá já ban ívnak a ha lak.)

„Lá tod, mon dom Ma ri nak, a fiú ponty
Ha sá val vem hes lány pon tyot si mo gat.”
Fo lyik a hal tej, ter mé ke nyül az ik ra
Kis hal raj kel ki itt, má jus hu sza dik ra
Ma ri ne ve té se min den szót be te met.

Tûz harc, szö kés, élet ide gen föl dön
Meg te le ped tem egy tal pa lat nyi zöl dön.
Wa les ben nem csak bár dok van nak
Ha nem jó kór há zak, szü lé sze tek, kli ni kák
Egyik ben kis Lily sze mé re nyílt a vi lág.

Ho va szü lõ or vos fo gó ja se gí tet te ki
Ba ba fe jé re bõr sap kát sza bott ne ki.
Meg si mo gat tam, ujj he gye i men hul lám zott a bõr
– Is te nem, ha ez el si mul na! – el si mult.
Te nye re men csak a bõr sap ka em lé ke ma radt.

Már a dél ten ge re ken ker get tem a ha la kat
Ku tyám mel let tem ült, néz te a hul lá mo kat
A sós vi zek har csá ja öles mély bõl jött elõ
Hol po li pok lak nak s pár meg kö vült kor all-agy ve lõ.
Az tán köl töz ni kel lett. Ka ran tén ba a ku tyát?

Egy sza bad lel kû ál lat ezt nem vé sze li át.
De tek tí vünk nek ad tam, ki tíz mér föld re la kott,
A ku tya meg szö kött, har mad nap ha za cap la tott.
Há zunk elõtt a kü szö bön ös  sze ro gyott, fe küdt:
Etet tem, élet re si mo gat tam. A szom szé dok nak ad tam.

Kik vál nak el, kik bõl lesz pár, kik bõl nem?
A sze re lem, a sze re lem a leg szebb fegy ver nem.
„Nézd, mond ta An na, oda fönt az égen
A Fi as tyúk tá vo li, tit kos csil lag kép ben
Egy mást si mo gat ják mindheten a csil la gok.”

El me reng tem. A leg em be ribb ak tus a si mo ga tás,
Hol bõr sely mez bõrt és az érint ke zés le het
Vágy áram lat, sze re lem, ro ko ni sze re tet,
Gyó gyí tó szán dék, bú csú zás vagy ap ró aján dék
Kéz si mo gat ke zet, vagy mást; az si mo gat aki sze ret.

Fá ra má szott a fi am, le esett, két ke zét ki tör te.
Ar ca el fer dült mint egy be le ha ra pott kör te.
Fe küdt a föl dön, esz mé let le nül vin  nyo gott.
Ösz tö nö sen, vil lám gyor san meg si mo gat tam.
Sze me fel nyílt: „Ne csik lan dozz, Apu ka!”

A na pok ban je lent meg Kabdebó Ta más Tariménes uta zá sai
cí mû no vel lás kö te te. Új köny vét a szer zõ jú ni us 9-én (pén te -
ken) 18 óra kor mu tat ja be ér dek lõ dõ ol va só i nak a Mag di
Kony ha MS Bú tor ház ban (Tóth Kál mán u. 15.). Köz re mû -
kö dik: Mécs Kár oly szín mû vész.

Rapcsányi Ja kab Ba ja és Bács-Bodrog
vár me gye köz sé gei cí mû, 1934-ben ki adott
mo nog rá fi á ja adat gaz dag sá ga mi att az ol -
va sók, a hely tör té net iránt ér dek lõ dõk, de
a tu do má nyos ku ta tók ál tal is nap mint nap
for ga tott, kö zel 700 ol da las könyv év ti ze -
dek óta köny vé sze ti rit ka ság nak szá mít,
köz gyûj te mé nyek és ma gán könyv tá rak
félt ve õr zött kin cse. An tik vá ri u mok ban,
or szá gos ár ve ré se ken sem buk kan fel
egyet len pél dány sem. Öt-hat éve 100

eurót kér tek egy mú ze u munk ba be ho zott
pél dá nyért.

A Türr Ist ván Mú ze um és a Mú ze um -
ba rá tok Kö re Ala pít vány a Rapcsányi-
monográfia ha son más ki adá sá nak meg je -
len te té sét ter ve zi. Ahogy az el sõ, 1934-es
meg je le nés kor is tör tént, elõ fi ze tõ ket ke -
re sünk, hogy de cem ber ele jé re a könyv
kéz be ve he tõ le gyen.

A ke mény táb lás, vá szon bo rí tá sú, cér na -
fû zé ses, a ge rin cen és az el sõ kö tés táb lán

arany ve re tû, az 1934-es ki adás sal tel je sen
meg egye zõ könyv ára elõ fi ze tés ese tén
5.000 forintba, áru sí tott pél dá nyai 7.000
forintba ke rül nek. Az elõ fi ze tõk ne vét a
könyv mel lék le té ben kö zöl ni fog juk.

A mo no grá fia elõ fi zet he tõ a Türr Ist ván
Mú ze um iro dá já ban (Ba ja, De ák F. u. 1.).
Ér dek lõd ni a 79/324-173-es te le fon szá -
mon és a bajaimuzeum@freemail.hu e-
mail címen le het.

Merk Zsu zsa mú ze um igaz ga tó

Újra kiadják
Rapcsányi Jakab Baja-monográfiáját

Elõfizetési felhívás
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Vinkovics Antal emlékirata
III.

(1848. november 22. – 1849. január 18.)

Futakon szün te len elõ õrs re jár tunk a
Dunapartra. 21 õr hely volt. Min den  48
órá nak fe lét az õr sön tölttöttem, meg -
szok tam a sanyart. Volt ugy, hogy há rom
hu szon négy órát is ott töl töt tünk. Még is
meg vol tam igen elé ged ve sor som mal.
Öröm mel vi sel tem a ter het, azt ha zá mért
vi sel tem.

Oly kor el el me reng tem, sze me im mel a
túl par ton, hol a rá cok csi nál tak  va la mi
va kon dok tú rá sa i kat. Sze ren csét len va -
kok, ti nem job ban ten né tek, ha azon erõt,
mit mi rom lá sunk ra pa za rol tok, ve lünk
egye sí te né tek – míg így egy mást pusz tít -
va, hagy já tok ma ga to kat esz kö zül fel -
hasz nál tat ni egy lát ha tat lan kéz ál tal. Jaj,
nek tek, ha gyõz tök, sa ját sí ro to kat ás sá -
tok meg és mi en ket s örül je tek, ha ve szí -
tet te tek, mert  ma gyar hon nem hagy ja
vesz ni a test vér-ba rá tot, ha bár meg bot lott
is – hisz nem tud ja mit cse lek szik. Mint
ujongnak, mint ki ál ta nak fe lém ká rom -
kod va, csú fol kod va – hisz a bor be szél
be lõ lük és a düh, nem õ. Lel ke oda ha za
csügg sze ret te in, kik örül nek az együtt lét -
nek s bú san em le ge tik atyjokat, vagy
testvéröket, ki el ment, hogy a sza bad sá -
got meg se gél je bék lyóz ni, s hogy fel ál -
doz za éle tét... mi ért! ...

Mi vel most már vál ta koz va kel lett egy
szá zad nak Begecsen len ni De cem ber ben,
1-én te hát a sor ránk ke rült, oda men -
tünk.  Itt meg volt en ged ve, hogy a la ko -
sok akármelyike is bár mi szín alatt  fegy -
ver ze tünk höz nyúl ni  mer, azon nal
agyon lõ jük. De ez egész ott lé tünk ben
nem tör tént meg.

Szün te len õr sön vol tunk, né ha-né ha
vál tot tak fel...

Vég re azon ban en nek is, mint minden -
nek a vi lá gon – vé ge sza kadt. Idõnk ki telt
s mi is mét Futakra men tünk vis  sza, de
nem pi hen ni, ha nem új ra Õr sök re.

Ez idõ ben meggy ült a te en dõnk, mert
míg az egy fél száz adunk õr sön volt, ad dig
a má sik nak kész ség be kel lett az éjt töl te ni.
Csu pán nap pal al hat tunk né mi ke ve set, ez
tar tott 15-éig. E na pon 60 sze kér re va ló
kül de ményt, mely Pétervárból jött, kí sér -
tük, kik itt hon vol tunk, Petrovcán,
Kulpinon, Szt.Iványon át Tor sá ra. Es ti 9
órá ra ér tünk oda s 11 óra kor szin te ko csin
el in dul tunk s jöt tünk 5 órá ra Futakra. E
nap sza bad volt, 9 órá ig dél elõtt alud nunk.

20-án haj nal ban ki ro hant a Pétervári
õr ség s fel per zsel te Ledinica és Kameni-
ca ne vû rác hely sé ge ket, ma gát az ott lé -
võ csa pa tot be csü le te sen meg ri aszt va.

Ha za jöve az õr ség rõl, allig alud tam el,
mi dõn 11 óra táj ban ri a dót ver nek.
Összejövünk, ki mint tu dott, mi nél ha -
ma rább a leg na gyobb csend ben s me -
gyünk. Egyi künk sem tud ta ho va, a leg -
gyor sabb lép tek ben, meg sem  áll ván Pi -
ro sig. Had na gyunk itt szál lá so ló csa pat -
fõ nök kel nehány szót vál tott, (ki alig
mer te fe jét az ab la kon ki dug ni). Majd is -
mét se be sen men tünk Kiszácsig. Csak itt
tud tuk meg utunk okát – mert az Ir mai
mar há kat még 9 óra táj ban el haj tot ták a
rá cok – min ket, hogy vis  sza ve hes sük,
ke rül tünk Pi ros és Kiszácsnak, ha még
utol ér het nõk öket, de ké sõ volt már,
mint hogy azok már odébb áll tak a löcs
árá val. Mi is ko csi kat ke res tünk s még
haj nal ban Futakon  ter met tünk. – Ek kor a
ba jai Nem zet õrök Kiszácson vol tak.

Va la há ra te hát bé ké ben  õr köd tünk,
nem há bor gat va sen ki tõl, egész Ka rá -
csony nap já ig. Mi u tán ez utol só õr ség bõl
ha za jöt tem és az en gem oly igen sze re tõ
gaz dám és csa lád ja ál tal ne kem ka rá -
csony böjt jé rõl fél re tett má kos és di ós
me tél tet és ka lá csot fel emészt tet tem,
hogy tud jam én, is mint õk mon dák,
hogy ka rá csony van.

El bú csúz tam tõ lük, meg kö szön vén
szívességöket. Õk kön  nyez tek sze gé nyek.

– Ki tud ja hol fog nak – úgy mond ták –
el vesz ni oly fi a ta lon, hány anya vesz ti el
fi át a nél kül, hogy sír já ra bo rul hat? Az tán
ha önök itt hagy nak most ben nün ket, mit
te szünk mi véd te len a rá cok dü he el len? 

Éj fél táj ban  ko csin el in dul tunk és 26-
án  vir ra dó ra Ókérre ér tünk. Ott reg ge liz -
ve azon nal gya log Kucorára men tünk éj -
sza ká ra...

Az egész zász ló alj itt együtt volt már.
27-én ko csin utaz tunk Kulán át

Bajsára. Itt fa la toz tunk, mi vel Bajsa õr -
na gyunk, Za kó Istvány bir to ka volt –
min den szá zad szá má ra 3 akó bor ból ál ló
ál do mást adott. Ezt he ve nyé ben meg it tuk
s vál tott ko csin azon nal még Moravicára
men tünk há lás ra.

A moravicaiakról azt jegy zem meg,
hogy erõ vel vo no gat tak ma gok hoz szál -
lás ra, s na gyon bú sult az olyan, ki leg -
alább  egy hon vé det nem ka pott a há zá -
ba... Ez a ma gyar szí ves ség, nem hí já ban

kun faj ták. Volt bor, hús, ka lács, hogy
még a szür ke sem bír ta vol na el.

Pacséron, Katymáron át, hol ko csit
vál tot tunk, Ba já ra men tünk.

Szük ség te len le ír nom az örö met, mely
csa lá dunk nál ak kor volt. Atyám, öcsém,
hú gom mind ke re sé sem re jöt tek, egy ku -
lacs bor ral és egy ta risz nya ka lács és só -
dar ral, már a szõ lõk közt – min den  úton
–  vár tak. Sze gény atyám pe dig jól tud ta,
hogy én ha za tu dok és fo gok men ni. Hur -
col ta a nagy négyittcés  csu to rát s mint
ke re sett, mi dõn a szá zad meg állt s so ra -
koz ván el szál lá so zott, s en gem nem lá -
tott  köz tük, várt – várt. Jöt tek még egyes
ko csik hon vé dek kel, de egy ben sem én
vol tam. Nem vár ha tott! Az  öcsé met a
ku laccsal ott hagy ta, õ pe dig a szá zad
után ment. – Tán már el men tem – gon -
dol ta. Ké sõbb ha za jött, hogy itt hon va -
gyok e már – még sem lát – én pe dig a
leg utol só ko csin ül tem, mert Katymáron
az üres ko csik ra ügyel nem kel lett, mind -
ad dig, míg va la men  nyi, ne tán el ma radt
hon véd is ko csit kap jon.

Vég re Ba já ra ér ve, a Kálvárja elõtt le -
száll tam a ko csi ról és öcsém, Mis ka
meg is mert s hoz ta a csu to rát. Ne kem ek -
kor már örö mem na gyobb volt, mint a
szom jam. Nem igen it tam, de  an nál job -
ban si et tem ha za.

Na, volt öröm!! Sze gény atyám mi re
ha za jött, job ban el fá radt, mint én. Nagy a
szü lõk sze re te te!

Nem gyõz tek ott hon csu dál ni, hogy
meg híz tam. Elõ ször azt hit ték, hogy a fe -
jem da gadt meg csak! Vagy tán va la mi be -
teg ség, mely fel puf fasz tott. Eh hez még az
is já rult, hogy a fe jem egé szen ko pasz volt
a múlt be teg ség kö vet kez té ben. Csak mi -
dõn a va cso rá nál ehe té si te het sé gem pro -
du kál tam, hit ték el, hogy még is csak kö -
vér és nem pe dig da gadt az ar com.

Egész éj jel nem alud tam, an  nyi kér dez -
ni és mon da ni va lónk volt, hogy reg ge lig
sem tud tuk el vé gez ni. Haj nal ban dültünk
kis sé le, hogy az ál mot el bo lon dít suk.

Reg gel el bú csúz tunk...
Szü lõ im el kí sér tek a pi a cig, a vá sár té -

rig, a vá ros vé gig. Vég re még Szent-
istványig, hol még egy szer it tam az
atyám hoz ta ku lacs ból s az tán... ke zet
fog tunk még egy szer. Szü lõ im ke mé nyen
tar tot ták ma go kat, nem sír tak, ami ne -
kem igen tet szett, mert én ér zel gõ nem
vol tam so ha.
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Vég re el vál tunk, ek kor lát tam, hogy
atyám mi dõn el for dult, egy kön  nyût tö -
rült sze mé bõl – in kább sírt vol na, mert ez
az egy kön  nyû job ban meg se bez te szí ve -
met, mint a kön  nyek nek özö ne. Tud tam ,
hogy ez az egy könny nagy, de el nyo mott
fáj da lom csepp je volt.

Alig lép tünk pár száz lé pést, is mét  ke -
dé lyem nél  vol tam, mint ha sem mi sem
tör tént vol na...

Csa nád ra ér vén ko csi ra ül tünk s
Sükkösdön, Nád ud va ron át men tünk Ha -
jós ra.

30-án Mis kén, Ka lo csán át Dunapata-
jra men tünk, ahol igen szí ve sen fo gad -
tak.

Majd Hartán, Sooton és Apostagon át
Dunavecsére ér tünk, ahol  ugyan jól
meg ün ne pel tük az Új év elõ est éjét. De rék
dunavecseiek majd meg foj tot tak ben nün -
ket étel és ital lal. Itt tet te gaz dánk elõbb
a ku ko ri ca má lét az asz tal ra s az tán a tú -
rós ré test.

A ujév elsö nap ján to vább áll tunk Dab-
Dömsöd, Te rek, Lacháza, Tak sony és
Harasztin át So rok sár ra – ahol ugyan csak
eszünk be ju tott Dunavecse, Pataj s több
ma gyar hely sé gek. A ku tya sváb meg -
kop lal ta tott, hogy úgy se gél je õket a Je -
ho va, mint ama rü hes lo vat, mely csak
sze mé re volt vak és há rom lá bá ra sán tult
meg a kop la lás ban.

Má sod nap ján gya log Pest re ér kez tünk.
Hej Pest rõl sok mon da ni va lóm vol na,

bár so kan van nak, ki ket nem fog la lok
be,  ha nem az úgy ne ve zett nyárs pol gá ro -
kat. Eze ket kül föld rõl ide csa var gott bi -
tan go kat, kik bõl kár lett vol na, mi dõn
még ak ko rák vol tak, mint a bab szem,
ola jat ver ni, hogy a be csü le tes ma gyar -
nak lett vol na mi vel pond rós  malaccá-
nak há tul ját be ken ni. A disz nó né met je
még csak szál lást sem adott vol na, ha a
pus ka tu sát nem mu tat juk ne ki?! A ke -
nye ret pe dig – mond ja – nem ne künk sü -
töt te, ha nem õ fel sé ge ka to ná i nak. Hogy
a ma gya rok Is te ne rug dal ja meg mind a
két lá bá val õket.

No, de rö vi de sen Ke re pes re gya lo gol -
tunk. Ke re pe si utunk ban ször nyû ágyú -
zást hal lot tunk. Meg áll tunk mind an  nyi -
an s nem akar tunk to vább men ni, mert
il let len nek tar tot tuk, hogy mi, még má -
sok a fõ vá ras vé del mé ért ont ják vé rü ket,
mi ad dig  el hát rál junk. Csak mi u tán Õr -
na gyunk meg ma gya ráz ta, hogy ama
ágyú zás Téténynél tör té nik s csak azért,
hogy kis sé föl tart sák az el lent. Így szólt:

– Ne künk meg ha gya tott  egye nest a Ti -
sza mel lé vo nul ni, ahol az ös  szes had erõ
gyü le ke zik ös  sze,  az tán ha kedvök van,

lesz al kal munk meg mu tat ni ne kem  is és
Önök nek is, mint sze ret jük a Ha zát...

Így ér tünk  Ke re pes re – ha nem azt
mon dom is, bár so se ér tünk vol na be le.

De még is be le ér tünk. Éhe sen, fá rad tan
ér tünk szál lá sunk ra. Húsz-húsz em ber
esett egy ház ra – te hát egy szo bá ba.

– Záz zbecsületes ztot zátyáfijak zelore
meg lát ták.  

A be csü le tes tót atya fi ak ele ve  el lát ták
ma go kat s tisz tes sé ge sen ki a pad lás ra, ki
az istálóba hor doz ko dott s nagy lel kû en
át en ged ték ne künk az „el sõ szo bát” –
mely nél ugyan több nem is volt, de min -
den üres, nyo szo lyás tól és asz ta los tól,
mit mi azon nal el is fog lal tunk. Ugyan -
csak kö szö rül tük fo ga in kat ar ra a jó fé le
töl tött ká posz tá ra, mit Pes ten, So rok sá -
ron nem bán tot tunk. De  el bá mul tunk,
mi dõn gaz dánk ér te sít ben nün ket, hogy
mi egé szen hí vat lan, aka rom mon da ni
vá rat la nul jöt tünk.  Mind azo nál tal, ha
éhe sek va gyunk – fõ zet majd gom bó cot
mind nyá junk nak. Hát a hús, kiáltánk fel,
itt a pénz, ho zas son?? 

– Jáj, zuraim zászt záranyért sem kap -
junk.

Na, volt mit hall gat ni min den szent -
nek, ha épen hall gat ták – sze gény gaz -
dánk kért min den re, hogy ne ká rom kod -
junk úgy, vagy leg alább az õ há zá ban ne,
mert úgy mond sok ap ró gyer me ke van s
ha há za el ta lál na sül  lyed ni – meg fagy
oda ki e té len. Ha nem vég re is jobb nak
lát ta a pad lás ra hú zód ni, mert a ba ka any -
 nyi ra be jött a An gya lok és men  nyei Ka -
rok dütsõitésébe,  hogy ke resz tet hány va
ma gá ra el hát rált.

Most mind ki ro han tunk az utczára,
meg néz ni, hogy töb bi tár sa in kat mi ként
fo gad ták. Ha nem iszen azok is épen azért
vol tak az utczán ami ért mi. Ugylátszik,
hogy So rok sár óta az éh sé get ker get tük
csak, de itt ér tük el iga zán.

Most hát mind a kocs má ba to la kod tak.
Én is ki kö nyö rög tem gaz dánk tól két

pin tes üve get. – Azt gon dol tam, iszom,
ha en nem nincs mit, és a kocs má ba
men tem...

Csi kor gó egy hi deg volt...
Min den ka to na sá gunk da cá ra a kesz -

tyût szol gált ra kel lett szo rí ta ni s a sap kát
nyo mo gat nunk le fe le, mert a hi deg ször -
nyen ci ró gat ta fü le in ket.

A csap szék be ér ve, itt már fel for dult
vi lá got lel tem.

Le von ván kesz tyû i met, há tul a dra gon -
ba akasz tot tam, szo kás sze rint s igye kez -
tem befurakozni a csap lár hoz. 

Áb ra hám béresseibõl va ló volt sze -
gény. Sok bort ki mért már biz õ éle té ben,

sok víz zel. De még ily ke vés pénzt nem
ka pott, mint ma – ha õ lár má zott, a ba ka
még job ban. Mit volt mit ten nie, mint
mér ni, amúgy örö kös hi tel be – hoz tak
ugyan né me lyek pénzt, de míg õ vál tott –
ha vált ha tott – ad dig a ba ka ma ga mért.
Ha te hát azt akar ta, hogy itcéje na gyobb
ne le gyen, mint az elõtt, ma ga mért. Már
ha a pénz nek a há rom ne gyed ét sem lát ta,
még is jól esett ne ki, hogy mi nél ki sebb re
szab hat ta az itcét – mi vel ugyan a ba ka
nem igen gon dolt.

Már kö zel vol tam a bor hoz, mi dõn ész -
re vet tem, hogy egyik kesz tyûm el té vedt
s már már a má sik is út nak in dult. Ma -
gam hoz jöt tem. Nem so kat gon dol koz -
tam, ha nem a nagy szo ron gás ban – kesz -
tyûm nek sze rez tem két tár sat, egy he -
lyett. Ab ban nyu god tam meg, hogy most
már ha egyet el is té vesz te nek, lesz még
he lyé ben ket tõ.

– No, nézd – szól hoz zám egy földim
– most vol tak itt kesz tyû im s már nin -
cse nek.

– Hogy hogy? – kér de zem õt.
– El lop ta a ba ka, aki ez meg amaz, ad -

ta te rem tet te – itt azon ban õ cif rább ele-
gantiával fejezé ki gon do la tát, mit én
most jó nak lá tok el hall gat ni.

– Ba rá tom, kön  nyû azon se gí te ni, lopj
he lyé be mást. – Hisz én is úgy tet tem, de
ezt nem mon dám ne ki, fél tem, ne hogy
ma gá é nak ösmerje.

S ugy is tett õ, mint én mond tam, lo -
pott más tól – az pe dig má sik tól – meg az
is más tól s így folyt ez egy re...

Én azon ban a zsi dó hoz fu ra kod tam.
Töl tet tem ma gam nak s még a pénzt oda
ad tam – s föl vál tot ta, az alatt az én  te le
üve gem egyi ke szé pen va la mely ba ká nak
kar jai kö zé ve tet te ma gát. De én halgat-
tam – s mig a csap lár a pénzt ol vas ta, én
a há ta megett egész nyu god tan egy sa ját
pin tes üve get töl töt tem meg sa ját bo rá -
ból, majd odább men tem a lõts árá val.

Hi szen õ már ma töb bet is ká ro so dott,
mi cso da te hát két itze bor és egy üres
pin tes üveg, an  nyi hoz ké pest. Meg szok ta
õ már a csa lást, hisz õ is csalt ele get.

Mi re ha za ér tem, már a töb bi ek a gom-
bocokat ro ha moz ták. De azok be ve he tet -
len nek ta lál tat tak. Hogy is ne! Ak ko ra da -
rab tész ta, men  nyi két mar ká ba fér het
egy te nye res tal pas tót as  szony nak, egy
da rab bá göm bö lyít ve, de oly ke mény re,
hogy mi dõn egyet a föld höz vág tunk,
úgy fel ug rott, hogy még a pad lás is rez -
gett be lé – s az tán ilyet még rág ni, vág ni?

De hagy ján lett vol na mind, ha nem
csak úgy tisz ta víz ben volt ki fõz vén, só
pe dig sem a víz ben sem a gombocban
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nem volt. Így volt ki tá lal va. – Rö vi den
mond va, hú szan vagy hár mat le gyil kol -
tunk, de a töb bi meg áll ta he lyét büsz kén.

Be hív tuk a gaz dát.
– Gaz du ram, ilyen gombocot esz nek

kend tek is?
– Zisten zucseg nyem, sag migor

megházasodjung zákor is ság Panyi bí ró
és eskutyek kápjung  meg belule.

– Ful ladj meg hát ben ne, mi kor leg elõ -
ször eszed – aki ilyen, amo lyan, hang zott
min den fe lõl.

– Mi ért nem adott kéd sót a gombocba?
– Nyincs.
– Nyincs? Vár ja tok csak, jöj je nek ide a

csá szá ri ak, majd az is lesz, ami iga zán
nincs, ezt most vi gye ked és ap rít sa ös  sze
egy lá bas ba, te gyen zsírt alá és süs se
meg.

A gaz da meg tet te, amit  ne ki dictál-
tunk, be le ap rí tot ta a lá bos ba a gombo-
cokat, zsírt tett alá és meg sü töt te, amint
il lett és még só is ju tott rá.

No, így át ala kít va be hoz ta a gombo-
cokat, még mi is alig is mer tünk rájok.
Azon ban az is me ret sé get azon nal meg -
újí tot tuk – most már be ve he tõk vol tak.

Ez volt az utol só étel Ke re pe sen, amit
kap tunk, mert  más nap még itt vol tunk,
de se ke nyér nek se  hús nak hí rét sem
tud tuk.

Te nye rün kön hord tuk a pénzt, egy da -
rab ke nye ret kér ve – se hol sem mi. El tet -
te a tót min de nét s nem adott se pén zért
sem in gyen en ni va lót a kö tél re va ló...

Vég re, mi u tán  ma gun kat be csü le te sen
ki kop lal tuk s mint egy elõ ké szül ve a Fel-
sõmagyarországi kön  nyû éle tek hez,
meg ér ke zett va la há ra a vált ság nap ja,
télhó 5-e. Fel ke re ked tünk, men tünk gya -
log Aszó don át Baghra. Itt már megle-
hetõsebb mó dunk volt, s az itt la kó ma -
gya rok be csü le te sen  el lát tak, nem mint
a tó tok.

De az volt a bök ke nõ, hogy Csá szá ri
had se reg Pest re vo nul va min de nütt sar -
kunk ban volt. Ve lünk a Téténynél  el szé -
lesz tett  ma gyar csa pat ma rad vány és se be -
sült jei, be te gek is vol tak, ba jos volt oly
gyor san to vább áll ni. Te hát gyors fu tá ro kat
kül döt tek azon nal Hat van ra, ko csit ven ni.

Bagon pe dig csak alig vol tunk, Héviz-
györgyön át  Hat van ra gya lo gol ván ott
ko csi ra ül tünk, még es te Gyön gyös re ér -
tünk. Hej! most is szám ban az íze ama jó
és ol csó bor nak, me lyet itt vala al kal -
mam in ni.

Hogy más csa pa tok ho gyan és hol csat -
la koz tak hoz zánk – mint hogy köz em ber
vol tam, en nek tu dá sa nem en gem il le tett.
Kí ván csi pe dig nem vol tam.

Ká pol ná ra 7-én ér tünk. Majd Kerecse-
ny és Abonyon át Kövesdre gya lo gol -
tunk. Ujabb egy nap és Nyárád, Áb rám,
Vat tán át Emõdre ér tünk, ahol egy na pot
nyu god tunk. E na pon õr ál lá son vol tam
az ágyuk nál, te hát lát hat tam, hogy mint -
egy 2 üte günk (Pat ria) le he tett, ha jól
em lék szem.

To vább Verébkereszturon, Onódon,
Sajóvizén, Hidalján át Lucra. Rá kö vet ke -
zõ nap Be ke csen át Sze rencs re ér tünk.
Zomboron át Tarcalra 13-án ér kez tünk.

Itt kel lett be vár nunk, vagy ha szük sé -
ges, elé je men nünk Schlik csá szá ri Tá -
bor nok nak. Aki egy meg le he tõs csa pat tal
si e tett Kas sa fel öl Debrecenynek...

Itt csak an  nyit tud tam tá bo runk ról,
hogy  Dem binszky pa rancs nok sá ga alatt
va gyunk. Men  nyi en vol tunk, nem tud ha -
tom, de an  nyi bi zo nyos, hogy zász ló al -
jun kon kí vül allig volt egy más, me lyet
ren des nek lehete ne vez ni. Na gyobb részt
Szik szó nál meg fu ta mo dott hon vé dek
vol tak, ki ket  már ren des fegy ver rel nem
is gyõz tek, mert mind el do bál ták fu tá sok
köz ben, ha nem szé pen karabint ad tak ne -
kik, hol mi ré gi ko vá sa kat...

Ja nu ár 14-ik és 15-ét itt töl töt tük. Él -
vez tük a Vi lág leg jobb bo ra és ma gyar -
hon leg ros  szabb ke nye rét, ami  az ár pá -
nak és zab nak az õ liszt jé bõl lett ké szít -
ve. Mind jó volt ez azon ban a Ha zá ért.

Utá na át men tünk Mád ra az édes bor ra,
majd pe dig Tállyára.

Itt már pi hen tünk – vol na, ha Schlick
Úr õ ke gyel mes sé ge az õ ed dig gyõ zõ tá -
bo rá val igen kö zel szom szé dunk ká nem
len ne.

Ez volt a baj!
Be szál lá sol tunk, mint ren de sen, min -

den ház ba egy pár, vagy több vagy ke ve -
sebb, a szerént mint a ház bir to kos több
vagy ke ve sebb va gyon nal bírt.

Én egy öz vegy as  szony hoz  ju tot tam
szál lás ra, még pe dig egye dül. Meg le he tõs
va gyon ká ja ma radt fér jé rõl s egy utczán
fut ko só és egy allig az em lõ tõl el vá lasz -
tott cse cse mõ gyer me kei.

Fér je  nem rég köl tö zött a más vi lág ra.
Én, mint af fé le tizenhetedfüves le -

gény, si ma le ány arc cal, csen des, mond -
hat ni lá nyos  ma ga vi se let tel és sze mér -
mes ség gel, ész re ve he tõ en in ger lé ke nyen
ha tot tam a csak nem rég meg öz ve gyült
és még tellyes erõ és kel lem ben lé võ me -
nyecs ké re...

A leg na gyobb és tõ le tellhetõ elõ -
nyök kel hal mo zott el. Sõt ebéd re ked -
venc éte le met ígér te meg fõz ni, a tú rós
csu szát. 

Ám de más kép ha tá roz ta tott az ég bõl.

Mi e lõtt sze ren csém le he tett vol na a
ked ves ke dõ gaz da as  szo nyom fõzt jét me -
gen ni, ri a dót do bol nak. Mint egy 11 óra
táj ban dél elõtt.

Az egész tá bor összvegyült az utczák-
ban s azon nal ki men tünk a me zõ re. Ott
csa ta ren det ala kít va vár tunk a pa rancs ra.
Ször nyû köd volt egész nap. Az el len ség
Szán tó fel öl nyo mult elõ re. A Szán tó ban
el szál lá solt len gyel se géd se reg tel jes
rend ben hát rált, se be sült je it és ha lot ta it
fel szed te az or szág úton.

A mi szá za dunk és a har ma dik szá zad
az or szág út mel lett la pult meg. Fel ada -
tunk volt, hogy mi dõn az el len ség hoz -
zánk ér, pus ka szó val fo gad juk, s hát rál -
va to vább csal juk, míg az or szág út két
fe lén jó val elõbb re ál lí tott tá bor a sû rû
köd vé del me alatt szép csen de sen há ta
mö gé ke rül a mé lyen tisz telt el len sé -
günk nek.

De más ként for dult a koc ka.
El len sé ge ink meg sza gol ták a sáfrán il -

la tot s nem tar tot ták ta ná csos nak ma va -
la mit ve lünk kez de ni.

A len gyel ön kén te sek meg ér kez tek se -
be sült je ik és ha lot ta ik kal, de az el len ség
el ma radt. Vár tunk!

Vár tunk estélig, tíz, ti zen két órá ig éj -
sza ka, jó ét vág  gyal, mert en ni azt nem
kap tunk, de se hol sem mi.

S hogy meg ne fáz zunk a tér dig érõ hó -
ban, fegy ve re in ket gú lá ba tet tük és kör be
sza lad tunk, míg ki me le ged tünk. Az tán,
akik már jól ki me le ged ve a sor ból ki dõl -
tek, ös  sze ül tek a hó ban s kár tyáz tak. Bo -
runk már ki fo gyott ku la csunk ból s az el -
len ség még sem jön! Éj fél kor in du lót ver -
nek, vis  sza a vá ras ba.

Mi dõn az aga rat a va dá szat ra csal ják és
ott jól el ve rik, a he lyet, hogy nyu lat fog -
ná nak ve le, nem esik oly ros  szul ne ki,
mint ne künk e vis  sza té rés. Ki vált ne kem.

Vis  sza men tünk Tállyára.
Ha már el len sé get nem kap tunk, leg -

alább  jól la kom tú rós csu szá val – gon -
dol tam ma gam ban – kö szö rül tem a fo -
gam a szép as  szony fõzt jé nek.

Az utczában meg áll tunk –  s a szél sõ
há zak ba el szál lá sol tak ben nün ket.

– Aki a ház ból ki mer moz dul ni,
agyon lö ve tik – volt a pa ran cso lat.

Jó éj sza kát tú rós csu sza, gon dol tam
ma gam ban, be lõ led nem eszem töb bet. 

– Sen ki nek sem sza bad mégcsak fö ve -
gét sem le ven ni, fegy ver kéz ben tart va,
alud ni csak ül ve le het és sza bad. – A leg -
el sõ dob szó ra min den ki ké szen áll jon
fegy ver ben – hir det ték...

Az éjet át nyo mo rog tuk.
Foly tat juk
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A ma gyar mint ha lász nem zet
III.

Cikk so ro za tom má so dik ré szé ben utal -
tam ar ra, hogy vá laszt adok a kró ni kus hal -
hi ány kér dé sé re. Ugyan is nem csak tér sé -
günk, ha nem szin te egész Eu ró pa ter mé -
sze tes vi zei ago ni zál nak egy olyan „sás ka -
já rás nak” kö szön he tõ en, amely va ló já ban
egy ma dár in vá zió. Ez a ma dár pe dig a vé -
dett ká ró ka to na, s ami kor az el sõ csa pa tok
meg je len tek 1987-ben, az öreg ha lá szok
nem tud ták meg ha tá roz ni, hogy mi lyen új
ma da ra kat lát tak? Ám egy év el tel té vel,
ami kor át te le lés re, az az hat hó nap ra is mét
meg je len tek öt-ha tez res lét szám ban, már
min den ví zi em ber az ör dö göt lát ta ben nük.
Szép sor ban tûn tek el a hal fa jok, el sõ ként a
csu ka, a sül lõ, majd a ponty, a ke cse ge és a
már na. Már ak kor gya ní tot tam, hogy e ha -
lász ma da rak áll nak a prob lé ma mö gött, ám
vol tak vé le mé nyek, me lyek a túl ha lá szást
okol ták a ha lak el tû né sé ért. Nem ze ti par ki
stá tu szom nál fog va a Pak si Vízirendészet
se gít sé gé vel az or szág ban el sõ ként ren det
vág tunk az elõ zõ Ha lá sza ti Tsz-bõl ki vált
Kft-ben, és az írott tör vény nek ma ra dék ta -
la nul ér vényt sze rez tünk. Fel szá mol tuk a
fo kok le re kesz té sét, mond ván, hogy az iva -
dék emi att re ked kint az ár té ren, de ki lo mé -
ter szám fog lal tuk le az át re kesz tõ leshá-
lókat is. Ívás idõ ben olyan fo lya ma tos raz -
zi á kat tar tot tunk, ame lye ken a bár kák pre -
cíz át vizs gá lá sán túl még a ha lász há ti zsák -
ját is át mo toz tuk. Ál lít ha tom, hogy a ha lak
ívá sá nak fo lya ma tát sem mi nem za var ta
in nen tõl, ám a 2-3 éves fo lya ma tos el len õr -
zé sek, ame lyek kel a ha lá szo kat il let tük,
nem ja ví tot tak a hal ál lo mány kon dí ci ó ján.
(A rend csi ná lás stb. olyan jól si ke rült, hogy
1995-ben bosszú ból po rig éget ték veránkai
szál lá so mat a 800 ezer fo rin tos szol gá la ti
te rep mo to rom mal együtt.) 

Sze ren csém volt még is mer ni a 70-80-as
éve ket, ami kor a hi va tá sos ha lá szok pél dá -
ul ívás idõ ben fog ták a leg több ne mes ha -
lat, to váb bá szin te nem volt sza bály, amit
be tar tot tak vol na, ám még is hem zse gett a
hal. Igaz, hogy ne kik nem kel lett a mé re -
ten alu li zsák mány, mert volt ná luk na -
gyobb. Azt is tud ni kell, hogy az el múlt
évek ben leg több ször jó volt az ívás, sõt
õsszel je len tõs szám ban fog ha tó ak vis  sza
az egy nya ras iva dé kok. Ám a sza po ru lat
min dig ok tó ber tõl már ci u sig tû nik el szõ -
rén-szá lán. Vé le mé nyen sze rint nem kér -
dés, hogy a prob lé ma zö mét leg alább
70%-ban a kor mo rán okoz za. Az er re a
törzs ál lo mány ra le szû kült po pu lá ci ó ra már

va ló ban ne ga tí van hat az orv ha lá szat, de
nem mi at tuk nin csen hal. Bát ran ki je lent -
het jük, hogy 15 év alatt egyhuszadára
csök kent a hal ál lo mány, és rend kí vül hi -
ány zik a ma da rak ál tal el pusz tí tott évi
1200-1500 ton na hal iva dék. Azt sem vizs -
gál ta még sen ki, hogy mi lyen prob lé mát
okoz az, ami kor a kor mo rá nok a te le lõ és
ver me lõ ha la kat a 4 C fo kos víz bõl fo lya -
ma to san a 0 C fo kos víz be ker ge tik, s azok
vé de ke zé sül go mo lyag ba tö mö rül ve le dör -
gö lik ma guk ról a nyál kát, így pré dá já vá
vál nak a fer tõ zé sek nek. To váb bá meg le põ,
hogy nincs ezek nek a ma da rak nak ter mé -
sze tes el len sé gük. Andrásfalvy Ber ta lan
pro fes  szor ral egy szer azon el mél ked tünk,
hogy a ré gi idõk ben mi kép pen tu dott a ma -
dár és a hal ál lo mány egyen súly ban ma rad -
ni. Nem fog ják el hin ni, de az ár té ri em ber
volt a mér leg nyel ve, aki fo gyasz tot ta és
gyûj töt te a ko ló ni ák ban fész ke lõ ma da rak
to já sát, és az azért nem pusz tult ki, mert
min dig volt olyan ma gas fé szek, ame lyet
nem tud tak el ér ni. Te hát ad dig nem vár ha -
tó po zi tív ered mény, amíg Eu ró pa-szer te
egy sé ge sen nem fo gunk ös  sze, és nem
kezd jük el gyé rí te ni e ma da rak szá mát,
még pe dig je len tõ sen. 

Vé gül ke rül jön  most kö zép pont ba a jö -
võ, avagy mi lyen le he tõ sé ge ink van nak a
ne ga tív fo lya ma tok meg ál lí tá sá ra, eset leg
a ja ví tá s ra az én el kép ze lé sem sze rint. In -
dul junk ki egy utol só vis  sza te kin tés bõl,
va gyis hogy a fo lyó völgy olyan, mint egy
em ber, és az em ber re jel lem zõ, kor hoz kö -
tõ dõ cik lu sok igen ha son ló ak a fo lyó éle té -
ben le ját szó dó fo lya ma tok hoz. A leg na -
gyobb kü lönb ség ta lán ab ban rej lik, hogy
míg az em ber nél úgy 100 év kö rü li a fo -
lya mat le ját szó dá sa, ad dig a fo lyó völgy nél
ez több ezer év re nyú lik el. A mi ál ta lunk
vizs gált szû kebb ré gió a Du na haj da ni sár -
kö zi te rü le te, ame lyet a bal par ton Duna-
pataj, Ke cel, Szeremle há rom szög, jobb
par ton a Dunaföldvár, Szek szárd, Báta
köz ti vo nu lat al kot. A tér ség ma szin te
egy sí kú, ám nem volt ez ilyen a fo lyó -
völgy szü le té se kor, az az, ami kor a Du na
úgy dön tött, hogy er re ve szi út ját. Mo za i -
ko san ter mé sze tes ma gas la tok, ho mo kos
há tak emel ked tek ki ára dá sok ide jén a Du -
na vi zé bõl. Ezek nem a fo lyó hor da lé ká ból
épül tek, ha nem még a jég kor szak ide jén
le zaj ló nagy víz áram la tok, il let ve a tör té -
ne lem elõt ti idõk ho mok vi ha rai kö vet kez -
té ben szü let tek. Ezek a ma gas la tok a tíz

mé tert meg ha la dó an is ki emel ked tek az
ala csony ár té ri szin tek bõl, és ezt ne vez het -
nénk cse cse mõ kor nak. A fo lya ma to san is -
mét lõ dõ ára dá sok mind in kább töl töt ték,
ma ga sí tot ták hor da lé kuk kal a mély ár té ri
ré sze ket, és az idõ mú lá sá val a ma gas la tok
egy re in kább egy szint re ke rül tek a fel töl -
tõ dött te rü le tek kel. Ez az öre ge dé si fo lya -
mat egy la kat lan vi dé ken vi szony lag gyors
és tel je sen ter mé sze tes. De nem így van
ott, ahol em be rek él nek, és ahol az em ber
ré sze a ter mé szet nek. Bölcs em be ri ha -
szon vé tel szem pont já ból az em lí tett fo lya -
mat igen ká ros, ezért azt las sí ta ni kel lett.
Vél he tõ en ek kor ta lál ták ki õse ink az ár té -
ri fok-, il let ve víz gaz dál ko dás mû vé sze tét.
Igye kez tek mi nél ke ve sebb hor da lé kot ki -
en ged ni az ala csony ár tér re, a hor da lék zö -
mét to vább vi tet ték a fo lyó sod rá sá val. Az
ár tér gyors fel isza po ló dá sa két do log mi att
nem volt kí vá na tos. Az egyik a biz ton ság,
ugyan is a ma gas la to kon hú zód tak meg az
em be ri te le pü lé sek, és ezek a szin tek csak
ak kor tud tak ki ma rad ni az ár ví zi el ön té -
sek bõl, ha kel lõ en ki emel ked tek az ala -
csony ár tér bõl, és volt a víz nek ele gen dõ
ára dá si te re. A má so dik szem pont pe dig a
gaz dál ko dás hos  szú tá vú fel tét ele i nek
fenn tar tá sa. Ugyan is a leg ér té ke sebb gaz -
dál ko dá si te rü let az ala csony ár tér volt,
ezen be lül is az el ha gyott haj da ni Du na-
med rek bõl ki ala kult holt ágak, ame lye ket
ha las tó ként ke zel tek. Az arany to jást to jó
tyú kot pe dig ér de mes jól tar ta ni és a hosz -
 szú éle té ért min dent meg ten ni. Ma a bel sõ
vi ze in ket meg öli az irá nyí tat lan hor da lék,
és a mér he tet len men  nyi sé gû vé dett nö -
vény, a su lyom. Õse ink a su lyom el bur ján -
zá sát a kö vet ke zõ kép pen tar tot ták fé ken. A
nö vény szelídgesztényéhez ha son ló ter mé -
sé nek éré se kor hos  szú kö te let ve tet tek vé -
gig a ví zen, majd 2-2 pár ló val a kö te lek
vé gét meg hú zat ták. Az iszap ból fel sza ka -
dó nö vé nyek tö me gét ki von tat ták a tér dig
érõ víz be, majd rá haj tot tak egy két száz fõs
man ga li ca kon dát. Azt mond ják az öre gek,
hogy a disz nók szin te egy hó na pig nem is
jöt tek ki a víz bõl, és an  nyit híz tak a tö -
mény fe hér jé tõl, mint elõt te fél év alatt. 

Meg ál la pít hat juk, hogy a fo lyó völgy
öre ge dé si, az az fel töl tõ dé si fo lya ma tát a
bölcs em be ri je len lét je len tõ sen ké pes las -
sí ta ni. Meg kell azon ban je gyez nem, hogy
ami kor ma ilyen tí pu sú em be ri je len lét hí -
ján van a ge men ci tér ség, szin te a sze münk
elõtt tûn nek el a bel sõ ta vak, és vál nak
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egyik pil la nat ról a má sik ra rét té, majd er -
dõ vé. Drasz ti ku san fogy nak az ár tér re leg -
jel lem zõbb er dõ tí pu sok, a fü ze sek, és már
elõ re ve tít he tõ az az ál la pot, ami kor a tér -
szin tek egy sík ba ke rül nek, és az egész te -
rü let ún. ma gas ár tér jel le get ölt. En nek
kö vet kez té ben a ke mény lomb, a tölgy, kõ -
ris, szil lomb er dõk vál nak ural ko dó vá, és e
fel töl tõ dött hor da lék sí kon mel lék ágak
nél kül vé gig vág tat majd a Du na. Ez az ál -
la pot pe dig a ha lá la egy fo lyó völgy nek,
ne ve ze te sen Eu ró pa egyik utol só, leg na -
gyobb ár té ri élõ rend sze ré nek. En nek be -
kö vet kez te le het 50-70 év is, ám ha õse ink
böl cses sé gét nem szé gyell jük új ra ma gun -
ké vá ten ni, ak kor el nyújt ha tó akár 150-
200 év re is. Van egy mon dás, hogy ne az
õsö ket kö vesd, ha nem amit azok is kö vet -
tek. Ez azt je len ti, hogy nem fon tos ne -
künk meg áll ni, és maj mol ni az adott kor
szint jét, mert ha van nak a tech ni ká nak po -
zi tív új vív má nyai, ak kor eze ket bát ran
hoz zá épít het jük a jó ré gi hez. Sen ki ne
gon dol ja, hogy a fok rend szer re épü lõ víz -
gaz dál ko dást ré gen a tu do mány kép vi se lõi
mû vel ték, ezt a böl cses sé get a ter mé szet tel
együtt rez dü lõ, a ter mé szet tör vé nye it át fo -
gó an is me rõ és tisz te lõ job bá gyok kép vi -
sel ték. An nak ide jén Herman Ot tó sem ér -
tet te, saj nos, hogy az ár té ri hal bõ ség nem
is ten ál dá sa, ha nem a fok gaz dál ko dás kö -
vet kez mé nye. Azon nal meg jegy zem, hogy
ma már a tu do mány be vo ná sa nél kül el -
kép zel he tet len bár mi lyen ter mé sze ti be -
avat ko zás, de nem es he tünk át a ló má sik
ol da lá ra, ugyan is a szá mí tó gé pes mo del le -
zés nem min dig esik egy be a ter mé szet ben
zaj ló mo dell fo lya ma tok kal. 

A kö vet ke zõk ben az ál ta lam el kép zelt
le he tõ sé ge ket írom le, ame lye ket nem hét -
vé gi ku ta tó ki rán du lá sok ta pasz ta la ta i val
tá masz tok alá. Egy do log gal saj nos mind -
an  nyi unk nak ki kell bé kül ni: a Du na töb -
bé nem fog a sa ját tör vé nyei sze rint új
med re ket vág ni. Már pe dig ha nem fog,
ak kor a ré gi ek tör vény sze rû en el fog nak
tûn ni, hi szen a ne vük ben is ben ne van:
holt ágak. Tud ni kell, hogy az ár té ri ve ge -
tá ci ó nak a leg kri ti ku sabb idõ sza ka a jú li us
kör nyé kén ki csú cso so dó for ró ság ide jé re
esik, amely ál ta lá ban együtt jár a Du na
igen ala csony víz ál lá sá val. Ezt az aszá -
lyos idõ sza kot eny hí tet te ré gen azok nak a
mo za i ko san el he lyez ke dõ ta vak nak és
holt ágak nak so ka sá ga, ame lyek a kör nye -
ze tük be vi zet szi vá rog tat va táp lál ták a
szom ja zó gyö ke re ket. Ma már bel sõ vi ze -
ink rend re fo gyat koz nak, és gyak ran több
ki lo mé te res tá vol ság ban kö ve tik egy mást.
E né hány na gyobb víz test ben, ame lyek
egy re se ké lyeb bek a fel isza po ló dás ha tá -

sá ra, a fi a ta lí tás, az az úszós kot rás hor ri bi -
lis ös  sze ge ket igé nyel ne. Rá adá sul a friss
nö vé nyi kor ha dé kos iszap el he lye zé se
nem meg old ha tó, hi szen, úgy mond, „ve -
szé lyes hul la dék nak” szá mít, amíg nem
megy át a le ve gõ vel va ló érint ke zés mel -
let ti kom posz tá ló dás fo lya ma tán. Aki is -
me ri a he lyi né pi  el ne ve zé se ket, az tud ja,
hogy a mai ki sebb-na gyobb ré tek so ka sá -
ga 50-100 éve még élõ víz volt. Nos, itt
van a kul csa a meg ol dás nak. Ha a Du na
nem váj új med ret, ak kor váj junk mi!
Ezek a ré tek, ame lyek nek több sé gé ben –
ve ge tá ci ó jukat te kint ve – a ho mo gén sás
az ural ko dó, nem ép pen a biodiverzitás
csú csát je len tik. Te hát meg kell vár ni a
nyár vé gi ala csony du nai víz ál lást, ami kor
a kör nye zõ ta laj víz is alá száll, és szá raz -
föl di gé pek kel az úszó kot rás költ sé ge i nek
a tö re dé kén ter mé szet sze rû és for má jú,
több mé ter mély ta va kat ala kít ha tunk ki.
Ugyan ak kor akár 2-300 mé te res kör zet -
ben vad men tõ dom bok tu cat ja it ala kít hat -
juk ki, el ke rül ve az ér tel met len vad pusz -
tu lá so kat. Ezen el já rás sal meg sok szo roz -
hat nánk bel sõ vi ze ink szá mát, amely a
nem ze ti park élõ vi lá gá nak sok szí nû sé gét
is je len tõ sen, po zi tí van be fo lyá sol ná.
Meg gyõ zõ dé sem, hogy az ilyen komp lex
vi zes élõhely-rekonstrukciókat az EU is
lel ke sen tá mo gat ná pá lyá za tok út ján. 

De néz zünk egy má sik le he tõ sé get. Az
öt let úgy 2000 tá ján szü le tett, ám ami kor
fe let te se im nek vá zol tam, a re ak ció az
volt, hogy vár jak még ez zel leg alább 25
évet, mert a ki vi te le zés re ma nem sok
esély van. Az el kép ze lés a kö vet ke zõ. A
ge men ci tér ség ben a Du na a na gyobb ívû
ka nya ru la ta it a fo lyó sza bá lyo zók egy más -
tól úgy 4-500 mé te ren ként a fo lyás ra me -
rõ le ge sen el he lye zett kõ gá tak kal ala kít ják

ki. Az egy más alat ti ki ala kí tott kö ve zé sek
csú csai egy más hoz vi szo nyít va eny he rá -
di uszt al kot nak. Ezen kõ mû vek sze re pe
az, hogy a kõ spic cek vo na lá ig az alat tuk
hú zó dó me der sza kaszt hor da lék kal fel -
tölt sék, és ki ala kít sa nak egy új, ide a li zált
part vo na lat. Ezek a nagy ka nya ru la tok a
ki ala kí tás ban már elõ re ha la dott ál la pot -
ban van nak, és az ér vá gás a kö vet ke zõ. A
kõ gá tak part fe lõ li vé gé nél kb. 20-25 mé -
ter szé les nyí lást kell ki ala kí ta ni olyan
mély ség ben és for má ban, amely nem sér -
ti még a ha jó zás biz ton sá gát, sem a fo lyó -
sza bá lyo zás cél ja it. Ez zel a meg ol dás sal
kb. 6 db 1-1,5 km hos  szú sá gú mel lék ágat
hoz hat nánk lét re sok ap ró szi get tel együtt.
Ös  szes sé gé ben 8-10 km hos  szú sá gú mel -
lék ág gal le het nénk gaz da gab bak el vi sel -
he tõ ös  sze gért. Te hát a ne ga tív fo lya ma to -
kat ész re ve he tõ en las sít hat juk, nem be -
szél ve ar ról, hogy a tér ség víz re já ró ré te -
ge i nek sza bad idõs le he tõ sé ge it je len tõ sen
bõ vít het jük (pl. hor gá szat). Az ál ta lunk ki -
ala kí tott új med rek fel isza po ló dá sá val
sem kell fog lal koz nunk, hi szen ezek na -
gyobb esé sû ek a mel let tük fo lyó élõ Du -
ná nál, sõt in kább az tör tén het, hogy
túlmélyülnek. Ám a ki vett kö vet a nyí lás
mel lett kell el he lyez ni, hogy bár mi lyen
ké sõb bi kor rek ci ót el le hes sen vé gez ni.

Vég kö vet kez te tés ként meg em lí tem,
hogy ez nem õs er dõ, ha nem sok-sok év -
szá zad óta for mált és ala kí tott, em ber al -
kot ta táj. Itt az em be rek elõ ször a kör nye -
ze tü ket gaz da gí tot ták, majd gaz da god tak
be lõ le õk is. És el kell gon dol kod ni, hogy
em ber rel vagy em ber nél kül kép zel jünk el
egy vé dett ter mé sze ti te rü le tet. Mert az
em ber Is ten te rem té sét to vább is tud ja te -
rem te ni, de el is tud ja pusz tí ta ni azt.

Fel sõ Bar na bás

A kis-gemenci kanyarulatban létrehozható mellékág
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Ap ró cso dák
Miskolczy Fe renc port ré-ka ri ka tú rái a Ta ní tó kép zõ mun ka tár sa i ról (1955-1956)
Ked ves Hon pol gár Ol va sók!

A Türr Ist ván Mú ze um ap ró
cso dá kat be mu ta tó so ro za tá -
ban egy csu da cso dát néz het -
nek meg. Az 1970-es évek ben
ke rült a mú ze um ba egy dosz -
 szié, mely ben a kö vet ke zõk ol -
vas ha tók és lát ha tók: 44 rajz a
ta ní tó kép zõ ta ná ra i ról és sze -
mély ze té rõl az igaz ga tó tól a
fû tõ ig; egy al kal mi, hu mo ros
kö szön tõ és jel lem rajz, me lyet
az ak ko ri igaz ga tó, Me leg Jó -
zsef írt, va la mint egy hu mo -
reszk, ak kor ak tu á lis rö vid ke
szín já ték, amit a ta ní tó kép zõ
ta ná rai és a se gí tõ al kal ma zot -
tai ját szot tak So ha töb bé há bo -
rút cím mel.

Aki ké szí tet te és meg õriz te,
a mú ze um nak aján dé koz ta
mind ezt: Miskolczy Fe renc,
1955-ben a ta ní tó kép zõ rajz ta -
ná ra. 

A nyolc va nas évek má so dik
fe lé ben na pon ta be tért a mú ze -
um ba a Ba goly vár ból jö vet,
mert ebé dért ment ét hor dó já -
val, fé nyes re ko pott bar na bõr
ak ta tás ká já val, már meg gör -
bült hát tal a ta nács ház ára. Nem
tu dok el fo gult ság nél kül be -
szél ni Miskolczy Fe renc rõl, de úgy sem,
hogy ne érez zem: Men  nyi min dent nem
kér dez tem meg tõ le, mert nem gon dol -
tam, hogy ha lan dó.

Miskolczy Fe renc igen te het sé ges mû -
vész ként a vé gek re ke rült Ba ját vá lasz tot -
ta éle te hely szí né ül. A mû vé szet nek és
vá ro sá nak, Ba já nak még nem volt alá za -
to sabb szol gá ja és szol gá ló ja. Jelky And -

rás szob ra, me lyet Medgyessy Fe renc ké -
szí tett, az õ ter vez te föld gömb bel vált Ba -
ja jel kép évé; a ha zánk ban egye dül ál ló,
mo dern el sõ há bo rús em lék mû lét re ho zá -
sa nél kü le le he tet len lett vol na, s a mú ze -
um ban õr zött, rend kí vül ér té kes mo dern
ma gyar kép zõ mû vé sze ti gyûj te mény,
köz te az Oltványi-gyûjtés szin tén õt di -
csé ri. So ha nem he lyez te elõ tér be ma gát,

és sok szor má sok arat ták le
mun ká já nak gyü möl cse it. Õ
pe dig szó nél kül el fo gad ta
mind ezt, ros  szal ló meg jegy -
zést so ha sem hal lot tam tõ le. 

Új ar cát mu tat juk most
meg, a né hány vo nás sal ka rak -
tert te rem tõ, zse ni á lis em ber -
lá tót. Ce ru za raj za in, me lyek
hol ki dol go zot tak, hol csak
né hány vo nal lal áb rá zo lók –
ez utób bi ak ból sej lik fel iga -
zán em ber is me re te és mû vé szi
nagy sá ga – , meg je len nek a ta -
ní tó kép zõ és a gya kor ló is ko la
dol go zói. Mind egyik raj zon
egy sa já tos pik to gram jel zi a
be osz tást, fog lal ko zást.

Me leg Jó zsef igaz ga tó rö -
vid, hu mo ros írá sá ban így jel -
lem zi Miskolczy Fe ren cet:
„Ez itt a rajz ta nár. Egyéb ként
eze ket a ké pe ket õ raj zol ta.
Min den ál ta la ké szí tett port rét
fel le he tett is mer ni, ha a név is
alá volt ír va. Ál lí tó lag igen
rossz vi szony ban volt Szent
Pé ter rel, mert min den szûz bõl
és an gyal ból fél vi lá gi nõt csi -
nált, s eze ket a bû ne it meg
sem gyón ta. Mi na gyon sze ret -
tük, mert mû he lyé ben a fe ke te

ku tya far ká tól a há tul gom bo lós ci lin de rig
min den ta lál ha tó volt. Egyet len nagy hi -
bá ja volt, hogy ös  sze fér he tet len ter mé -
sze tû volt. Egy szer is azt mond ta az egyik
kol lé gá já nak: majd meg gon do lom…”

A ré gi ta ní tó kép zõ jó kedv ét meg idé zõ,
jú ni us 14-én nyí ló ap ró ki ál lí tás ra hí vom
tisz te let tel Ba ja vá ros pol gá ra it.

Merk Zsu zsa

Losonczi György
gyakorlóiskolai nevelõtanár

Herr György
ének-zene

Miskolczy Ferenc
rajztanár

Meleg József
igazgató

Sándor György
pedellus

Zrínyi Aladár
matematika

Dr. Balanyi László
biológia

Fátrai Károly
magyar nyelv és irodalom
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Tekenyõsbékale ves
Évek kel ez elõtt ar ról ír tak a szak em be -

rek, hogy Ma gyar or szá gon – bár sok és fi -
nom hal kap ha tó – az eu ró pai át lag alatt
van a fo gyasz tás. A má sik ki fo gás az volt,
hogy – no ha a ré gi sza kács köny vek száz -
nál is több re cep tet kö zöl nek – a leg elõ ke -
lõbb hal ven dég lõk ben és a csa lá di asz tal -
nál fõtt hal, sült hal, eset leg rác hal a vá -
lasz ték. Az utób bi évek ben mint ha ör ven -
de tes ja vu lás nak len nénk szem ta núi. A ha -
lász lé nek már nem csak kul tu sza, de nép -
ün ne pé lye is van, a hal sza kács köny vek pe -
dig egy mást érik. Ez utób bi a kat la poz gat -
va – sõt a más faj ta sza kács köny ve ket és a
tv-mû so ro kat néz ve – azt vet tem ész re,
hogy már nem a „nagy ma ma fõzt jét” köz -
lik, ta nít ják, ha nem sa ját kre a ti vi tá su kat
mu tat ják be, kü lö nö sen, mi ó ta a fér fi ak is
át vet ték a fõ zõ ka na lat. Eb ben a ve tél ke dõ -
ben se gí te nek az áru ház lán cok, me lyek ben
a vi lág min den ré szén ter mõ fû sze rek és
alap anyag ok, ten ge ri her ken tyûk kap ha -
tók. Így az tán a ma gyar éte lek be már ke le -
ti fû sze rek, bal ká ni saj tok, s ki tud ja még,
mik ke rül nek. Sõt, azt vet tem ész re, hogy
a lá ba sok, fa ze kak is ki szo rul tak a hasz ná -
lat ból (fa zék csak spagettifõzéshez kell),
egy, eset leg két ser pe nyõ vel min den cso -
da étel el ké szít he tõ.

De nem is er rõl akar tam ír ni.
Eszem be ju tott, hogy bol do gult egye te -

mis ta ko rom ban, mi kor ha vi 400 fo rint
ösz tön díj ból él tem, s a leg jobb ét te rem ben
is 15 fo rin tért le he tett egy me nüt kap ni, ha
jobb dol gom nem volt (és 15 fo rin tom
sem), az Asztória ét te rem aj ta já ban dõ zsöl -
tem. Ez ab ból állt, hogy a ki füg gesz tett ét -
lap ról ös  sze szá mol tam, hogy hány fo rint
árát tud nék ép pen el fo gyasz ta ni. Egy ilyen
al ka lom mal vet tem ész re: Tek nõ sbé kale -
ves 400 Ft. Hát ezt már nem, egy ha vi ösz -
tön dí ja mat egy tá nyér le ve sért nem adom!
De iz ga tott a kér dés, hogy mi a fe ne le het
ez a le ves. A kí ván csi ság és szak mai ta nul -
má nya im idõ vel vá laszt ad tak.

Ami kor még a ter mé szet szab ta meg,
hogy hol le gyen víz, hol er dõ, le ge lõ, szán -
tó, bi zony bõ ven volt a víz bõl, ha nem is
olyan ká ros ha tás sal, mint nap ja ink ban. A
víz ben pe dig min den fé le ví zi ál lat, nö -
vény, me lyek tu laj don jo ga a föl des urat il -
let te, s az hasz no sí tot ta is. A ha lá sza tot
bér be ad ta ré szért, pén zért, de sok szor
szin te in gyen, hisz ne ki is csak egy gyom -
ra volt. Az ár té ri job bá gyok in kább csak
aján dék hal lal tar toz tak az ura ság nak. De a
hal mel lett ott volt a csík, a pi ó ca (na dály)
és a „tekenyõsbéka” is. A ka lo csai ér sek pl.

1827-ben négy ke ce li la kos nak bér be ad ta
az ura da lom vi ze i ben va ló tek nõs bé ke fo -
gást az zal, hogy ál do zócsü tör tök utá ni hét -
fõn a ha jó si kasz nár ság nak át ad nak 40 pár
tek nõst. Más szer zõ dé sek ben hol együtt
jár a bér let tel, hol kü lön kell al kut köt ni fo -
gá suk ra. De mi re kel lett a tek nõs bé ka?
Ked velt aján dék volt! ak kor még nem ta -
lál ták ki a „kor rup ci ót”, de azt tud ták,
hogy a ko csi ke re két is kell ken ni. Ha va -
la ki nek – akár ma gán em ber nek, akár tes -
tü let nek – va la mi hi va ta los el in téz ni va ló ja
akadt, ak kor il lett „ha zul ról men ni”, mert
ak kor fel ke rült a ko csi sa rog lyá já ba egy
hor dócs ka jó fé le bor, né mi ba rom fi, eset -
leg egy dé zsa csík, né hány tek nõs bé ka,
ahogy egyes fa lu si szám adás ból is ki tû nik.
Egyéb ként is fo gyasz tot ták, 1777-ben a
Nagy- és Kis sár rét kör nyé ké rõl 2000 (!)
da ra bot szál lí tot tak Es ter házy Pál her ce gi
asz ta lá ra. A kar ca gi temp lom épí té se kor
el kö ve tett sza bály ta lan sá got az elöl já rók
1743-ban egy sze kér Bécs be kül dött tek -
nõs bé ká val iga zí tot ták hely re. Le vest ké -
szí tet tek be lõ le.

Az al föl di pász to rok a 20. szá zad ele jén
a mos lék ban tar tot tak egyet-egyet, az ilyen
mos lék tól – úgy tar tot ták – a disz nók job -
ban híz nak. A tek nõs héj jal fá jós tor kot, a
te hén meg da gadt tõ gyét ke ne get ték. A vé -
re tá lyo got gyó gyít, a te nyér be be var rott
uj ja, fo ga lát ha tat lan ná tesz. En  nyi re ki -
oko sod va most már a re cept re let tem kí -
ván csi. Mi lyen le het az a tek nõs bé kale ves,
mely a ven dég lõ ben en  nyi re drá ga, s az
ura sá gok pe dig en  nyi re ked vel ték? Nem
sok sze ren csém volt. Csak az Ínyes mes ter
1934-ben ki adott sza kács könyv ében ta lál -
tam le írást, mint el mond ja, elõ ször Bécs -
ben, a Sacher ven dég lõ ben evett ilyet,
mert ná lunk még az elõ ke lõ ven dég lõk ben
sem fõz ték. Azt nem árul ta el, hogy a re -
cep tet hon nét vet te.

A sze gény tek nõst tü zes le mez re kell
ten ni, ak kor fe jét ki dug ja, éles kés sel, egy
met szés sel el vág juk, vé rét fel fog juk. For ró
sós víz ben ad dig kell fõz ni, míg tek nõ je le -
vá lik,ak kor fel vág juk, jól meg mos suk, ki -
tisz tít juk, és ki sebb koc kák ra ap rít juk. Ez -
alatt má sik fa zék ban egy bor jú fe jet, ½ ki -
ló mar ha far tõ vel fõ zünk zöld sé ges víz ben.
Ha a bor jú fej már meg fõtt, ki ves  szük, le -
fejt jük róla a húst, amit szin tén koc ká ra
vag da lunk. Mi kor a mar ha hús is meg pu -
hult, azt is ös  sze vág juk, s a há rom fé le ösz -
 sze ke vert hús meg da rált fele ré szé bõl, 2-3
tojássárgával, borssal, só val gombóckákat
csi ná lunk vagy ga lus ká kat szag ga tunk, s

be le fõz zük a tek nõs bé ke át szûrt le vé be. 10
de ka vaj ból vi lá gos rán tást csi ná lunk, föl -
ereszt jük az át tört zöld sé ges hús lé vel,
mely ben a bor jú fej fõtt, 2 de ci ma de i ra
bor ral. 1 de ci ko nyak kal íze sít jük, bors sal,
roz ma ring gal, ka kukk fû vel, ba bér le vél lel
– ha kell, só val fû sze rez zük, ös  sze ve gyít -
jük a tek nõs bé ka fel fo gott vé ré vel, s az zal
a lé vel, mely be már be le fõz tük a hús ga lus -
ká kat, be le ke ver jük a koc ká ra vá gott há -
rom fé le húst, és még egy szer föl for ral juk
az egé szet.

Eh hez az aláb bi meg jegy zé se im van nak:
olyan az egész, mint Má tyás ki rály kõ le ve -
se, hogy vé gül a kö vet ki is le het ven ni,
annyi min den más van ben ne, hogy az is
elég. Mi sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy
ez a sza kács könyv mind járt azt is köz li,
hogy le het ha mis tek nõs bé kale vest fõz ni:
ugyan így, csak tek nõs bé ka nél kül! 

Nincs az a pénz, ami ért egy ilyen mace-
rás le vest meg fõz nék!

A má sik ész re vé te lem: Kí ván csi len nék
ar ra a paraszasszonyra, aki a fér je ál tal a
mo csár ban fo gott tek nõs bé ká val mind ezt
vé gig csi nál ja! Hogy az ér sek vagy a her -
ceg ud va ri sza ká csa így fõ zött vol na, azt
is két lem. Hi szen, ha Es ter házy nak évi
2000 tek nõst szál lí tot tak be, egy egész gu -
lyát kel lett ki ir ta ni a meg fe le lõ men  nyi sé -
gû le ves hez. In kább hi szek Ecsedi Ist ván -
nak, aki 1933-ban azt ír ta, hogy „A tek -
nõs bé kát ma is eszik ven dég lõk ben (Ti -
szán tú lon)…” Ku ta tá sa im ban csak Or bán
Gá bor egy ko ri da ru va dásszal, ma öreg ju -
hás  szal ta lál koz tam, aki el be szél te, hogy õ
so kat evett bé kát és sze re ti is… A vi lág há -
bo rú ban Volhiniában a tár sá val le ül tek a
mo csár part já ra, és kur ro gás sze rû en fü -
tyül tek. Er re a tek nõs bé ka a part fe lé
úszott, mi kor szá raz ra evic kélt, ki lök ték a
part ra, fe jét le vág ták, tes tét fel kö töt ték
egy vasv il lá ra és a pa rázs fe lett for gat ták,
na gyot csat tant a tek nõ je és a lap át ja le -
vált. A pu ha tes tet for ró víz be már tot ták,
és így le jött a bõ re, ott ma radt a szép fe hér
hú sa. Az egyszál be lét ki húz ták, tes tét fel -
da ra bol ták, hagy más zsír ban meg sü töt ték.
Egyes fa ra gó pász to rok is fog ják a tek nõs -
bé ká kat, le vág ják a fe jét, tû zön me le gí tik,
míg pán cél ja le jön, s ab ból fa rag ják a ka -
ri kás nye lek, bot fe jek be ra ká sá hoz szük sé -
ges ala ko kat.

A Szelidi-tó ha lá szai 1984-ben azt
mond ták, hogy a tek nõst ugyan csak mos -
lé kos dé zsá ban tar tot ták, az tán „meg fõz -
ték”. Saj nos, ak kor nem je gyez tem fel,
hogy ho gyan.



A ki ter jesz tett szár nya i val 15 cen ti mé ter
fesz tá vol sá got is el érõ nagy pá va szem
(Saturnia pyri) Eu ró pa leg na gyobb lep ké -
je. El ne ve zé sé nek meg fe le lõ en a lep ke
mind egyik szár nyán egy-egy nagy, fe ke tén
gyû rû zött pá va szem lát ha tó. Kül le me se gí -
ti rej tõz kö dé sét, kör nye zet be tör té nõ be le -
ol va dá sát: szár nya i nak alap szí ne ham va -
san bar nás szür ke, ame lye ket a szem fol tok
mel lett bar na vo na lak kal ha tá rolt vi lá gos
szí nû hul lá mos raj zo la tok dí szí te nek. Az
elül sõ szár nyak fel sõ sze gé lye ham-
vasszürke, a csúcs nál lé võ ré szük tar kább.
A re pü lé si idõ szak vé ge fe lé a szárny csúcs
már gyak ran kis sé sza ka do zott, tö re de zett
(de ne vé rek kel üt köz ve kön  nyen be sza -
kad). Mind a négy szárny al só ré szét szé -
les, fe hér-drapp sáv sze gé lye zi. A lep ke
zö mök tes tét gyap jas szõ rök bo rít ják, raj -
zo la tuk kö ve ti a szárny min tá za tát; csáp jai
fé sû sek és pödörnyelve csö ke vé nyes.

Az egy nem ze dé kes nagy pá va szem pe -
té i bõl jú ni us és au gusz tus kö zött ki ke lõ vi -
lá gos zöld her nyók csu pasz tes tén tüs ké ben
vég zõ dõ kék sze möl csök lát ha tók, ol da lu -
kon fe hér vo nal fut vé gig. Táp nö vé nye ik

fõ leg gyü mölcs fák, de meg te le ped het nek
más fa jo kon is (pl. fü ze ken, nyá rfákon).
Je len lét ük gyü möl csö sök ben ese ten ként
ki sebb kár té tel lel jár hat együtt. A her nyó -
idõ szak vé gé re hos  szú sá guk el ér he ti a 12
cen ti mé tert (a faj e te kin tet ben szin tén ha -
zai csúcs tar tó). A her nyó a táp nö vé nyén
szõtt kör te ala kú gu bó ba bá bo zód va te lel
át, eb ben az alak ban ese ten ként több évig
is el fek het. Az idõ já rás tól füg gõ en, de ál ta -
lá ban már ci us má so dik fe lé tõl lát ha tó lep -
kék jú ni u sig re pül nek. Má jus ban raj za nak:
az il lat anya go kat ki bo csá tó nõs tény re a hí -
mek több ki lo mé ter tá vol ság ból is ké pe sek
rá ta lál ni. A csa pong va re pü lõ lep ke csak a
tel jes sö tét ség be áll tát kö ve tõ en, éj jel ve szi
bir tok ba a le ve gõt: éj fél kö rül je le nik meg,
így al kal maz ko dik élet rit mu sá val a kör -
nye ze ti té nye zõk pe ri o di kus vál to zá sá hoz.

A pá va sze mes szö võ lep ke fé lék (Saturni-
idae) csa lád já ba tar to zó – a Kár pát-me den -
cé ben õs ho nos – nagy pá va szem Kö zép- és
Dél-Eu ró pá ban, a Föld kö zi-ten ger kör nye -
ze té ben, il let ve Ázsia nyu ga ti ré szén ter jedt
el. Abafi Aigner La jos 1907-ben meg je lent
Ma gyar or szág lep kéi cí mû köny vé nek 43.

ol da lán „márcziustól-májusig or szág szer te
gya ko ri” ka te gó ri á val jel le mez ték elõ for -
du lá sát. Meg rit ku lá sa a vegy sze res nö -
vény vé de lem be ve ze té sé vel kez dõ dött.
Nap ja ink ban fõ leg fel ha gyott vagy vegy -
szer men te sen ke zelt gyü möl csö sök ben for -
dul elõ, az Al föld ke le ti pe rem ré sze in meg -
fi gye lé sek sze rint – a ha zai át lag hoz ké pest
– vi szony lag több ször pil lant hat juk meg. A
kultúrtájon kí vül meg ta lál ha tó ter mé sze tes
élõ he lye ken, például pusz tai töl gye sek ben
is. Ba ján és kör nyé kén bár hol fel buk kan -
hat, de nem gya ko ri.

Vé dett, ter mé szet vé del mi ér té ke 10 000
fo rint.

Dr. Nebojszki Lász ló
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KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

Pi he nõ nagy pá va szem

Vé den dõ véd te le nek: a nagy pá va szem

Nincs mó dom ar ra, hogy ré gi sza kács -
köny vek ben ke res gél jek, de azért ta lál tam
va la mit: Szekula Te réz 1900-ban 5. ki adás -
ban meg je lent Sze ge di új sza kács könyv -
ében ír ja le a Tek nõs bé ka for ráz va
elkészítésmódját: „Fe jét, lá ba it és far kát
vág juk le, hagy juk, hogy jól ki vé rez zen. Jól
meg mos va for ral juk só val és egy ma rék
szá raz bor só val pu há ra, tek nõ jé bõl ki fejt ve
epé jét óva to san ve gyük ki, s tes tét vág juk

négy rész re. Most ap ró ra vá gott pet re zse -
lyem zöld jé vel ké szít sünk írós va jas rán tást,
ad junk hoz zá pá rolt zöld bor sót, önt sük fel
bor só- vagy hús lé vel, te gyük be le a tek nõs -
bé ka hú sát, és ha jól fel forrt, tá lal juk.”

Ugyan itt egy má sik re cept is: „Az elõb -
bi mó don elõ ké szí tett tek nõs bé kát meg -
fõz zük, meg tisz tít juk, négy fe lé vág juk, 4
to jást fel ütünk, a húst be le márt juk, fi nom
zsem le mor zsá val be hint jük és friss zsír -

ban pi ros ra süt jük. Pet re zse lyem zöld jé -
vel dí szít jük.”

Most már iga zán sze ret ném tud ni, mi
volt az a spe ci á lis el ké szí té si mód, mel  lyel
a tek nõs bé ka olyan étel lé vált, ami ért a kü -
lön le ges aján dék ran got el ér het te.

Sze ren cse, hogy ma a tek nõs bé ka a vé -
dett ál la tok közt sze re pel, s nincs ki té ve
ilyen ve szély nek!

Solymos Ede


